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E M G . EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
E l ő f i z e t é s dija : 

Egész évre . . © frt. 
Fél évre . . . 3 „ 
Negyed évre 1 frt £ » 0 kr. 

Egy szám ára 1 2 kr. 

13-dik zsoltár. 

Búval teljes, Éj setétben 
Beh keserves Ugy rémképpen 
Szegény sorsom ! Mintha látnám : 
Tekints reám Bősz ellenem, 
Égi Atyám, Gúny megjelen 
Szűnjék gondom. Rút orczáján ! 

Sokszor vélem : Óh ne hagyj el 
Nincsen vélem Szent kezeddel 
Pártfogásod, Tarts megállva ! 
Bánt e kétség. Ha hitem győz, 
Éjsetétség Leszen a bősz 
Ha leszállott. Csúfra válva. 

Én meg áldlak 
Hőn imádlak 
Almon-ébren : 
Hogy jóltevőm, 
Megsegitőm 
Vagy jó Isten ! 

K I R Á L Y MÁTYÁS. 

Jelentés 
a soproni evang. gyülekezetben gyakorlatba veendő belmís-

sióra vonatkozólag. 

(Folytatás és vége.) 

I V . I s k o l a i v a l l á s o k t a t á s . 

Az iskola az egyház veteményes kert je . Az 
i f júság a gyülekezet reménye, az egyház jövője. 
Az a szellem, melyet a gyermekek az iskolából 
magukkal visznek az életbe, úgy a maguk boldo-
gulására, mint az egyházi élet fellendülésére hatá-
rozó befolyással bir. Szükséges tehát, hogy a lel-

Hirdetés d i j a : 
Egész oldal . . S frt 
Fél o l d a l . . . . 4L „ 
Negyed oldal . . 2 „ 
Ennél kisebb . . 1 ,, 
Bélyeg külön 30 kr. 

kész az iskolai oktatásra általában, de különö-
sen a vallástanitásra kiváló gondot forditson. 

Éppen ezért kivánatos, hogy a gyülekezetünk-
ben már eddig is tényleg gyakorolt szokás, mely-
nél fogva az iskolaszék elnöke egy lelkész volt, 
jövőre is megmarad jon és állandósittassék, s hogy 
a lelkészek mint iskolavizsgálók az egyes osztá-
lyokat szorgalmasan látogatván, ott az oktatást s 
uralkodó szellemet mindenkor éber figyelemmel 
kisérjék. 

Szükségesnek tar t juk továbbá, hogy az ismét-
lő iskolában a vallásoktatást a lelkészek végezzék 
és pedig úgy, hogy egyik évben a rendes vasár-
napi evangyéliumi perikopák, másik évben a káté 
öt főrésze, a harmadikban pedig az egyháztörté-
net alapján tartsanak épületes, sziv- és erkölcs-
nemesitő előadásokat. Ezen hittani órákban egy-
házi énekeink gyakorlása is kivánatos volna. 

Sokkal nehezebb kérdés azonban a városunk-
ban fennálló á l l a m i tanintézetek evang. vallású 
növendékeinek vallásoktatása. Különösen ennek 
rendezése égető feladat volna, de hogy az a közel 
jövőben megtör ténjék, a r ra nézve reményünk 
alig lehet. 

A felsőbb leányiskolában még legtürhetőbbek 
az állapotok, mer t ott a növendékek — habár 
két, illetőleg négy osztály van is egy-egy csoport-
ban s a V. és VI. osztálynak egy külön csoporttá 
alakitása ott is kivánatos volna, amire nézve külön-
ben már, mint halljuk, az illető iskolai hatóság 
megtette a szükséges lépéseket — hetenként — 
két-két órában nyernek oktatást s az állam a 
hitoktatásért já ró dijat megfizeti. 

A tiszti leánynöveldében az evang. növendé-
kek csekély száma mellett is hetenként 3 kellő-
leg dotált vallás-óra tartatván, a hitoktatás ügye 
mi kivánni valót sem hagy hátra. 

A Lahne-féle magángymnásiumban ez idén 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

Felelős szerkesztő ós kiadó : 

V E R E S J Ó Z S E F . 



18 prot. növendék három csoportra ( I—II , I I I—IV, 
továbbá V—VIII . osztály képezvén egy-egy csopor-
tot) heti egy-egy órában nyer hitoktatást, melyért 
az intézettulajdonos fizeti a szokásos dijat. Heti 
egy óra kevés ugyan, de a növendékek korlátolt 
számát tekintve egyelőre ezen állapotokban is 
belenyugodhatnánk. 

Hasonlókép a felső kereskedelmi iskola 
három osztályának evang. növendékei — ezúttal 
csupán 8-an — heti egy órában együtt tanulnak 
hittant s ezért a hitoktató lelkészt szintén az 
állam fizeti. 

Ámde a reáliskolában a heti egy óra egy-
egy csoportnak igen kevés. Különösen a felsőbb 
négy osztálynak csoportosítása nagyon is kifo-
gásolható, mert az V. és VIII. osztály értelmi 
fejlettsége nagyon különbözik egymástól s egy és 
ugyanazon tankönyv, mind a négy osztályban 
czélszerűen nem használható. 

Itt tehát az I. és II. osztályból alakult 
népesebb csoportnak heti egy óra helyett két 
órát kellene adni, valamint a III. és IV. osztály-
nak is együtt kettőt ; a felsőbb osztályokból 
legalább két csoportot alakítani s mindegyikét 
kölön-külön, hetenként ' legaiább egy órában 
vallásoktatásban részesíteni. 

De megoldhatatlan a kérdés, hogy ki fizes-
sen ezen háromból hatra emelendő órákért , mi-
kor eddig is csupán a növendékektől — szerintük 
jogtalanul szedett 2 — 2 frt hitoktatási díjból jutott 
egy-egy órára évenként alig 2 0 — 2 5 frt . Az állam 
nem fizet, mer t a reáliskola segélyezésén a cultus 
minister budgetjében nem évről-évre külön álla-
pittatik meg, mint pl. a felsőbb leányiskolánál s 
kereskedelmi akadémiánál, hanem állandó, válto-
zatlan összegként szerepel s a hitoktatási díj abba 
felvéve nem lett. A gyülekezet szintén nem haj-
landó veszedelmes és igen terhes következmények-
kel já ró praecedens esetet alkotni, annál kevésbél 
mer t az állami intézetekben a h i t o k t a t ó r ó l 
való gondoskodást illetőleg igen, de annak d í j a -
z á s á r a nézve kötelezhetőségét egyáltalán el nem 
ismeri. A fentebbi hat nagyon is szükséges óra 
tehát csakis egyházkerületi segély mellett lenne 
megtartható. 

A kereskedelmi tanonczok iskolájában szintén 
a fizetés kérdése miatt szünetel a hitoktatás. Az 
iskolafentartó kereskedelmi testület a hitoktató fi-
zetésére nézve kötelezettségét elismerni nem akarja. 
A hitoktatást tavaly teljesitő evang. tanitó mult évit 

dijáért most perli az iskolafentartó testületet. Az 
állam, nem az ő tanintézetéről lévén szó, te rmé-
szetes, segélyt szintén nem ad. A fentebb érintett 
oknál fogva a gyülekezet sem vállalhat ilynemű 
terhet magára, miként annak viselését a maga 
részéről a kath. konvent is határozottan megta-
gadta. Itt tehát szintén csak a hitoktatói ötven f r t 
honorárium kérdésével együtt lenne megoldható a 
vallástanítás kérdése is. 

Harmadéve ugyanis a kereskedő testület a 
hitoktatói dijat megfizette, vagy mint ő mondja 
„előlegezte" azon reményben, hogy azért az állam 
őt kárpótolni fogja. Midőn azonban az állam a 
fizetést megtagadta, a kereskedelmi testület az 
előlegezett összeget az illető tanitótól visszaköve-
telte s egyidejűleg a conventhez fordult a fizetési 
kötelezettség elvállalása iránt, de persze eredmény 
nélkül. Ily viszonyok között a tanitó a kereskedelmi 
testülettel perbe keveredvén s dijaztatásra sehonnét 
kilátása nem lévén, a hitoktátást beszüntette; pedig 
éppen ezeknek a serdülő ifjaknak volna igen nagy 
szüksége a vallás-erkölcsi oktatásra. Mi lelkészek 
a fizetésre való tekintet nélkül is szivesen vállal-
koznánk e fiatal nemzedék vallásos nevelésére ; de 
hivatalos elfoglaltságunknál fogva nem tehetjük azt, 
mert ama hittani óra csakis vasárnap délután 2 
órakor tartható, mikor minket a templomba szólit 
a kötelesség. 

Ez az ügy is rendezésre vár. 
De még inkább a több százra tehető iparos-

tanonczok vallásoktatása, amit még eddig minden 
jó igyekezetünk mellett is meg sem kezdhettünk. 

Hogy ezeknek a sokszor a durva környezetben 
felserdült, könnyelműségre és pajkosságra hajlandó 
inas-gyerekeknek a vallásos oktatás szelid s jó té-
kony melegségére mi l j nagy szükségük van s-
hogy ez a társadalmi élet jövendő alakulására nézve 
mily fontos és életbevágó tényező, azt bizonyitgat-
nunk fölösleges. Hisz mestereik által a legtöbb 
esetben még a vasárnapi istenitiszteletek látogatá-
sától is elvonatnak. 

S irne a szép czélt mindeddig valósitanunk 
még sem lehetett. És pedig egyrészt azért, mer t 
a fiűk oktatására alkalmas helyiségről senki sem 
gondoskodott, másrészt s főképpen, mert az ok-
tatásra szánt törvényes heti óraszámból az illető 
tanárok hitoktatásra egy órát sem engedhetnek át ; 
a heti tanórák számat pedig az illető mesterek nem 
engedik szaporittatni. Továbbá fontos itt is a fize-
és kérdése. E fiúkat ugyanis nyelv és kor szerint^ 



több csoportra, vagy os tályra kellene osztanunk 
s azoknak oktatását részb -n gyülekezetünkbeli ta-
nítókra bíznunk, ily fánd-iágos munkát pedig az 
illetőktől ingyen nem ki mhatunk. 

Kívánatos volna te iát, ha ez ügyben Főtisz-
telendő Püspök Úr a h 4vbeli gyülekezet elnöksé-
géhez sürgető megkere t intézne, hogy a kon-
vent úgy a megfelel j h yiség, mint a hitoktatói 
tiszteletdíj előteremt-se t it a szükséges intézke-
déseket tegye meg. A mvent pedig átirna a 
városhoz, hogy az mind!* ányban, úgy a tanterem, 
mint a hitoktatói t i - eé re nézve mielőbb hatá-
rozzon. 

Tudomásunk V;MÍ 
orsolya-szüzek vezeié 
kólába és tanitónókép 
leánynövendék ját-, 
akik evang. hitokta á 
nitónő-képezde növend 
lályzatot nyerhessene 
nek ugyan egyik evang 

I is, hogy a helybeli 
álló polgári leánvis-

-i/.intén számos evang. 
nlakók is lehetnek, — 
• n részesülnek. A ta-
iiogy a hittanból osz-

mán vizsgára jelentkez-
• észnél, de hitoktatást 

az év folyamán nem ny r: -W A polgári leányiskola 
tanulóinak evangyéliomi >/,<>nt vallásunkban való 
neveltetéséről s hittani osztályzatáról pedig egy-
általában szó sincs. 

Itt is mielőbbi intézk 'désre volna nagy szük-
ség, hogy az illető, többn. ire jobb házakbeli, vagy 
vegyes házasságból származó serdülő leányok anya-
szentegyházunktól teljesen el ne hidegüljenek s a 
zárdai nevelés hatása ellcnsúlyoztassék. 

Különben ez ügyben a szükséges lépések meg-
tételére nagytiszteletü esperes urunkat kértük fel. 

Ezzel kapcsolatban Főtisztelendő Püspök Urunk 
fölkérendő volna az iránti kegyes intézkedésre, hogy 
a jövő kerületi gyűlésből a helybeli állami tanin-
tézetek igazgatóságaihoz átirat intéztessék oly 
értelemben, hogy okt. 31-én itjúságunk a refor-
matio emlékünnepét ünnepelvén, e napon az evang. 
vallású növendékek a rendes tanórák látogatásá-
nak kötelezettsége alól egyszersmindenkorra föl-
mentessenek. 

Kellemetlen dolog ugyanis reánk nézve s a 
reformatio ünnep nagy jelentőségét az ifjúság ön-
tudatában meggyökerezni nem engedi, midőn mi 
hitoktatók ez iránti kérelmünkkel az illető igazga-
tóságoknál évről-évre kopogtatván, vagy egyálta-
lában czélt nem érünk, vagy csupán csak a temp-
lomi ifjúsági isteni tiszteletnek megfelelő egy 
-szabad órát tudunk kieszközölni. 

Hátra volna még a kis-martoni evang. szór-

vány lelki gondozásáról s a kis-martoni katonai 
reáliskolában a bécsi cs. és kir. katonai superin-
tendens által az anyaegyház lelkészeinek tudta és 
beleegyezése nélkül végezni szokott contirmatioi 
cselekvényről megemlékeznünk. Ez azonban már 
egyszersmind esperességi ügy is lévén, vele itt 
bővebben foglalkozni nem akarunk. Reméljük, 
hogy az esperesség és egyházkerület bölcsesége 
itt is megleli a kellő orvoslás módját. 

Mindezen röviden vázolt magasztos és áldást Ígé-
rő, de nagy és nehéz lelkipásztori feladatnak pedig 
kellőképen csak úgy felelhetnénk meg ; a gyülekeze-
zetünkbeli vallásoktatás fontos kérdését eredmény-
nyel csak úgy oldhatnánk meg, valamint a kis-
martoni szórvány lelki gondozása s az ottani községi 
népiskolai, polgári és katonai reáliskolai vallásokta-
tás teljesítése csak akkor volna lehetséges, ha az 
egyházkerület, a soproni evang. convent és a kis-
mártoni fiókegyház hozzájárulása mellett hitoktatási 
és missziói czélokra legalább is 800 frt évi segélyt 
bocsátana rendelkezésünkre. Ez esetben mi a 
helybeli és kis-martoni tanintézetek evang. vallású 
növendékeinek kellő hitoktatására ós a kis-martoni 
szórvány lelki gondozására vonatkozólag kötele-
zettséget vállalhatnánk. 

Igy azonban akaratunk vagyon a jóra, de 
hogy azt véghez is vigyük, nem tehetjük. 

Ezen a körünkben gyakorlandó bel misszió-
nak nevezetesebb ágait érintő jelentésünket pedig 
azon alázatos kérelemmel vagyunk bátrak Főt. és 
Méltóságos Püspök Urunk elé terjeszteni, hogy 
azt — ha netán főpásztori bölcs helyeslésével 
találkoznék —tárgya lás és elfogadás czéljából aján-
lólag a soproni evang. gyülekezet praesbiteriumá-
hoz s az egyházkerületi gyűléshez juttatni kegyes-
kedjék. 

Mi Isten nevében a nekünk adott erő és ta-
lentum mértéke szerint szent lelkesedéssel fogunk 
a megszaporodott munkához, füleinkben csengvén 
Üdvözitőnknek ama buzdítása : 

„Légy hű mind halálig s neked adom az 
élet koronáját." 

Lépj elö ! 
Nyitva áll a munkatér, 
Ha szivedben ég szeretet, 
Mutasd meg, hited mit ér, 
S általad Urad mit tehet ! ? 
Áldást hints, nézd, itt a nagy mező : 

Lépj elö ! 

A kegyelemnek Istene vezérelje s támogassa 
gyenge lépteinket és áldja meg jóakaratú szent 



törekvésünket az ő anyaszentegyházának jóvoltára 
és nagy nevének dicsőségére ! 

Ámen. 

Mély tisztelettel maradván Főtisztelendő és 
Méltóságos Püspök Urunknak 

Sopronban, 1897. febr. hó 8-án 

alázatos szolgái : 

B R U N N E R JÁNOS, S T I E G L E R GUSZTÁV, 

ZÁBRÁK D É N E S , 
ev. lelkészek. 

A hit bibliai képekben. 
Irta s a pozsonyi prot. estén 1897. ápr. 10-én felolvasta R a f-

f a y S á n d o r theol. akad. tanár. 

Tisztelt hölgyeim és uraim ! 
Az embernek örök problémája az ember maga. 
Ezen mindenkor érdekes, nehéz problémával 

foglalkozunk itt is. 
Külső viszonyai szerint láttuk az embert a 

múltban, láttuk jelen törekvéseiben. Belső fejlődé-
sének kezdetét, a gyakran világokat bámulatba ejtő 
szellemélet lassú, de hatalmas megindulását is lelki 
gyönyörrel szemléltük. 

Most nyissunk be e csodás világba, mely 
mennyet és poklot egyesit magában, vonz és el-
taszít, bámulatra kelt és szánalomra gerjeszt, mely 
a legnemesebb érzelmek csodálatos szentélye s a 
legrútabb vágyak, indulatok tanyája, 

Nyissunk be az emberi lélek csodás világába. 
Hitünk szent könyve a biblia mondja, hogy 

Isten az embert a saját képére és hasonlatossá-
gára alkotá. Szellemében ezért rokon Istennel. 
Lelke ezért száll föl, túl a csillagokon, az egek 
egébe és a Teremtő titkait is feltárni igyeKSzik. 
Szivének vágya ezért emelkedik föl, föl a magasba 
és ott pihen meg az Úr kebelén. 

Jákobról olvassuk, hogy egyszer azt álmodta, 
mintha egy lajtorja nyúlnék föl az égig ós azon 
az angyalok járnának-kelnének ég és föld között. 
(I. Móz. 28, 12.) 

Ami az eget igy a földdel összeköti, amin 
fokról-fokra haladva a földről föl az égbe jutha-
tunk: a hit. 

A lélek, melyből a hit hiányzik, virág, a 
melynek nincsen illata ; szárnyaszegett madár, 
mely csak a föld porában vergődik ; sugár, a mely 
talán világit, ámde életet nem fakaszt. 

A hit összes boldogságunk forrása, kútfeje ; 
legnagyobb kincsünk, melynek értékét csak akkor 
tudjuk igazán becsülni, ha ismerjük valóban. 

Szenteljünk rá néhány rövid perczet. Vizs-
gáljuk meg mibenlétét, kifejlődése útját-módját, 

akadályait, amint azt nem az ember okoskodása, 
hanem maga a való élet mutatja. 

Je r hát, földi kincsünk legnagyobbika, az 
életnek s hitünknek könyve, bölcseség forrása, 
te Szent Biblia, jer, beszédes lapjaid tanítsanak 
meg rá, hogy mi az a hit ! 

Egy szent történet elevenül meg előttem. 
A Tiberiás tavának keleti partján, Peréában 

egy kis haj ócska köt ki. Benne az Úr tanítványai-
val. Galiléából jönnek, hogy megpihenjenek a csen-
des pusztaságban. 

De micsoda sötét tömeg gomolyog a túlsó 
parton? Már szinte megkerülte a tó csúcsát s mint 
egy hadsereg tolong egymás nyomában. Férfiak, 
nők és gyermekek nagy tömege nyomul ott az 
Üdvözítő után. Mit várnak, mit akarnak tőle? 

Már elérték a Jézus kis csapatát. Már ott van 
közöttük a Mester, ajakán a vigasztalás igéivel, 
kezében a szeretet áldó munkáival. Gyógyít, tanít, 
vigasztal és int, világosit, vezérel. 

Mi hozta hozzá azt a tenger népet? — A 
hitnek csodás szárnyain hozzájuk is eljutott, mi-
ként ragadta bámulatra Jeruzsálemben nemcsak a 
népet, hanem még az Írástudókat is. Hallották már, 
hogy Istenfiának mondogatja magát. Aztán ők ma-
guk is látták, milyen csudákat végzett itt köztük 
Galiléában. Csak nemrég is Keresztelő János, az 
a nyiltszavú próféta azt hirdette, hogy amit az 
irások beszélnek, beteljesedett, a megígért szaba-
dító, a Messiás megérkezett, itt jár köztük. Hátha 
éppen ez a Messiás! Majd meglátják, majd meg-
kérdik. 

De olyan csodálatos dolgokról s olyan szépen 
beszél, hogy bizony megfeledkeznek a kérdezős-
ködésről, hallgatnak, csak hallgatnak néma áhítat-
tal. Azt sem veszik észre, hogy rájuk száll az este. 

Azonban akinek mindenre van gondja, észre-
veszi az. A kiállott népnek a testéről sem feledkezik 
meg, aki a lelket oly hű gonddal táplálja. — És 
az öt kenyérnek csudája bámulatra ragadja a népet. 
Nem kérdezik, elhiszik már mostan, hogy csak-
ugyan ez a Messiás, mert más ilyen csudára hogy 
is volna képes ! Királylyá kell tenni, hadd boldo-
gítsa az egész Izráelt ! 

Az eltűnt Messiást keresik, keresik, mígnem 
feltalálják. Hívják, nógatják, ösztönzik, menne ve-
lük, lenne a királyuk, és a midőn Jézus kijelenti, 
hogy ő a lelkeken akar uralkodni, nem a testet, 
a lelket akarja boldogítani, a csalódott nép nem hó-
dol tovább, megbotránkozva elszéled. (János ev. 6. r.) 

Hitre készen indultak el a Messiást keresni; 
el is hitték, hogy ő az, hiszen látták csudáit, de 
hitük nem volt igazi hit, az elhivós pedig, legyen 
annak alapja a csodás, a kielégített vágy, a bá-
mulat, vagy bármi más, csak addig él, mig alapja 
meg nem ing. 

Ilyen volt a Nikodémus hite is. (János ev. 3. r . ) 
Tudós volt ő nagyon, hit dolgában tekintély. 



Á zsidó vallásnak valamennyi törvényét ismerte, 
magyarázta. Óh, ö nagyon is jól tudta, hogyan 
szerezheti meg az ember Istennek tetszését, lelke 
üdvösségét. 

Hanem az a csodálatos rabbi is úgy vonzotta. 
A törvénynek - - ö tudja legjobban, pontról-pontra 
figyelte — minden jövendölése ráillik. Ez lesz 
csakugyan a megígért Messiás. Dolgait szóvá is 
tették már az Írástudók maguk között, hanem csak 
hallomásból tudják, amit tudnak. Pedig érdekes 
volna őt magát hallani, vele beszélgetni. De hogyan 
vegyülhetne ő a nép közé. Mit szólnának, ha látnák, 
társai, mit maga a nép'?! — Mégis ennek kell 
lennie a Messiásnak ! 0 beszél vele. 

Éjnek évadján, sötétben, titokban keresi fel 
hát, akit Messiásnak hisz és e hitéről vallomást 
is tesz : „Mester, tudjuk, hogy az Istentől jöttél 
tanítómesterül, mert senki sem teheti e jeleket, 
melyeket te teszesz, hacsak az Isten nincsen ő 
vele." (János 3, 2.) 

A külső, a bizonyságokban való hitnek, az 
elhivésnek ime az élő példája ! 

Milyen másként hangzik Péternek a 12 tanít-
vány nevében tett- eme vallomása : „Uram, kihez 
mennénk máshoz, örök életnek beszéde van te 
nálacl és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy 
a Krisztus, az élő Istennek fia." (János 6, 68—69.) 

A léleknek felgerjedése, az érzelem pillanat-
nyi fellobbanása, csodák által fölkeltett bámulat 
még nem hit s múló elhivésnek elröppenő szava 
még nem az igaz hitnek vallomása, (Máté 7, 21.) 
Az apostolok tettel vallották hitüket, elhagytak a 
Krisztusért mindent. 

Nikodémusnak a hite nem volt igaz hit, mely 
átalakít embert és világot, az ő hitének még a 
törvényben s annak cselekedeteiben támasz kellett, 
azért Jézus ezen szavaira: „Ha valaki újonnan 
nem születik, nem láthatja az Istennek országát" 
(János 3, 3.) csalódva eltávozik. 

A hit azonban nem bizonyos előirt teendők 
törvényszerű elvégzése, nem is vallása valaminek, 
nem egyszerű elhivés (Jakab 2, 19.) hanem olyan 
élő, személyes meggyőződés (Róm. 4, 21, Eph. 
3, 12), amely átalakítja az egész embert, lélekben, 
szívben mássá teszi. 

Ott a hit apostola Pál. A mig Saul volt, mi-
lyen hévvel üldözi, kínozza, hurczolja halálra a 
Krisztus hiveit (Ap. csel. 8, 1—3. v. ö. Gral. 1, 
18.) Milyen gyönyör neki azok kinos fohásza, 
rajongásuk nevetség, hitük balgaság, pusztulásuk 
boldogság. Elégedetten indul el Damaskusba, hi-
szen ott van nála a felhatalmazás, mely szerint 
joga van azokat a törvénytagadó keresztyéneket 
akár sorba köveztetni. Hadd veszszen ki még a 
magja is azoknak, akik azt a nazarethi prófétát 
olyan nagyra tartják ! — Jgen, az a Jézus az 
oka, hogy most tulajdon vérei, Izráel fiai ellen 
kell erőszakot alkalmaznia. De hát az Úr törvé-

nyét, az Istenhez vezető, vele összekötő e szent 
kegyelemadományt nem hagyja megcsorbulni. 
(Gai. 1, 14.) 

De egyszerre mennyei világosság támad előtte 
s látja a Krisztust, akit gyűlöl, hallja szavát, bol-
dogító igéjét és újjászületik, hogy élő példaképe, 
örök időkre szóló hirdetője legyen a hit munká-
jának, az élő. személyes, teljes hitnek. (Ap. csel. 
9, 1—9.) 

A galiléabeli zsidókat, Nikodémust, Sault, 
mkén t láttuk, az a meggyőződés tartotta vissza 
az igaz hittől, hogy Izráelen és annak törvény-
szerűségén kivül nincs út, mely Istenhez vezetne. 
Ez a partikuláris hit pedig, hogy mire vezet, 
mondjam-e'? Ott a zsidók példája, kik minden né-
pet kizártak az Isten kegyelméből s mert nem 
teljesen azt vallották, amit ők, gyűlölték és kiát-
kozták még testvéreiket a samaritánusokat is. S 
azóta is, hogy hányszor volt az ilyen felfogás 
vétkes testvérharcznak ezerszer megsiratott forrása, 
máglyák felgyújtója, vérpad felállító ja — minek 
elbeszélnem. Csak Jézusnak ama szavai jutnak 
eszembe : „Nem mondhatjátok azt : ime itt, vagy 
amott van, mert az Isten országa ti bennetek 
van." (Luk. 17, 21.) 

A történelem, de a mindennapi élet tapasz-
talata maga is elég példát mutat, hogy van hit, 
mely nem egyesit, hanem elválaszt, mondhatjuk-e 
hát, hogy a hit áldás, vagy inkább a visszavoná-
sok melegágyának tekintsük? 

A hol a hit, a vallás ellenségeskedések, gyű-
lölködések forrása, ott, a dolog mélyére tekintve, 
mindig könnyen felismerhető azon tagadhatlan 
tény, hogy a hitet, már akár intézményhez, akár 
törvényhez vagy tanhoz, akár személyhez, de min-
dig valami külső tekintélyhez kötik. 

A hitnek e félszeg felfogása már az apos-
tolok egységét is megzavarta és szomorú tény, 
hogy Jakab apostol a keresztyénséget a zsidók 
törvényei nélkül, sőt Izráelen kivül más népre is 
kiterjesztve el sem tudta képzelni. Ezért vitázott 
Pállal, kinek apostoli jogosultságát a zsidóskodók 
el is vitatták. 

Igy történt Pál egyik legkedvesebb gyüleke-
zetében Korinthusban is, melynek kebelében, mint 
maga Pál irja, volt „irigység, versengés, vissza-
vonások." Nagy és kemény harcz volt az ott na-
gyon ! Pál maga plántálta az Úr e veteményes 
kertjét. Szépen fejlődött, hogy öröm volt a szem-
nek is, a léleknek is. Számban, buzgóságban 
egyre gyarapodott. Hanem odament Apollós is, 
aki igen tudós bölcsész volt, ekkor már a Krisz-
tusnak a hive. Voltak, akiknek jobban tetszett az 
ő beszéde, mint magáé Pálé. De vetődött oda 
azokból a jerusalemi zsidóskodókból is néhány 
tanitó, akik Pálnak egész működését nem szeret-
ték. Minek veszi be a pogányokat is a mennyek 
országába a zsidók rovására. A törvényről miért 



tanítja azt, hogy elvesztette érvényét. A gyüleke-
zet egy része ismét ezeknek adott igazat. Es mert 
a hitet külső tekintélyhez kötötték, Korinthus lett 
„az irigység, versengés, visszavonások" szomorú 
és szánandó hazája. E gyarló gondolatot gyöke-
restől ki akarja irtani ai apostol: „Senki ne di-
csekedjék emberekben, mert ti mindnyájan a 
Krisztuséi vagytok." (I. Kor. I. r.) 

De úgy tetszik nekem, mintha nem is egé-
szen a korinthusiaknak, hanem á mi korunknak 
szólna az apostol ezen óvó intése. Úgy tetszik, 
mintha ez a történet éppen mi közöttünk is, habár 
— és ez elismeréssel legyen mondva — nem is 
ebben a teremben, de kint az életben megismét-
lődnék. 

A hitet, a vallást azonban nem azért adta 
Isten nekünk, hogy visszavonás, gyűlölség átkos 
magva legyen. Ha és a hol az, ember tette azzá. 
Az élő, igaz hit egyesit. 

Az őskeresztyén egyházban a hit a tökéletes-
ség köteléke volt. A keresztyénség a testvériség 
egyháza volt, melynek híveiről azt olvassuk : „Kö-
zöttük senki sem voli szűkölködő, mert akinek 
mezője vagy háza volt, eladta és az eladott va-
gyon árát elhozta és letette az apostolok lábainál 
és elosztották mindenkinek, amint kinek-kinek szük-
sége volt. (Ap. csel. 4, 34—35.) 

Ilyen volt hajdan a lut, nem §-okba szori-
tott, elméleti, nem szűkkeblűen kizáró, hanem a 
szeretet munkáit gyakorló, élő hit, mely felkarolt, 
segített és nem eltaszított, mely egyesitett és nem 
szétválasztott. 

Ilyen áldozatkész, munkás hite volt a czip-
rusi Józsefnek is, kit jó szivéért az apostolok 
Barnabásnak, vigasztalás fiának neveztek el. (Ap. 
csel. 4, 36.) Ugyanilyen volt Tabitha is, Joppé-
ben a jótékonyság, a könyörülő szeretet angyala, 
kinek hite valóban gazdag termő földje volt a 
jó cselekedeteknek, melyeket látva oly sokan di-
csőitették érette az Istent. (Ap. csel. 9, 36—42.) 

Ma már olyanformának tűnik ez fel nekünk, 
mintha mese volna. Hát mind ilyenek voltak azok 
a régi keresztyének s csak minket illet vád ? Saj-
nos, akkor is megvolt az anyagi javak imádásá-
nak hitromboló, erkölcsrontó átka. Es a lemon-
dás, a testvériségnek nem szájjal, hanem tettel 
hirdetése akkor is nagy áldozat volt. a hitnek 
próbája. Az igaz megállotta a próbát, a szentes-
kedő elbukott. 

(Folyt, köv.) 

BELFÖLD. 
Értesítés, A pápai állami tanítóképezde I . osz-

tályában az 1897—8. tanévben 15, állami teljes 
ingyenes; 10, dunántúli, ref. egyházkerületi, tel-

jes ingyenes s 10, ötven forintos, állami; össze-
sen : 25, állami és ref. egyházkerületi, teljesen 
ingyenes s 10, állami, kedvezményes; együtt : 
35 s e g é l y á l l o m á s lesz betöltendő. Folya-
modványok jún. 29-ig ide küldendők. A fölvételi 
vizsgálatok j ú n . 2 9 - é n tartatnak, melyre az 
e l é g t e l e n osztályzatú, avagy IV. gimnáziális, 
vagy polgári iskolai osztályt nem végzett növen-
dékek köteleztetnek. A tanév szeptember hő 1-ón 
pontosan megkezdődik. Pápa, 1897. évi június 
hó 1-én. S z o v á t h y L a j o s igazgató. 

A balfi ág. h. ev. egyházközség f. évi május 
30-án tartotta h a r a n g - s z e n t e l é s i ünnepélyét. 
A délczeg lovas bandérium kiséretóben, négy ök-
rös szekereken hozott, dúsan felbokrétázott haran-
gok (3 drb) a község határán B r e y e r Jakab, a 
szomszéd medgyesi egyház lelkésze által üdvözöl-
tetvén, az ifjúság, dalkör s presbyterium előlép-
tetése mellett a községbe kisértettek, hol E e n n e r 
Henrik esp res megható beszéd kíséretében fel-
szentelte s rendeltetésöknek átadta, majd felhuza-
tásuk s megkonditásuk után S c h r o e d l József 
helybeli lelkész az egyház örömének, hálájának s 
Istenbe vetett bizodahnának megható módon adott 
kifejezést. — A harangok a soproni Seltenhofer-
czég műhelyéből kerültek ki, összesen 1543 kgr. 
(870, 435, 238) súlyúak, F-dur hangzatuak, s 
vasállvánnyal együtt 2600 frtba kerültek. Az 1300 
frtba került nagy harangot S c h ö n b a u e r János 
odavaló gazda ajándékozta az egyháznak, a kivel 
szemben az elismerést és hálát az esperes ékes 
szavakban tolmácsolta. — Az ünnepély fényét 
emelték az egyházmegyei gyülekezetek küldöttsé-
gei. A nevezett lelkészeken kivül résztvettek még 
S t i e g l e r Gusztáv soproni. F r a n c z Vilmos 
ruszti lelkészek. Az egyházfelügyelők közül ott 
voltak: R i t t e r Vilmos soproni, C o n r á d Lajos 
ruszti, L e n k Lajos medgyesi, F i s c h e r Imre 
ágfalvi, dr. L á g i e r Alfréd balfi felügyelők, szá-
mos gondnok, tanitó, presbyter stb. — A szép 
ünnepélyt a balfi fürdőben megtartott közebéd, 
majd a dalkör által rendezett hangverseny zárta be. 

Budapesten az izraelita hitközség 5 milliós temp-
lomot akar épiteni, annyi pénze már együtt van reá. 

A budapesti országos protestáns árva-egylet vá-
lasztmányának 1896-ik évi működéséről szóló je-
lentése az egylet örvendetes fejlődéséről és hala-
dásáról tesz bizonyságot. Az intézetnek 99 növen-
déke volt, kik közül 63-an jártak az árvaházi 
népiskolába, 26-an pedig gymn. ós polgáriskolába. 
A künnlakó árvákról anyagilag gondoskodott az 
egylet, amennyiben 36 árva között 1765 frt se-
gélyt osztott szét. A vallásosság ápolására kiváló 
gondot forditott az egylet s magok az árvák ön-
készitette imáik elmondásával vettek részt a va-
sárnapi iskola munkáiban. Az egyesület vagyona 
a mult év végén volt: 360,518 frt 59 kr., a 
mely az 1895-ikihez képest 21,894 frt 69 kr. nö-



Yekedést mulat. E gyarapodás ú j alapítványok be-
fizetése és néhány régibb alapítványnak befolyása 
által volt elérhető, melyeknek összege 18271 frt 
42 krt tesznek ki. Paphegyiné, szül. S c h u b e r t 
Katalin asszony adott alapitványképen 8500 frtot, 
az Egyesült fővárosi takarékpénztár 2000 frtot, 
báró L é v a y Henrik főrendiházi tag 2500 frtot 
stb. ; a karácsonyi gyűjtés 2428 frt 25 krt ered-
ményezett, a protestáns bál jövedelme 2640 frt 
s különféle jövedelmek tetemesen emelték az egy-
leti tőke nagyságát. Kezelési kiadása 5908 frt 04 
kr. volt; élelmezésre adott 8345 frt 19 krt, ru-
házatra 3202 frt 53 krt, fűtésre és világításra 
908 trt 25 krt stb. A folyó évi költségvetést ápr. 
30-án 24 rendes tag jelenlétével fogadták el, s e 

szerint a kiadás 22150 frtban állapíttatott meg, 
mely a bevétellel szemben 50 frttal magasabb. 
Eendes tagjainak száma 405, rendkivülieinek 96. 
Tandijakból befolyó jövedelem 2604 frt volt, mig 
ezelőtt 10 évvel 3675 frt. Szomorú, hogy az egy-
let tagjainak száma folyton csökken, már pedig 
ilyen jótékony egylet nem annyira tőkevagyoná-
ban, mint inkább az egyleti nemes czélért lelke-
sedni tudó tagjaiban él, kik megnyilatkozásaikban 
az árvaintézet ügyei iránt a társadalmi érdeklő-
dést ébren tarthatják. Részt vett az intézet az or-
szágos kiállításon, mint kiállító és kiállítását a 
nagy jury kitüntetésben részesítette. A millennium 
emlékére megírta az intézet igazgatója az egye-
sület és árvaház történetét, s a csinos kiadásban 
megjelent tanúságos könyv megszerezhető az in-
tézet igazgatójánál. A felvételi kérvények május 
hó végéig voltak beküldendők. 

Emberbaráti intézetek tanerőinek egyesülete gyűlé-
séről. Jelen voltak a budapesti árva- és szeretet-
házakban működő tanerők csaknem kivételnélkül, 
továbbá a nagyszebeni, debreczeni és zólyom-lip-
csei árvaházak küldöttei, stb. A gyűlést G y ö r g y 
Aladár az előkészítő bizottság elnöke nyitotta meg, 
a ki az ú j egyesület czélját vázolta és felemii-
tette. hogy az előkészítő bizottság adatai szerint a 
hazai árva- és szeretetházakban négyszázan mű-
ködnek, a kiknek érdekei megkívánják az ú j egye-
sület létesítését. Bemutatta ezután a bizottság által 
elkészített alapszabálytervezetet, melyet a gyűlés 
csekély módosítással el is fogadott és elhatározta, 
hogy ezt küldöttségileg fogják a közoktatásügyi 
miniszternek átnyújtani; fölmerült még az egyesü-
let által kiadandó szaklap kérdése is, melynek 
megvalósításával a választmányt bizták meg oly-
képen, hogy az kérje fel a közoktatásügyi minisz-
tert, rendelje meg a lapot száz intézetnek s igy 
az egyesület 300 forinttal segélyezi. Végül a vá-
lasztásokat ejtették meg. 

A kÖVágÓ-eÖrsi ág. h. ev. gyülekezetnek emlé-
kezetes ünnepnapja voit 1896. jún. 16-án G y u -
r á t z Ferencz püspöki látogatása alkalmával. E 
nagy nap emlékét a kővágó-eőrsi lelkész egy fü-

zetkében örökité meg. A hitközség a főpásztor 
fogadtatására megtett minden lehetőt: külsőleg is 
kifejezést akarván adni a szeretet és ragaszkodás-
nak községe szülöttje s egykori s. lelkésze iránt. 
A küldöttségek fogadtatása után az iskola látoga-
tására indult a főpásztor, majd a zúgó harangok 
szavára az Urnák házába, hol ének és ima után 
a helyi lelkész apóst, csel. 3. r. 6. v. alapján: 
Mit hoztál? Mit vígy el? I. Hoztál hitet, vígy el 
hitünkről való meggyőződést ! II. Hoztál szerete-
tet, vidd magaddal szeretetünket — felosztással 
tartott egyházi ünnepi beszédet. Áldás s ének be-
zárásával a püspök előbb emlékének szárnyain a 
múltba visszaszáll, majd kérve, intve, figyelmez-
tetve kérdezi a gyülekezettől: „él-e bennetek ős 
apáitok szent hite?" s atyai intelmei után a nő-
egyletek szilárdítását s az ifjúsági egyletek alakí-
tását ajánlja a gyülekezetnek. Majd a helyi lel-
kész felolvassa a gyülekezet történetét, mely után 
a főpásztor igaz keresztyén szeretetre, egymás 
gvámolitására s Isten dicsőítésére intvén a gyü-
lekezetet, megáldja azt. 

A tiszáninneni ev, ref. egyházkerület tavaszi köz-
gyűlésén adott püspöki jelentés szerint az egy-
házpolitikai törvények életbe léptetése a kerület-
ben eddig még nagyobb zavart nem vont maga 
után ; azonban már ott is tünedeznek fel oly jelek, 
melyek önkénytelenül arra a gondolatra vezethet-
nek bennünket, hogy a felekezetnélkülisógről ho-
zott törvényt, ha mindjárt a szabadelvűség rová-
sára is, az egyházpolitikai legújabb törvények 
közül jobb volna kihagyni. 1848-iki XX-ik t. cz. 
jöjjön el a te országod. 

A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegye az egyház-
nak itt-ott bomladozni kezdő beléletéből kifolyólag 
közgyűlésileg elrendelte, hogy a vallás kötelmei-
ről megfeledkezett házaspár előtt lelkész a pres-
byterium jelenlétében fejezze ki az egyházmegye 
rosszalását és őket utólagosan eskesse meg. 

Az a.-borsodi ref. egyházmegye közgyűlésén felol-
vasott esperesi jelentésből az vehető ki, hogy az 
ú j egyházpolitikai törvények nevezett egyházme-
gyében a hívek hit- és erkölcsi életét illetőleg 
sehol sem vertek fel nagyobb hullámokat; egy-
két helyen fordult elő eset, hol a polgári házas-
ság megkötése után, a felek nem vették igénybe 
az egyházi esketést és megáldást; ezek között 
egy eset épen egy tanitó családjában történt, me-
lyet a közgyűlés bármennyire is megbotránkozott 
fölötte, nem az ú j törvények rovására jegyzett 
fel, hanem az illető tanitó kétes értékű vallásos 
érzületének s kenyéradó hivatala iránt tanúsított 
nagymérvű hálátlanságának tud be, a miért is az 
elnökség szigorú vizsgálat indítására kéretett fel 
ellenében ; a lélekhajhászó reversálisok erősen 
kísértik a gyengéket, erősebben, mint valaha ; 
szedik is az áldozatokat, de a prot. pásztorok sem 
alusznak ; a fenyegető jelek mintha nagyobb tevé-



kenységre buzdítanák a híveket: az áldozatkész-
ségről beszélnek az épülő templomok, iskolák, 
kegyes adományok, mely utóbbiak közül ritkítja 
párját a D e b r e c z e n i Dániel, iriiskolczi polgár 
végrendelete, melyben 80—100,000 frtot érő há-
zát az egyháznak hagyományozta. Egy pár ilyen 
adomány a nyugdíjintézetnek s a jövő nem lenne 
homályos az Úr szőlőjében megöregedett pász-
toroknak ! 

Ez is kegyelem, M e s z l é n y ï Gyula szatmári r. 
k. püspök megengedte az egyházmegyéje területén 
levő iskoláknak, hogy a tanítói fizetéseknek négy-
száz forintra való kiegészítését és az ötödéves 
korpótlék kiutalványozását az államtól kérelmez-
hessék. 

Baltik Frigyes püspök jún. 8-án d. u. 4 órakor 
érkezett meg a b.-bicskei állomásra, hol az egy-
házmegye részéről H e r i n g Lajos szendi lelkész 
s esperes, dr. N a g y Vilmos kir. tanácsos s ko-
máromi felügyelő s egyházmegyei felügyelő helyet-
tes s H o r v á t h Sándor velegi lelkész s egyház-
megyei jegyző, az egyházközség részéről G ö l l -
n e r Károly bicskei gyógyszerész s gyül. felügyelő, 
H o f m a n n Ede németegyházi nagybirtokos s 
egyháztanácsos ós több gyül. tag, a vármegye 
részéről S z ű t s Jenő vaáli főbíró, a bicskei ev. 
ref. egyház részéről B a l o g h György ref. lel-
kész, elöljárósága élén, a Bicske nagyközség elöl-
járósága s P a p Albert mányi ref. lelkész fogad-
ták s üdvözölték. Innét lovasbanderium, 19 úri 
fogat kíséretében érkezett a püspök a kisded csabdi 
egyházba, a község határán a községi biró s 
jegyző az elöljáróság élén üdvözölték. Mozsár 
lövések s az ev. ref. egyház harangjainak zúgása 
mellett vonult ő méltósága kíséretével fehérruhás 
lányok sorfala közt a diszkapun át a paplakra, 
hol B é l á k Géza. lelkész, a presbyterium s a 
hivek élén, majd K e r n e n s z k y János helybeli 
ref, lelkész, nagyszámú hivei élén üdvözölték. A 
fogadtatás után csakhamar kezdetét vette a pres-
byteriumi gyűlés, melyen felolvastatott a visitatio-
nalis jegyzőkönyv s megvitattattak az egyes pon-
tok. Útánna a lelkészlakon volt kedélyes vacsora 
püspök úr, kísérete s a tiszteletére megjelent ven-
dégek résztvétele mellett. Másnap 9-én 9 órakor 
vette kezdetét az ünnepi istentisztelet a nagy 
munkaidő daczára a hivek s más vallásúak tö-
meges részvételével. A Jövel Szt. Lélek buzgó 
eléneklése után H o r v á t h lelkész olvasta az epis-
tolát s imát, a helyi lelkész tartá a szent beszé-
det Máté 11. 28—30 alapján, majd a püspök 
intézett az oltár elől megható s buzdító beszédet 
a hívekhez ; áhítatos ima s a híveknek megál-
dása után az istentisztelet bevégződött. És utánna 
volt a közgyűlés, < melyen az esperes újból felol-
vasta a visitationalis jegyzőkönyvet s megtette 
a r ra észrevételeit és kiadta rendeleteit a püspök. 
A jegyzőkönyv szerint kiemelendő, hogy a Vér-

tesek alján levő kisded csabdi egyház 1800-ban 
alakult anyaegyházzá főleg b. e. P á l Józsefné sz. 
V i d o s Zsuzsánna úrnő magán buzgalmából s 
áldozatkészségéből. S azóta is csak egyes tehe-
tősb birtokosok és jótékony intézeteink áldozatai-
val tarthatta fenn magát az egyház, a mi tekintve, 
hogy az egyház híveinek száma az anyában csak 
150, s a szórványokban 262 — nem is csoda. 
Ez idő alatt az egyháznak 7 lelkésze volt. A püs-
pök elrendelte, hogy az oltáron állandóan egy 
diszbiblia legyen ; az ép most betett anyakönyvet 
lezárta s újnak beszerzését rendelte el ; továbbá 
utasítást adott, vallásos iratok beszerzésére ; ke-
resztelőkő s orgona beszerzése ; végre kilátásba 
helyezte a kerület segélyét, elrendelte Bicske s 
Dorogh szórványhelyeknek fiókegyházzá alakítá-
sát ; hálás köszönetét fejezte ki az egyes jóltevők, 
igy nevezetesen G ö l l n e r Károly gyül. felügyelő 
s H o f m a n n Ede egyháztanácsosok iránt, kik már 
több izben hathatós segélyben részesítették az 
egyházat. Végül további jóakarata s támogatásá-
nak ígérete mellett búcsút vett az egyháztól s 
elfogadva H o f m a n n Ede szíves meghívását, 
innét ebédre kirándult szép birtokára Németegy-
házára kíséretével s itt töltvén pár kellemes órát, 
tovább kisértük Csákvárra, hol az ünnepélyes 
fogadás után búcsút vettünk tőle azon jó kívánat-
tal, hogy további útjában is az Úr vezérelje. 

A budapesti protestáns orsz, árvaegyesület választ-
mánya f. hó 12-én dr. Kovácsy Sándor orsz. kép-
viselő elnöklete és Bacliát Dániel, dr. Bókay Já-
nos, dr. Csengey Gyula (titkár), Horváth Sándor 
(ev. lelkész), Szász Károly, Szilassy Aladár, Szőts 
Farkas, dr. Szedenits Zoltán, dr. Szontágh Félix, 
dr. Wagner Géza, dr. Zsigmondy Jenő, valamint 
Haberern Jonaathánné, Hunfalvy Pálné, Liede-
mann Sámuelné úrnők és Brocskó Lajos igazgató 
részvétele mellett választmányi ülést tartott, a me-
lyen 93 folyamodó közül Szilassy Aladár előter-
jesztésére 22 árva vétetett fel bennlakó növendé-
kül az árvaházba, 1925 forint pedig kiosztatott 
részint volt növendékek továbbképzésére, részint 
künnlakó árvák segítésére. Továbbá örömmel tu-
domásul vétetett dr. Z s i g m o n d y Jenő je-
lentése, hogy S z l o b o d a Anna 35,000 forint-
nyi vagyonának harmadrészét az árvaházra 
hagyta. Felolvastattak a közoktatás- és földmi-
velésügvi ministerek meleg hangon irt levelei, 
a melyekben köszönetüket fejezik ki a B r o c s -
kó Lajos igazgató által irt : „A budapesti 
prot. orsz. árvaegyesület és árvaházának tör-
ténete" czimű munkának megküldéséért. S z ő t s 
Farkas a tanügyi bizottság elnökének előter-
jesztésére az intézeti tanítók évötödös korpótléka 
100 frtban állapíttatott meg, mely öszszeg 
az igazgató négy korpótlékára visszamenőleg 
is kiterjesztetett. Az árvaházba felvétettek : a) A 
teljes árvaságra jutottak közül: 1. Micskei And-



rás szerencsi, ref. 8 éves, irnok fia, 1 testvére 
van. 2. Komoróczy Kálmán eőri, ref. 11 é., föld-
birtokos fia, 4 testvére van. 3. Magyary Ernő 
ludapesti , ref. 10 é., czipész fia, 1 testvére van. 
4. Münich Károly mezőberényi, ág., 6 é., föld-
műves fia, 6 testvére van. 5. Simon László rá-
kos-csabai, ág., 9 é., czipész fia, 1 testvére van. 
6. Haás Irma budapesti, ág., 14 é.. adóbiztos le-
ánya, 2 testvére^ van. 7. Liszkai Anna selmeczi, 
ág., 13 é., tanár leánya, 4 testvére van. 8. Die-
nes Flóra baracskai, réf., 11 é., magánzó leánya, 
7 testvére van. b) A félárvák közül: tí. Noel Re-
zső vlajkoveszi, ág., 9 é., postás fia, 1 testvére 
van. 10. Libohorszky András zsámboki, ág., 6 é., 
földműves fia, 6 testvére van. 11. Jónás József 
<lévaványai, ref. 8 é., jegyző fia, 2 testvére van. 
12. Bartos Ernő asszonyvásárai, réf., 10 é.. pos-
tamester fia, 2 testvére van. 13. Maksay József 
rugóczfalvai, réf., 8 é., lelkész fia, 6 testvére van. 
14. Péter Lajos birdasdi, ág., 6 é., lelkész fia, 
3 testvére van. 15. Szilágyi Dániel gyönki, réf., 
6 é., lelkész fia, 3 testvére van. 16. Romsich 
Ilona solti, réf., 9 é., jegyző leánya, 2 testvére 
van. 17. Ugler Amália nyustyai ág., 9 é., ispán 
leánya, 6 testvere van. 18. Orbán Amália nyir-
vasvári, réf., 8 é., czipész leánya, 4 testvére van. 
19. Takács Matild zánkai, ág., 8 é., tanitó leánya, 
5 testvére van. 20. Simon Irma felcsúthi, réf., 6 
é., földműves leánya, 5 testvére van. 21. Soltész 
Emma, bécsi, ág.. 10 é., lakatos leánya, 3 test-
vére van. 22. Kutlik Irén. flozsáni. ág., 9 é., ta-
nitó leánya, 1 testvére van. Pénzsegélyben része-
sülnek. a) Az intézet volt növendékei közül kap-
nak : 80 f r to t : 1. Szabó Ernő gymn. tan. 75 
f r to t : 2. Czapff Ödön tanitókép. növ. 3. Róth 
Zsigmond gymn. tan. 4. Cseh Irén tanitónő kép. 
növ. 50 fr tot : 5. Osethe István reálisk. tan. 6. 
Pálmai Kálmán tanitókép. növ. 7. Szabó Endre, 
reálisk. tan. 8. Unghváry Elemér, tanitókép. növ. 
9. Galambos Kamilla, keresk. tanf. növ. b) Kinn-
lakó árvák közül kapnak: 50 f r to t : 10. Gries-
mayer Bálint, pozsonyi, ág. 11. Kocztur Pál, kor-
ponai, ág. 12. Skrabák Aranka, budapesti, ág. 

13. Bedor Lajos, kalocsai, ref. 14. Fuchs Irén, 
budapesti, ág. 15. Eőri árvák, budapesti, ág. 16. 
Márkus Géza, budapesti, ref. 17. Hagara Ferencz, 
mátészalkai, ref. 18. Hegyi István, kassai, ref. 
19. Pinke Mária, budapesti, ref. 20. Gyarmathy 

' Emma, székelyudvarhelyi, ref. 40 fr tot : 21. Mé-
száros Jolán, vépi, ág. 22. Csécsi Nagy Árpád, misz-
tótfalui, ref. 23. Pap Rozsa, pozsonyi, ág. 24. 
Fröhlich Géza, losonczi, ág. 25. Weinelt Anna, 
paksi, ref. 26. Szabó Jolán, kis-czelli, ág. 30 
f r to t : 27. Tardi Loránd, bajai, ref. 28 Yizkelety 
Edit, budapesti, ref. 29. Hegedűs István, buda-
pesti, ref. 30. Bakos Margit, gyömrői, ág. 31. 
Borovicska Ferencz, esztergomi, ág. 32. Szé-
kely Etel, budapesti, ág. 33. Móré Vilma, bu-

dapesti, ref. 34. Nagy Gyula, miskolcri, ref. c) 
A komáromi ág. és lielv. hitv. ev. árvák 240 
forintot. 

Gzenner Lajos erzsébetvárosi káplán nem akart 
ünnepélyesen összeadni egy jegyespárt, a kik ve-
gyes házasságot kötöttek, azért, mivel a vőlegény 
az egyház által kivánt feltételeknek nem felelt 
meg. E helyett azonban passziva asszisztencziában 
részesítette őket és igy az egyházjog értelmében 
teljes korrektül járt el. A katholikus egyházra 
nézve püspöki konferenczia egyértelmű határozata, 
hogy egyházi áldásban részesíteni és ünnepiesen 
megesketni a házasfeleket csak akkor szabad, ha 
a felek kijelentik és közjegyzőileg biztosítják, hogy 
összes születendő gyermekeik katliolikusok lesznek. 

KÜLFÖLD. 

Az orosz köznép vallási tudatlanságáról egy orosz 
újság érdekes példát hoz fel. A néhány év előtt 
elhalt szent-pétervárosi főkapitány egy rajongó 
előtt kijelentette, hogy a papságnak sürgetése 
következtében a szent-pétervári kormányzóságból 
száműzetik. A fiatal elitélt erősen állította, hogy 
ő semmiféle tévtanokat nem hirdetett, ő csak az 
evangeliomot magyarázta az egyszerű tudatlan 
embereknek. A főkapitány rákiáltott, hogy ez a 
papság kötelessége, minek avatkozik ő abba, a 
mire a vádlott azt felelte, hogy a papság ezen 
kötelességének nem tesz eleget s hogy a nép a 
Jézus tanításából semmit sem tud, a miről külön-
ben mindjárt meggyőződhetnek, ha behivatja a fő-
kapitány a rendőrt s megkérdi tőle, hogy az 
Ücivözitő miért szenvedett. A főkapitány e kíván-
ságnak eleget tett és meggyőződött, hogy az el-
itéltnek igaza van, mert midőn a rendőrnek a 
fenti kérdést feltette, az hosszú kínos hallgatás 
után azt felelte: „Az Isten anyjáért, kegyelmes 
Uram !" 

Az üdv hadserege Németországban úgy látszik 
nem valami szivesen látott vendég. Legalább arra 
enged következtetni az a felolvasás, a melyet 
P f e i f e r berlini lelkész tartott az üdv hadsere-
géről. Felolvasásában kiemelte, miszerint az üdv 
hadseregének eljárása Berlinben és Németország-
ban általjában össze sem hasonlítható azzal, a 
melyet Londonban és Angolországban folytat, — 
mert Németországban egész egyszerűen megbün-
tetnék őket, lia olyanokat tennének, mint Lon-
donban. Különösen kiemelte a felolvasó lelkész e 
rajongó felekezet egyháziatlanságát, a mely oly 
botrányos jelenetekben nyilvánul, hogy pl. egy 
férfi az isteni tisztelet alkalmával szót kér és fel-
szólítja a hölgyeket, hogy csak ők magok énekel-
jenek, mert az úgy hangzik, mintha angyalok 
zengedeznének. Angol országban ennél még na-



gyobb komédiákat is csinálnak, mint pl. a mikor 
a nyilvános isteni tisztelet alkalmával kinevették 
az ördögöt s egy 85 éves öreg asszonyt „leg-
fiatalabb baby" gyanánt Imrczoltak a városban! 
Szép! 

IRODALOM. 

Őrömmel jelenthetjük, hogy a Lampel Róbert 
(Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyvke-
reskedése kiadóhivatalában, Budapest, Andrássy-
út 21.) megjelenő nagy milleniumi emlékművének, 
a Szalay-Baróti „Magyar Nemzet Történeté"-nek 
most hozzánk érkezett 62—63-ik (kettős) füzete-
rői e monumentális hazai történelemnek a har-
madik kötete be lett fejezve. Annyiszor, s annyi 
előszeretettel és érdeklődéssel emlékeztünk meg 
már e nagyszerű irodalmi vállalatról, hogy most 
már a III-ik kötet bevégeztével csupán arra szo-
rítkozunk, Szalay-Baróti művét újból és újból 
ajánlani hazánk minden rangú és rendű közön-
ségének. A jobbmóduak kötetenkin t s a szerényebb 
sorsnak füzetekben szerezhetik be könyvtáruk 
számára, s e mű bízvást egyik fődiszét fogja ké-
pezni annak. A most megjelent 62—63. III. kö-
tetet befejező füzet egy rendkívül szép külön mű-
melléklettel, kedveskedik előfizetőinek, Benczúr 
Gyula jeles festő művészünk „Buda visszavétele 
1686-ban" czimű olajfestményének szinnyomatu 
hasonmása. Még két külön mellékletet hoz e kettős 
fűzet ; az egyik egy török államokmány reproduk-
cziója és Frigyes Ágost szász választó és lengyel 
királynak arczképe, melyet a hatalmas alakú király 
kortársa, Kupeczkv J. hazai festő művész festett. A 
szöveg illusztrácziói ezek: Pázmány Péter „Kala-
u z á é n a k czim lapja. Gyöngyösi István aláirása. 
Zrínyi Miklós költői művei 1651-ki kiadásának 
czimlapja. A lőcsei városház tornya. Lőcsei ház 
udvara. Kupeczki János. Mányoki Ádám. 

Protestáns közlöny. „Felkérendő volna a mi-
niszter, hogy a nyugdijtörvényt olyanformán mó-
dosíttassa, hogy minden néptanítónak nyugdija 
a 400 forint alapfizetésen kezdődjék s ezen alap-
fizetés oly módon egészíttessék ki, hogy a kán-
tori illetéken kivül tisztán csak a tanitói fizetés 
emeltessék 400 forintra. De, ha ezt egyelőre nem 
lehetne elérni, azon esetben legalább annyit jo-
gosan várhatunk, hogy az összesített fizetéseknél 
a kántori illetmény is számittassék be a nyugdij 
alapját képező fizetésbe, s ezen esetben természe-
tesen a kántori illetmény után is kirovandó volna 
a nyugdíj-százalék oly mértékben, mint a tanitói 
illetmények után kirovatott.-' 

Debreczeni prot. lap. Nem helyesli azok törek-
vését, kik a stólát egészen el akarják törölni. 

Nem helyesli erkölcsi szempontból. A lelkészi cse-
lekmények tűnnének fel kevés értéküeknek. „Jó 
lesz egy kissé nekünk is nagyobb öntudattal járni 
el. A nép erkölcsi erejét ne lefelé nyomjuk, ha-
nem felfelé emeljük. En legalább az egyház által 
hirdetett üdvösségre piaczi árverést soha nem tar-
tanék. Es ha e miatt egyik vagy másik szertelen-
kedő atyafi fenyegetődzni kezd : egész tekintélyé-
vel és erkölcsi súlyával lépjen fel ellene azonnal 
az egyház s bizonyítsa be vele szemben, hogy 
nem úgy. tisztelt barátom, nem úgy, nem te hagysz 
el engemet, hanem mint erkölcsi hulladarabot, én 
verlek ki magamból!" 

Szabad sajtó, -,Azt mondják, az egyházi adó 
az oka, hogy a felekezetnélküliség nagyobb mér-
tékben terjed, mint csak gondoltuk volna. Hatá-
rozottan téves felfogás, helytelen ismerete az em-
berek gondolkodásmódjának. Az egyház iránti kö-
zöny onnan származik, hogy a mai kor embere 
többre becsüli azt a pénzt, a mit egyházi adóba 
kellene fizetnie, mint azt az áldást, a mit az egyház 
osztogat. Korunk e vallásos neveletlenségének — 
nem mondhatom máskép — bizonyára van több 
oka is, de egyik kétségkívül az, hogy az egyházak 
nem tartottak lépést az emberiség haladásával." 

, A Magyar-Tátra keleti részéből" czim alatt meg-
jelent W e b e r Samu egy értekezése, a „Turis-
ták Lapja" külön lenyomata gyanánt. 

Nemzeti iskola, A tanítók ötödéves pótlékáról 
szólva, mondja : „Ezentúl csak oly állomásra pá-
lyázhatunk, a melynek törzsfizetése megüti a volt 
állomás törzs és pótló fizetését, — le kell mon-
danunk a pótlékról és a szolgálatot mintegy új-
ból megkezdeni. Hol marad itt a hosszabb szol-
gálat kellő méltányolása'? ! Mert, mely iskola 
fenntartó fogja nekünk beszámítani másutt töltött 
éveinket? Egy sem, mikor még a törvény sem 
kötelezi reá. Es ha ki is mondaná a szolgálati 
idő, illetve a pótlék átruházását az iskola fenn-
tartókra, ekkor még a legjobb minősítés mellett 
sem választanának meg egy pótlékost — mindig 
a legfiatalabb, a legolcsóbb kerülne ki az urnából ! 
Adja meg tisztán az állani a pótlékot minden taní-
tónak, akkor úgy alapjában, mint általában üdvös 
intézmény volna ! A pótlék igy személyhez lenne 
kötve s igy ha egyik helyről egy másik jobbra pá-
lyázunk — mindig velünk költözködnék a pótlék 
is ! Ez volna a helyes út, anyagi helyzetünkön se-
gíteni. Mostani szervezetében a pótlékra ugyancsak 
ráillik : Adtál Uram esőt, de nincs köszönet benne." 

Kérelem. 

A t. olvasókat fölkérem, méltóztassanak az 
előfizetést megújítani s a lapot a lelkészek, fel-



ügyelők, tanárok pártfogásába ajánlani. A m á s o -
d i k n e g y e d b e n m e g j e l e n t c z i k k e k r e 
i s k é r e m a s z a v a z a t o k a t b e k ü l d e n i 
a k á r a p o s t a - u t a l v á n y o n , a k á r l e v e -
l e z ő l a p o n : melyik czikket tartják legérdeme-
sebbnek a 15 frtnyi tiszteletdíjra ? Mindenki sza-
vazhat (s vajha m e n t ü l s z á m o s a b b a n s z a -
v a z n á n a k i s az é r d e k l ő d é s b i z o n y -
s á g a g y a n á n t ) akiknek nevére já r lap. A kik-
nek lejárt az előfizetése : azoknak utalványt küldök 
a mostani számmal. Ha esetleg valamely czim-
szalag hiányos : most kérem tudtomra adni. A 
most folyó gyűlésekre nézve a jegyző urakat tisz-
telettel kérem, kegyeskedjenek, ha csak rövid tu-
dósítást is küldeni a gyűlésről, a közérdekű s 
különösen az olyan ügyekről, melyek a kerületi 
gyűlésen is előfordulnak. 

Y E K E S JÓZSEF. 

Kérdés. 
Egyik igen tekintélyes egyháznak még tekin-

télyesebb egyik papja nem régiben meghalt s 
nagyszámú még fel nem nevelt családot hagyott 
özvegyére, kit Egyh. Alk.-unk szerint fél évig az 
összes papi jövedelmek c s o n k i t a t l a n élvezése 
illet meg. Igen lekötelezne az a lelkésztársam, aki 
kimutatná, mely § alapján nyirbálja meg a másik 
lelkész az özvegynek legnagyobb jövedelmét ké-
pező stóla illetményét? A neveket egyelőre nem 
tartom szükségesnek közölni. y. 

Pályázat, 
A soproni ág. hitv. evang. gyülekezet 

elemi népiskolájánál két rendes 
WT tanitói állás 

üresedésbe jővén, azokra ezennel pályázat 
hirdettetik, lüzen állomásokkal járó jöve-
delem : 1. Évi 7 0 0 frt fizetés és öt ötödéves 
5 0 frtnyi pótlék. 2. 70 frtnyi drágasági pótlék, 
mely azonban nem rendszeresített javada-
lom. 3. 2 0 0 frtnyi lakbér, esetleg természet-
beli lakás. 4. 18 köbméter kemény hasábfa. 
— Pályázhatnak ág. hitv. evang. okleveles 
tanitók, kik a magyar és német nyelvet 
tökéletesen bírják és az ének- és torna-
tanitásban jártasak. A választás egy pró-
baévre történik, ha azonban oly tanítókra 
esik a választás, kik már véglegesen hi-
vatalban voltak, a gyülekezet a próbaév-
től eltekint. Az állomások 1897. évi SZept. 1-én 
foglalandók el. A keresztlevéllel és egyéb 
okmányokkal kellően felszerelt folyamod-
ványok f, é. július 15-éig a gyülekezeti elnök-
séghez küldendők. 

Sopronban az evang. egyháztanácsnak 
1897. évi június 7-én tartott üléséből. 

Gebhardt József. Brunner János Pós Lajos 
felügyelő. 

29. 2—1 
lelkész. konventi jegyző. 

Az ipolyszakállosi ág. h. ev. leányegyház 
pályázatot hirdet 

kántor-tanitói állomásra. 
Jövedelem: tisztességes 2 szobás lakás, 

gazdasági melléképületek s kerten kivül 
V2 házhely első osztályú szántóföld, mit a 
hivek mivelnek s szőllőskert, — 25 kiló 
tiszta búza, 5 öl kemény tűzifa, stólák, 
tandíj etc. s az államsegélyből 188 frt éven-
ként; összesen 5 0 0 frt becsértékben. — Ta-
nítási nyelv kizárólag magyar. — Pályázni 
szándékozók kérvényeiket a felszerelt ok-
mányokkal küldjék Ngos Plachy Gyula egy-
házfelügyelőhöz Ipoly-Szakállosra (Hontm.) — 
Nős tanitók csak olyanok pályázhatnak, 
kiknek nejeik protestánsok. * 28. 

Dvoreczen, Szepesmegyében az ev. 
iskolában július, augusztus és szep-
tember hónapokban két bútorozott SZép } 
SZOba 3, esetleg 4 nyaraló részére ^ 
rendelkezésre áll, valamint olcsó, • • 
tisztességes házi étkezés, — Dvorecz ^ 
Lőcséről 17«, Lőcsetüredről Va órá- • 
nyi távolságban fekszik. A nagy-
szerű kilátásáról hires és menház-
zal ellátott kereszthegy 7a óra alatt, 
a szép fenyves erdő 10 perez alatt 
elérhető. Egészséges hegyi Vidék s jó 
friss levegő. " 

Bővebb felvilágosítással szivesen ^ 
ÍTÚI Çnhnnh IfnnráH PV tnn i tn D v n - • 
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szolgái Schoch Konrád 
reczen u. p. Lőcse. 
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P á l y á z a t 
ág. liitv. e k ü l f ö l d i e g y e t e m r e m e n ő t ö b b r e n d b e l i hit ta-

n u l ó n a k és t a n á r j e l ö l t n e k v a l ó ö s z t ö n d í j r a . 
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bi-

zottság ezennel közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. 
ev. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára készülő ifjak számára többrendbeli, egyen-
kint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1897—98. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndijak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

Az elnycrhetés feltételei: 

u 

n 

n 

1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már 
is két évi folyamot jól végzett legyen valamely 
magyarhoni protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, 
akkor az érettségi bizonyítvány kelte után már 
két évig honi vagy külföldi magasabb intézetben 
a maga választott szakában jó sikerrel tanult 
legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a vá-
lasztott pálya különbsége nélkül legyen : 

a) magyarországi születésű és ágostai hit-
vallású ; 

b) a magyar nyelvet tudományosan ismer-
je, helyesen irja és beszélje, mely körülmény 
hiteles külön bizonyítvány által igazolandó be • 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és 
jeles szorgalmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni 
egyetemeken levő mindazon lelkész- vag)' ta-
nárjelöltek, kik már egy év óta a Glosius Sámuel 
és Dániel-féle ösztöndiiak élvezetében vannak, 
hogy ha még további egy évre kiilegyetemeken 
maradni és az ösztöndijakat élvezni óhajtásuk: 
azt az előttük tudva levő feltételek teljesítése 
mellett 1897. szeptember 30-ig alólirott bizott-
sági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyete-
meken tanuló vagy oda még csak ezután ki-
menni szándékozó lelkész- és tanárjelöltek, kik 
a fentebb részletezett minőségi feltételeknek 
meg bírván felelni, ilyen ösztöndijat a jövő 
1897—98. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a 
fent megirt kellékednek kétségtelen beigazolá-
sára akár eredetiben, akár hitelesített másolat-
ban melléklendő tanodai — ha van candidati-

— vagy egyetemi és egyéb bizonyitvá-
Kelt Budapesten, 1897. június 3-án. 

cumi 

Dr. ZSIGMONDY JENÜ, jegyző. 

nyokkal ellátott, az alább kikötött tanítási 
kötelezettséget is tartalmazó sajátkezüen irt és 
aláirt,-lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással 
jegyzett kérvényeiket f. 1897. évi szeptember 
30-ig való záridő előtt (melynél később beérkező 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek) bér-
mentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegy-
zőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8. szám) 
küldjék be. 

A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes 
hit- és tanárjelöltek felerészben a külföldi egye-
temen történt beiratásuk igazolása után a tanév 
elején, második felerészét pedig tanév második 
fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető 
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egy-
szersmind a második félévre lett beiratásuk felöl 
is (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbo-
gen) a kifizetés alá kerülő összegről szóló sa-
játkezű nyugtájukkal együtt előlegesen bekül-
dötték, fogják posta útján bérmentesen meg-
kapni, mi végre szükséges, hogy eg}retemi 
lakásukat a n)Tugta beküldésekor pontosan 
megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndijat 
már egy évig húzta, a rákövetkező évben is 
annak élvezetében csak úgy maradhat meg, ha 
reá újabban is érdemesnek tapasztaltatott, ha 
továbbá már az első évben a filozofiát, beleértve 
a filologiát és kivált erkölcstani filozofiát is 
szorgalommal tanulta, s a második évben is ta-
nulja ; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy 
a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő 
után a hazába térve a pesti ág. ev. magyar-
német egyházgyülekezet tanodájában, ha kíván-
tatni fog, mérsékelt dij mellett egy évig segéd-
tanári hivatalt viselend. 

25. 3—2 

Dr. KRÁLIK LAJOS, elnök. 
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