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Megjegyzések az iskolai bizottsá-
gok szervezetét, hatáskörét s ügy-
rendét tárgyazó szabályrendeleti ja-

vaslatra. 
(Folytatás és vége.) 

Leányegyházak iskoláinak vezetésére a leány-
egyház és iskolája fentartásához járuló fiókegy-
házak presbyterei alkotnák a szükséges bizottsá-
got, melynek hatáskörét az egyházközségi közgyű-
lés állapítaná meg s mely akként viszonylanék a 
gyülekezeti presbyteriumhoz, mint a különböző 
íoku iskolák bizottságai a presbyteriumhoz. 

Ehez képest a mit a 2-ilt fejezet külön-külön 
a kis és nagy bizottságokra nézve előir, összevo-
nandónak tartom s benne foglaltakat az egyház-
községi presbyteriumok, mint iskolai bizottságok 
kötelességévé tenném. Mivel pedig többnemű isko-
lája csak oly gyülekezeteknek van, a melyeknek 
anyagi s intellectualis viszonyai a közönséges gyü-
lekezetekének felette áll, ez okból azok részére a 
különböző fokú iskolai bizottságokra vonatkozó sza-
bályzatot készíteni felesleges, mer t minden egyház 
megcsinálhatja a maga autonomikus hatáskörében. 
Annál kevésbé szükséges ilyet készíteni, mert na-
gyon kevés olyan intézetünk van, a melyek ugyan-
ilyen viszonyok között keletkeztek, fejlődtek s lé-
teznek s a melyeknek szervezete tehát egyformán 
volna megalkotható káros következmények nélkül. 
Annyit mindenesetre ki kellene tenni a szervezet-
ben, hogy minden intézet szervezete benyújtandó 
a felsőbb hatóságnak tudomásvétel végett s ellen-
őrzés tekintetéből és hogy mindegyiknek hatósága 
a reá nézve felsőbb hatóságnak engedelmeskedni 
tartozik. Ezen szakiskolai bizottsági szabályok kü-
lönös tekintettel lehetnek az igazgatók, tanárok s 
iskolafentartók jogaira és kötelességeire s legjob-
ban megállapíthatják hatáskörüket. 

Hogy mennyire szükségtelen az egyházköz-
ségekben a nagy és kis bizottságok megalkotása, 
mutat ja maga a javaslat is, a mely a kettőnek ha-
táskörét nem tudja egymástól elválasztani s egyik-
nek kötelességévé ugyanazt teszi, a mi . a másiké 
s a kis bizottság legfőképen abban különbözik a 
nagytól, hogy sürgős esetekben s megbizásból ő 
a végrehaj tója egyes oly határozatoknak, a melye-
ket különben a presbvter ium, mint iskolai bizott-
ság maga is ép úgy hajthatna végre saját felelős-
ségére, mint a tervbe vett iskolai kis bizottság. 

A harmadik fejezet az egyházmegyei iskolai 
bizottságokról ^zó! s mikép a legalsó fokon az egy-
házközségeknek, úgy itt ezen fokon is kis és nagy 
bizottságokat különböztet meg s ép ily hibába esik, 
mint az elébbi, hogy a kettő között nem tudja ki-
je ' Mni az elválasztó határvonalakat s nein tud a 
kis bizottságnak határozott munkakört biztositani. 
Egyedüli hivatása volna az év alatt esetleg felme-
rülő oly esetekben intézkedni, a melyekben az egy 
esztendőben egyszer összeülő nagy bizottság ide-
jén nem intézkedhetnék. 

Ezen okoskodást én elhibázottnak tekintem, 
mert oly fontos ügyek, melyeknek hirtelen elin-
tézésére a kis bizottság delegáltatnék, nagy ritkán 
fordulnak elő s ha előfordulnaK, sokkal helyesebb 
őket a nagyobb hatáskörrel felruházott s itt nagy-
nak nevezett iskolai bizottsághoz utalni, a mely 
megvitatás után az egyházmegyei közgyűlés elé 
terjesztené javaslatait határozathozatal végett s a 
mely szükség esetén évközben is az itt tervbe vett 
kis bizottság helyett összeülhetne s felelősség mel-
lett intézkednék. Mivel az egy-egy esperesség terü-
letén lévő vagy esperesség által fenntartott külön-
böző rangú s nemű iskolák részére úgy is külön 
szabályzattal biró helyi bizottságok alakulnának s 
illetőleg léteznek és megmaradnának ezentúl is s 
a bizottságok, mint az illető iskolák szakbizottsá-



gai, sokkal jobban ismerve a viszonyokat, helye-
sebben s könnyebben képesek sürgős esetekben 
intézkedni és egyes határozatokat végrehajtani 
avagy indítványokat tenni, ez okból is teljesen 
felesleges az egyházmegyei tanügyi bizottság mellé 
különálló kis bizottságot szervezni. Szükség azon-
ban, hogy az egyházmegyei tanügyi vagy iskolai 
bizottság annyi szakosztályból álljon, a hányféle 
iskola az illető egyházmegyének közvetlen hatósága 
s felügyelete alatt áll. Ha tehát valamely esperes-
ség területén polgári és középiskolák léteznek, a 
melyeket valamely esperességi gyülekezet vagy az 
esperesség maga tart fenn, úgy az illető egyház-
megyének tanügyi bizottsága elemi, polgári s közép-
iskolai szakosztályokból állana, a melyek külön 
szakosztályi és együttes gyűléseket tartanának, 
hogy egyrészt a különleges érdekeket s kérdése-
ket behatóan megbeszélhessék, másrészt pedig a 
tanügynek egységét megóvják. 

Ezen bizottság hatósága alá nem tartozhatnak 
azon tanintézetek, a melyeket valamely egyházke-
rület, vagy az egyetem, vagy több esperesség 
együttesen tart fenn s a melyeknek jogi viszonyát 
s eddig helyesnek tapasztalt szervezetét űgy sem 
tanácsos megbolygatni. 

Ezen egyházmegyei tanügyi bizottságok min-
tájára kellene alakulniok az egyházkerületi és egye-
temes tanügyi (ha jobban tetszik közoktatásügyi) 
bizottságoknak, a melyeknek ép oly feladata lenne 
a kerületek és az egyetem mellett, mint az egy-
házmegyei bizottságoknak ; természetesen azzal a 
különbséggel, hogy a mennyiben ez magasabb fokú 
intézmény, szélesebbkörü hatása lenne s a mennyi-
ben többféle s többrangu iskolák feletti felügye-
lettel lennének megbízva, több szakosztályból kellene 
állaniok. Hogy ezen fokozaton még kevésbé van 
szükség a nagy bizottság mellett a kis bizottságra, 
bizonyitja az, hogy a legtöbb kérdés már az egy -

házközségi s egyházmegyei bizottságok által elő" 
készitve s a legtöbb anyag feldolgozva kerül ide. 
Az egyházkerületi s az egyetemes bizottságoknak 
csak össze kell gyűjteniök s egységessé tenniök, 
a mit az egyházmegyék, illetőleg a kerületek bi-
zottságai beterjesztettek. Nagyon természetes, hogy 
az egyházkerületek által íenntartott intézetek az 
egyházkerületi s általa az egyetemes bizottságnak, 
az egyetemes által fenntartott intézet pedig csak 
az egyetemes tanügyi bizottságnak lenne alávetve. 
Az, a mit a javaslat 5. fejezete 59. és 62. §-aiban 
az egyetemes theol. akadémiára vonatkozólag mond, 

az még.az esetre sem maradhatna meg igy. ha 
az egész javaslat elfogadtatnék, mert rést üt a 
javaslat egységén s oly kivételt állapit meg, melyre 
semmi szükség sincs. Ha az egyetemes közokta-
tási bizottság az összes intézeteknek legfelsőbb 
fóruma, akkor nincs helyén s rendén, hogy ez 
alól az egyetemes theol. akadémia bizottsága kivé-
telt tegyen s mellérendelt hatóságként szerepeljen. 
Mikép óvható meg az egység a theol. akadémia 
és a theol. intézetek között? Avagy minő alapon 
Írhatja elő a theol. akadémiai nagy bizottság a 
theol. intézetek tanrendjét, holott nem hatóságuk ? 
A három theologia eddig teljesen különváltan, egy-
mást nem ismerve (legfeljebb egymást támadva) 
működik; közös t a n ü g y i hatósága nincs, pedig 
mennyire üdvös volna, ha oly közoktatási bizott-
ságot létesítenénk, a mely úgy az elemi, mint pol-
gári, közép és felső közoktatásnak egységes szellemű 
fóruma lehetne s mely mellett az eddig önállóan 
működő intézetek sajátos jellegöket megtarthatnák Î 
Főiskoláink egyetemes segélyben részesülnek s a 
zsinati törvények szerint egyetemes jellegűek, ennek 
természetes folyománya, hogy az egyetemes köz-
oktatási bizottság alá egyformán vettessenek alá, 
fenntartva a fentartó testületeknek szerződési és. 
történeti jogaikat. 

Ily bizottságok szervezése nem járna nehéz-
ségekkel, de mindenesetre szervezhetők oly köny-
nyen, mint a javaslathan tervezettek ; hatáskörük 
körülbelől az maradhatna, a mit a javaslat a kis 
és nagy bízottság részére előír. Az apparatusa nem 
lenne oly nehézkes és drága, eredményében pedig 
üdvösebb lehetne, mert egyik bizottság a másikkal 
nem jöhetne összeütközésbe s a mennyiben m á r 
meglévő alapokon épülne fel az egész szervezet,, 
minden nehézség nélkül valósulhatna meg. 

A szervezet részletes készítésében s különösen 
a hatáskörök megállapításánál óvakodni kell attól,, 
hogy oly követelésekkel ne álljon elő a fentartó 
iskolai testületekkel és tanférfiakkal szemben, a 
melyek zaklatásra, jogfosztásra s felesleges meg-
terhelésre vezetnek. Czélzok itt különösen a külön-
féle statisztikai kimutatásokra, ellenőrzésre és ebből 
folyó intézkedésekre, a melyeket az állam is köve-
tel s a mi elviselhetlen súlyos teherré válik, ha 
az állami követelményeken kivül még a felekezeti 
iskolai bizottságok másnemű, sok munkával s kevés 
haszonnal járó kimutatásokat is bekövetelnek s 
különféle felülvizsgálatokat rendelnek. Iskoláinkba 
az életet nem az ellenőrzésnek szélsőségig való^ 



l iajtása s mindennemű kimutatások öntik, hanem 
a lelkes s lelkiismeretes munka, nem a betű, ha-
nem a szellem. Ezt pedig könnyen megölhetik a 
bizottságok s azoknak paragrafusai. 

Az egész szervezetnek jósága tulajdonkép attól 
függ, hogy kik a tagjai, hogy a kik az iskolák 
ügyében való munkásságra elhivattak : tudnak-e, 
akarnak-e közreműködni? Azok az idők elmultak 
már, hogy mindenki mindenhez értsen és hogy 
a kinek az Isten hivatalt adott, annak észt is adott ; 
mindenkit tehát olyan helyre kell állitani, a melyre 
tehetségei, tudása s akarata képesitik. Nagy név, 
vagyon vagy szónoki tehetség bármennyire jöhet-
nek tekintetbe egyes tiszteletbeli állások betöltésé-
nél, — mert ezekkel jár rendszerint a személyi 
függetlenség, — de nem lehetnek egyedül irányt 
adók. Iskolaügyről lévén szó, első követelés, hogy 
a tanférfiak minden fokon kellőleg képviselve le-
gyenek, hogy az elemi iskolákat a néptanitók. a 
középiskolák középiskolai s a főiskolákat főisko-
lai tanárokat képviseljék s őket az illető bizottsá-
gokban az egyházközségi bizottságoktól kezdve fel-
felé a legfelsőbb bizottságokig beválaszszák. Min-
den egyes iskolanem megköveteli a megfelelő szak-
ismeretet s igy mindegyiknél szakvéleményt csak 
szakember mondhat alaposan. Helytelenítem a ja . 
vaslatnak azt a törekvését, a mely szerint a bizott-
ságokban résztvesznek a jegyzők, pénztárosok s 
más tisztviselők, de a tanférfiak közül minél keve-
sebben, holott azok nélkülözhetők s alig értenek 
a tanügyhöz, mint szakférfiak. 

Nem is azért vették őket fel a bizottsági ta-
gok közé, hanem azért, mert tiszteletbeli állásu-
kat ezzel emelni s igy az egyház ügrei iránt való 
érdeklődésüket fokozni akarták. Vagy talán azért, 
hogy a költségeket kevesbitsék az által, hogy 
olyanokat tesznek meg bizottsági tagokká, a kik 
különben is tagjai az esperességi kerületi vagy 
egyetemes gyűléseknek ? Ha ez utóbbi vezette a 
javaslatkészitőket, sokkal jobban cselekedtek 
volna, ha a közoktatásügyi bizottság tagjait vá-
lasztatják meg jegyzőkiil s pénztárosokul, mert a 
tanférfiak közül ezek sokkal könnyebben kerülné, 
nek ki. 

Azt sem tudom helyeselni, hogy a nagy bi-
zottságok elnökei minden fokon az egyházközsé-
gek, egyházmegyék s kerületek egyházi elnökei. 
A munkafelosztás elvét követve, annyi terhet nem 
lehet róni ép azokra, a kik másfelé úgy is any-
nyira el vannak halmozva munkával, hogy alig 

birják. Szokás az t fegyházunkban, hogy a kit mun-
kabíró embernek ismerünk, azt nem egy, vagy 
kettő, hanem tizféle tisztséggel is felruházzuk; 
pedig egyházunk érdeke azt követeli, hogy a 
tisztségeket s kötelességeket ne halmozzuk, ha-
nem osszuk szét minél több ember közé, hogy 
minél többeket bevonjunk az egyház munkakörébe 
s lassan-lassan neveljük őket az egyházmegyék 
és egyházkerületek vezetésére. A mint nagyon 
helyén valónak találom, hogy a javaslat esperes-
ségi s egyházkerületi iskola felügyelői tisztsége-
ket tervez, úgy másrészről nagyon kívánatos lenne, 
ha ezen iskola felügyelő s illetve felügyelők mellé, 
a kik világi emberek, egyházi részről a lelkészi 
karból választható bizottsági elnököket is felvenne. 
Ezen közoktatási bizottsági elnöki állására termé-
szetszerűleg olyan embereket kellene választani, 
a kik érdeklődnek a közoktatásügy iránt s sze-
retnek vele foglalkozni és a kikből idővel espe-
rességi s egyházkerületi elnökség válnék, a mi 
bizonyára nagy hasznára válnék egyházunknak. 
Idővel esperesekké s püspökökké oly emberek 
kerülnének, a kik a közigazgatáson kivül tökéle-
tesen ismernék a tanügyet s mint megyójöknek, 
vagy keriiletöknek szellemi vezetői nem jöhetné-
nek zavarba, sem pedig tapogatózniok nem kel-
lene egy vagy más ügy elintézésénél, a mely 
őket, mint elnököket megilletné. 

A mennyiben az esperességek a lelkészi kar-
ban dékánusokat választanak az elemi iskolák el-
lenőrzésére, annyiban könnyű volna ilyen bizott-
sági elnököket is választani, a dókanátusi intéz-
ménynek fejet adni s a buzgóságot és szakértést 
ily módon jutalmazni. 

A közoktatási bizottság itt jelzett szervezése 
mellett el kellene esnie a javaslat azon pontjá-
nak, mely szerint az egyetemes tanügyi bizottság 
tagjai lehetőleg Budapesten lakó egyháztagok kö-
zül szám szerint 22 választandók (55. §. b.) Sőt 
el kell esnie azon esetre is, ha a pont úgy me-
gyen keresztül, a hogy a javaslat tervezi, mert 
azon ritkán bekövetkezhető esetben, hogy hirtelen 
kell valami ügyben határozni, berendelhetők a vi-
déki tagok levél vagy táviró útján s a vidéki ta-
gok fontos kérdéseknél bizonyára meg is jelen-
nének. Jelen szövegezés mellett a pont úgy tűnik 
fel, mintha a paedagogiát, iskolaszervezést és kor-
mányzást a budapesti egyháztagok monopolizál-
nák, holott Budapest nekünk semmi tekintetben 
nem központunk. 



Ezek azon legfőbb észrevételeim, a melye-
ket a t. bizottság becses figyelmébe ajánlok s a 
melyekből a részletekre könnyen lehet következ-
tetni. Kivánatos volna, hogy a kérdéshez minél 
többen szóljanak s más oldalról is megvilágítsák 
s ekkép a bizottságnak több anyagot rendelkezé-
sére bocsátva, munkáját megkönnyitsék. Meggyő-
ződésem szerint az én itt kifejtett észrevételeim 
szerint leginkább lehetne iskoláink viszonyainak 
megfelelő szervezetet kósziteni. 

M A Y E R E N D R E . 

BELFÖLD. 

Gyurátz Ferencz dunántúli püspök évi jelentéséből. 
„Résztvettem, mint elnök a Magyar Prot . Irodalmi 
Társaságnak ez évben Pápán május 19-én tartott 
közgyűlésén. E társaság czélja ismeretes. Mig egy-
részről közös mezőt nyit meg, mely a két prot. 
egyház tagjait együttes munkálkodásra hivja az 
ev. prot. elvek szolgálatában, s ez által ápolja 
a testvériség tudatát : másrészt kiválóan figyelemre 
méltó azért, mert éleszti szellemi téren azt a ne-
mes versenyt, melynek eredménye a közművelődés 
emelkedése, a nemzeti irodalom gyarapodása, az 
evangeliomban gyökerező eszméknek mindig szé-
lesb körre kihatása. Tagadliatlan, hogy a protes-
tantismus fellépte vonta maga után a sajtónak 
folyton szilárduló nagy jelentőségét. Protestáns 
elődeink irodalmi tevékenységgel is egyengették 
a lelki szabadság győzelmének útját, s élesztették 
azt a hithűséget, mely az üldözések viharát győz-
tesen kiállta. Az ellenfelek e példa nyomán, be-
látva a sajtónak hatását, elismerésre méltó buz-
galommal használják fel előnyeit. Egyháziak és 
világiak versenyeznek az áldozatkészségben, hogy 
a hitelveik szellemében vezetett irodalmi társula-
tok működésével lankadatlan éleszszék a hivekben 
a ragaszkodást egyházuk érdekeihez. 

A prot. egyházak tagjai nem maradhatnak 
hátra a versenytéren. Tettre, áldozatra inti őket 
a múltnak emléke, a hűség e lelki dajkához : az 
egyházhoz. 

Népünknek, még a legszegényebb osztálynak 
gyermekeit is az iskolák megtanitják olvasni, fel-
keltik bennük a vágyat a szellemi táplálók után. 
Ha magunk eiről nem gondoskodunk: hiveink 
lelki szükséglete kielégítetlen marad, vagy csak a 
mi hitelveinkkel ellenkező, vallásos olvasmányokra 
lennenek utalva, a melyekből nem meríthetnének 
hálás vonzalmat a saját egyházukhoz. Nólkülözhet-
len az evang. prot. szellemű irodalmi munkásság 
a hitközöny, az anyagias világnézet terjedése miatt 

is. Ennek romboló hatása ellen védekeznünk kelL 
Ily védő szellemben munkálkodik a Magyar Prot , 
írod. Társaság. Hasonló czél szolgálatában fára-
dozik a Luther-társaság is. Ezek egyrészről népies 
vall. erkölcsi olvasmányokkal, melyek olcsóságuk-
nál fogva könnyen megszerezhetők, másrészről 
egyházunk múltjának megvilágításával, a vallásért 
élt-halt elődök nemes példáinak feltüntetésével, 
egyházunk magasztos czéljaínak hirdetésével, kellő 
támogatás mellett sokat tehetnek az egyházszere-
tetnek felélesztésére. 

Mindkét társulat munkássága méltó a párto-
lásra. Kiadványaiknak a hivek között terjesztésé-
vel a lelkósztársak s tanitók jó szolgálatot tesznek 
az egyháznak. Tisztelettel ajánlom e társulatokat 
hitsorsosaink áldozatkész figyelmébe. 

A lefolyt tanévben ismételten meglátogattam 
Sopronban egyházkerületünk tanintézeteit. Minde-
nikben teljes elismerésre méltó a rend, köteles-
ségln'íség s a munka eredménye. A népességet 
illetőleg a gymnasium egyes osztályai alig voltak 
képesek befogadni a tömegesen jelentkezőket. Meg-
telt növendékekkel a tanitóképző intézet is. Csak 
a theologiai intézet hallgatóinak száma kevés. 
Ugyan e jelenség tapasztalható hazai prot. theol. 
tanintézeteink legnagyobb részénél. Ennek legkö-
zelebb eső oka azon szorult anyagi helyzet, mely 
igen sok esetben a prot. lelkészre vár. s alig 
elviselhető teherként mutatia fel a családfentartás 
s a gyermeknevelés gondját. Ev. egyházunkban 
az évdij alacsony foka mellett leverőleg hat a 
lelkészi pályához vonzódásra a nyugdij csekélysé-
ge is. Bármily más állást, hivatalt tekintsünk — 
mindenütt, még azoknál is, a melyek kevesebb 
iskolai képzettséget igényelnek, — sokkal kedve-
zőbb arányban van biztositva munkaképtelenség 
esetén magának a hivatalnoknak, halála esetén 
özvegyének a nyugdij. 

Ha azt akarjuk, hogy theol. intézeteink el ne 
nóptelenedjenek. hogy a jobb tehetségek e pályá-
tól teljesen vissza ne vonuljanak : úgy elodázhat-
lan feladat a zsinati törvények értelmében is a 
lelkészi fizetésnek legalább 800 frtra kiegészítése 
és az egyetemes lelkészi nyugdijintézet szervezé-
se. Ezt követeli az egyháznak jól felfogott ér-
deke is. 

• A folyó év tavaszán a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegyében végeztem egyházlátogatást. 

A legtöbb községben úgy a magánházak, mint 
az egyházi épületek, különösen a szép, boltives 
templomok világosan tanúsítják, hogy a mult idő-
ben a lakosság jólétnek örvendett. Jelenleg azon-
ban már a súlyos elemi csapásként elterjedt fil-
lokszera a szőlők letárolásával tönkre tette a nép 
főjövedelmi forrását. Igy a kedvező anyagi hely-
zetet szorult viszonyok váltották fel. A lakosok 
anyagi erejének hanyatlása mind jobban érezhető 
lesz a gyülekezeti háztartás vezetésénél is annál. 



inkább, minthogy az plmult jobb időkben a hivek 
nem gondoskodtak eléggé a jövőről, nem tryűj-
töttek gyülekezeti alaptőkéket, melyeknek jövedelme 
most segélyforrásul állhatna rendelkezésre az egy-
ház szükségleteinek fedezésénél. 

Az erkölcsi élet általán véve megnyugtató. A 
nép munkaszerető, a másfeleüezetü lakosokkal bé-
kés egyetértésben él, az állam törvényeit tiszteli. 
A templomlátogatás élénk, de nem elég erős az 
Isten dicsőítésére hozott áldozatokban, szent czé-
lok felkarolásában is nyilatkozó elő hit. 

A lelkészekben megvan az ügybuzgóság ; ők 
átérzik hivatásukat s kötelességtudatlal fáradoznak 
a hiányok pótlásán, az egyház közös czéljait mél-
tányoló áldozatkész részvét ébresztésén, de sokszor 
SZÍVÓS akadálykép hatráhatja törekvésük sikerét a 
népnek erős ragaszkodása örökölt szokásaihoz. 
Megnehezíti munkáinkat azon körülmény is, hogy 
ev. világi urak igen kevés gyülekezet körében ta-
lálhatók s ennélfogva többnyire hiányzik az egy-
házfelügyelő is, ki az előítéletek eloszlatásánál, a 
közügy iránti érdekeltség ébresztésénél, mint hű 
szövetségestárs, nagy segítségére lehet a lelkész-
nek. Végül jelenleg tagadhatlanul bénitólag hatnak 
minden áldozatot igénylő feladat kivitelére a hí-
veknek általánosan nyomott anyagi viszonyai is. 
Vadházasságban él 243 pár, külön él 151 p á r ; 
egyházunkba áttért 60, egyházunkból kitért 340 
lélek ; Urvaesorával élt a hivek 49%-a ; gyermek-
istenitisztelet van 23 gyülekezetben ; az egyházi 
szertartást mellőzték 17 házasságkötésnél, 2 szü-
letésnél, 80 temetésnél. 

Temetéseknél a vendek között és Szlavóniá-
ban téli időben a közlekedési akadályok, a nagy 
távolság és rossz utak okai, hogy az egyházi szer-
tartás mellőztetett. 

Egyházi énekkar van 35, ifjúsági egylet 17, 
nőegylet 47, szervezett helyi gyámintézet 61, val-
lásos estély, felolvasás 16, lelkészi napló 66, 
aranykönyv 86 egyházközségben. 

A vallásoktatást lelkész teljesiti 2 elemi, 44 
iskolában, a confirmandusokat 156 gyülekezetben 
lelkész taní t ja; van 111 iskolai könyvtár. 

Tapasztalatból tudom, hogy a vallásos tárgyú 
felolvasások, köz- és karénekkel, imával és komo-
lyabb vallásos tárgyú költemények előadásával egy-
bekötve nagy kedveltségnek és sűrű látogatásnak 
örvendenek. Es az ilyen alkalmakat, hol a vallás 
és egyház iránt érdekeltséget kelthetünk, egyhá-
zunknak dicsőségben és áldásban gazdag történe-
tét ismertethetjük, népünk művelődését és vallásos 
ismereteit gyarapithatjuk, használjuk fel minél job-
ban. Oly tárgyakról is szólhatunk ily vallásos ösz-
szejöveteleken, melyekre a templomi szószéken ki 
nem terjeszkedhetünk. 

Az ilyen vallásos összejövetelek a templomtól 
nem vonják el a híveket, sót azokat is az Úr há-
zába vonják, kik attól már-már elidegenedtek. 

iskolában megtanul ifjúságunk és népünk 
olvasni. Ez által felébred benne a vágy a tovább 
tanulásra, ismeretek szerzésére. Az egyháznak és 
iskolának jól felfogott érdeke követeli, hogy hasz-
nos, ismeretterjesztő és erkölcsnemesitő, vallásos 
olvasmányokról népünk számára magunk gondos-
kodjunk. A sajtónak mai nap sokszor túlzó, káros 
és erkölcstelen termékeitől csak úgy menthetjük 
meg népünket, ha hasznos és jó könyveket adunk 
kezébe, melyekhez olcsón és könnyen hozzá fér. 

Igy az iskolával szerves összeköttetésben álló 
ifjúsági és népkönyvtárak a lelkész és tanitó ve-
zetése alatt, ha azokat hetenként egyszer-kétszer 
úgy az ifjúság, mint a felnőttek előtt megnyitjuk, 
igen jó szolgálatot fognak tenni egyházunknak és 
a közművelődésnek. 

Mint a közölt mozzanatok sorozata mutatja, 
láthatók egyházi életünk terén a haladásnak, nem 
egy helyen a nemes áldozatkészségnek, az anyagi 
helyzet megszilárdulásának, az élő hit emelését 
czélzó törekvéseknek biztatói jelei is. 

De másrészről nem tagadhatjuk, hogy van-
nak sebeink is, melyek orvoslásra várnak. 

A szegénységből eredő fennakadások, terhes 
adósságok sok helyen nyomasztólag hatnak az egy-
házközség életére. Számos gyülekezet, mivel alap-
tőkéi nincsenek, a hivek egyházi adójának újabb 
és újabb emelésével fedezheti csak a fentartás 
költségeit. A fokozott egyházi tartozások begyűj-
tése mindig több nehézséggel jár, a hátralékok 
szaporodnak s veszély fenyegeti a rendet, egyet-
értést. 

A hitéletre vonatkozólag is be kell vallanunk, 
hogy egyes helyeken fordulnak elő oly sajnos 
jelenségek, melyekből az egyháziasság lankadására 
lehet következtetni. Az egyházunkból a mult év-
ben kilépettek száma 280-al nagyobb, mint a hoz-
zánk áttértteké. Egyik vidéken a nazarenizmus, 
baptismus hívei, kik eddig is csak a törvény kény-
szerítő hatása alatt tartoztak hozzánk, távoztak 
egyházunkból, máshol a gyülekezeti belviszály 
folyománya volt a kitérés. 

Mint tudva van, az egyházpol. törvények ér-
telmében vegyes házasság kötésénél a jegyesek 
megegyezhetnek az iránt, hogy a házasságukból 
születendő gyermekeiket melyik egyház tagjaivá 
fogják nevelni. Az országos stat. közlemények 
adatai szerint ezen a réven is veszt egyházunk a 
r. kath. egyházzal szemben. Igy a május hó fo-
lyamán hazánkban létrejött oly vegyes házasság 
kötéseknél, hol az egyik fél evang. a másik r . 
katholikus volt, 42-vel több pár határozta el gyer-
mekeinek a r. kath. mint az evang. vallásban ne-
velését. A folyó év első öt hónapja alatt kötött 
vegyes házasságoknál egyházunk összes vesztesé-
ge : 147 család után várható nemzedék. 

Egyházkerületünk egy pár esperességében a 
törvénytelen szülöttek nagy száma azt mutatja, 



hogy a nép nem tudja kellő tiszteletben tartani 
az erkölcsi törvény parancsait. 

A jelentkező hiányok, bajok, arra hívják fel 
a gyülekezet vezetőit, összes elöljáróit, hithű tag-
jait, hogy a maguk hatáskörében tegyenek meg 
mindent az evang. ker. egyháziasságnak éleszté-
sére, sorakozzanak Sión fenyegetett falainak vé-
delmére. 

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a hol a 
gyülekezet nem támaszkodhatik alaptőkére, hanem 
folyton adósság terhe alatt roskadoz, hol össze-
halmozódik a hátralék s az egyházi tartozások 
beszedésénél gyakran kell a végrehajtóra apellálni : 
ott gyökeret ver a viszály, veszti vonzerejét a 
templom, terjed a hitközöny. 

Ajánlom az egyházközségek élén állóknak, 
hogy az ily leverő viszonyok megelőzése czéljá-
ból éber figyelemmel őrködjenek a gyülecezet 
anyagi ügyeinek rendben tartása felett. Töreked-
jenek ápolni azt az egyháziasságot, mely az Isten 
dicsőségére hozott áldozatokban is nyilvánul. Irá-
nyozzák oda a hivek jóakaratát, hogy gyarapítsák 
az egyház kamatozó alaptőkéit s úgy anyagilag is 
biztosítsák jövőjét. Ide vonatkozólag közelebb fel-
hívom figyelmét a gyülekezeti magtárak alapítá-
sára, melyek gondos kezelés mellett sok egyház-
községben igen hathatós segélyforrásoknak bizo-
nyultak. 

Ajánlom a gyülekezeti „aranykönyv" beszer-
zését is, melybe a szent czélra alapítványt tevők 
nevei iratnak be, s évenként egyszer az istenitisz-
telet alkalmával a templomban felolvastatnak. Ezen 
intézkedés nem a hiúság táplálása, hanem azon 
hálás kegyeletnek őrizése, melylyel nemcsak az 
egyén, hanem az erkölcsi testület is a jóltevőknek 
tartozik s melyet az által is nyilvánít, hogy azok 
emlékére nem hagyja a felejtés hantját borulni. 
Egyszersmind az is igaz, hogy a hol a jóltevőket 
tisztelik, ott a jótettek is szaporodnak. 

A családi szentély a gyermek első iskolája 
s ebben a nő az első nevelő, kinek intése, példája 
mélyen behatol a zsenge kebelbe. A mihez az 
édes anya ragaszkodik, a miért megtakargatott 
filléreiből szivesen áldoz : az az intézmény kétsze-
resen drága lesz gyermeke előtt is. Maga ezen 
erkölcsi tekintet is eléggé ajánlja a gyülekezeti 
nőegyletek alapítását, melynek mintegy kifejezői 
azon nemes irányú gondolkodásnak, hogy az egy-
ház oltára ne csak kivetés útján, tartozáskép jövő, 
hanem az evangeliomi szeretetből önként fakadó 
áldozatokat is láthasson. Midőn a szívesség sze-
rény adományait gyűjtögetik a szent czélokra : 
egyúttal közelebb hozzák a családokat a temp-
lomhoz. 

Megérdemli a fáradságot az ifjúsági egyletek, 
gyülekezeti énekkar szervezése, a tél folyamán 
lietenkint egyszer az iskola teremben vallásos ösz-
szejövetelek rendezése. Ezeken egy-egy szent ének-

nek közös áhítattal elzengése, valláserkölcsi irányú 
felolvasás tartása, kétségkívül csak jó hatást gya-
korol a hivek érzületére. Figyelemre méltó az 
iskolai, illetőleg gyülekezeti könyvtárak rendelte-
tése is, melyeknek megalapítását annál inkább 
lehet ajánlani, minthogy ma már helyes irányú, 
hasznos olvasmányok kevés költséggel is nagyobb 
mennyiségben szerezhetők be. 

Egyházlátogatásaim alkalmával több helyen 
vettem azt az értesítést, hogy hétköznapon reg-
geli istenitisztelet csak az adventi s böjti időszak-
ban, ekkor is hetenként csak kétszer tartatik. Ez 
nem helyeselhető szokás. Mindenik lelkésztársamat 
melegen felkérem a gondoskodásra, hogy a temp-
lom ajtaja legalább is az iskolai év megkezdésétől 
a nyár beálltáig, minden reggel nyitva legyen s 
istenitisztelet tartassék. Ha néha a felnőttek hi-
ányzanának is : ott lesznek a növendékek s ezek-
ben a templom rendszeres látogatása szilárdítani 
fogja azon tudatot, hogy az Istennek mindennap 
dicsőítéssel tartozunk. 

Felhívom szeretett lelkésztársaimat az éber 
őrködésre, híveiknek vegyes házasságra lépésénél. 
Törekedjenek az egyház iránt tartozó hűségre em-
lékeztetéssel oda hatni, hogy ily vegyes házassági 
eseteknél is egyházunk érdekei megóvassanak s 
a születendő gyermekeknek evang. vallásunk ta-
naiban neveltetése biztosítva legyen. 

Nem mulaszthatom el e helyen is bizalom-
mal ajánlani a cura pastoralis buzgó gyakorlását. 
Ezzel hathat oda a lelkész, hogy a nép benne 
igazi lelki atyját ismerje és szeresse. 

Szóval azon kell törekednünk, hogy a mate-
rialismustól ostromolt buzgóság a hívekben emel-
kedjék, hogy ezek minél több oldalról érezzék az 
egyháznak áldott hatásait, mely lelki épülést ád, 
vigasztal, bátorit s a hiven ápolt testvérszeretet 
jótetteivel gyógyítja a balsors által ejtett sebeket. 
Igy munkálkodhatunk legsikeresebben a hitközöny 
tovább harapódzásának meggátlásán." 

Becker Nándor, volt piárista, a selmeczbányai 
lyceumhoz rendes tanárrá lett kinevezve. 

Grendel György Farnadra (Barsi etil.) T a k á c s 
Lajos hóvizgyörki tanitó Balassa-Gyarmatra, s 
P a u 1 o v i c s József Szrnyére (Trencséni em.) let-
tek rendes tanítókká megválasztva. 

POZSOnyban a lemondott dr. S a m a r j a y Emil 
helyére egyházi felügyelőnek G ü n t h e r M. Y. 
kir. tanácsos, egyházker. pénztáros lett egyhan-
gúlag megválasztva. Szerencsés választás, melyhez 
a nemes pozsonvi egyházközség magának gratu-
lálhat ! 

Ipolyságon (Honti em.) október 31-én szép ün-
nep folyt le a városháza nagytermében. P a u l i -
n y i Dániel missiói lelkész a reformátió emlékére 
az ottani ev. híveknek istenitiszteletet tartott, mely 
alkalomból H e r c z e g Vincze, a város derék jegy-
zője, a ki különben róm. kath. vallású, az isteni-



tiszteleten szép harmónium játékával s az ottani 
dalegylet néhány tagja pedig négy hangon előadott 
egyházi énekekkel emelték az áhitatot. Megjegy-
zendő, hogy a missiói lelkésznek ez idén ez nem 
az első útja. Augusztus hó 15-én Pöstyén fürdő-
ben, s szeptember 8-án Eajeezen tartott istenitisz-
teletet ; s az elárvult Abelován (Nógrádi em.) is 
3 egymásutáni vasárnapon fungált. — Azonkívül 
ez év folyamán még Újbányára és Érsekújvárra 
is fog utazni istenitisztelet tartása czéljából. 

Egy soproni lutícs hátrahagyott iratai a nemzeti 
múzeumban. Sopronban még mindenki emlékszik az 
ev. lyceum polihisztor professzorai a, a jó öreg 
K i r á l y József Pálra, kit most 10 esztendeje te-
mettünk el Kismartonban, hová a nyugalom éveit 
élvezni visszavonult. Nagy tudományú férfiú volt, 
egyike azoknak, kik nehéz viszonyok közt is ren-
dületlen hűséggel és lelkesedéssel töltötték be hi-
vatásukat s kiknek emléke a nemzedékek szivében 
kitörölhetlenül tovább fi. Nem Sopron, nem is 
Dunántúl szülötte, de életének javai észét, munkál-
kodásának legjavát a soproni főiskolának, a du-
nántúli ev. egyházkerületnek szentelte. Regi, ne-
mes fölvidéki családból származott, középisko-
láit Eperjesen, a theologiát Pozsonyban végezte, 
1835—36-ban bejárta nyugoti Európát : Németor-
szágot, Schvájczot, Hollandiát. Francziaországot, 
hazatérve a Forgáeh családnál nevelősködött 8 
évig. majd 10 évig a selmeczi ev. lyceum tanára 
volt, innen hivták meg az akkor már nagyhirű 
embert Sopronba. Itt nagy része volt P á l f y Jó-
zseftel együtt az ev. tanilóképző intézet megterem-
tésében, emiitett kiváló kollégájával újólag bejárta 
a művelt külföldet s húszezer forintot gyűjtöttek 
az intézet alapjára. Ezért félig gúnyosan, de sok 
elismeréssel is „országos koldusnak" és „magyar 
Franklinnak" nevezték. 1869-ben a tanitóképző in-
tézet igazgatását vette át, volt a lyceum igazga-
tója is ; tiz esztendő előtt halt meg családja kö-
rében Kismartonban. 

Kora műveltségének színvonalán állott. Való-
ságos polihisztor volt, ama régi professzorok kö-
zül való, kik mindenhez értettek és csodálatos-
képen mindenhez alaposan. A klasszikus nyelvek-
nek nagy mestere volt, a modern nyelvek min-
denikén beszélt, sőt verselt is. Kiválóan művelte 
az éneket, zenét s több jeles zeneszerzeménye 
dicséri ebbeli tehetségét. A tudományok és a zene 
iránti szeretetét gyermekeibe is bele oltotta, leá-
nyai közül egyik a kismartoni polgári iskola nagy-
műveltségű tanítónője, két fia tanár, közülük mind-
nyájan ismerjük K i r á l y Bélát, a soproni Férfi-
dalkör jeles karmesterét, ki Sopron zene-életében 
előkelő szerepet visz. De nem kevésbé figyelemre 
méltóak voltak az öreg úrnak összeköttetései, 
büszke volt arra, hogy korának legjelesebb férfi-
aival állott szoros barátságban s levelezésben, 
nemcsak hazai költők, írók, tudósok,, művészek 

bizalmát bírta, de a külföld nagyjaival is érintke-
zett s a művelt nyugaton jó hangzású volt a sop-
roni professzor neve, ennek tulajdonitható rész-
ben az a nagy siker, mellyel a tanitóképző-intézet 
érdekében kezdett gyűjtése járt . 

Hogy most emlékét hálás kegyelettel felújít-
juk. tesszük azon alkalomból, mert a nemzeti mú-
zeum tekintélyes összegen megvásárolta az elhunyt 
egy ifjúkori kéziratát az örökösöktől. A muzeum 
kézirat-könyvtárába felvett dolgok bizonyára az or-
szág legjelesebb embereitől származnak s bármely 
tekintetben maradandó becscsel kell, hogy bírja-
nak. Méltán vehető tehát kitüntetósszámba ez az 
eset s a kitüntetésről Sopronnak is tudomást illik 
venni. A kéziratokat az elhunytnak 1835—36-ban 
tett külföldi útjáról szóló napló jegyzetei s kar-
czolatai képezik, három-kötetbe vannak foglalva s 
nemet nyelven irvák, czimük: J. K i r á l y R e i -
s e s k i z z e n i n d r e i B ä n d e n . Az akkor hu-
szonöt esztendős fiatal ember iratairól kiváló el-
ismeréssel nyilatkozott nemcsak F e j é r p a t a k y 
László, a muzeum kéziratkönyvtárának igazgatója, 
hanem dr. H e i n r i c h Gusztáv min. tanácsos, 
egyetemi tanár és dr. S e h l o s s ä r Antal, csász. 
uelv. tanácsos és a gráczi tudományos egyetem 
könyvtárának őre. Kiemelik a rendkivüli mély és 
élénk megfigyelő képességet, a viszonyoknak, uta-
zási módoknak, városok és országok fejlődési ál-
lapotának találó leírásait, melyek kultúrtörténeti 
szempontból ma is kiválóan becsesek s számos 
adatot szolgáltatnak a művelődéstörténetiró szá-
mára. 

Mindenesetre kiváló szellemnek kellett lennie, 
ha zsenge ifjú korában irt naplójegyzetei is ily el-
ismeréssel találkoznak, méltó arra, hogy munkája 
a nemzeti muzeum kincsei közt őriztessék meg a 
késő utókor számára, de méltó, hogy emléke, 
szelleme közöttünk, a kik őt munkálni, tenni lát-
tuk s a kikre a maga kitüntetésével közvetve szin-
tén dicsőséget hozott, még sokáig fennmaradjon. 

V o j t k ó Pál. 
Haranglábszenteiés. A vendség legnépesebb anya-

egyháza, a b a t t y á n d i (Vasm.) gyülekezet össze-
vissza 36 apró filiáinak egyik legkisebbikében : 
B o k r á c s o n nov. 7-én, azaz vasárnap délután 
valóban szép kis harangláb szenteltetett föl. És 
pedig a más egyházak és filiákból összesereglett 
nagyszámú híveknek azzal a lelkes buzgóságával, 
melyben a vendség derék papjai nevelik őket. Az 
eset különben egyházi, illetve vallásos élet tekin-
tetében oly jelentősóges, hogy az, a ki tud róla, 
vagy épen szerepelt is benne, vétkeznék azzal a 
becsmérléssel, ha rája csak néhány futólagos, fül-
hegygyel tudomásúl vett hirecskéhez méltó, szűk-
markúsággal kimért sorokkal fösvónykednék. S 
utóvégre nem is az a fő, hogy h o l , a világra 
nézve mily holtismeretlen, elhagyatott helyen tör-
tént valami, hanem, hogy m i történt? Bokrács el-



hagyatott, alig termő hegyes-völgyes vidéken, valami 
.12 szana szét fehérlő házikóból áll, 65 lélekszám-
mal. És mégis mely csodás áldozatra készséges 
az Úrnak e kis népe ! Temetőül már régebben 
K ö h l e r János rimaszombati (filia) kurátor nagy-
lelkűségéből ajándékba kapott kis darab fekvőség 
gel rendelkezett. Néhány évvel ezelőtt gyűjtést 
indit a filia a maga kis körében. S egyszer csak 
azzal „lepi meg a papját, Hogy 350 frtos harang-
ját szeretné felszenteltetni. Megtörtént. Most meg 
a napokban, 2% év múlva, ismét jelentkezik a 
falu fáradhatatlan gondnoka, a kinek rendkívüli és 
tiszta buzgósága és ügyszeretete élesztgeti és irá-
nyítja a nép áldozatkészségét, s a, kinek becsüle-
tes nevét méltó is ide jegyeznünk : V u k a n Iván: 
hogy most meg 4 — 5 0 0 frtos, építészetileg is va-
lóban szép kis tornyukat, illetve haranglábjukat 
szeretnék fölszenteltetni. Rz is megtörtént. Ime 
800—900 frtra menő áldozat, krajczárnyi adósság 
nélkül, néhány évnyi rövid idő alatt és oly pará-
nyi kis filiától! Ez tény! Hol ennek a nyitja? A 
filia népe inkább szegény, mint gazdag. Hanem 
dolgos, takarékos és a mi fő: buzgó, vallásos. 
Minden vasárnap több mint egy óra járó földről 
derék kuratorának az élén bejönnek és ott éne-
kelnek neki buzdult áhítattal az Úr házában. Íme 
a nép kicsiny és gyönge, de az Úr beszéde ha-
talom és erő! P e t r o v i c s P á l , ev. s. leik. 

Iglón S c h o l t z Ida kisasszony evang. női 
énekkart szervezett az egyházi éneklés emelése 
végett szeptember elején. Az énekkar a templom-
szentelés meg reformatio ünnepén kitűnő jó ha-
tással énekelt is már a templomban Követésre 
méltó szép példa. 

Majláth gróf erdélyi püspököt a komáromi járás-
biró csekély pénzbirságra itólte azért, mert egy 
protestáns leányt 18 éves kora előtt átvett a r. 
kath. egyházba. A csekélynek látszó ügy nagyon 
fontos — elvi szempontból és nagyon tanulságos. 
A püspök a tárgyalás alkalmával igy nyilatkozott 
„Midőn itt e helyen megjelentem, érett megfonto-
lás után tettem, mert egyházam törvényei azt 
mondják, hogy ne ismerjem el illetékesnek a vi-
lági biróságot akkor, midőn ón, mint egyházam 
szolgája, kötelességemet teljesítettem. (Tehát az 
első szempont nála nem a hazai, hanem az egy-
házi törvény parancsa. E nyilatkozat lerontja a 
megjelenés erkölcsi hatását, mert fentartja a jo-
got arra is, hogy ha akar vala, nem jelenik meg 
a törvényes idézésre, mert illetékesnek nem is-
meri el; a mit tett, a leány fölvétele, az pedig 
„kötelesség" volt, s lia érte a hazai törvény bün-
teti : akkor ő kötelességteljesitósének ártatlan ál-
dozata.) Hogy mégis megjelentem, tettem ezt azon 
tiszteletnél fogva, melylyel hazám törvényei és ő 
felsége által kinevezett biróság iránt viseltetem. 
(Szép tisztelet a törvény iránt, az előbbi beveze-
tés után; ismerjük ezt a törvénytiszteletet éppen 

Komáromból is, meg országszerte a törvénytelen 
téritvények és elkeresztelések adataiból. Onnan ós 
azáltal nőtt nagyra M o l n á r János, a néppárt 
szervezője, aki dicsőségét találta abban, hogy a 
törvény megsértései miatt foglalgat nála a végre-
hajtó. No meg M a j l á t h püspök miért "függesz-
tette föl állásától azt a bizonyos erdélyi tanárt, a 
ki polgári házasságot kötött, — ha olyan nagyon 
tiszteli a törvényt.) Példát akartam adni híveimnek 
a mostani időben, midőn a tekintély elvét lábbal 
tiporják, miként kell tisztelni a hatóságot. (Rosz; 
példa: a hazai törvényt csak az egyházi kiváltsá-
gok elvi fentartásával tisztelni ; s az igazat meg-
vallva: épp3n a „mostani idő*' zavarait az hozta 
nemzetünkre, hogy a r. kath. papság nem akarta 
megtartani az 1868-iki törvényt, s miatta nem 
léphet életbe az 1848-iki törvény. A tekintély 
elvét lábbal tiporják azok, a kik a szentesitett 
törvény ellen izgatják a népet, a kik lapjaikban 
és népgyűléseikben űgv nyilatkoznak a törvény-
hozás tagjairól, mint a r. kath. hangadó párt 
tagjai teszik, azok, a kik az alsó clerns for-
radalmát megcsinálták látszatra a felső clerns 
ellen ugyan, de mégis annak elnézésével és annak 
segítségére. Lábbal tiporták a tekintélyt a Schop-
per-fóle püspökök, a csalhatatlansági dogmát ki-
rályi engedély nélkül kihirdető sz-fehórvári püs-
pökök, a Zichy-féle elvek, melyek szerint az or-
szágos törvényt csak akkor szabad megtartani, ha 
a r. kath. egyház törvénye ós pápája megengedi; 
lábbal tiporják a tekintély elvét a pápai átokbullák, 
melyekkel fejedelmeket kényszeritettek Canossába, 
népeket oldottak fel a hűségi eskü alól. Midőn a r. 
katholikusok mindig előbb említik gyűléseiken a pá-
pát s csak azután a királyt: maguk is lábbal tipor-
ják a tekintély elvét. A hatóságot nem igy kell iga-
zán tisztelni ! Lábbal tiporja a, tekintély elvét maga 
M a j l á t h gr. püspök, mikor ev. ref. superinten-
densről beszél, holott a törvényes czime annak ev. 
ref. „püspök.") 

Valótlan az — igy nyilatkozik M a j l á t h — 
hogy ón a leányt bármi anyagi előnyben részesítettem 
volna. Szentegyházunkban nem divat az, hogy a 
lelkeket pénzen vásárolják. Meghagyjuk minden-
kinek a szabadságot, hogy keresse mindenki lelke 
megnyugvását és a boldogságot ott, a hol azt föl-
találni véli." (Szép szó, de csak szó, — a va-
lóság más ! Vájjon ha anyagi előnyöket nem nyer-
tek volna: elhagyták volna-e az ellenreformatio 
idején a protestáns vallást a főurak?! Ha meg-
hagyták volna azt a bizonyos szabadságot : miért 
követelnek a házasságkötésnél téritvónyt a protes-
táns féltől ? ! És végül : miért dolgozott oly nagy 
hévvel az inquisitio, hajdan, miért avatták szentté 
a legbuzgóbb inquisitort a mi időnkben, miért 
szórja az anathemákat a pápa folytonosan, ha csak-
ugyan meghagyják mindenkinek a szabadságot, 
hogy ott keresse lelke megnyugvását, a hol azt 



föltalálni véli?! Mást beszélnek ők ós mást köve-
telnek! Mutatja éppen ezen esettel kapcsolatban 
is lapjuk, az .,Alkotmány," mely megtámadja a ko-
máromi járásbirót : hogyan mert Ítélkezni egy püs-
pök fölött ! ! 

„A katholikus királyi aljárásbiró úr azt mondja 
tán, hogy ő, mint magán személy, tiszteli a püs-
pököt; de ezúttal, mint a kormány közege (mint 
hivatalos személy) hozott Ítéletet. 

Nos hát, ha a súlyos bűn miatt V e s z e -
l o v s z k y úr hivatalos személye a pokolba kerül, 
tán a jó úr magán személye elkerüli az örök tűz 
lángjait ? 

Mit kellett volna tehát V e s z e l o v s z k y Já-
nos úrnak tennie? 

Ki kellett volna nyilatkoztatnia, hogy vallása 
tanának ellenére nem ítél a püspök fölött. 

Megengedem, hogy ez nehéz feladat; de nem 
követeljük-e meg a katonától is, hogy meghaljon, 
ha kell. a csatatéren? S mi is az, ki ezt tenni 
nem kész? 

Megengedem, hogy ez nehéz feladat ; de hadd 
lássuk : viselhet-e igaz katholikus ember nyilvános 
hivatalt Magyarországon ? 

V e s z e l o v s z k y u r a m ! ezúttal volt alkalma, 
sőt kötelessége volt megmutatni, hogy kat-
holikus és az úr ezt tenni vétkesen elmulasztotta." 

Ez az őszinte beszéd ! Ne az országos, hanem 
a pápai törvény szerint jár jon el hivatalos teen-
dőiben a r. kath. ember ! Csakhogy ilyen elvek 
mellett a r. kath. egyház állam lenne nem is az 
államban, hanem az állam fölött ! 

M e g h í v ó , A Luther-társaság közgyűlése helye-
selvén azt az indítványt, a mely szerint egy hiva-
talos függelékkel biró „Egyházi lap" adassék ki, 
megbizta intéző bizottságát, hogy a módozatok kö-
zelebbi megállapítása végett szaktanácskozmányt 
tartson és erre az összes ev. egyházi lapok szer-
kesztőit is meghívja ; miért is ez úton kérjük a 
nt. szerkesztő urakat s mindazokat, kik ez ügy 
iránt érdeklődnek, szíveskedjenek f. évi deczember 
8-án d. e. 10 órakor a budapesti deáktéri fögym-
nasium kis termében ez ügyben tartandó ülésen 
megjelenni. 

Felhívás, A Luther-társaság jövő évi munka-
tervébe felvette az oly vallásos iratkák kiadását, 
a melyek könnyed, népies modorban sikra szállván 
a bűnök, tévelygések ellen, népünk valláserkölcsi 
érzületét ápolják, erősítsék. A szűkebbkörü bizott-
ságnak e hó 8-án tartott határozatából tehát első 
sorban az oly népies elbeszélések megírását kér-
jük, a melyekben 

1. a s e c t á k , 
2. a f e l e k e z e t n é l k ü l i s é g , 
3. a s o c i a l i s m u s , 
4. az á t t é r é s e k stb. tévedései, káros be-

folyásai vannak feltüntetve s a melyek egyúttal 

feltüntetvén egyházunk nemes fényoldalait, vallá-
sosságra, hithúségre buzdítanak. 

5. Ezeken kivül szívesen veszünk minden oly 
népies elbeszélést, mely valláserkölcsi tartalmánál 
fogva alkalmas az építésre. 

Az elbeszélések k é t n y o m t a t o t t í v n é l 
hosszabbak nem lehetnek. Minden ivet 20 frttal 
honorálunk. Lehet a munka fordítás is, ha a for-
dító megszerzi, a fordítás jogát s ez esetben a 
honorárium ivenként 10 forint. 

Az 1—4 alatt jelzett iratkák lehetőleg 1898. 
január hó végéig küldessenek be, a többi munkák 
beküldése nincs határidőhöz kötve. Az elbeszélé-
sek népies, vallásos lapunkban, az „Evangelikus 
családi lap"-ban fognak először megjelenni s az-
után, mint külön lenyomatok, apró füzetekben, a 
nép között terjesztetni. 

Egyúttal lefordíttatnak egyházunk más két 
nyelvére is. (Természetesen tót vagy német nyelvű 
nópiratkákat is szívesen veszünk.) A dolgozatok 
e lap szerkesztőjéhez küldendők be. — A végre-
hajtó-bizottság megbízásából : F a l v a y A n t a l 
biz. jegyző. 

Pályázat, Megírandó egy a népiskolai czélok-
nak megfelelő „Egyháztörténet," a gyermek értelmi 
felfogásához mért, vonzó életrajzokban. Az általá-
nos becscsel biró munkát a Luther-társaság iven-
ként 20 frttal díjazza, mi által a mű a társaság 
tulajdonává válik. A jeligés pályamunkák nt. 
B a c h á t Dániel esperes alelnök úrhoz (Budapest, 
Luther-udvar) 1898. május hó végéig küldendőkbe. 

A túróczi egyházmegye nov. hó 30-án Túrócz-
szentmártonban gyűlést tart. 

T l i r á n b a a következők hivattak meg próbaszó-
noklatra: B o d i c z k y Cyrill csorbái lelkész, B o d -
n á r Gyula bukóczi h. lelkész, Au g u s z t i n o -
vi c s Győző selmeczbányai és K r m a n Lajos 
balassa-gyarmati segédlelkészek. 

A r. kath. congresszus gr. S z a p á r y Gyulát 
választotta meg alelnökül. Beszédjében előfordul-
nak ezek az állitások is : „Miután az e hazában 
levő más felekezetek is önkormányzati testületek-
kel bírnak, ha mi nem akarjuk koczkáztátni azon 
befolyást, mely bennünket méltán megillet, akkor 
nemcsak kívánatos, hanem méltányos, hogy Ma-
gyarország katholikusainak is legyen ily országos 
képviseletük." — Más felekezetek önkormányzati 
testületekkel birnak. de valósággal önmaguk kor-
mányozzák is magukat ; csakhogy a r. katholiku-
sok nem is kérhetik, nem is kaphatják meg ezt 
a jogot ; hiszen váltig hangoztatja az egyik, a hithű 
párt, maga a primás, a megnyitó beszédben, hogy 
az igazi egyházi kormányzat a püspököket illeti, 
s azt voltakép a pápa gyakorolja és joggal csak 
az gyakorolhatja. Vallási szempontból mily má-
sodrendű kérdés, hogy mily nyelven imádja iste-
nét valaki, lám még azt is megtiltja a magyar-
nak a pápa, a püspökök, a közvélemény óhaja 



daczára, hogy mrgyarul imádkozhassék a nép! 
Önkoimányzat ez? Önkoimányzatot ne csak a ma-
gyar állammal szemben, hanem a külföldi, és 
sokszor a saját politikai érdekeit nemzetünk ro-
vására kihasználó pápával szemben is követelje-
nek a magyar r. katliolikusok, mi protestánsok 
örülnénk törekvésük sikerének legjobban! Ha az 
orosz czár, mint egyházfő, nyelvi és egyházpoli-
tikai dolgokban olyan befolyást gyakorolna val-
lása hiveire nálunk, ha a protestánsok p. o. pro-
testáns német, angol császár érdekei és parancsai 
szerint igazodnának itthon nyelvi, egyházpolitikai 
kérdésekben, mint a hogy rendelkezik a római 
pápa a r. katholikusokkal: ugyan mi jog és befo-
lyás maradna meg magának a magyar államnak?! 
H a d d legyen hát meg a r. kath. önkormányzat, 
de az igazi! Micsoda befolyást ért S z a p á r y 
Gy., „melyet nem szabad koczkáztatni ?" A r. kat-
liolikusok befolyását saját egyházi ügyeikre? Le-
gyen teljes, — csak semmivé ne tegye a pápai 
befolyás. A r. katliolikusok politikai ügyekre? A 
politikai ügyeket, egyházanként csoportosulva, 
nem lehet igazságosan vezetni, különösen, ha 
nemzeti befolyásunkon kivül álló, nem a mi, ha-
nem a saját hatalmi érdekeit szem előtt tartó 
pápa akarja azt irányozni ; külön befolyás egyik 
egyházat sem illetheti méltán, mint egyházat, az 
1848-i törvény és igazság szerint. A mily kivá-
natos, méltányos, hogy Magyarország katnoliku-
sainak is legyen országos képviseletök : éppen oly 
kívánatos és méltányos, hogy az állam se adja 
fel befolyását a r. kath. egyház ügyeinek vezeté-
sébe, mind addig, mig az teljes önkormányzati 
jogra képessé nem teszi magát, azaz : szükségeit 
maga látja el, az állam hozzájárulása nélkül, s 
világi vonatkozású ügyeinek vezetésébe nem en-
ged döntő befolyást külső (pápai) hatalomnak, 
mely politikai érdekből is ad neki rendeleteket. 

„Mióta szt. István király a hazát megalapí-
totta — igy folytatja S z a p á r i g r ó f — s a nem-
zetet a keresztény hitre, a r. kath. vallásra téri-
tette, azóta e két fogalom : jó hazafinak lenni s 
egyszersmind jó katholikusnak lenni, soha ellen-
tétben nem volt.1' — A hazát nem szt. István, hanem 
Árpád alapitotta meg, s ha ő pogány volt is, s 
egyházi érdekből a honalapitás dicsőségét mester-
ségesen szt. Istvánra akarják is átruházni a r. 
katholikusok : a honalapító mégis Árpád marad. 
Abban sem felel meg a történelmi igazságnak S z a-
p á r y kérkedése, hogy jó hazafinak lenni, s egy-
szersmind jó katholikusnak lenni soha ellentétben 
nem volt. Fájdalom, volt biz az!.IIyen jó kath. felfo-
gás szerint Magyarország felett a pápának van 
joga intézkedni, mert szt. István szűz Máriának 
ajánlotta fel Magyarországot ; hány nemzedék volt 
kénytelen a pápa ellen küzdeni — hazafiságból ; 
mily erővel fenyegette meg H u n y a d i a pápát, 
„inkább hármassá teszem Magyarország czimerében 

a kettős keresztet" ; hány ezer magyart irtottak: 
ki, hány magyar falut pusztítottak el az ellenre-

formatio vakbuzgó hősei a „jó katholikusság" ér-
dekében ; sőt a legutóbbi időkben is a csalhatat-
lansági hitelvet, syllabus igényeit, mint jó katho-
likusnak vallania, mint törvénytisztelő hazafinak 
kárhoztatnia kell a r. katholikusnak, sokat han-
goztatott elv pedig nálok ilyen esetekre inkább 
az istennek kell engedelmeskedni, mintsem az em-
bereknek. Éppen ezen ellentétek miatt kénytelen 
küzdeni minden állam a r. kath. hitelvek érvé-
nyesítése ellen ! 

A lőcsei ev, egyház S a gyámintézet nagy jói-
tevője, H e r r m a n n Gusztáv úr, a lőcsei evang. 
egyház elnökségének kezeihez a következő nagy 
alapitvány adományokat kézbesítette : 1. egy Lő-
csén létesítendő evang. árvaházra 100,000 frt . 
2. egy Lőcsén létesítendő s a helybeli ev. egyház 
vezetése alatt állandó kórházra, melybe betegek 
felekezeti különbség nélkül felvétetnek. 100,000 frt. 
3. a lőcsei evang. lelkésznek mind a két intézet 
létesítése s vezetése körüli fáradozásának kárpót-
lásául fizetésjavitásra 10,000 frtot. 4. a lőcsei 
evang. segédlelkésznek s tanítóknak fizetésjavitásra 
10,000 frtot. 5. a lőcsei gyámintézeti nőegylet 
czéljaira 500 frtot. — Vivant sequentes! 

Petöfalván (felső soproni egyházmegyében) no-
vember 7-ón G u r a Jenő egyhangúlag megválasz-
tott lelkész, R e n n e r Henrik esperes által F r a n c z 
Vilmos ruszti és S c h o l t z Ödön ágfalvai lelké-
szek közreműködése mellett hivatalába ünnepélye-
sen iktattatott. 

KÜLFÖLD. 
A vegyes házasságból származó gyermekek vallása 

Oroszországban, II. Miklós orosz czár nagyatyja II. 
Sándor nyomdokaiba lépett akkor, a mikor leg-
újabban császári rendeletet adott ki, mely szerint 
a vegyes házasságból származott gyermekek ezen-
túl nem esnek feltétlenül a görög-keleti egyház 
részére, hanem a fiúk az apa, a leányok az anya 
vallásában n e v e l t e t h e t ő k . A hatvanas évek 
elején II. Sándor czár adott volt ki ilyenféle 
rendeletet, de csak titokban, mert félt az ortho-
dox papság ellentállásától, melyet azonban 1885-
ben III. Sándor hatályon kivül helyezett s a régi 
törvényt emelte érvényre, mely szerint oly há-
zasságoknál, a melyeknél a jegyesek egyike vagy 
másika az orthodox egyházhoz tartozik, a másik 
fél által (Finnország kivételével) mindenütt oly re-
verzális állítandó ki. melynek következtében a 
születendő gyermekek mind az orthodox egyház-
ban keresztelendők és nevelenclők. A törvény élet-
beléptetése ellen a protestáns országok rendei 
emelték fel panaszukat, de eredmény nélkül, mert az. 
államkormány ehhez a rendelethez ragaszkodott. 



IRODALOM. 
Feyér Gyula ev. lelkész 24 adventi és 36 böjti 

tanitást ad ki ismert jónevü egyházi irók művei-
ből összeállítva, S á n t h a K. 60 alkalmi és F e y é r 
Oy. 60 rövid zárimáival. Az első (adventi) kötet elő-
fizetési ára 80 kr., a második (böjti) 1 frt 10 kr.. 
együtt 1 frt 70 kr. ; a bolti ár 2 frt 40 kr. lesz. 
Előfizetési pénzek H e r z J. B. czimre Brassóba 
küldendők. 

Gedenkblätter zur Erinnerung der am. 4. Oktober 
1896. anlässlich der hundertjährigen Kirehweihe 
begangenen Jubelfeier der iglóei e \ang. Kirchen-
gemeinde angs conf. Díszesen kiállított emlékkönyv, 
az egyházközség történetét is magában foglalja. 

R e l i g i o , ..Már alexandriai Kelemen hirdette a 
jó keresztény élet föltételeid a keresztény vallás 
jó, helyes, igaz ismerését. Es éppen ez a föltétel 
látszik nagy fogyatékosságban szenvedni katholi. 
kus híveinkben világszerte, léhát, és főleg, hazánk, 
ban is. Németországban, — pedig itt a katholi. 
kus vallásnak viharok által megedzett, erős vá r a 

vagyon, — Németországban a lappangó semirati-
onalizmus a vatikáni zsinat idején szektává verő-
dött össze az ókatholiczizmusban. Nálunk, valami 
seniiprotestantizmus-féle szellem settenkedik Isten 
egyháza körül, mely aláásni akarja az egyház 
isteni szervezetének hierarchiai alapjait s a pro-
testáns laicarchia befurakozásának akar észrevét-
lenül futó árkot az egyház falaihoz épiteni." — Ér-
dekes vallomás! A szegény, az üldözött, a kiát-
kozott protestáns egyház szelleme behatol az 
„uralkodó vallás" híveinek gondolkozásába ! Mi is 

azt mondjuk, a mi a czikknek czime : sursum corda ; 
az igazság szabadokká tesz ! 

Magyar állam, F u r c s a n y i l a t k o z a t . A zsolnai 
kir. k a t h o l i k u s gimnázium igazgatója azt irta 
az odavaló lapban, hogy „A gimnáziumok már 
manap n e m h i v a t o t t a k arra. hogy mint „de 
propaganda fide" intézetek működjenek." Kedves 
kis vallomás egy kir k a t h . gimnázium igazgató-
jától, aki még hozzá k a t h o l i k u s pap is. Bizo-
nyosan kanonok akarna már lenni ! Jó azt a pro-
testánsoknak tudni, hogy a katholikusok lapja ezt 
„furcsa nyilatkozatnak" nyilatkoztatja. 

Dunántúli prot. lap. „Mily fölemelő lenne, ha 
az ú j énekeskönyvnek létrehozására a két testvér 
felekezet kezet fogna egymással s igy mindenesetre 
több hivatott erő által hoznák létie együtt a mind-
két czélra való énekgyűjteményeket. Mily jól eső 
lenne a hivő lelkeknek, különösen olyan helyeken, 
hol saját egyházuk nincs, ha a testvér felekezet 
templomában hallhatnák s énekelhetnék azokat az 
énekeket, a melyeket saját templomtikban hitsor-
sosaik is zengedeznek. Én azt hiszem r hogy en-
nek az eszmének megvalósítása hathatósan közre-
munkálna a két testvér felekezetnek egymáshoz 
még közelebb hozására." 

! T E M E T Ő . I 

Nikodém János, az aradi egyház 25 éven át 
volt lelkésze és tanítója f. évi október hó 29-én, 
életének 79-ik évében meghalt. 

A miskolczi ágost. hitv, evangy. keresztyén egyház, 
nagy vesztesége fájó érzetével tudatja tiszt, tudós 
W o l f g a n g Lajos úrnak 29 éven át érdemdús 
kántortanitójának, a hegyaljai egyházmegye egyik 
dékánja és tanitó-egyleti elnökének, a tiszai egy-
házkerület törvényszékének egyik birája és tan-
könyvbiráló bizottsági tagjának, az országos tani-
tói egylet központi bizottságában tagnak és zene-
költőnek, termékeny élte 61-ik évében, sikerdús 
leánytanitói működésének 45-ik évében í. hó 11 -ik 
napján éjjeli 11 órakor rövid szenvedés után az 
Urban történt csendes elhunytát. Meghidegedett 
pormaradványai vasárnap f. hó 14-ikén délutáni 
2 72 órakor fognak az egyház udvaráról keresz-
tyéni részvéttel elkísérve az egyház u. n. mind-
szenti temetőjében a sir nyugalmára elhelyeztetni. 
Hivatásszerűen oldotta meg nehéz feladatát. Val-
lásos érzület és szelicl lelkület, áldozatkész szor-
galommal és nemes cselekedetekkel párosulva tet-
ték termékennyé működésót, tiszteltté szeméjét, 
áldottá emlékét! Miskolcz, 1897. nov. 12. I. 
Tliess 5. 12. 

Teke Lajos, a soniogymegyei s a n d i ev. egy-
háznak lelkésze, f. évi okt. 29-én életének 52-ik 
évében meghalt. Temetése a reformátió emlékün-
nepén ment véghez nagy részvét mellett. A halot-
tas ház udvarán S z a l ó k y Elek surdi lelkész 
imádkozott, a templomban M e s t e r h á z y Sándor 
ns.-pátrói lelkész prédikált, a temetőben pedig 
N é m e t h Pál esperes búcsúzott el a jó lelkipász-
tortól, kinek nagy érdeme, hogy az evangelikus 
hitbuzgóságot mindvégig ébren tartá hivei lelké-
ben. — Özvegy és öt kiskorú árva siratja a ko-
rán elköltözött férjet és édes atyát. A boldogult 
álma legyen békés, a gyászba borult szivekbe pe-
dig jöjjön vigasztalás és segedelem onnan felül a 
magas égből ! 

Ü Z E N E T E K . 
S . K . Megjöttek, örömmel fogadtam őket s 

szép sorjában kiadogatom. Remélem, hogy protestáns 
előkelőink és papjaink legalább tömeges előfizetéssel 
támogat ják a költő lelkész ve r sgyű j t eményé t . — W . 
S . Köszönöm. — F- L . Mentül gyakrabban : annál 
nagyobb örömmel fogadom. Mentül előbb ! — K. P . 
Az elismerést köszönöm, az munkatársaink é rdeme . 
Örülnék, ha közöttök t isztelhetnélek : az egyházat 
szolgáljuk itt is, igy is. — M . S . A beszédek meg-



érkeztek, de csak később olvashatom eb Köszönöm ! 
— S z . M - A két lapot újévtől kezdve nevedre czi-
meztetem. Előre is köszönöm ; lehetőleg megérkezés 
után azonnal ki fogom adni. — P . D. Lekötelez szí-
vességével ! — O. A. Igen sajnálom, hogy az utolsó 
számba már nem vétethet tem b e ; pár napig nem 
voltam itthon. — S . J . Ki fogom adni, megnyug-
ta tásá ra ; a másikat kívánsága szerint visszaküldtem. 

m * 

A miskolGZi hitv. ev. egyház a ke-
belében megüresedett 

kániortanilói állásra 
pályázatot hirdet. 

A kántortanítónak teendője: az elemi is-
kola 2 osztályának önállóan vezetése, az 
iskolai növendékeknek és a templomi-te-
metési énekkarnak énekre tanítása és a 
kántori teendőknek templomban és teme-
tések alkalmával elvégzése; f izetése: az egy-
ház pénztárából egyezerszázötven (1150) 
forint évente és az állami törvény rendelte 
korpótlék. 

Az elméletileg és gyakorlatilag zene-
és tanképes ág. hitv. ev. kántortanítók 
küldjék be dr. Markó László úr iskolaszéki elnökhöz 
f. évi deczember hó 31-ik napjáig kérvényeiket és 
bizonyítványai kat. 

A netalán kívánt közelebbiekre nézve 
az alólirt főjegyző-igazgató ad kivánaíra 
tájékoztatást. 

Miskolczon, 1897. november hó 15-ik 
napján megtartott tanácsgyűlésből. 

Zelenka Hatfvány I s t v á n 
l e lkész . e g y h . f e lügye lő . 

H r o n y e c z «József 
fő jegyző. 77. 3—1 

A bicsiczai (Trencsénmegye, Zsol-
na mellett) államilag segélyezett ág. 
hitv. evang. felekezeti iskola 

lüT okleveles tanitót 
| | keres. Javadalma államsegélyig el 4 0 0 
I I frt készpénzben, két szobából, kony-
| | hából álló lakás. A tót nyelvben való 

teljes jártasság kivántatik. Az állo-
J | más azonnal elfoglalandó. Evange-
I I l ikas pályázók forduljanak november 
É| 21-ig a zsolnai evang. lelkészi hiva-
H tálhoz. 73. 2—2 
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Pályázat. 
A braSSÓi ág. hitv. ev. magyar egy-

házmegye kötelékébe tartozó HOSSZÚfalll-Fíí-
részmezö ág. hitv. ev. egyházközség 

papi állomására 
pályázat hirdettetik. Javada lom: 1. lakás, 
melyhez két szoba, egy konyha, kamra, pad-
lás és pincze tartozik, kerttel és melléképüle-
t e k k e l ; 2. évi 6 0 0 frt készpénz; 3. Két da-
rab, összesen 476 • öl területű Szántó és 
két hold legelő haszonélvezete; 4.stólajövedelem. 

Megjegyeztetik, hogy a tiszai ág. hitv. 
ev. egyházkerület f. évi szeptember havá-
ban tartott közgyűlése, a melyhez ezen 
papi állomás ügye az egyházmegye által 
az Alkotmány 319. §-a értelmében felter-
jesztetett : a lelkészi állomásnak az eddigi 
8 0 0 frt minimumnál kevesebb díjazás mel-
lett leendő betöltését engedélyezte. 

A pályázni óhajtók kellően felszerelt kér-
vényei folyó évi november hó 25-ikének esti 6 
Órájáig alulírott] főespereshez küldendők be. 

Kelt Budapesten ós Brassóban, 1897. 
október hó 20-án. 

Molnár Viktor s. k. Moór Gyula s. k. 
f e lügye lő . 73. 3—3. f ö e s p e r e s . 
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SlTíllal templom m 

mést s liïitfiit 
Eddig 11 templomot létesített, f. évb 
H. K. Gyönkön nagyobbsz. evang 
romángóth. új templomot, 1895. Pel-
sőcz ref. templ. Bogyiszlón ref. tem-
plom s parochia átépít, f. v. 

Számos kész új templom tervei Jk 
között - kiviteli tervnek — nyom- ® 
ban választható, és annak építési | L 
költségét helyszínelésnél (m2 alp. W 
azonnal bemondhatja. 70. 3—2 
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