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EVANG. mm ES ISKOLA. 
Előfizetés dija : 

Egész évre . . O frt. 
Fél évre . . . 3 , 
Negyed évre 1 írt K O kr. 

Egy szám ára I S kr. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

Felelős szerkesztő és kiadó : 

Y E R E S J Ó Z S E F . 

Hirdetés d i ja : 
Egész oldal . . Í«̂  frt 
Fél o l d a l . . . . 4 „ 
Negyed oldal . . 2 „ 
Enaél kisebb . . I ,, 
Bélyeg külön 3 0 kr. 

Remény. 
Az Istenben bizván, cselekedjünk 
és ö megtapodia a mi ellenségeinket. 

CVIII. Zsoltár, 14. 

Gyermekéveinkben, a vágyak korában, 
Valami magasztos, valami csodás van : 
Csak repülünk egyre ! 
Azt hisszük, hogy éltünk csupa ragyogás lesz, 
Az eszményt keresve. 

Mert mindent reménylünk : olyan szép az élet ! 
Tiszta szivünk minden nappal újra éled 
S megtelik jósággal : 
Szeretnők az egész világot bevonni 
Fényes ragyogással 1 

S életünk delén, a küzdés korszakában, 
Hogy vészben, viharban áthaladjunk bátran, 
A remény segit meg: 
Édes balzsamával gyógyítja a sebet 
S megedzi a szivet. 

De, akár tény, akár vigasztalás, egyre 
Csodás ihletet hoz az emberi szivbe : 
Az Isten áldása I 
Mert a ki remél, az a titkos jövendőt 
Csupa fényben látja. 

A remény: imádság. Előtör, hogy szálljon 
Át hegyen, tengeren ; — minden akadályon 
Könnyen ronthat által : 
Mert mikor reményiünk, megihletett lelkünk 
Istenünkhez szárnyal ! 

D E . MORAVOSEK GYULA. 

Beszélő számok. 
Minden okoskodásban legtöbbet ér az érv, 

legsúlyosabb érv pedig a tény ; legbizonyosabb 
pedig a tény, ha számokban lehet kifejezni.. 

Sokan és sokat okoskodtak az utóbbi évek-
ben az úgynevezett egyházpolitikai törvények ha-
tásáról, az álcalok előidézett helyzet veszélyeiről, 
a tennivalókról. 

Ervekre, tényekre, számokra ,an szükségünk, 
hogy bizonyos és szilárd alapra épitsük okosko-
dásunkat. 

Ezeket a számokat adom olvasóinknak ren-
delkezésére a hivatalos közlemények alapján, — 
s fűzök hozzájok egy-két megjegyzést is. 

1897-ben 1 0 , 7 2 7 evang. vallású v ő l e -
g é n y kötött házasságot Magyarországban, ebből 
1993, vagyis 1-8.57%-a vegyes vallású házasságot. 

Evang. vallású m e n y a s s z o n y 1 0 , 6 1 6 
lépett házasságra, ebből 1882, vagyis 17.72°/0 

vegyes vallású; az országos átlaga a vegyes há-
zasságoknak csak 12.44°/o levén: kitűnik, hogy a 
mi feleink messze túl az országos átlagon lépnek 
vegyes házasságra. 

Vegyes vallású házasságok országos átlaga 
12.44%. 

V ő l e g é n y más vallású menyasszonynyal 
kötött házasságot a vőlegények házasságához ké-
pest : r. kath. vőlegény 10.41%, g. kath. 22.42%, 
g. kel. 10.13%, ág. hitv. 21.62%, ev. ref. 22.31%, 
unit. 42.59%, izraelita 25.90%. ' * . 

M e n y a s s z o n y más vallású vőlegónynyel 
kötött házasságot a menyasszonyok házasságához 
képest: r. kath. menyasszony 11.51%, g. kath.' 
21.30%, g. kel. 8.51%, ág. hitv. ev. menyasz-
szony 20.50%, ev. ref. 20.88%. unit. 41.44%. 
izraelita 2.78%. 

Jelentékeny különbség tehát nincs ; vőlegény. 
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menyasszony körülbelöl egyenlő arányban lép ve-
gyes házasságra, kivéve az izraelitákat : itt több 
férfi, mint nő lép vegyes házasságra. 

A vegyes vallású házasságok országos átlaga 
12.440/Ü levén: a protestánsok ezen átlagot messze 
felül haladják, a r. kath. ellenben alatta marad az 
országos átlagnak. 

Természetes is ez a protestáns felekezetek-
nél, mert hiszen hitelveiknél fog^a türelmesek 
vallás tekintetében; az ev. réf., unitárius és g. 
kath. felekezetbeliek még nagyobb számban köt-
nek vegyes házasságot ; annak is tulajdonítom ezt, 
hogy mint kisebbség a más vallásúak között el-
oszolva, vegyesen lakva : kénytelenek más vallá-
suakkal sűrűbben lépni házasságra. 

Ez azonban úgy volt az egyházpolitikai tör-
vények életbe lépte előtt is. 

Nem lehet tagadni, hogy k i z á r ó l a g fe-
l e k e z e t i szempontból a vegyes házasság nem 
kívánatos, mert általa a felekezeti sajátosságok 
elmosódnak a gondolkodásban, jellemképzésben, 
érdekek védelmében, csakhogy másrészt azt még 
kevésbbé lehet tagadni, hogy á l t a l á n o s ke-
r e s z t y é n szempontból ez nem- föltétlenül kár-
hoztatható. Éppen a vegyes vallású házasságok-
ban a családi béke kedvéért is kell és lehet a 
vallásbeli türelemre nagy figyelemmel lenni s 
Magyarországnak, faj, nyelv, felekezet tekinteté-
ben tarka népességénél ennek néhány emberöltő 
alatt óriás hatása lehet és lesz az összeolvadás, a 
kölcsönös türelem előmozdításában. Végeredmé-
nyében tehát ez a mi elveinket segiti diadalra, 
eleinte az egyes családoknál, később az egész 
közvéleményben. 

A gyermekek vallására nézve a vegyes val-
lású házasságot kötő felek közül 11.681 esetben 
(81.70%) nem kötött egyezséget, 2167 esetben 
(18.307o) pedig kötött. A túlnyomó nagy többség 
tehát az előbbi törvény álláspontján marad : a 
fiú az apa, a leány az anya vallását fogja követni. 

Még pedig ág. hitv. ev. vallású vőlegény 
nem kötött egyezséget r. kath. menyasszonynyal 
979, g. kath. és keleti vallású menyasszonynyal 
63, ev. ref. vallású menyasszonynyal 436, izraelita 
menyasszonynyal 8, unitárius menyasszonynyal 4 
esetben. 

Ág. hitv. ev. menyasszony nem kötött egyez-
séget r. kath. vőlegénynyel 973, g. kath. és kel. 
vőlegénynyel 69, ev. ret. vőlegénynyel 464, unitá-
r ius vőlegénynyel 5, izr. vőlegénynyel 11 esetben-

Számba vehető különbség itt sincs tehát az 
evang. vőlegény meg menyasszony eljárásában. 

A törvény most már megengedi, hogy kü-
lönféle vallású házasulok egyezséget köthetnek 
születendő gyermekeik vallására nézve. 

E tekintetben ez a mult év eredménye : r . 
kath. v ő l e g é n y 619 esetben az apa, 227 eset-
ben a más vallású anya vallására igérte gyerme-
keit, g. kath. vőlegény 48 az apa, 4"9 az anya 
vallására, g. kel. vőlegény 68 az apa, 100 az 
anya vallására, ev. ref. 321 az apa, 590 az anya 
vallására, unitárius vőlegény 4 az apa, 10 az anya 
vallására, izraelita vőlegény 6 az apa, 51 az 
anya vallására, ág. hitv. evang. vőlegény 166 az 
apa, 336 a más vallású anya javára igérte gyer-
mekeit. A r. kath. vőlegény erősebben ragaszko-
dik tehát vallásához, mint a többi. Ezen a czimen 
a mi veszteségünk 170 család. 

Áttérve most már a minket illető egyezsé-
gekre, kitűnik, hogy ág. hitv. ev. vallású v ő l e -
g é n y r. kath. menyasszonynyal 133 esetben az 
ev. apa, 316 esetben az anya vallására, g. kath. 
és g. keleti menyasszonynyal 3 esetben az evang. 
apa, 9 esetben az anya vallására, ev. ref. vallású 
menyasszonynyal 27 esetben az ev. apa, 10 eset-
ben az anya vallására, izraelita menyasszonynyal 
3 esetben az ev. apa, 1 esetben az anya vallására 
igérte gyermekét; vagyis összesen 166 esetben 
az evang. apa, 336 esetben a más vallású anya 
vallására igérte gyermekét; veszteségünk 170 
család az ev. vőlegények révén. 

Ág. hitv. ev. m e n y a s s z o n y r. kath. vő-
legénynyel 222 esetben az apa, 83 esetben az 
anya vallására, g. kath. és g. kel. vőlegénynyel 
5 esetben az apa, 6 esetben az anya vallására, 
ev. ref. vőlegénynyel 33 esetben az apa, 2 eset-
ben az anya vallására, izraelita vőlegénynyel 5 
esetben az anya vallására igérte gyermekét; vagyis 
összesen 260 esetben a más vallású npa, 96 eset-
ben az evang. vallású anya vallására igérte gyer-
mekét; veszteségűnk az evang. menyasszonyok 
révén 164 család. Annyi körülbelől, mint az ev. 
vőlegények révén. 

A r. kath. egyház tőlünk 538, az evang. tőle 
216 családot nyert ; veszteségünk 322 család. Az 
ev. ref. egyház telünk 43, mi tőle 29 családot 
nyerünk, veszteségünk itt 14 család. 

Az egyezségek révén nyert az evang. egyház 
262, vesztett 596 családot, összes veszteségünk, 
tehát 334 család 
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< * Nagy veszteség, — de még sem akkora, 
rnint első pillanatra látszik I 

Nem akkora pedig két okból ! 
Először azért, mert az előbbi törvény sze-

rint is egyre-másra csak fele lett volna a gyer-
mekeknek a mienk az apa vagy az anya vallása 
szerint, a másik fele a másik házastárs egyházáé ; 
másodszor tényleg ezelőtt is nagyon sok gyerme-
ket neveltek más vallásban, olyant, a kit a törvény 
szerint a mienkben kellett volna nevelni, csak-
hogy azt nem tudtuk soha sem, hogy mennyit 
halásztak el tőlünk ilyen módon ; most már leg-
alább hivatalos számokból tudjuk. Igaz, hogy 
most is megtörténhetik ez az elnevelés az olyan 
házastársak gyermekeivel, a kik egyezséget nem 
kötöttek ; csakhogy sokkal kisebb számban tör-
ténhetik meg, mint azelőtt, mert a ki most más 
vallásban akarja gyermekét nevelni, egyúttal meg 
is köti az egyezséget, leginkább megkötteti pedig 
a r. katli. egyház, mely legtöbbet hódit el tőlünk. 

Tagadhatatlanul ez baj, nagy baj ; csakhogy 
ennek nem oka az új törvény ; továbbá meglesz 
ezeknek a számoknak az a jó hatása, hogy fel-
ébreszt, buzgó tevékenységre serkent bennünket; 
hiszen ezek az egyezséget kötő házasfelek még a 
régi törvény idejében nevelkedtek a mi iskolá-
inkban, a mi iskoláinkból kerültek ki az életbe 
oly kevéssé szilárd hitbeli meggyőződéssel, hogy 
lemondtak gyermekeik vallására való törvényes 
jogukról ; az eddiginél sokkal nagyobb buzgalmat 
kell tehát ezután fordítani a vallástanitásra az 
iskolákban, a jegyesekre a házasságkötés előtt. 

Nincs ott igazi vallásosság és hithűség, a 
hol csak a törvény korláta tartja együtt a fele-
kezet tagjait, nem pedig a hithűség, a meggyőződés. 

Nekünk elveinknél fogva a lelkiismeret sza-
badsága mellett kellett és kell harczolnunk min-
den körülmények között, de nevelni is kell arra 
a híveket lankadatlan türelemmel. 

Remélem is, hiszem is, hogy a számok ta-
núsága felriaszt, s igy nem kárára, hanem előbb-
utóbb javára válnak az új törvények a aii fele-
kezetünknek. 

A baj megvolt, e számok csak megmutatták 
a baj nagyságát. 

Vigasztal az a tapasztalat, hogy a tanulságot 
megértik itt is, ott is, megindult a mentés, az 
erősítés munkája már sok helyütt, s meg kell 
indulnia mindenütt. . 

Tovább kellene még e számokat beszéltet-

nem : hány házasságot kötöttek meg híveink egy-
házilag is, mekkora volt az áttérés tőlünk ós 
hozzánk? Ezek a számok azonban nem állanak 
rendelkezésemre. Nagyon szükséges volna, hogy 
az egyetemes gyűlés jegyzőkönyve ezeket is föl-
tüntetné évről-évre. Azok a számok is bizonyosan 
mondanának valamit. 

Szükséges és hasznos a számok beszédét 
meghallgatni ! 

V E B E S J Ó Z S E F . 

„A lelkészi jövedelem kiegészítésé-
ről" szóló törvényjavaslat indoko-

lása. 
R é s z l e t e s i n d o k o l á s . 

1. §-hoz. 
A latin, görög és örmény szertartású róm. 

kath. lelkészek jövedelmi kiegészítésének (kongru-
ájának) rendezése folyamatban van. Ezen rende-
zés azon különleges jogviszonynál fogva, mely az 
állam ós a katholikus egyház között fennáll, külön 
jogalapon, a főkegyúri jog alapján, a püspöki 
karral egyetórtőleg történik, miért is ezen tör-
vényjavaslat további §-ai a kath. egyházra nem 
vonatkoznak. A kath. lelkészek jövedelmi kiegé-
szítése a végleges rendezésnél első sorban a val-
lásalapból és az azzal kapcsolatosan létesítendő 
kongrua alapból fog fedeztetni. 

Addig is azonban, a mig a tervbe vett vég-
leges rendezés bekövetkezhetik, a vallásfelekeze-
tek egyenjogúságának elvénél fogva gondoskodni 
kell arról, hogy a legszűkebb anyagi viszonyok 
között lévő kath. lelkészek jövedelme ideiglenesen 
az állami kincstár terhére kiegészíthető legyen. 

3. §-hoz. 

A már rendszeresített állással biró lelkészek 
nem közvetlenül, hanem csakis felekezeti ható-
ságuk útján kérhetik a törvényjavaslatban biztosí-
tott jövedelmi kiegészítést ós csakis a törvény 
hatályba lépése után számított egy év határideje 
alatt. 

Az ev. réf., az ág. hitv. ev., valamint a gör. 
keleti ós unitárius hitvallású lelkészek illetékes 
felekezeti főhatóságuk, az izraelita vallású rabbik 
pedig, hitközségi elöljáróságok útján nyújtják be 
ezen kérelmet. Ennek akar kifejezést adni a jelen 
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§. első bekezdése, midőn kimondja, hogy a lel-
készek kérelmüket az egyházi főhatóság, illetve a 
hitközségi elöljáróság útján nyújtsák be. 

Ezen korlátozó rendelkezéseket a vallásfele-
kezetek autonom hatáskörének figyelembevétele 
teszi szükségessé. Az állam nem kivánja az általa 
nyújtott jövedelmi kiegészítést a vallásfelekeze-
tekre oktroyálni, mindegyik vallásfelekezetnek egy 
évi határidőt enged annak megfontolására, hogy 
a jövedelmi kiegészítést saját lelkészei részére 
igénybe venni akarja-e vagy sem. Az egy évi zá-
ros határidő kitűzését viszont azon körülmény 
indokolja, hogy az állami kormányzatnak előzete-
sen tájékozva kell lennie az iránt, miszerint a val-
lásfelekezetek milyen mértékben kívánják az állami 
kincstárt igénybe venni. Nem vonatkozhatik azon-
ban az egy évi záros határidő azon esetekre, a 
midőn valamely lelkészi állás azért nem jelente 
tett be, mert a tényleg alkalmazott lelkész az elő-
irt képesítéssel nem birván, a 800 forintig ter-
jedő jövedelmi kiegészítésre igényt nem tartha-
tott, jövedelme pedig az őt megillető 400 forintot 
meghaladta. 

A jövedelmi kiegészítés igénybevételénél a 
lelkészeknek állásuk után járó jövedelmeiket tü-
zetesen kell igazolni, a mire nézve a javaslat 12. 
§-ában vannak általános elvi rendelkezések ; a 
mennyiben azonban már előzetesen a törvény 
meghozatala előtt egyes vallásfelekezetek ide vo-
natkozó adataikat a kormánynak beszolgáltatták, 
ezen adatok elfogadhatósága iránt a kormány fog 
határozni. 

4., 5. és 6. §§-hoz. 

Az állam által biztosított jövedelmi kiegészí-
tés két fokozatban van megállapítva : 800 és 400 
forintban. 

A törvényjavaslat ezen két lényegesen kü-
lönböző kiegészítési összeg megállapításánál kizá-
rólag a lelkészek tudományos előképzettségét és 
abból következtethető értelmi műveltségét tartja 
szem előtt. 

Indokolja ezt azon megfontolás, hogy a lel-
kész fontos állásában annál eredményesebb mű-
ködést fejthet ki az állampolgároknak valláserkölcsi 
működése terén ós annál jobb tanácsadója, veze-
tője lehet híveinek, a társadalmi élet terén, mi-
nél magasabb értelmi műveltséggel rendelkezik. 

Az állam jól felfogott érdeke azt követeli, 
hogy a lelkészi állásokat oly egyének foglalják 

el, a kik hittudományi tanulmányaik megkezdése-
előtt, a hazai középiskola 8 osztályát elvégezték 
ós az állam által adott jövedelmi kiegészítésnek 
ezen érdek biztosítása képezi egyik főczélját, mi-
ért is az államnak jogában áll az általa biztosított 
magasabb fokú, a tulajdonképeni állásszerű java-
dalmazást ezen átlagos értelmi képzettség igazo-
lásától függővé tenni, a nélkül, hogy ez által a 
hittudományi kiképzést bármi tekintetben befolyá-
solni törekednék. 

Ezen különbségtétel a jövőben hatalmas ösz-
tönző tényezőül fog szolgálni arra nézve, hogy 
a vallásfelekezetek papjelöltjei közül minél szá-
mosabban megszerezzék az állam által megkívánt 
értelmi képzettséget. 

A jövedelmi kiegészítés magasabb mértéke 
kizárólag a személyi minősítéshez és nem a lel-
készi álláshoz van kötve és igy azon körülmény, 
hogy az előd 800 vagy 400 forintig jövedelmi 
kiegészítést élvezett-e, az utódra nézve nem lehet 
irányadó. 

A javaslat 6. §-ának azon rendelkezése, hogy 
jövedelmi kiegészítést csak olyan lelkész igényel-
het, a ki magyar állampolgárságát igazolja, bő-* 
vebb indokolásra nem szorul. 

7. §-hoz. 

Nem szorul bővebb fejtegetésre, hogy oly 
lelkész, a kit a büntető-biróság hivatalvesztésre 
szóló mellékbüntetéssel sújtott, ezen büntetés tar-
tama alatt jövedelmi kiegészítésben nem részesülhet. 

Továbbá az állam a vallásfelekezetek részére 
azon alapelvből kiindulva nyújtja az anyagi tá-
mogatást, hogy a vallás szolgái az állam legvitá-
lisabb érdekeinek gondozása és megszilárdítása 
tekintetében hasznos szolgálatokat teljesítenek. Az 
állani csak azon feltétel mellett és csak addig 
támogathatja a vallásfelekezeteket anyagilag, a 
míg biztosítva van az iránt, hogy ez által saját 
lóterdekeit előmozdítja. Ebből szükségképen kö-
vetkezik az állam azon joga, hogy az általa se-
gélyezett vallásfelekezetek lelkészeinek magatar-
tását a közerkölcsisóg ós az állami létérdekek 
szempontjából ellenőrizhesse ós ha valamely lel-
kész állásához nem méltó erkölcsi vétséget kö-
vetne el, avagy államellenes magatartást tanúsí-
tana, a jövedelmi kiegészítést időlegesen vagy 
véglegesen megvonhassa. 

A törvényjavaslat lehetőleg kíméletesen jár 
el, midőn kimondja, hogy első esetben a jöve--
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delmi kiegészítés csak három évi időtartamra 
vonható el és a lelkész csak akkor veszti el vég-
legesen a jövedelmi kiegészítésre való igényét, 
ha visszaeső. 

Minthogy a törvényjavaslat 2-ik §-a értelmé-
ben a jövedelmi kiegészítés mindenkor a lelkészi 
álláshoz van kötve, önmagától értetődik, hogy ha 
az illetékes felekezeti hatóság a büntető-birósági 
ítélettel hivatalvesztésre szóló mellékbüntetéssel 
sújtott, valamint a súlyos erkölcsi vétséget vagy 
államellenes magatartást tanúsító lelkészt állásától 
elmozdítja, akkor az ilyen lelkész a hivatalvesz-
tósi idő tartama vagy pedig a három év elmulta 
után is csak akkor részesíthető jövedelmi kiegé-
szítésben, ha oly lelkészi állásban nyert újabb 
alkalmazást, a melylyel jövedelmi kiegészítés van 
egybekötve. 

8. és 9. §§-hoz. 

Ezen szakaszok azon eljárási módozatot ál-
lapítják meg, a mely szerint erkölcsi vétség vagy 
államellenes magatartás esetén, a lelkésztől a jö-
vedelmi kiegészítés megtagadható, illetőleg, ha 
már annak élvezetében volt, tőle elvonható. 

Az eljárási módozat megállapításánál a lehe-
tőségig figyelembe kívántam venni a vallásfeleke-
zetek autonom jogkörét és igy azon alapelvből 
indultam ki, hogy a jövedelmi kiegészítést kérel-
mező, vagy már élvező lelkész ellen felmerült 
panasz elbírálása az illetékes felekezeti hatóság 
hatáskörébe tartozik. A vallás- és közoktatásügyi 
minister minden esetben az illetékes felekezeti 
hatóságot köteles felszólítani az alaposnak látszó 
panasz elbírálása végett. 

Ha azonban az illetékes felekezeti hatóság a 
kormány felszólításának nem tenne eleget, vagy 
a panasz alapos volta daczára, a súlyos erkölcsi 
vétséget elkövető vagy államellenes magatartást 
tanúsító lelkészt, továbbra is meghagyja állásában, 
akkor a kormánynak jogában áll a rendelkezésére 
álló adatok alapján a kért jövedelmi kiegészítést 
megtagadni, vagy a már élvezett jövedelmi kiegé-
szítést elvonni. 

Az állam ezen jogról saját létérdekeinek biz-
tosítása szempontjából le nem mondhat. Az állam 
saját létérdekeit támadná meg akkor, ha megen-
gedné, hogy az általa anyagi támogatásban része-
sülő lelkészek a közerkölcsiséget fenyegető életet 
folytathatnak, vagy pedig az állam, alkotmánya és 
közrendje ellen izgathatnak. 

A vallásfelekezetek autonóm jogkörének sér-
tetlenül fentartása ós biztosítása tette szükségessé 
annak kimondását, hogy a jövedelmi kiegészítést 
megvonó ministeri határozat az illetékes felekezeti 
hatóság fegyelmi ítéletének egyéb rendelkezéseit 
nem érintheti. 

10. §-hoz. 

Ezen szakasz rendelkezését a pénzügyi szem-
pontok indokolják. 

A törvényjavaslat pénzügyi következményeit 
egész pontossággal csak akkor lesz lehetséges 
megállapítani, lia a lelkészi jövedelmek bevallása 
a 12. §-ban megállapított alapelvek szerint or-
szágszerte megtörtént. Ez idő szerint csakis a 
vallásfelekezetek főhatóságai által e czélra elő-
zetesen beszolgáltatott adatok állanak rendelkezé-
semre ós ezek figyelembevételével azt találjuk, 
hogy a törvényjavaslat hatálya kiterjed 1206 ev. 
réf.; 253 ág. hitv. ev. ; 106 gör. kel. szerb; 
1906 gör. kel. román ; 93 unitárius lelkészre és 
303 rabbira ; 

hogy az összes lelkészi fizetéseknek 600 frtig 
leendő kiegészítésére 832.291 f r t ; 800 frtig le-
endő kiegészítésére pedig 1,577.917 frt szüksé-
ges ; és pedig igényel : 

a) az ev. ref. egyház 600 frt kiegészítéshez 
210.289 frtot, 800 frt kiegészítéshez 438.613 frtot; 

b) az ág. hitv. ev. egyház 600 frt kiegé-
szítéshez 24.915 frtot, 800 frt kiegészítéshez 
71.346 frtot; 

c) a gör. kel. szerb egyház 600 frt kiegé-
szítéshez 6.495 frtot; 800 frt kiegészítéshez 
27.365 frtot ; 

d) a gör. kel. román egyház 600 frt kiegé-
szítéshez 536.006 frtot; 800 frt kiegészítéshez 
911.254 f r to t ; 

e) az unitárius egyház 600 frt kiegészítéshez 
20.000 frtot, 800 frt kiegészítéshez 38.200 friot; 

f) az izraelita vallásfelekezet ouo lit kiegé-
szítéshez 34.581 frtot, 800 frt kiegészítéshez 
91.136 frtot. 

Számos oly lelkész van, a ki a javaslat 4. 
§-ában megszabott minősítéssel nem bír, ezek fi-
zetése csak 400 frtra egészíttetik ki ; p. o. az 
izr. vallásfelekezet 303 rabbija között alig lesz 50, 
kinek fizetése 800 frtra volna kiegészítendő és az 
1906 gör. kel. román lelkész között is sokan 
vannak, kiknek fizetése csak 400 frtra lesz ki-
egészítendő, úgy, hogy a fennebb kimutatott 
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832,291, illetve 1,577.917 forintnyi szükséglet 
jelentékenyen fog apadni. 

Ezek iniatt a valóságos szükségletet ma még 
nem lehet megállapítani ; annyi azonban már most 
is bizonyos, hogy a törvényjavaslat 11. §-ában 
tett intézkedés folytán az első három évben a 
lelkészi javadalomnak 600 forintra való kiegészí-
téséhez évente nem lesz 832.291 frtra szükség, 
hanem kerek összeget véve, legfeljebb 600.000 
frtra. Tehát az első három évre összesen 1,800.000 
frtra volna szükség; a további 800 frtra való ki-
egészítése a lelkészi jövedelemnek csak ezután 
hat (6) év alatt fog eszközöltetni ; s az évi 600.000 
frtnyi szükséglet ezen hat éven át évenként kö-
rülbelül 60—70 ezer frttal fog emelkedni. 

Ezen fokozatos végrehajtás a viselendő terhet 
oly mérsékeltté teszi, hogy azt az állami pénztár 
minden nagyobb rázkódás nélkül elbirja. Másrészt 
ezen törvényjavaslat a lelkészekre nézve mégis 
jelentékenyen kedvezőbb helyzetet teremt, mert 
első sorban a legszűkebb anyagi viszonyok között 
lévő lelkészeknek nyújtható segély, holott az arány-
lag jobban javadalmazott lelkészek csak később 
fognak a jövedelmi kiegészítésben részesülni. 

Bár óhajtottam volna a lelkészeket fontos 
hivatásukhoz mérten jóval nagyobb mérvű és 
több fokozatban jelentkező jövedelmi kiegészítés-
ben részesíteni, de a pénzügyi helyzet megfonto-
lása attól visszatartott. Igy is azonban a törvény-
javaslat által tervbe vett jövedelmi kiegészítés 
nagy mértékben javítani fogja a kevésbé javadal-
mazott lelkészek anyagi helyzetét ós a lelkészek 
jelentékeny része fogja érezni annak jóltevő 
eredményét. 

Végül nem hagyhatom érintetlenül, hogy a 
törvényjavaslat a lelkészek állásszerű ellátásának 
minimumát 800 forintban állapítván meg, ez által 
a lelkészeket ugyanolyan átlagos anyagi helyzetbe 
juttatja, mint a minővel a nyugati államokban 
birnak. 

Minthogy azonban a lelkészi állással egybe-
kötött jövedelmek igen különböző forrásból ered-
hetnek, különböző jogi természettel birnak. majd 
kisebb, majd nagyobb mértékben bizonytalan jel-
legűek, minthogy továbbá a lelkészi jövedelmekkel 
terhek is járnak, okvetetlenül szükséges, törvény-
hozás útján megállapítani azon alapelveket, a me-
lyek a jövedelmek és kiadások bevallásánál irány-
adóknak tekintendők. 

Első sorban kívánja ezt az állami kincstár, 

illetőleg az adózó polgárok vitális érdeke és az 
osztó igazság. A mily mértékben szükséges és 
igazolt a valóban szűkölködő lelkészek állami 
felsegélése, ép oly mértékben könnyelműség volna 
állami támogatást nyújtani ott, a hol ezt tárgyilagos 
körülmények nem igazolják. 

A jövedelmi kiegészítés intézményszerű meg-
állapításáról lévén szó, úgy a vallásfelekezetekre, 
mint az érdekelt lelkészekre nézve esak az lehet 
igazán megnyugtató, lia a törvényhozás állapítja 
meg azon jövedelmeket, a melyek fetszámitandók, 
és azon kiadásokat, a melyek levonhatók. 

Ugyanígy találjuk ezt a nyugati államokban 
is, a melyek törvényeiből az is kiderül, hogy az 
egyes jövedelmi és kiadási tételek mérlegelésénél 
igen különböző szempontok érvényesülhetnek. 
Vannak bizonyos jövedelmek, mint pl. a stóladi-
jak, misestipendiumok stb., a melyek egyik állam 
törvényhozása szerint leszámíthatok, a másiké 
szerint nem. Ugyanezt mondhatjuk bizonyos ki-
adási tételekre nézve, a minő pl. a káplántartás, 
az építkezési költségek stb. % 

BELFÖLD. 

Az „Evang. egyházi szemle" részlete-
sen foglalkozott a coníirmatioi tankönyvekről 
szóló bírálattal, mely lapunkban jelent meg. A 
dolog teljes megvilágítása végett közöljük az ész-
revételeket : 

,.Ezen bírálat olyan állításokat is koczkáztat, 
melyek symbolikus könyveinkkel nem egyeznek. 
Igy az egyik pályamunkának hibául rója fel, hogy 
azt mondja: ,,A megigazulás alatt bűneinknek bo-
csánatát értjük." Pedig a iustificatio és a remis-
sio peccatorum hitvallásainkban synoním fogal-
mak, a mint azt az ág. hitvallás 4. czikke is bi-
zonyítja. Az apologia (III. 169.) pedig a scholas-
ticusok megigazulási tanát megfeddi azért, mert 
„Non docet iustificationem esse remissionem pec-
catorum. A Form. Conc. harmadik czikkében azt 
mondja, (I, 3, V.) Credimus . . . vocabulum ius-
tiücare . . . in hoc articulo idem significare 
quod absolvere a peccatis és az elvetendő tév-
tanok közé sorolja azt: vocabula non idem esse 
ac a peccatis absolvere et absolvi (antithesis 3.) 
Nem értem továbbá, hogy miért vetik el a 6-ik 
számú munka meghatározását a szentségekről, 
míg a 3-ik munka ki nem elégítő meghatározását 
elösmerik „ámbár nem teljes." Mit jelentsen ez 
a mondat: „holott a s z e n t í r á s ama kitételei-
hez mérten, hogy a jelekhez igéret járul?" Hí-
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szen „aecedit verbum ad elemermtitt et fit sac-
ramentum" nem a szentírás, hanem Augustinus 
mondása ! Ellenben helyesen emeli ki a bírálat, 
hogy az igén és szentségeken kívül más kegyelmi 
eszköz nincs. Igazán szégyenletes dolog, ha ta-
lálkozik pap, a ki ezt nem tudja. 

Legnagyobb csodálkozással olvastam azon-
ban a bírálók azon állítását, hogy Krisztus éret-
tünk halt meg ugyan, de nem egyszersmind he-
lyettünk. Van elég sok theologus, a ki az utób-
bit tagadja. De a ki a symbolikus könyvekre hi-
vatkozik, olyantól nem vártam volna, hogy hitünk 
eme sarkalatos igazságát merné tagadásba venni ! 
Hajlandó vagyok azért azon feltevésre, hogy itt 
valami félreértés forog lenn. A bírálók talán csak 
Anselm tanának egyes hibás részleteit akarják el-
vetni. Mindenesetre nem fog ártani hitvallásaink 
némely pontjait idézni, a melyek világosan mu-
tatják, hogy egyházunk vallja a „satisfactio vi-
cariát." * 

így a Conf. Aug. (3) szerint Krisztus élete 
ós halálának czélja az volt „ut reconciliaret no-
bis Patrem et hostia esset non tantuni pro culpa 
originis sed etiam pro omnibus actualibus houii-
num peccatis." A nagy káté szerint (Christus) 
„adhaec, passus mortuus et sepultus, ut pro me 
satisfaceret, meamque culpam quae mihi luenda 
fuerat persolveret; a Form. Conc. szerint „pec-
cata nostra pertulit." Az apologia szerint Krisz-
tus „subiit poenam peccati et victima pro nobis 
factus est (III, 58)" és (XXI, 19.) ,.Ut si quis 
amicus pro amico solvit aes alienum. debitor 
alieno merítő tamquam proprio liberatur. Ita 
Christi mérita nobis donantur " Luther 
egy pródikácziójában azt mondja: „ei hat müs-
sen an unsere Statt treten und für uns ein Op-
fer werden, den Zorn und Fluch, darein wir ge-
fallen . . . sel'bst zutragen und dafür genug zu-
thun." Szentírási hely is elég van Krisztus he-
lyettes engesztelő haláláról p. o. 1 Pet. 2, 24, 
Gal. 3, 13. Jan. ev. 1, 29, 2. Kor. 5. 21. KoL 
2, 14, stb. Az énekeskönyv is tanúskodik róla 
p. o. Gerhardt böjti énekeiben. A bírálók azt ál-
lítják : „ha Krisztus helyettünk meghalt, akkor 
Istennek kötelessége minket kivétel nélkül — még 
a meg nem térő gonosztevőt is — az üdvösségre 
fogadni." (Hát ha é r e t t ü n k — akkor nem?) 
Ezen socinianistikus okoskodásra már régi dog-
matikusaink megadták a helyes feleletet. Ugyan-
az áll azon furcsa állításra nézve, hogy a hivő 
„felmentve érezheti magát attól, hogy buzgó hit-
tel elsajátíthassa Krisztust, minthogy ő helyette 
úgy is lefizette a váltságdijat," végre mit is ért-
sünk az alatt, hogy Krisztus é r e t t ü n k meg-
halt, ha nem halt meg h e l y e t t ü n k ? Én nem 
értem, hogy lehet ezt a kettőt egymással ellen-
tétbe helyezni? Azért kérem az igen tisztelt bí-
ráló urakat, vonják vissza symbolikus. tanunkkal 

ellenkező nézetüket. Mert a fenti idézetekkel szem-
ben még sem lehet azt állítani a satisfactio vi-
caria tanáról, hogy „a symbolikus iratokban an-
nak nyomát se találjuk," se azt, hogy „ellenke-
zik a szentírás tanításával." Ha pedig félreértet-
tem volna a bírálók véleményét, akkor sem lesz 
felesleges, ha nyilatkoznak további félreértés meg-
akadályozása végett. Mert amint Luther mondja 
(Art. Smalc. II. 1.) : oportet nos de hac doctrina 
esse certos et minime dubitare, alioquin . . . et 
papa et diabolus et omnia adversa ius et victo-
riam contra nos obtinent." 

Fentartott „téves" nézetek. Az „Egyházi 
Szemle" f. évi 1-ső számában tudomást vévén a 
confirmácziói kátékra vonatkozó, e lap hasábjain 
közzé tett bírálatunkról, abban kifejtett álláspon-
tunkról általában elismeréssel emlékezik meg. De 
egyes állításainkat jóakaró figyelmeztetéssel „Té-
ves nézetek"-nek mondja. Erre akarunk a követ-
kezőkben ugyanazon jóakarattal felelni, egész rö-
viden megokolva kifogásolt állításainkat s ezzel 
azt, hogy miért tartjuk fenn továbbra is eme té-
veseknek mondott nézeteinket. 

Első „téves" nézetünk az volna, hogy a meg-
igazulásra nézve egyik munkának azt a meghatá-
rozását: „A megigazulás alatt bűneink bocsánatát 
értjük" — hibául rójuk fel. A czikk írója szerint 
tehát ez a meghatározás helyes. Annak igazolá-
sára, idézi az Augustana IV. czikkót, az Apolo-
giát III. 169. a Form. Concore!ia III. czikkét. 
Hitvallási irataink idézett helyeinek helyes megér-
tése végett nem szabad szem elől téveszteni azok-
nak polemikus jellegét, a mi első sorban az Au-
gustanában világosan látszik a negatív ós posi-
tiv meghatározás szembeállításában. De épen az 
Augustana nagyon világosan megérteti, hogy a 
megigazulás fogalma nem egyenlő a bűnök bo-
csánatával. A bűnbocsánat (ez és nem saját ér-
demünk) a megigazulásnak e s z k ö z 1 ő t é n y e -
z ő j e ; a megigazulás a bűnbocsánatnak (ennek 
ós nem saját érdemünknek) e r e d m é n y e . A 
megigazulás jelenti az e m b e r n e k á l l a p o t á t 
az Istenhez való viszonyban, a bűnök bocsánata 
pedig jelenti az I s t e n n e k c s e l e k e d e t é t. E 
két fogalom csak nem lehet azonos ! A megigazu-
lás gazdagabb, a bűnbocsánat egyszerűbb fogalom. 
Nem fedik egymást. 

Az Apologia impietasnak mondja, qui non do-
cet justificationem esse remissionem peccatorum. 
Talán legrövidebben felvilágosíthatnék a dolgot, 
példával. A modern niaterialisinusnak valamely 
hívével vitatkozva, ezt mondanók : „Téved (impius 
est) a ki nem tanítja, hogy az ember szellemi 
lény." De ebből következik-e, hogy szerintünk em-
ber és szellemi lény azonos fogalmak? A szelle-
miség az ember természetének csak egyik ténye-
zője. Közelebb eső példa: „Téved (impius est) 
az a farizeus (Luk. XVIII. 9—14) a ki elhitte, 
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hogy ő igaz és egyebeket semminek állit, mivel 
ó — a mint imádságában dicsekedve mondja — 
a törvényt teljesiti s az ellen nem vét; téved te-
hát midőn nem tanítja, hogy a megigazulás a 
bűnök bocsánata utján érhető el. A „Téves né-
zetek" Írójának nem kell bizonyára mondanunk, 
hogy ez a farizeusi felfogás fokozott mértékben 
megújult a r. kath. egyház pelagianismusában, 
mely szerint az ember nemcsak annyi jót tehet, 
a mennyire saját igazsága czéljából szüksége van, 
ennélfogva — igaz levén — bűnbocsánaira nem 
szorul, hanem f e l e s l e g e s jó cselekedeteket is 
végezhet. S hitvallásai irataink ezzel a pelagianis-
mussal küzdenek. 

Ezekben véltük röviden o'iát adni annak, mi-
ért nem tartjuk kielégítőnek a megiírazulásnak azt 
a meghatározását, hogy a megigazulás alatt bű-
neink bocsánatát értjük. S lehet talán reményle-
nünk, hogy ezek alapján e nézetünket a „Té-
ves nézetek" írója is kiveszi a „téves nézetek" 
sorából. 

A szentség fogalmára nézve egészen rövid 
megjegyzést akarunk csak tenni. A szentség ke-
gyelmi eszköz, méltóságára és hatására nézve 
egészen egyenlő a másik kegyelmi eszközzel, az 
igével. A különbség a kettő között egyedül alaki 
Az ige=ige , a szó, a beszéd vagy az írás alak-
jában. A szentség=ige : külső cselekvény, vagyis 
ige kíséretében végzett vallásos cselekvény (víz-
zel való leöntés, illetőleg a kenyér és bor kiosz-
tása s élvezése). Vallásos cselekményünk több 
van. de ezek között szentségünk csak kettő, mert 
csak e kettőhöz tudunk idézni Jézusunk szájából 
származó evangeliomi igét, a minek kíséretében 
azt végezhetjük, a mi azt kegyelmi eszközzé avatja, 
a mivel ahhoz maga Jézus a bűnbocsátó ke-
gyelemben való részesülésnek s az üdvösségnek 
igéretét fűzte. 

Harmadik „téves" nézetünk végre a kien-
gesztelés tanában, illetőleg Jézus Kr. halálának 
móltatásában nyilvánul s lényegét abban találja, 
hogy szerintünk Krisztus é r e t t ü n k halt meg 
ugyan, de nem egyszersmind h e l y e t t ü n k . Ezt 
a megkülönböztetést czikkiró nemcsak a szentírás 
és symbolikus könyveink alapján csudálatosnak, 
hanem magában véve is érthetetlennek találja, 
mert — úgymond — „mit is értsünk az alatt, 
hogy Krisztus é r e t t ü n k meghalt, ha nem halt 
meg h e l y e t t ü n k ? " Ugyanazért köszönetre 
méltó jóakarattal hajlandó arra a feltevésre, hogy 
itt valami félreértés forog fenn. 

Álláspontunk jellemzését e tárgyban legjob-
ban azzal a kijelentéssel kezdhetjük, hogy nem 
forog fenn félreértés. Arról azonban előre is le-
mondunk, hogy e tárgyban minden kétséget el-
oszlassunk s álláspontunkat minden tekintetben 
igazolva, teljes világosságba mutassuk be. E 
czélra nem egy rövid czikket, hanem kötetet kel-

lene írnunk. Arra szorítkozunk tehát csak, hogy 
azokhoz az általános érvényű gondolatokhoz, me-
lyeket bírálatunkban kifejeztünk, még néhány ily 
gondolatot fűzzünk, abban a reményben, hogy 
azok, a kik az Írásokban jártasak s gondolkodni 
szeretnek és tudnak, ez alapvető, irányadó gon-
dolatok alapján eljutnak arra a belátásra, hogy 
a szóban forgó megkülönböztetés — érettünk és 
helyettünk között — lehetséges, valósággal meg-
van. helyes és fontosságánál fogva szükséges és 
pedig az általunk kifejezett értelemben. 

Kezdjük az Írással. A kiengesztelés képzete 
az ó szövetségből származik. Jézus Kr. engesz-
leló halálának ó szövetségi typusa a nagy engesz-
telő áldozat. Az áldozat eszméjével s annak en-
gesztelő hatásával teljesen összeférhetlen, hogy az 
a megölt állat, melynek vérét az engesztelés esz-
közeként a főpap a belső szentségbe Jehova színe 
eló vitte, a nép bűneit viselte s a nép h e l y e t t 
halt volna meg. A másik bak, melyet azután ki-
vertek. az viselte s vitte el a népnek az engesz-
telés folytán megbocsátott bűneit (bűnbak.) Avagy 
az antitypus ellenkezhetik-e a typussal ? ! 

Az új szövetségből, ha dogmatikus bizonyí-
tás czéljából helyeket idézünk, természetes (t. i. 
a prot. egyházban,) hogy csak az eredeti nyel-
ven idézhetünk. S olvassa el bárki az egész új 
szövetséget, váljon azon helyek között, melyek 
Jézus halálának engesztelő jelentésóról szólnak, 
— pedig nagy az ily helyek száma — talál-e 
egyetlenegyet, melyen az an ti praepositio = he-
l y e t t volna használva? Sohasem a n ti, hanem 
mindig p e r i , vagy h y p e r = ért, miatt, érde-
kében, javára. Latinban nem loco, vagy in locum, 
hanem pro. — Csudálatos volna az, ha meggon-
doljuk, hogy az új szövetséget sok más és más 
műveltségű irók írták, - ha az idézett praepo-
sitiók váltakozva egyik a másik helyett használ-
ható volna. Ugy látszik azokat az új szövetségi 
Írókat a közvetlen vallásos érzés vezette rá a kü-
lönbségre s tette ilyen következetesekké. 

A czikkiró által idézett helyek közül egyre 
külön megjegyzést kell tennünk. Ez I. Pét. H. 
24 : ,.ki a mi bűneinket hordozta." Ez a hely 
világosan Esa. 53. 4-re vonatkozik, annak sza-
bad idézete. Ésaias ama fejezetének történeti vo-
natkozása szerint pedig nem a bűnnek, hanem a 
betegségnek s fájdalomnak, tehát a bűn bünteté-
sének, terhes eredményének viseléséről van szó. 
Jézus résztvevő testvéri szeretetének példája. — 
Gral. III. 13. nem a kiengesztelésről, hanem a 
megváltásról szól, — de itt is h y p e r . 

Hitvallási iratainkat illetőleg feltűnő ós saj-
nálatra méltó, de tény, hogy azokban a kiengesz-
telésnek, ennek a legfontosabb, alapvető vallási 
képzeletnek külön hitczikkben való meghatározása 
hiányzik, — hiányzik úgy az ó-kori, egyetemes, 
mint a reformátió korabeli, különös hitvallási 

i 
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iratokban. A megváltást elég világosan és szépen 
jellemzi a kis káté a 2-ik hitczikk magyarázatában, 
de a kiengesztelésről nem szól. A dogmatörté-
netnek feladata e feltűnő jelenség megfejtése. 

A symbolikus tan hiányát Anselm ismeretes 
tana pótolta, mint dogmatikus tan. a mint azt 
„Cur Deus homo" cz. művében formulázta a 
satisfactio viearia uralkodó képlete alapján. A 
reformátió korában folyt vallási viták s hitval-
lási iratok az egész christologiai dogmát az apos-
toli hitvallasban egyszerűen átveszik s új oldalról 
csak a felszínen érintik annyiban, a mennyiben 
az az úrvacsorai tannal s a communicatio idio-
matum képzetével érintkezik. Itt-ott felcsillámlik 
Anselm tana, leghatározottabban talán az Augus-
tana IV. czikkében : qui (Christus) sua morte 
pro nostris peccatis satis fecit. — Ozikkirónak a 
III. czikkből vett idézetében bizonyosan ő maga 
sem merné a p ro - t igy fordítani: h e l y e t t . — 
Itt tehát úgy állunk, hogy symbolikus tanra tu-
lajdonképen nem támaszkodhatunk. 

mi pedig Anselm dogmatikus tanát illeti, 
tudjuk, hogy az uralkodóvá lett a prot. dogma-
tikában is s uralkodik ma is széles körben s csá-
bító dialektikájával sokakat megveszteget. De 
bátran állithatjuk, hogy gyökerei nem a szent-
irásba, nem a ker. vallásos érzés és gondolkodás 
körébe, hanem a középkor formalistikus jogi fel-
fogásának körébe nyúlnak. Fő képzetének : a sa-
tisfactio-nak megfelelő görög szó nincs. Figye-
lemre méltó, hogy mint jogi elmélet is legfölebb 
polgári viszonyokban alkalmazható, — eriminális 
téren nem. Pedig Jézus halálához ha már jogi 
téren keresünk analógiát, a eriminális térre ve-
zettetünk. Azt még értjük s a biró is elfogadja, 
hogy lia adósságért perbe fognak, h e l y e t t e m 
barátom lefizesse az adósságot. De azt már alig 
fogadná el a biró. hogy ha engem halálos bűn 
miatt halálra ítélt, h e l y e t t e m barátom, vagy 
bárki más szenvedje a halált. — Természetesen 
itt, a jogi téren azt sem értenők meg, hogy 
é r e t t e m haljon meg más. Elég figyelmeztetésül 
szolgálhat ez talán arra, hogy Jézus halálának 
jelentőségét jogi fogalmak szerint nem, — egye-
dül csak vallásoserkölcsi viszonyban méltathatjuk 
helyesen. 

Itt viszont röviden csak arra akarunk utalni, 
hogy a ki az é r e t t ü n k és h e l y e t t ü n k kü-
lönbségét megakarja érteni, gondolkodjék a köz-
b e n j á r á s jelentésén. Utalunk erre annyival 
inkább, inert tény, hogy Jézus személyének ós 
munkájának méltatásában az egyházi tudósok sok-
szor elfelejtették, hogy Jézus első sorban köz-
benjárónk. Ennek figyelembe nem vétele okozta 
p. o. a supra- ós infra-lapsarius vitákat s mind-
két irány egyoldalú szélsőségeit. — A közbenjá-
rás képzete alapján gondoljunk p. o. a r. kath. 
litániák ismeretes refrainjére: „könyörögj éret-

tünk!" (ora pro nobis.) — Mondhatnók-e i t t : 
„könyörögj helyettünk?" A gondolat itt az, hogy 
a közbenjáró könyörgésétől saját érdekünkben 
üdvösebb eredményt reménylünk, mert az ő kö-
nyörgését személyének nagyobb tekintélyénél fogva 
a magunk kérésénél hathatósabbnak tartjuk. Ily 
értelemben könyörög érettünk (de nem ám he-
lyettünk) a mi egyetlen közbenjáró főpapunk fő-
papi imádságában. (Ján. XVII. f. kül. 9. 20. v.) 
Ily értelemben mondja, hogy a jó pásztor életét 
adja a juhokért. (Ján. X. II.) 

íme ezekben akartuk megmutatni, hogy 
é r e t t ü n k és h e l y e t t ü n k között l e h e t kü-
lönbséget tenni, — hogy különbség valósággal 
v a n s ott, a hol a helyes, tiszta ismeret kivánja, 
a különbséget meg k e l l tenni. — Tudjuk azt 
mi is — s ezt nem is vitatjuk — hogv a két 
képzetnek van érintkezési pontja is. Nem is állít-
juk mi azokat kizáró ellentétbe. Ha szabad ily 
elvont kérdésben képet használnunk, — hegyes 
szöget alkotó két egyenes vonalhoz hasonlítanék 
a két képzetet, mely egyenes vonalak annál mesz-
szebb távoznak egymástól, minél hosszabbra nyújt-
juk azokat. Bírálatunkban rámutattunk arra a 
végeredményre, melyre vallásos-erkölcsi irányban 
a helyettes elégtétel (satisfactio viearia) képzete ; 
vagyis az a képzet vezet, hogy Jézus Kr. h e-
l y e t t ü n k halt meg. Ez az eredmény, mely — 
ezt most is állítjuk — következetes logikával el-
kerülhetetlen s mely Jézus halálát és vele a ker. 
vallást minden erkölcsi értékétől megfosztja, — 
ez indítson bennünket arra, hogy a közös kiin-
dulási pontból, — ha már ilyent megengedünk 
— ne a h e l y e t t ü n k , hanem az é r e t t ü n k 
irányában haladjunk! 

Megengedjük, tudjuk, hogy Jézus engesztelő 
halálának jelentését e gondolatok szerint kátéba 
illő rövidséggel s népszerű világossággal kifejezni 
nem könnyű. De ebből csak az következik, hogy 
— bármily egyszerű könyvecske is egy confirm. 
káté, annak készítéséhez egyebek között alapos 
tudományos és theologiai műveltség is megkí-
vántatik. — Sopron, 1898. febr. hó. H e t v é n y i 
Lajos főgymn. vallástanár. B a n c s ó Antal theol 
tanár. Z á b r á k Dénes ev. lelkész. 

Nóvák Millály eperjesi nyug. evang. lel-
kész f. évi jan. 12-én ünnepelte egész csendben 
50 éves lelkészi jubileumát, mely alkalommal 
legjobb barátai s ismerősei felkeresték a hű lel-
kipásztort, hogy kifejezhessék jó kivánataikat az 
igazi lelkésznek, hű barátnak s valódi emberba-
rátnak. A jótékonyságáról is híres öreg urat az 
Isten sokáig éltesse s engedje meg neki, hogy 
jól megérdemlett nyugalmát jó egészségben so-
káig élvezhesse. 

A pöstyéni fürdőben evang. templomot 
szándékoznak építeni, hogy a már megkezdett ev. 
istenitiszteletet illő helyen ós módon lehessen 
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megtartani. A szép terv lelkes pártolója főkép 
K ö e h 1 e r E. uradalmi tiszt, s a fiókegyház gond-
noka. 1897. végén a templomalap 604 frt 18 
kr., offertóriumból befolyt 82 frt 14 kr., beren-
dezés beszerzésére 69 frt 70 kr., összes vagyon 
tehát 756 frt 02 kr. A szép tervhez szép re-
ményt fűzhetünk, lelkes vezető kezében valósággá 
lesz a nagy nehézségek daczára is ! 

Február 27-éll szavazta meg Horvát és 
Szlavonországnak a tartománygyűlése azt a tör-
vényjavaslatot, melylyel a protestáns egyháznak 
a szabadsága és önkormányzata törvényes úton 
biztosíttatik, illetőleg az 1894-iki magyarországi 
ág. hitv. ev. keresztény egyház alkotmánya, továbbá 
a magyarországi ev. ref. egyház alkotmányos szer-
vezete Horvát és Szlavonorszagban is honosíttatnak. 

Törvényjavaslat a horvátországi prot. 
egyházakról. (A zárójel közé irt szavakat már 
a vallás ós közoktatásügyi bizottság tette bele a 
szövegbe.) 1. §. Az ág. hitv. ev. és helv. hitv. 
ev. egyházközségek Horvát- és Szlavonország ki-
rályságaiban kiegészítő részét képezik Sz. István 
koronája országai ág. és helv. hitv. egyházainak. 
2. §. Az előző §-ban jelzett helyzetnek megfele-
lően az ág. és helv. hitv. egyházak vallási, egy-
házi (iskola és alapitványügyi) és iskolai ügyeik 
vezetésében, igazgatásában és szabályozásában 
azon törvényekhez alkalmazkodnak, melyeket a 
zsinatok már megalkottak és 0 Felsége már szen-
tesitett, valamint azon törvényekhez, melyeket a 
zsinatok jövőben hozni fognak és Ő Felsége (Dal-
mát, Horvát és Szlavonországok bánjának alkot-
mányos befolyása mellett) meg fog erősíteni, (úgy 
az egyik, mint a másik esetben) mindez (Horvát-
és Szlavonország) törvényeinek határai között 
(még pedig teljes megőrzése mellett azon állam-
jogi állásnak, melyet azon királyságok Sz. István 
koronája országai között elfoglalnak.) 8. §. Az Ő 
Felségét mindkét ev. egyház fölött megillető leg-
felsőbb felügyeleti jogot Horvát- ós Szlavonország 
területén Dalmát, Horvát- és Szlavonországok 
bánja gyakorolja (ezen királyságok törvényeinek 
határozmányai szerint.) 4. §. Mindkét hitvallású 
evang. egyházak tagjainak Horvát- és Szlavonor-
szág királyságaiban az egyenjogúság alapján ará-
nyos segély adatik az egyházi czélokra szolgáló 
országos összegekből. 

Az eperjesi evang. gyámint. nőegyletnek 
jan. 15-én tartott s fényesen sikerült teaestélye 
300 frt 50 krt jövedelmezett diakonissza alapra. 
Ugyanezen czélra N ó v á k Mihály eperjesi nyug. 
lelkész egy nagysárosi műmalmi részvényt ado-
mányozott (200 frt névértékben) dr. M o s á n s z -
ky Győzőné ezen egyletnek elnöke pedig 100 
frtos alapítványt tett jótékony czélra. A fiatal nő-
egylet működése már is nagyban érezteti jóté-
kony hatását az eperjesi evang. egyházban. — 
Hálás köszönet a jótevőknek I 

KÜLFÖLD. 

A porosz egyetemes zsinat, a melynek: 
békés lefolyásáról egyik előbbi számunkban refe-
ráltunk, erős kritikának van kitéve a német prot. 
sajtó részéről. Különösen a liberális theologiai 
irányú „Christliche Welt," a lutheri orthodoxia 
lipcsei főorganuma s a positiv unió irányzata ki-
fogásolja annak egyik-másik határozatát. Többi 
között a „Christliche Welt" fájlalja „az egyete-
mes zsinat antisociális magatartását." vagyis a 
főegyházi tanácsnak erélyes föllépését az u. n. 
„Pastorensocialismus" legúiabb mozgalmaival 
szemben, s ugyancsak fájlalja „ S t ö c k e r buká-
sát," „ki nem is az ő egyházpolitikája, hanem 
sociális positiója miatt esett áldozatul." A „Christi. 
Welt" tudhatná, hogy az egyetemes zsinat nem 
is antisociális, hanem antisocialistikus magatartást 
tanúsitott akkor, a midőn az áldatlan politikának 
az egyházba való bevonása ellen állást foglalt. A 
„cura pastoralis" tág köre még nem kivánja meg 
a lelkésznek socialistikus izgatásait, a milyenek 
S t ö c k e r legújabbi egyházpolitikai szereplésében 
lépten-nyomon észlelhetők voltak. A mi pedig a 
lipcsei „Alig. Ev.-Luth. K.-Ztg." aggodalmasko-
dásait az egyetemes zsinat ellen illeti, úgy mi 
éppen érdemét látjuk a zsinatnak abban, hogy az 
éles pártellentéteket lehetőleg elkerülte s az ev. 
közóppárttal s a liberális irányzattal szemben is 
engedékenységet és bölcs mérsékletet tanúsitott. 
Mi a jelenlegi német prot. egyház egyik legna-
gyobb hibáját épen abban látjuk, hogy ott a theol. 
pártellentétek sorvasztják a ker. hitéletet s meg-
bénítják az egyháznak egységes, tervszerű sociális 
munkásságát. 

Nagyfokú érettségre és bölcs és tapintatos 
mérsékletre mutat a zsinatnak ama törekvése, a 
mely szerint e pártellentétek lehető békés ki-
egyenlítésére s igy a positiv egyházias élet ki-
építésére törekedett. S t ö c k e r és L u t h a r d t 
lapjának panaszai exclusivitásra mutatnak, mely 
pedig a ker. szabadság elvével merőben ellenke-
zik. Részünkről örömmel üdvözöljük a zsinatot 
békés magatartásáért az egyházi és theol. kérdé-
sek megítélésében. _ 

Mert hát ugyancsak mozog az ősi gonosz 
ellenség minden irányban. N é m e t o r s z á g b a n 
n é m e t s é g é s r o m a n i s m u s 2 h a l á l o s el-
l e n s é g , és pedig a romanismus aktív, s a né-
metség, különösen az államkormány részéről, pas-
siv értelemben véve, Posen tartományában pláne 
a lengyelség siet a katholicismus segítségére s 
szolgálja lépten-nyomon az ultramontanismus ér-
dekeit az egész vonalon. Lengyel és pápás pro-
paganda ugyanazonos fogalom, a mint hogy más 
oldalról véve nagy része van a pápás katholicis-
musnak Lengyelország felosztásában. Meg van 
ez az ellenségeskedés a politikailag kivénült Auszt-
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riában is, a hol a németség erős próbára vau 
kitéve Bécsben épűgy, mint Prágában. E ponton 
fájlalja B e y s c h l a g „Deutsch-Ev. Blätter" cz. 
lapjának febr. füzetében, hogy a szászok anya-
nyelve „a pesti magyar elnyomók miatt" veszély-
ben van, sőt az a miatt panaszkodó szász női kül-
döttség 0 felsége elé nem bocsáttatott. Érthetet-
len ily nagy tudósnak a mi dolgaink körüli tájé-
kozatlansága, a melyen annak idején még a mi 
személyes beavatkozásunk s a magyarhoni gyám-
intézet hivatalos emlékirata sem tudott segíteni. 
Aggodalmai a habsburgháznak az ellenreformátió 
s a 30 éves háború történetében játszott szomo-
rúan emlékezetes szerepe miatt ma a mi törvény-
hozásunk s alkotmányosan gondolkozó és érező 
királyunk akaratán törnek meg. 

De nézzük csak tovább az ultramontanismus 
világát. 

Úgy halljuk, hogy porosz Siléziában, K o p p 
boroszlói herczegprimás nagy területén ú j b ó l 
k e r e s z t e l i k a pápás papok a c o n v e r t á l ó 
p r o t e s t á n s o k a t , a miért is a boroszlói con-
sistórium panaszt emelt a főelnökségnél. Az eszé-
lyesnek és mérsékeltnek ismert herczegprimás 
felvilágosításul a panaszokra azt válaszolta, hogy 
„a protestánsok keresztsége a legtöbb esetben 
nem vonja maga után a sákrámentoini hatást is 
egyszersmind." Úgy látszik, a tudós cardinális 
úr nem tudja azt. hogy a keresztség sákrámen-
toini hatásához csakis a gyermeknek vízzel való 
nieghintése s a trinitárius formulának alkalmazása 
szükséges, s igy eretnek által is végrehajtható. 
A herczegprimás jobb hite, meggyőződése és egy-
házi tana ellenére is izgat a protestánsok ellen a 
kath. nép körében, mert hát püspöki esküjében 
azt fogadta: haerelicos pro posse persequar ! 

S hasonlókról Bajorországban is értesülünk. 
A pápás Canisius-encyklika tudvalevőleg a refor-
mátiót causális összefüggésbe hozta a korabeli 
erkölcstelenséggel. Ezzel szemben egy bajor li-
berális lap azt hangsúlyozta, hogy az erkölcsök 
elvadulása jóval a reformátió előtt észlelhető s a 
legnagyobb mértékben épen a pápai udvarnál ho-
nolt. S mivel ennek beigazolására L a n g e n ó 
kath. egyháztörténetiró egyik idézetével élt, izga-
tás miatt 100 márka büntetésre Ítéltetett, de a 
felső bíróság által felmentetett. Úgy látszik te-
hát, hogy Bajorországban még sem győzi le min-
denütt „a dogma a történetet." A történeti té-
nyek száraz rajza még nem eshetik a vallási iz-
gatás kategóriája alá, J a n s s e n és az ultra m on-
tán történetírás módszere a történeti események 
elferdítésében vagy elhallgatásában ínég nem 
vesztegette meg mindenütt az emberek gondolko-
zását. Pedig tudjuk, hogy épen egy ultramontári 
iró irt „a történeti hazugságokéról, a mely éknek 
főhőse napjainkban L u t h e r és G u s z t á v Adolf. 

F e j e d e l m i m i s s z i ó i a d o m á n y o k r ó l 

értesít bennünket az „Alig. Ev.-Luth. K.-Ztg." 
legújabbi száma. Azt olvassuk, hogy egy M o r -
t o n nevü gyáros missziói czélokra 116,000 
márkát hagyott a testvérgyülekezetnek. Ugyan-
csak arról értesülünk, hogy az elmúlt év folya-
mán L i n d e m a n n lelkész 170,000, F ü r s t e n-
b e r g e r Báselban 80,000, s az angol missziói 
társulatnak egy nagy jóltevője 600,000 márkát 
hagyományozott. Végül egy amerikai nagykeres-
kedő New-Yorkban egy millió márkát hagyomá-
nyozott a prot. missziónak. Facta loquuntur ! 
Ilyen rengeteg összegekkel lehet már valamit 
kezdeni és végezni. 

Azt is örvendetesen konstatáljuk, hogy L u -
t h e r m ű v e i n e k k r i t i k a i , u, n. w e i m á r i 
k i a d á s a lassan bár, de mégis szépen halad 
a teljes megvalósulás felé. A legjelesebb Luther-
tudósok közreműködnek a monumentális mű lé-
tesítésén. Ilyenek : Walther, Knaake, Drews, Bucli-
wald, Thiele, Berger. Pietsch, Kolde, Lenz, Köst-
lin és Bossert. A mű létesítése a Luther-jubi-
leumi évben indult meg s Németország prot. fe-
jedelmeinek pártfogása alatt áll. Ezzel természe-
tesen értékében veszíteni fog Luther műveinek 
u. n. erlangeni kiadása. 

A német „ A d e 1 s b 1 a 11" figyelemreméltó 
czikket közöl a német nemes ifjak életmódjáról. 
Úgy találja, hogy a mai nemes ifjúság (s nálunk 
az u. n. dzsentri,) csak testi élvezetekben keresi 
üdvét ós boldogságát, s mert élni nagyon siet, 
azért nincs is értéke reá nézve az életnek. „Min-
den az ölébe hulljon, keveset dolgozzék, s nagy 
állásra tegyen szert." A kötelesség előtte kényel-
metlen fogalom, mert hát „paraszté a dolog, én 
magyar nemes vagyok," mondja P e t ő f i Sán-
dor. Mai nemes ifjúságunknak semmi sem impo-
nál, szülei uracsnak nevelik, s az úri életmód a 
fődolog. A pénz ós a fényes életmód az a bál-
vány, amelynek aztán áldozatul is esik. Sajnos, 
hogy ez a rajz az arany nemes ifjúságról a mi 
magyar viszonyainkra is alkalmazható. Könnyen 
dolgozni és élni nálunk is a jelszó. 

(Eperjes.) Dr. S z l á v i k M á t y á s . 

! T E M E T Ő . ! 

Herrmann Gusztáv 
a nagy jóltevő. 

A lőcsei evang. egyháznak ez a nagy jólte-
vője nincs többé. Rövid három napi szenvedés 
után febr. 7-én hétfőn este csendesen elszende-
rült 81 éves korában. Jótékony alapitványainak 
hosszú sora ezzel véget ért és áldásos élete a 
sirban nyert befejezést. Róvid életrajzát és ala-
pitványainak jegyzékét a következőkben adjuk : 



H e r r m a n il Gkisztív egyszerű iparos szü-
lőktől született Beszterczebányán 1817. aug. 7-én; 
látogatta az ottani algymnasiumot és kereskedő-
nek ment. Miután Selmeczen és Budapesten gya-
kornokoskodott 1844-ben Lőcsén telepedett le, 
hol eleintén Pollák Károly társa, három év 
múlva önálló kereskedő volt 1866-ig és ezen idő 
alatt vasszorgalma és takarékossága által tetemes 
vagyonra tett szert. A lőcsei kereskedelmi egye-
sület elébb titkárnak, később alelnöknek válasz-
totta és ezen diszes állást megtartotta, a mig visz-
sza nem vonult a magánéletbe. 

De akkor is élénken érdeklődött egyházi, vá-
rosi és hazai ügyek iránt ós nemes, vallásos, ha-
zafias érzése miatt mindig nagy tiszteletben állott. 
Jó polgár, még jobb keresztyén volt, ki minden 
napot énekkel és imával köszöntött, egyházi lapo-
kat járatott és jót tett mindenkivel, kiváltképen 
pedig hitünknek cselédivei. 

Az evang. iskolára előbb 100 frtot, 1894-
ben pedig 20,000 frtot adott, 2000 frttal pedig 
a templomjavitáshoz járult hozzá; azonkívül circi-
ter 14,000 frt értékben építtetett temetői gyö-
nyörű kápolnát kryptája fölött. 1000 frtot pedig 
tett le, hogy kamataiból e templomot jó karban 
tartsák. Beszterczebánya algyínnasiumának 10,000 
frtot küldött; a némethoni G r u s z t á v Adolf egye-
sületnek, a magyarhoni gyámintózetnek, a tisza-
kerületi gyámintézetnek és a pozsonyi theologus 
otthonnak 1000—1000 frtot adományozott, 1000 
frttal javíttatta a lőcsei honvédemléket is. Dvo-
recz templomépitéséhez 400 frttal járult. Kereszt-
falva, Meróny, Tokaj szegény egyházai 100—100 
frtot kaptak és a szomszédos Ruszkin ev. egy-
háza 3000 frtot nyert tőle. 

De valóban fejedelmi alapítványokat tett csak 
nem régen. A mikor 100,000 frtot tett le egy Lő-
csén emelendő ev. árvaházra és szintén 100,000 
frtot egy kórházra, 20,000 frtot pedig a pap, 
káplán és tanitói fizetések felemeléséhez, 500 frtot 
az ev. nőegyesületnek, 5000 frtot egy díszkútra, 
100 frtot a Luthertársaságnak és 100 frtot Kassa 
tót egyházának. Facta loquuntur ! 

Mindezekért a hálás egyház megválasztotta 
elébb díszpresbyternek, később díszfelügyelőnek, 
az iskolát és temetői templomot márványtáblákkal 
látta el, képét pedig olajba festette ós átnyújtott 
neki egy díszalbumot, a miniszter pedig köszöne-
tét fejezte ki, ezt pedig Z e l e n k a püspök úr sze-
mélyesen hozta neki. A város díszpolgárnak vá-
lasztotta és egy utczát nevével nevezett meg. 

Végre ő Felsége a király a Ferencz-József 
renddel tűntette ki, de az csak halála napján ér-
kezett meg, már nem láthatta. 

Temetése csütörtökön 10-én ment végbe óri-
ási részvét mellett. 

Dián is ka lelkész német nyelven méltatta 

az elhunyt érdemeit, Z e l e n k a püspök úr meg 
magyar nyelven beszélt ékesszólóan Boldogok a 
halottak, kik az Úrban halnak meg" felett. Akkor 
a koporsó 7 lelkész kíséretében a temetői temp-
lomba vitetett, hol megint D t a n i s ka lelkész bú-
csúzott meghatóan és megáldotta a holtat, azután 
pedig a dalárda bús éneke mellett lebocsáttatott 
a kryptába. Áldott legyen a boldogult emléke 
közöttünk. R . 

Ü Z E N E T E K . 
fii!. E . Köszönöm, mentül előbb ! Levelet is 

küldtem. — Cs . G. A könyvet elküldtem. — K. 
S . Köszönöm, sort fogott. — F. L . Levelet irtam. 
— 3VI. M . Köszönöm. 

P á l y á z a t ág . h i tv . evang . v a l -
l á s t a n á r i á l l á s r a . 

Az állam által segélyezett nyíregyházi ág. 
h, ev, fögymnasiumban rendszeresített 

v a ü l á s t a i s á n t a n s z é k r e 
pályázat hirdettetik. 

A megválasztott vallástanár javadalma 
évi 1200 frt törzsfizetés és 250 frt lakbér-
illetmény, negyedévi előleges részletek-
ben, mely fizetés azonban a többi rendes 
tanárok fizetésével egyenlően 1600 frtig 
emelkedhetik; ugyancsak öt 100—100 frtos 

'ötödéves korpótlékra van igénye. — Ha ez 
állás esetleg helyettes tanárral töltetik be, 
ennek fizetése 800 jrt leszen. 

A rendes vallástanár véglegesítése is 
czak egy évi működés után történik. 

Kötelességei: a) első sorban a vallástani 
tárgyak tanítása a főgymn. tanácsa által 
az egyetemes egyházi tanterv alapján 
megszabott tanrend szerint és óraszámban. 
b) Téli hónapokban az ág. h. ev. ifjúság-
gal vasárnaponként isteni tisztelet tartása. 
c) Kiváló teendője a felekezetbeli i f júság 
életének vallás-erkölcsi gondozása. 

Ezen állás elnyeréseért a szabálysze-
rűen képesített pályázók kellően felszerelt 
— esetleg eddigi működésüket igazoló 
okmányokkal ellátott — folyamodványu-
kat a nevezett fögymnasium igazgatóságához folyó évi 
márczius hó S l-ig nyújtsák be. 

Középiskolai tanári képesítéssel is biró pá-
lyázók előnynyel birnak. 

A megválasztott vallástanár helyét fo-
lyó évi szeptember hó 1-én elfoglalni köteles. 

Nyíregyháza, 1898. évi február hó 14-én. 
Dr. Meskó László Lefiler Sámuel 
I fôgvmn. felügyelő. főgymn. tanácsjegyző. 

Orosházán nyomatott Veres Lajos gyorssajtóján. 


