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Egynehány észrevétel Mohácsi L. test-
vérünk „Züllött viszonyok" cimű cik-

kéhez. 
Nagyon szomorú és leverő dologról szá-

mol be nekünk Mohácsi L. t i sz t tá rsunk e 
becses lap T-ik s zámában megje lent „zül löt t 
vis^onyok ' cimű cikkében. Ezeu ada tok leg-
nagyobb része evang. egyházunk ,,egyik leg-
gazdagabb egyházkerületének alföldi gyüle-
kezetéről szólanak." Könnyű eltalálni melyik 
kerülete t ért i cikkírónk, hisz az Alföldön 
egy-két egyháza t kivéve csak a bányakerü-
letnek vannak gyülekezetei . 

Mohácsi tes tvérünk igen eleven és hü 
színekben ecseteli az alföldi egyh. viszonyo-
kat. Elősorolja a misera contr ibuens plebs 
nyakasságát , mely sok esetben inkább vallá-
sát h a g y j a ot t sem hogy egyházi adó-
já t fizetné. Kérdi : miér t lesznek szakadá-
rokká a hivek ? Miért csonkí t ják a hiváuyo-
ka t ? Miért vonakodnak papot választani ? 
stb, stb. Ismételve h a n g o z t a t j a a cikkíró, 
hogy e bajok mia t t rékr iminálni senkit sem 
kiván, de a végén mégis oda konkludál hogy 
,,a kura pasztorál is gyakor lása — ez hiányzik 
nagyon sokunkban" és — ,,ez az oka a sok 
züllésnek indult , jobb sorsra érdemes egyház 
sorvadásának." 

Megengedem jó és megbízható forrásból 
mer í te t te Mohácsi tes tvérünk az alföldi vi-
szonyokra vonatkozó ada ta inak egy részét. 
Tény az, hogy az Alföld t á r sada lma és népe 
nagyrésze beteg, és pedig nagy beteg ; mely 
betegség nagy intenzivitással az egyházi 
éleire is kihat . 

De lássuk csak mindenekelőt t , hogy 
miben rejlik ez a betegség ? 

H a valamely7 beteghez orvost h ívnak , 
annak első teendője a betegség megál lap í tása 
lesz ; az orvos e célból a be teg testét és lel-
két vizsgálni és tanulmányTozni fogja, lesi 
üterét, lélegzetét, hőmérsékét ; ezen tünetek-
ből megál lap í t ja a diagnózist . 

Mi lelkészek h iva tásunknál fogva orvo-
sok vagyunk, a nép lelki orvosai, hisz az Ú r 
reánk lehelé szent lelkét. Vizsgál juk m e g 
t ehá t és tegyük tanu lmányozás t á rgyává né-
pünk lelkét, va lamint az okokat is, melyek 
e tüneménynek kútforrásai s az t hiszem nem 
kell sokáig ku ta tnunk , h a m a r rá ta lá lunk e 
betegség nemére s könnyen á l l ap i tha t juk 
meg a diagnózist . 

Napja inkban ezernyi-ezer ember fordi to t 
h á t a t i s tenországának, sot t a g a d j a Is ten lé-
lét. A vallás és biblia helyét a poli t ika és 
a hír lapok foglal ták el ; a világi ügyek, ke-
nyérkereset , állás és hivatás érdekek az em-
beri erőket annyi ra lekötik, hogy alig ma-
rad idejök és érzékük Is ten o r szágára gon-
dolni ; az emberi ön tuda t annyi ra fokozódott , 
hogy azt hiszi, miszerint Is ten segedelmét s 
az üdvösséget immár nélkülözheti s a mai 
kor real izmusa oly mater ia l i sz t ikus életnéze-
t e t te remtet t , mely az egydiáz léte és "céljá-
val homlokegyenest ellenkezik. 

Az élő Istentől való elszakadás, ez az a 
megbocsá tha t lan biíti és haldiátok, mely né-
pünket sorvasz t ja s egyházától el idegenít i ! 
No de ezt a jelenséget nem lehet alföldi 
special i tásnak tekinteni : ez közös baj , mely 
mindkét vidéket egyformán gyötri , a fel-
földet ugy mint az Alföldet, csakhogy e je-
lenség ez időszerint az Alföldön mind foko-
zot tab mér tékben lép fel. 

Lássuk továbbá ezen bajok indító okai t : 



Ezek — s azt egész objektivitással mond-
hat juk — az Alföld közigazgatási, közgaz-
dasági, társadalmi, szociális viszonyaiban ke-
resendők s az itteni faji, osztály és párt-
érdekek szüleményei. 

Közigazgatási és közgazdasági viszo-
nyaink és bajaink megvitatása nem lapunk 
keretébe való, azért ezek további fejtegeté-
sétől elállunk — különben is politikai napi-
lapjaink elég hiven ecsetelik napról-napra. 

Nézzük tehát a társadalmat : 
Az Alföld társadalma és köznépe most 

a ,,Sturm und Drang" korszakát éli minden 
megállapodás nélkül, a kiforratlanul kavargó 
eszmék zavaros forgataga ez, tele fonákság-
gal. A közerkölcsök sülyedtek, a társadalmi 
érintkezés módja nem igaz, hiányzik az egy-
szerűség és őszinteség, heiyébe pedig jött a 
hazugság. A nép elégedetlen a mai viszo-
nyokkal, haragszik a sorsra, a kormányra, 
a közberendezésekre, szóval mindenre és 
mindenkire, mert várakozásaiban és remé-
nyeiben csalatkozott. A szegényt a gazdag-
tól tátongó űr választja el ; hiába irunk, pré-
dikálunk, az ür nem lesz kisebb, hanem na-
gyobb. 

Nincs ember a társadalomban, a ki a 
néppel komolyan foglalkozna s érdekeit meg-
védené. Az értelmiség és a nép között érze-
lem és törekvés tekintetében a távolság mind 
nagyobb és nagyobb mérveket ölt. A nép 
érzi, hogy az urak nem szeretik, sőt azt 
hiszi, hogy kizsákmányolják, nem bizik 
senkiben, még papjában sem, a ki ed-
dig minden időben, jó és rosz napokban leg-
őszintébb tanácsadója és szószólója volt. 

Szomorú de való ! alföldi népünk nagy-
része most más tanácsadókra hallgat. Nép-
ámitók, néplázitók jár ják be a vidéket, ezek 
konkolyt hintenek a buza közzé ; a hatósá-
gok és közbirtokosság elleni gyűlöletet kel-
tik fel a szegény nép szivében s fokozzák 
ezt sok helyen a lázadás és anarchia hatá-
ráig és amidőn a világi hatóságokkal vé-
geztek, neki esnek a vallásnak : gúnyolják a 
Krisztusban vetett hitet, szidalmazzák az 
egyházat, gyanúsít ják a papokat : , ,Irtsátok 
a krisztusi hitet, zár játok be a templomo-
kat, hallgattassátok el a harangokat , tiltsá-

tok ki az iskolából a vallást" stb. Ez a nép-
népámitók sibboletje és evangéliuma. 

Ne csodálkozzunk tehát, ha ily lázitások 
következtében a szellemek megháborodnak, 
a vad erők neki feszülnek, hogy bilincseiket 
szétrobbantsák, s a nép féktelen szenvedélye 
felzúdul, akár a háborgó tenger hullámja. 

S minthogy ezen felbőszült elem a vi-
lági hatóságokkal kikötni nem bír, vagy nem 
mer ; igy tehát gyűlöletének szabad folyást 
engedve, neki ront az egyházaknak. Szenve-
dünk mindn5Tájan, valláskülömbség nélkül ; 
a legtöbbet mi protestánsok, mert autonó-
miánk a legtágabb keretben mozog. S mi-
után eg} rházunkban minden hatalom az egy-
házközségből ered, módunkban van az egy-
házi közgyűléseken, az évi költségvetések 
tárgyalásánál , választásoknál stb. a vagyon-
talanok lázongását a mindenrendü és fa jú 
vagyonosok ellen szemlélni, — sok helyen az 
valódi : Bellum omnium contra omnes. 

A mit a jobb modu osztály jót tervez, 
annak ellenkezőjét indítványozza most a sze-
génység s miután többségben van meg is 
szavazza. Sok helyen felügyelő, kurátor, egy-
háztanács szemenszedett szegényekből áll : 
Győztünk ! mienk a többség, az erő és ha-
talom ! 

Nincs tehát mit csodálnunk ha a va-
gyonosabb osztály, mely a közterhek orosz-
lánrészét viseli sértődve vonul vissza ; itt-
ott az egyházi járulékot megtagadja , szakadá-
rokká válik, vagy pedig az egyházpolitikai 
törvények eminens vívmányának a felekezet-
nélküliségnek kar ja iba veti magát . 

Ezek a mai kor és beteg társadalom 
specialis jelenségei, melyek mint az elemi 
csapások fel tartóztathatlauul zúdulnak reánk; 
mely oly egyházakra is, a hol a pap magasz-
tos hivatásának tudatában van és valódi lelki-
pásztori char is mával működik hivei közt. 

Állítsad meg a hegyről zuhanó lavinát ; 
Állj elibe, ember fia, a halálthozó rohanó 
ellennek, kiálts feléje : Álljatok meg, ti édes 
barátim, hallgassatok csak rám, az ötödik 
parancsolatról kívánok hozzátok beszélni — 
— elgázolnak, letipornak. 

Ez egy átfutó, időleges baj. Adja az Ur 
hogy mentől előbb térjen meg, és szálljon 
magába a fanatizált nép. 



Ne vádoljuk egymást ! Nincs hiány benne : 
hordjuk mi itt az Alföldön is egyház tag ja -
inkat a tyai lag szivünkben, fáradunk ki tar tás-
sal, hordjuk egyesült erővel az irt népünk 
sebeire ; s lia gyönge erőnkkel nem segíthe-
tünk már a betegen, fogjuk nyoszolyáját s 
visszük nagy orvosunk és mesterünk elé, 
mondván : Uram mindent megte t tünk a mit 
reánk parancsoltál : , ,Jer és vessed a te ke-
zedet ő reá, és megelevenedik." Megsegit az 
Úr ! Hisz a legnagyobb szükségben legköze-
lebb az Isten ! Erős kar jával egyházunk ha-
jóját a mai kor vihar- és hullámtorlaszain 
biztosan keresztül evezi, hogy r a j t a a pokol 
kapui ne vehessenek diadalt . 

Famler. 

Az 1848. évi XX. t. c. 
A magyarországi evangelium szerint re-

formált és ágostai hitvallású evangelikus 
egyházakat közösen érdeklő ügyekben kikül-
dött vegyes bizottság a Budapesten 1903. 
nov. 29-én ta r to t t közös gyűlésében az 1848. 
évi XX. t. cikknek a vallástauitásra (5. pont) 
végrehajtásáról a következő véleményét ter-
jeszti a kormányhoz : 

A hazai két prot. egyházunk közérdeke 
sürgősen megköveteli, hogy a nem felekeze-
tünk iskoláiba járó prot. növendékeinknek 
hitelveink szerinti vallás tanitásáról és annak 
dijazásáról prot. egyházunk egész Magyar-
ország területén intézményileg gondoskodjék. 

E célból kérjük, hogy : 
a) az állami iskolákba, az állam által 

fentar tot t intézetekbe járó prot. növendékek-
nek hitelveink szerinti vallásoktatásáról, ille-
tőleg az e czélra a prot. egyházunk hatósá-
gai által a lkalmazott prot. vallástanitók, hit-
oktatók dijazásáról az ál lam gondoskodjék, 
épen olyan dijazásban részesitvén őket, mint 
az állami iskolákban, az állam által fen ta r to t t 
intézetekben a r. k. vallás tan i tására alkal-
mazott hi toktatókat , vallástanitókat részesiti. 

b) a többi nem prot. egyházunk ható-
sága ala t t álló nyilvános iskolákba és inté-
zetekbe járó prot. növendékeknek hitelveink 
.szerinti vallástanitására, illetőleg az e célra 
prot. egyházunk hatóságai által alkalmazott 
prot . vallástanitók, hitoktatók dí jazására ál-

lami dotációból kérünk évi segélyt és pedig 
az ev. ref. egyház ré-

szére évenként . . 150,000 koronát 
az ág. hitv. ev. egy-
• ház részére évenként 100.000 koronát 

összesen 250,000 koronát 
azon kötelezettséggel, hogy prot. egyházunk 
főhátósága ezen összegből fedezi — száma-
dás terhe a la t t — a fentebb kimuta to t t köz-
egyházi szükségletet és pedig oly módon, 
hogy az elemi iskoláknál és az ezekkel egven-
foku intézeteknél alkalmazott prot. vallás-
tanitókat , h i toktatókat minden heti egy órán 
végzet t vallástanitásért évenkénti 50 korona 
dijazásban részesiti, a középiskoláknál és az 
ezekkel egyenfokú intézeteknél a lkalmazot t 
prot. vallástanitókat, h i toktatókat minden 
heti egy órán át végzett val lástanitásért 
évenkénti 80 korona di jazásban részesiti. 

Igy szól a vélemény. De mit szól hozzá 
a hitoktatással is foglalkozó prot. lelkészség 
és a lelkészi jelleggel biró hitoktatók serege ? 

Az a) pontra nézve teljesen helyén való 
a bizottság ama kérése, hogy az állam által 
fentar to t t intézetekben a prot . h i tokta tó 
ug3Tanolyan honoráriumban részesüljön mint 
a római katholikus. 

De már a b) pontban foglalt vélemény 
sérelmes és lealázó a hi toktató lelkészekre. 

Teljes tisztelettel vagyok eltelve a. bizott-
ság iránt, s meghajlok bölcsesege és jóaka-
ra ta előtt, de még sem foj thatom el abbeli-
aggodalmamat , hogy túlságosan szerény ké-
résével a hi toktatás intenzivebbé tételét csi-
rá jában elfojtja. Sőt ugy látszik, hogy 
maga a bizottság kétféle mértéket használ 
egy és ugyanazon dologban. 

Mert ugyanis : mig az állam által fen-
tar to t t intézetek prot. val lástanárai — ahol 
ilyenek alkalmazva vannak — óránkénti évi 
100 korona t iszteletdíjban részesülnek, addig 
az egyház a többi nem prot. egyházunk fen-
hatósága a la t t álló nyilvános iskolákba és 
intézetekbe járó prot. növendékek vallás-
oktatásáér t már csak 80 koronát akar íizetni 
tehát 40 koronával kevesebbet, mint a meny-
nyit az állam eddig sa já t jószántából űzetet t . 
És ha subventió megnyerése esetén az állam 
beszünteti a 100 koronás honoráriumot, akkor 



ismét csöbörből-vederbe jutottunk, mert min-
den óra után 40 koronától esünk el, ami pl. 
egy állami tanitóképezdénél évi 320 korona 
vesztességet jelent. 

Eltekintve attól bog}' a „Hit- és Er-
kölcstan" a rendes tárgyak között első he-
lyen áll — tehát az arra képesitett egyéne-
ket egyenlő kötélesség mellett egyenlő jog 
illetné meg — váljon az egyház nem maga 
szállítja- le a vallásoktatás tekintélyét az ál-
lam hivatalos faktorai előtt, mikor feltűnően 
szűkebb dotációban akar ja részesiteni sajá t 
vallásoktató lelkészét, mint a hogy az állam 
a profan tárgyak tanitóit dijazza ? 

Eszembe jut itt egy B. nevii ev. ref volt 
vallástanár, a ki még bold. Pauler minister-
sége idején egy andientia alkalmával szű-
kös lionorariuma miat t igy panaszokodott a 
min is temek: mig az a tanár, a ki a maj-
mokról tanit , óránként 2 frt . 50 krt. kap, 
addig én, ki magától az Úr Istenről tanitók, 
csak 1 frt. 25 krt. kapok. íme az egyház 
most még ezt az 1 krt. 25 krt. is sokalja 
papjától s még ezt is le akar ja száliitani ; 
sőt 80 koronás tervezetével figyelmeztetni 
aka r j a az államot, hogy ne adjon annak a 
hi toktatónak 100 koronát, mert ő 80 koroná-
val is beéri. 

Avagy nem lett volna-e kivánatosabb 
annak a kimondása : hogy, a mennjűben a 
vallástan ép oly kötelező, mint a többi 
profán tá rgy s annak oktatói epen olyan 
képesitéssel birnak, mint a többi tárgyak 
oktatói, ha már az állam a rendes tanár i 
fizetésben nem is részelteti őket, a tá rgy 
előkelő és fontos voltánál fogva, legalább a 
.segédtanári fizetést, (óránként év 150 korona) 
biztosítsa számukra. 

Igy legalább megóvná az egyház állás-
pont ját s nem tenné ki magát annak a 
gyanúnak, hogy kevesebbre becsüli saját 
vallásának oktatóját , mint maga az állam. 

Mert üres frázissá válik a vallástan 
elsősége a többi tárgyak felett, mikor a 
vallástanár csak mint óraadó szerepel nyo-
morúságos fizetésével. Frázis, különösen akkor, 
mikor komoly tanárok a vallásoktatást a 
középiskolai oktatás kerretébe .nem valónak 
hirdetik, vagy legfeljebb a történelemmel való 
oktatás kapcsán ta r t ják megengedhetőnek. 

S ily nézetek mellett, még attól a kis 
nimbustól is megakar ják fosztani a vallás-
oktatást, melylyel eddig birt s az iskolszol-
gai állással egy vonalba akar ják helyezni a 
vallástanár fizetését. 

De még szomorúbb a dolog az 50 koro-
nás honoráriummal. 

Feltéve ugyanis, hogy valaki maximális 
20 órában fog oktatni — ámbár ri tka helyen 
fordul elő ily nagy óraszám — évi 1000 
korona tiszteletdíjban részesül. Mivel pedig 
megkívántatik, hogy a vallástant lelkészi 
képesitéssel bíró egyén oktassa, kérdem : mi-
féle existentiát fog az ily fizetés biztosítani 
eg\T akadémiát vagy egyetemet végzett 
egyénnek,vag}T ha parochus végzi az okta-
tást nem dehonestáló-e az ilyen csekély 
fizetés az illető lellkészre, mikor pl. polgári 
iskolában is egy polgári iskolai tanitó óra-
többleteért 120 koronás beneficiumban része-
sül ? 

Valóban sajnálatos jelenség, hogy midőn 
korunkban a vallástalanság, a minden szen-
tet becsmérlő hitetlenség oljT erős kezekkel 
rázzák a vallás és erkölcs oszlopait ; midőn 
,,régi ellenünk" újult erővel tör eg}Tházunk 
ellen s a térítésnek minden eszközét felhasz-
nálják egyházunk gyengítésére ; mikor min-
den jel arra int, hogy csakis intensivebb 
vallásoktatással lehet híveinket egyházunk 
számára megtar tani : akkor magunk sem tud-
juk megvédeni legszentebb érdekeinket s 
nem akar juk vagy nem tudjuk arra a pie-
destálra emelni vallásoktatásunkat, melyen 
tiszteletet és becsülést követelhet mindenkitől. 

Mindkét felekezetű prot. egyházunk szá-
zadokon át zászlóvivője volt hazánk kulturá-
lis fejlődésének, óriási áldozatokat hozott né-
pünk szellemi művelődésének emelése érde-
dekében. Azért midőn most annak az óriási 
tőkének csak kamata i t kérjük vissza az ál-
lamtól, ne kérjünk és ne akarjunk osztogatni 
alamizsnát s vele ne akarjuk koldusainknak 
számát szaporítani. 

Vagy van jogunk kérni, vag}7- nincs. H a 
van jogunk, kérjünk annyűt, a mennyi minket 
joggal megillet ; ha pedig nincs joguk, ne 
nyissuk fel az állam szemét, hog}T eddig is 
többet adott mint a mennyit adnia köteles-
sége lett volna. Jólészy Géza. 



Ének. Belföld. 
Böjti 4. vasárnapra. 

(Jan. 6, 1—15.) 
D a l l a m : ,.Hogy naponként Uram." 

1. Keád néznek Uram, 
Mindenek szemei: 
Mert minden szükséget 
Te tudsz betölteni. 
Mi is Reád nézünk: 
Lásd fogyatkozásunk, 
Szorongó sz ük ségünk ! 

2. Bölcs kezed csodásan 
Alkota; — rekeszte 
Eledel — éhező, 
Uamvahodó testbe: 
Égi Atyánk, édes, 
Földi eledellel, 
Te táplálj, Te éltess ! 

3. Lelkedtőt lelkedzett 
Jobbik, égi részünk : 
Utánnad untalan' 
Égő Vágyat érzünk ; 
S\ólj hát Atyánk, édes : 
Égi eledellel 
Te táplálj, Te éltess ! 

4. Keád néznek Uram, 
Mindenek szemei : 
Mert minden szükséget 
Te tudsz betölteni. 
Mi is Reád nézünk : 
Lásd fogyatkozásunk, 
Szorongó szükségünk ! 

5. Örök Ige : Jézus, 
Benned a test s lélek,. 
Szenytől szabadulva, 
Tiszta — égivé lett ! 
Mind Te viszed véghez : 
lia testi, lia lelki — 
Te táplálj, Te éltess ! 

(i. Te égi kenyere 
Az egész világnak, 
Ki felé a lelkek 
Esengnek, kiáltnak, 
Égi, földi léthez 
Nélkülözhetetlen — 
Te táplálj. Te éltess ! 

7. Reád néznek Urain, 
Mindenek szemei : 
Mert minden szükséget 
Te tudsz betölteni. 
Mi is Keád nézünk : 
Lásd fogyatkozásunk, 
Szorongó szükségünk ! 

Petrovics Pál. 

A kassai ág. hitv. ev. I. anyaegyház évkönyve 
az 1904. évre. XXIV. évfolyam. Kassa 1904. 59 lap. 
Ez anyagi és Szellemi tekintetben egyaránt igen 
virágzó egyházközségnek lelkésze Csiskó János, 
felügyelője Bencúr Gé\a, s lelkész-vallástanára 
Möhr Béla. Az egyházközség kebelében az elmúlt 
évben szül. 38 gyermek: 20 flu és 18 leány. 2 flu 
1 leány törvénytelen ; konfirmáltatott 26 gyermek: 
17 flu és 9 leány; eskettetett 8 pár, ebből (i pár 
vegyes ; meghalt 37 személy, és pedig 22 íi és 15 
nőnemű, urvasorával élt 457 személy, és pedig 143 
íi és 314 nőnemű, áttért senki, kitért sajnos 3 
férfi s 1 nő. Az istentisztelet nyelve kétharmad-
részében magyar s egyharmadában német. Az egy-
ház tagok egyházi adóban fizettek (338 tag) 369(5 
koronát, Legmagasabb tétel 50, legkisebb 2 ko-
rona. Egyik legszebb intézménye a kassai ev. egy-
községnek az , Aranykönyv" a melyben azon egy-
ház tagok nevei találhatók, a kik egyházi évi ille-
tékeiknek tőkéjét lefizették s ezzel az egyház 
örök tagjaivá lesznek, mivel tőkéjük örökre kama-
tozik. Ez intézményt, mint egyházi öröktagságot a 
lelkész 1871-ben létesítette, a melyhez méltán csat-
lakozik „Az egyház emléktáblájaa melyen azon 
jóltevők nevei találhatók, a kik az egyház tőkéjét 
hagyományokkal és alapítványokkal gyarapították. 
Az örök tagság és emléktábla inai összege 171,906 
kor. 82 fillér. Ez alkotásáról méltán mondhat-
ja a lelkész: Exegi monumentum aere perennius! 
Az évkönyvre 210 egyháztag fizetett 275 kor. 70 
fillért, a bőiti gyűjtésre 90 tag 157 koronát gyűj-
tött, a Jakab offertóriumra 88 tag 156 koronát, 
ofl'ertoniumra befolyt 98 kor. az egyházi perrsely-
ben volt 139 s a szegények részére 76 kor., haran-
gozásból befolyt 182 korona. A forgalmi kimutatás 
29180 kor. 52 fill. bevételt és kiadást, 1128 kor. 
44 fill. maradványt, a tőkevagyon 124872 kor. 19 
fill. cselekvő és szenvedő vagyont, az 1903. év 
124872 kor. vagyon, állást, a költségelőirányzat 
12451 kor. 82 fillért s az iskolaalap vagyonmérlege 
161833 kor. 25 fillért tüntet fel. Az iskolaalap költ-
ségelőirányzata 16770 kor. Az évkönyv egyik igen 
széi> része az egyház 1903 évi történetéről s az 
egyház jótékonyságáról és gyászáról szól, niig a 
cura pasztorális körébe való az a mit az 1904. év-
ben teljesítendő munkákról és feladatokról említ. 
Az évkönyv ez alkalomal a lelkésznek Ujtátrafüre-
den 1894-ben Zsolt. 19. 1—5 és Jób 38. 4—8 és 
32—38 v. felett tartott igen magvas beszédét közli, 
a melyben a teremtett mindenség nagy könyvé-
ről elmélkedik eképen : Ez a könyv is egykor* 1) 
lepecsételt ismeretlen könyv volt. de 2) e könyv 
most nyitva fekszik előttünk, s vájjon 3) miről be-
szél e könyv hozzánk? Az évkönyv utolsó szaka-
sza a szükséges tudnivalókról szóll, és pedig név-
szerinti az istentiszteletről, az egyházi cselekede-



tekről és az iskolaügyekről. Ürömmel regisztrál-
tuk az adatokat, a melyek Kassán öntudatos és 
virágzó egyházi állapotokról tesznek bizonyságot. 
Már Czékus püspök is példányképül állította oda a 
„minta egyházat." Sz- M. 

Biblia-vasárnapja, Egyetemes egyházunk ha-
tározata folytán az egész honi ev. egyház megün-
nepelte a biblia társulat 100 éves jubeleumát és 
pedig a mint a hozzánk érkező jelentések tanúsít-
ják — igen szépen és lelkesen. A társulat céljaira 
tartott offertóniumnak szép summát fognak kép-
viselni. Igy mint munkatársunk írja, a gergelyi ev. 
egyház filiájában Szergényben, sorrend szerint e 
helyen tartatván az istentisztelet — igen szép ün-
nep volt márc. 6-án. Az istentisztelet végeztével a 
két leányka által tartott tányérban 12 E. 50 fillér 
gyűlt össze. A jó ügy érdekében óhaj tandónak tart-
juk, hogy összes egyházaink legalább hasonló buz-
góságot fejtsenek ki ezen a téren is. Szerk.) 

Meghívó a Protestáns estékre. Az egyetemes 
evang. theol. akadémia tanári kara kiváló erők 
szives közreműködésével .,Protestáns esték" cimen 
az e célra legalkalmasabb böjti és ádventi időben 
építő és ismeretterjesztő felolvasásokat rendez. E 
felolvasások a vallás, nevelés, történelem és tár-
sadalom körébe vágó közérdekű tárgyakkal foglal-
koznak. A felolvasások a programúiban megjelölt 
napokon délután 5—6 óráig a theol. akadémia dísz-
termében (Konvent-utca 18. I. emelet) tartatnak. 
A felolvasások rendje. XVI. sorozat.*) I. Március 
5-én : Biblia és Babilónia. Hörk József theol. akad. 
tanár. II. Március 12-én: Jézus pöre. Raffav Sán-
dor theol. akad. tanár. III, Március 19-én : Nők az 
egyházi életben. Perczel Ferencné, szül. Kozma 
Flóra úrnő". Versek. Albert József ev. lyc. tanár. 
IV. Március 26-án : Amerikai utamból. Szilassy Ala-
dár kir. közigazgatási bíró. Berekesztő, dr. Masz-
nyik Endre theol, akad. igazgató tanár. E pro-
gramúi alkalomszerűen szavalatokkal, ének- és ze-
neelőadásokkal bővül. 

Az 1848 : XX t. c. a képviselőházban. F. hó 
3-án tartott képviselőházi ülésen Marjay Péter ref. 
lelkész és országgyűlési képviselő interpellációt 
intézett gr. Tisza miniszterelnökhöz az 1848. XX. 
t. c. végrehajtása ügyében. Nevezetesen azt kér-
dezte a miniszterelnöktől: „mi hátráltatja a tör-
vényjavaslat benyújtását, mikor lehet remélni 
ezen sürgős kérdés törvényhozás útján való meg-
oldását?" A miniszterelnök válasza a dolog lénye-
gére nézve a következő volt: „Az 1848: XX. "te. 
végrehajtása során a protestáns egyházak és az 
állani között megbeszélendő és megálapitandó 
actió a dolog természetenél fogva ma még nem 
lehet ebben a stádiumban amint talán az inter-
pelláló képviselő ur épen olyan jól tudja mint én, 
a két protettánsfelekezet egy közös bizotságot 
küldött ki, hogy az formulázza az egyháznak erre 
vonatkozó kívánságait és ezen az alapon a tárgya-

* Jegyzet. A Protestáns Esték I I . füzete két koronáért 
kaphatók a Theol. Otthon felügyelőjénél. Jövedelme a Theo-
logusok Otthonáé, 

lást a kormánynyal kezdje meg. Ezen közös bi-
zottsági munkálat elkészült és amint a bizottság-
elnökétől, báró Bán ff y Dezsőtől értesültem ina 
már a két bizottság abban a helyzetben van, hogy 
az első bizalmas tanácskozásokat a kormánynyal 
megkezdhetik. értesítettem is b. Bán ff y Dezső tr 
hogy most bármily napon rendelkezéséi-e állok a 
közös bizottságnak a tárgyalások felvételére. Na-
gyon természetes, hogy először érintkeznünk kell 
a kormány részéről a közös bizottsággal, azután 
állást kell, hogy foglaljanak ebben a kérdésben a 
reformált egyházak legközelebb összehívandó zsi-
natai, mert hiszen itt számos olyan kérdés van, 
amelyben csak a zsinat határozhat és itt egy kész 
állami akció csak akkor indulhat meg, a midőn az 
ügy mindezeken az előkészítő stádiuumokon ke-
resztül ment. Ez egyszerű magyarázata annak, hogy 
tegnap nem voltam abban a helyzetbea, hogy itt 
valami konkrét intézkedést bejelenthessek, külön-
ben ismétlem, hogy a kormány áltáspontja ebben 
a tekintetben abszolúte nem változott, és semmi-
féle késedelmet a kormány ezen ügy előkészítésé-
ben okozni nem fog, hanem, remélem, el fog az 
intéztetni abban a tempóban amint azt a reformált 
egyházak szervezeténél fogva maguk az illető egy-
házak ügyvitele megengedi." 

Gazdák, ha nagy terméshez akarnak jutni,. 
Mauthner-féle magvakat vessenek. Idei árjegyzékét, 
mely 226 oldalra terjed, Mauthner Ödön es. és kir. 
udvari magkereskedése Budapesten, Rottenbiller-utca 

mindenkinek ingyen megküldi. A kitűnően tisz-
tított, legnagyobb csiraképességgel biró, fajtiszta 
magvak árai alacsonyak. Különösen föleuilitendők 
az impregnált takarmányrépamagvak és a legneme-
mesebb gab na félék dűs választéka. 

Kérdés. 
Szabad-e vegyes házasságban élő izraelita anyának 
leánygyermekét megkeresztelni, ha törvényes meg-

egyezés nem történt? 
— Válasz az „Ev. Egyház és Iskola" 1904. febr. 25-ki számá-

ban feltett kéi'désre. 
Irta : dr. Flórián Károly eperjesi jogakadémiai tanár. 

1. A gyermekek vallásáról ez időszerűit az 
1894. XXXII. törvénycikk intézkedik, a mely vegyes 
házasságoknál megengedi azt, hogy a házasulok 
házasságuk megkötése előtt egyszersmindenkorra 
megegyezhetnek arra nézve, hogy a gyermekeik 
valamennyien az atya vagy az anya vallását kö-
vessék, illetőleg abban neveltessenek (1 §.) IIa azon-
ban ilyen megegyezés létre nem jött akkor a gyer-
mekek szülőik vallását nemök szerint követik; a 
mennyiben ez a vallás a bevettek vagy törvénye-
sen elismertek közé tartozik (3. §.) Miután pedig 
1895. XLIÍ. t.-c. 1 §-a kimondja azt, hogy az iz-
raelita vallás törvényesen bevettnek nyilvánittatik, 
világos, hogy az olyan leány-gyermek, ki izraelita 
nőnek és keresztény férfinak 1895. okt. 18 után 
kötött házasságából származik, ha törvényszerű 
megegyezés a keresztyén fél javára nem történt, 
az izraelita vallást követi, illetve abban nevelendő. 

Miután pedig a törvény ezt ügy rendeli, en-



nek következtében az ilyen gyermek megkeresztelése 
nincs megengedve. 

II. Kérdés azonban az, hogy lia a megkeresz-
telés mégis megtörténik, miféle hatálya van an-
nak'? Jogilag seniilyen ! Az állami anyakönyvben a 
gyermek továbbra is izraelita vallásának lesz fel-
tüntetve és jogilag valamely izraelita hitközséghez 
kell tartoznia. Az iskolában az izraelita vallás Iiit— 
és erkölcstanát kell tanulnia (1868. XXXVIII. és 1883. 
XXX.) És csak 18-ik életévének elérése után — 
illetve ha férjhez megy előbb is — fog jogérvénye-
sen áttérhetni — 1868. Lili. t.-c. 2. §-a értelmében 
valamely más vallásfelekezethez. 

Ettől a szabálytól csak abban az egyetlenegy 
•esetben van eltérésének helye, lia az anya áttér a 
másik házastárs vallására. Ekkor ugyanis a hete-
dik életévet még be nem töltött gyermekek a szü-
lők közös vallását követik. 1901: XXXIII. t.-c. 1. §.) 
Sőt gyámhatósági beleegyezés mellett a 7 éven túl 
levő, de 18 éven aliíl maradó gyermekek is áttér-
hetnek ilyenkor a szülők közös vallására. 

III. A harmadik dolog, a mi megvilágítandó, 
véleményem szerint az, váljon a lelkész a ki a je-
len esetben a gyermeket az anya kívánságára mégis 
11 legkereszteli büntethetö-e ? 

Az 1879. XL. t.-c. 53. §. szerint: »A ki élet-
korának tizennyolcadik évét még he nem töltött kis-
körű egyént az 1868. Lili. t.-c. rendelkezése elle-
nére más vallásfelekezetbe felvesz: két hónapig 
terjedhető elzárással és háromszáz forintig terjed-
hető pénzbüntetéssel büntetendő.« 

1868: LUI. t.-cikk rendelkezéseit pedig az iz-
raelita vallásra is kiterjesztette az 1895. XLIL t,-c. 

Erre a bűn tető §-ra nézve azonban a birói 
gyakorlat állandó véleménye az volt, hogy Ítélés 
tárgyát nem az képezi minő szertartásban részesült 
az illető szülő vallásában- született, 18 évet be nem 
töltött egyén valamely lelkész részéről, hanem csakis 
az bírálandó meg: forog-e fenn oly cselekmény mely 
az iS68. LIII. t.-c.-ben az áttérésre nézve kijelölt el-
járás szabályaiba ütközik. 

Az elkeresztelést külön kihágásnak minősítette 
az 1890 február 26-án 10.086 sz. a. kelt vallás- és 
közokt. min. rendelet, melyet azonban az 1895. évi 
jun. 29-én 1675 sz. a. kelt rendelet visszavont és 
így az elkeresztelés önmagában ez idő szerint már 
nem büntethető. 

IIa tehát a jelen esetben a gyermek megke-
resztelése nem azért történt, hogy az az ág. hitv. 
ev. egyház kötelékébe formálisan felvétessék, ha-
nem csak pro internis akkor az egyáltalában nem 
büntethető. 

Mig, ha az összes ténykörülmények figyelembe-
vételével azt lehet megállapítani, hogy itt az átté-
résre vonatkozó szabályok megszegéséről (1868. 
LIII.) van szó, akkor a járásbíróság a bűnösséget 
megállapítja és a büntetést kiszabja. 

Miután pedig a lelkész mind a két esetben 

megszegte az állam törvényét, melyet tiszteletben 
tartani köteles akkor is, ha annak megszegőjét 
büntetés nem fenyegeti, azért — véleményem sze-
rint — ilyen esetekben a felettes egyházi hatóság 
fegyelmi úton is tartozik a szabálytalan eljárás meg-
torlásáról gondoskodni. 

IV. Mindezek alapján hasonló esetben mint 
lelkész a gyermek megkeresztelését, hivatkozva a ma-
gyar törvény rendelkezésére kereken megtagadnám. 
De egyúttal azt a tanácsot adnám az anyának, hogy 
térjen át férj vallására, mikor is a hét éven aluli 
gyermekek vele együtt áttérnek. így a kérdés tör-
vényszerűen megoldható. Egyébként várni kell a 
18, életévig. 

* 

Újabb kérdés. 
A főbírói hivatal felszólítja egyik községe jegy-

zőjét, hogy az 1875. évről az ottani róm. kath., ág. 
hitv. ev.. és ev. ref. születési, házassági, s halotti 
anyakönyvi kinonatokat vezesse be s terjessze fel. 

Vájjon eme felszólításra kötelezve van-e a 
lelkész e rengeteg munkát végezni ? s csakugyan 
anyakönyvi kivonatok alakjában, vagy pedig má-
soderedeti alakban, mint azt 1895 október 1. előtt 
kellett végezni ? nem jár-e ezért külön fizetés? 

Külföld. 
A pápai bibliai bizottság a Brayz-féle alapít-

ványból a következő pályakérdést tűzte ki : föltűn-
tetendők és kifejtessenek a régi latin fordításoknak, 
főleg a Vulgátának főbb eltérései Márk evangéli-
umának görög szövegétől. A kath. egyetemek összes 
theológusai pályázhatnak, sőt még az oxíordi és 
cambridgei egyetemek angol theológusai is. A dis-
sertátió latin nyelven készítendő és 1901. novem-
ber végéig a pápai bibliai bizottság titkáránál Fle-
ming Dávidnál Rómában személyesen vagy levél-
ben benyújtandó. A pályázat feltételei szerint tehát 
az állami egyetemek kath. theol. hallgatói ki van-
nak zárva s a németek is csak akkor pályázhat-
nak, ha egy külföldi egyetem kath. theol. fakultá-
sán folytatják tanulmányaikat. Bennünket a pálya-
kérdésnek az a része érdekel, a mely a Vulgátának 
az eredeti görög szövegből való eltéréséről beszél. 
Luther német bibliafordításában tudvalevőleg az 
eféle eltéréseket máig is hamisításoknak mondják 
a pápás tudósok, s már Eck is vádolta Luthert 
azokkal. így változik a felfogás a pápa egyházában 
s megértük azt a brit és külföldi bibliai társulat ju-
bileumi évében, hogy Róma kezd törődni a bibli-
ával. Pedig úgy IX. Pius, mint XIII. Leó pápa csak 
nemrég „pest isének deklarálta a bibliai társulato-
kat. Cgy látszik tehát, hogy a biblia mégis csak 
hatalmasabb Róma egyházánál és csalatkozhatlan 
pápaságánál. 

A fialal kornak kriminalitása Németországban 



nemcsak nem csökkent, de ellenkezőleg még emel-
kedett. És ez fölötte sajnálatos eredmény, illetőleg 
eredménytelenségül kell konstatálnunk, mert Né-
metországot alig terhelheti mulasztás abban a te-
kintetben, liogy a felserdülő nemzedéket nem tö-
rekedett volna nagyszabású áldozatok árán a bűn-
tettééi pályára való első lépéstől is megóvni. A 18 
éven' alóli azon személyek száma a kiket a vétség 
miatt elitéltek az utolsó 3 év alatt mindegy 3500-al 
emelkedett s ezzel az elitéltek összes számához 
igazodó arány sem csökkent, A hivatalos statisz-
tika adatai szerint 1902-ben 50,966 18 éven aluli 
fiatalkorút Ítéltek el vétség és bűntett miatt, holott 
1901-ben 49,628-at, 1900-ban 48,629-et 1899-ben 
47,476-ot 1898-ban 17,975-öt 1897-ben 45,251-et és 
1896-ban 44,212-őt. Vagyis a fiatalkorú elitéltek szá-
ma az utolsó hat év alatt 6754-gyel, vagyis 15'3°/o-al 
emelkedett, ugyan ezen idő alatt az elitéltek ösz-
szes száma csak 12'3%-al emelkedett. 1000 elitélt 
közül Németországban 1891-től 1895-ig fiatalkorú 
átlag 104 volt, 1896-tól 1900-ig átlag 99,5. 1901-ben 
99,6 és 19o2-ben ugyanennyi. A legkedvezőbb az 
1896-ik év 110 fiatal korúval. A fiatal korúak ré-
szesedése az általános kriminalitásban összefüggés-
ben van a vagyon ellen elkövetett vétségek és bün-
tettek számával, a melyben a fiatalkorúak aránya 
sokkal nagyobb mint az egyéb nemű bűncselek-
mények számában. 1902-ben a vagyon ellen elkö-
vetett vétség és bűntett miatt elitéltek 18%-át tette 
ki a fiatalkorú delinkvensek száma, a személy el-
len elkövetett bűncselekmények miatt elitélteknek 
csak 6%-át, végül állam, a vallás, a közrend ellen 
elkövetett vétségek és büntettek miatt elítélteknek 
2%-át. Igen nagy a fiatalkorúak részesedése a lo-
pásban 26%-nyi, a minősített lopásban több mint 
30%-nyi arányban. — Különvéve a fiatalkorúakat, 
azoknak mintegy fele (48'1%-a) lopás miatt lett el-
itélve. A szemérem ellen elkövetett bűncselekmény-
ben is igen nagy a fiatalkorúak részesedése. Még 
magasabb a gyújtogatás miatt elitéltek számaránya. 
— A visszaesőkről a hivatalos tatisztika csak né-
hány deliktummal közöl kimutatást, igy a lopás-
nál. A lopás miatt elitélt 24,336 fiatalkorú közül 
752 visszaeső volt. 

Bibliai társulat. E hó 7-én 100 éve lesz an-
nak, hogy a britt és külföldi bibliai társulat Lon-
donban megalakult. Tudjuk, hogy az egyet, köz-
gyűlés határozatából közegyházunk is részt kér az 
ünnepélyekből. A jubileum alkalmára Schnitte lel-
kész Bázelben egy ünnepi Íratott adott ki »Die Bi-
bel in der weiten Welt« cimmel, különös tekintet-
tel a német és svájci bibliai társulatokra. Ez emlék-
irat a britt és külföldi bibliai társulat keletkezését, 
történeti kifejlődését és áldásos munkásságát az 
egész földkerekségén, a hol annak nyomában mű-
veltség és vallásosság fakadt mindenfelé. Az isten-
országa terjesztésére és megvalósítására irányuló 
törekvésében sokat köszönhet neki az egyes népek 

és nemzetek tudománya, művészete és irodalma, 
egyaránt. Méltán a könyvek könyve a biblia, a mely-
ről Goethe oly találóan mondotta, hogy mennél 
magasabbra emelkednek a századok a művelődés-
ben, annál inkább fogják használni a bibliát alap-
nak és eszköznek az emberiség nevelésére, s a 
melyről Luther is igy szólott, hogy a bibliában ta-
láljuk a pályákat és jászolt, de drága a kincs, mely,, 
azokban fekszik, a Jézus Krisztus. 

wMó^es és Hammurabbi« E cím alatt tette 
közzé Kohler tanár az összehasonlító jogtudomány 
e nagy szaktekintélye a »D. Lit.-Ztg.« hasábjain 
egyik legmagvasabb tanulmányát a melyben a Bá-
bel és a biblia vitája alkalmából beható vizsgálat 
alá veszi a mosaikus törvénynek a Hammurabi-
féléhez való viszonyát. Tette pedig ezt Cook SL 
angol tudós és Müller H. D. bécsi orientalista i. v. 
műveinek ismertetésével kapcsolatban. Kohler (lo-
ok hoz hasonlóan arra az eredményre jutott, liogy 
a babylóniai jognak az izraeliták által való egysze-
rű átvételéről szó sem lehet, hogy a 2 jogrend-
szernek egyező vonásai az általános sémita jogra 
vezetendők vissza, ép úgy, mint az árja jognak ál-
talános Aronásai az indogermán népek jogrendsze-
rére. Majd Kohler tanár a kérdést következőleg 
fejtegeti: Ha idegen jogeszméknek Izrael által való 
átvételéről lehetne szó, úgy a babylóniai jognak sa-
játos alakjai mégis csak másként jutottak volna 
kifejezésre Izrael ősi kultúrrendszerében, mint azt 
Delitzsch-ék fölveszik. Ott a hol Hammurabi tör-
vénykönyve finom distinctiókat tesz és részletez,. 
Izrael ősi jogrendszere a maga teljes eredetiségé-
ben áll előttünk. Egyszerű átvitelről — mondja 
Kohler — csak azok szc'hatnak, a kik az össze-
hasonlitó jogtörténetbe mélyebb betekintést még 
nem nyertek. Valamely faj népeinek a közössége 
és egyezése nemcsak a jogra, hanem a nép- és 
kultur élet többi vonásaira is vonatkozik. Itt azon-
nal átvitelre gondolni annyit jelent, mint az össze-
hasonlitó tudományos kutatás legelemibb elveit meg-
tagadni. Az ilyen felfogás végeredményében hasonló 
nagy tévedésre vezet, a milyenre annak idején 
Kingsbomgh jutott el, a midőn a körtilmetélésnek 
az aztekeknél való tényleges gyakorlatából azok-
nak a zsidóktól való eredetét vitatta. De Müller 
művének kritikai ismertetésénél is Kochler nyoma-
tékkal hangsúlyozza, hogy a két jogrendszer, úgy 
mint Babylónia és a biblia jogrendszerének egye-
ző vonásai olyan természetűek, hogy egyszerűen 
a közös és egységes eredetre és életviszonyokra 
visszavezethetők. Különösen elveti a mi kritiku-
sunk Müller bécsi tanárnak azt az állítását, a mely 
szerint Hammurabi és Ábráhám jogfelfogása Róma 
12 táblás törvényével történetileg egyeznék. Bő-
vebben fejtegeti azt a nézetét, hogy a Bábel és a 
biblia jogrendszerének felfogásában nyilvánuló vég-
zetes tévedések onnan erednek, hogy a legtöbb 
keleti nyelvésznek homályos sejtelme sincsen az 



általános jogtörténet alapvonalainak ismeretéről. A 
ki tudja azt — úgymond Köhler, — hogy a „sze-
met szemért'4 és „fogat fogért" az egész földkerek-
ségen található, sőt az ellopott tárgyak után a ház-
motozás is általánosan el van terjedve, az nem fog 
titkos jogi csatornákra gondolni az egyes népek 
és nemzetek jogrendszereinek elterjedésénél. Fej-
tegetéseit ez a nagy berlini jogtudós azzal végzi, 
hogy az általános jogtörténeti stúdiummal jöjjön 
tisztába az a kutató a ki a jogrendszerek fejlődési 
történeteit s azok viszonyait tanulmányozza. Maga 
a helyesen megválasztott módszer a tudomány fe-
lét jelenti, süt magában a módszerben van a tudo-
mányos kutatás sikere és eredménye biztosítva. 

Theol. stúdium Németországban. A német tu-
dományegyetemek theol. fakultásain a prot theoló-
gusok létszáma a jelen téli félévben a következő : 
Berlinnek van 331, Halle-Wittenbergnek 335. Lip-
csének 280, Tübingának 252, Erlangennek 152 Göt-
tingának 100, Marburgnak 93, Greifswaldnak 86. 
Königsbergnek 81, Bonnak 72, Giessennek 69, Bo-
roszlónak 58, Strassburgnak és Heidelbergnek 56, 
Jénának 44. Kiélnék 34 és Rostocknak 33, vagy 
mindössze 2102 theol hallgatója. E szép szám csak 
azt mutatja, hogy a német protestantismus még 
nem igen ismeri a pap- és a káplán hiányt. Örven-
detes, hogy a mi hazai tlieológiáinkon is javultak a 
viszonyok. A német ev. theol. fakultásokon mind-
össze 189 tanár tart előadást. Ezek között van 112 
rendes, 6 rendes honorár, 37 rendkívüli és 34 ma-
gántanár. A kath. theológiák hallgatóinak létszáma 
Németországban 2200, s igy jóval meghaladja aprót, 
theológusok létszámát. 

A lelkesnek választó jogának megszüntetését 
vagy legalább is megszorítását javasolta Moy gróf 
a bajor kamarában. E kérdést élénk diskusszió tár-
gyává tették, llozzászóllottak a napi sajtóban kath. 
és 1 not. részről egyaránt. Igy legújabban egy bajor 
kath. lelkész üdvözli azt, mint „a kath. egyház leg-
áldásosabb vívmányát a XX-ik században." E vég-
ből hivatkozik Franciaországra, a hol a rendi pa-
pok politizálása többet ártott az egyháznak, mint a 
szabad kőnnívesség. Az egyház ugyan nagy sze-
repre jutott a modern parlamenti államokban, sőt 
egyesek a politika létráján át jutottak nagy és fé-
nyes egyházi állásokhoz, — azért azonban ez a di-
adal csak az egyház sebei árán volt elérhető, s e 
tére is a fiatal óriások kapaszkodása a lelkészi 
karban keservesen megbosszulta magát. Fejtegeté-
seinek beigazolásául hivatkozik Döllingerre s a még 
élő Jacobra, a kik szerint a papi uralomvágy és 
politikai törtetés megrontja a valódi papi jellemet. 
Sőt utóbbi nemrég azt irta : „Minden kath. papban 
van valami uralomvágy, a mely már együtt jár a 
cölibátussal s természettől egoistává nevel. Nagyon 
üdvös volna rá nézve, hogy az alsó paptól kezdve 
föl a püspökig mindenki engedelmeskedjék s ne 
uralkodjék. E szempontból véve a papok épen nem 

valók a politikai pályára.'' Valóban szép erény ez 
az őszinte beismerés ! 

Lipcsében a lelkészi kar a közel múlt hetek-
ben sűrűn látogatott vallásos vitaestélyeket rende-
zett, a melyeknek apologétikai célja az volt, hogy 
nem annyira a kedélyre és lelkiismeretre, mint 
inkább a józan felfogásra és értelemre való apel-
lálással megkedveltessék a vallást az azt megvető 
munkás körökkel. A keresztyénség ellen a munkás 
körökben gyakran hallható közönséges felfogás-
módoknak megvilágítása s a félreértések eloszla-
tása volt itt a feladat. Az első előadást Hirn tanár, 
Luthardt nagyhírű tanszékének örököse tartotta 
„a modern ember és a vallás", a másikat Hoff-
mann lelkész „Jézus beszédje" s a harmadikat 
Liebster lelkész „Nietsche, a socialismus és a ke-
resztyénység" c. kérdésről. Az estélveket egy mun-
kás vezette, ki egyúttal az egyházi tanács tagja. 
Hogy meg volt-e a vitaestélyeknek a megkívántató 
positiv eredményük, majd megválik. Annyi bizo-
nyos, hogy népünk, sőt miveltebb köreink félszeg, 
egyoldalú, közönséges s rationalista felfogása a ke_ 
resztyénségről, erős javítást igényel. 

Eperjes. 
Dr. Szlávik Mátyás 

I roda lom. 
A Magyar Könyvtár e havi sorozata tiagyér-

dekü útirajzokat nyújt Tóth Rezsőtől, akinek 
„Északafrikai kikötők" című kis munkáját haszon-
nal és gyönyörűséggel fogja olvasni mindenki. — 
A régi magyar irodalom köréből most Gyöngyösi 
István van soron, akinek epikus művei közül dr. 
Koitai Virgil a „Porából megéledett Phönix '-et ren-
dezte sajtó alá és látta el jó bevezetéssel és jegy-
zetekkel. Gyöngyösi köteles olvasmány középisko-
láinkban, melyek ezt a kitűnő és olcsó kiadást bi-
zonynyal örömmel fogják venni. A külföldi szép-
irodalom kiválóbb munkáinak sorozata is folytató-
dik a „Magyar Könyvtáriban ; ezúttal az olasz 
színművészet egy európai hírre vergődött remeke 
jelenik meg lzenne, a melyhez a budapesti Víg-
színház egy nagy sikerének emléke is fűződik. 
Bracco „Hűtelen !"-je valóban egyike a modern 
dráma legszellemesebb és legmulattatóbb termé-
keinek, melynek számos finomságát e könyvből 
talán még inkább lehet élvezni mint színpadról — 
főkép, lia a fordítás oly tökéletesen visszaadja az 
eredetinek minden árnyalatát, mint ez, amely Radó 
Antal tollát dicséri. A „Magyar Könyvtár" e fríze-
tekkel már a 372-ik számig nőtt: egy-egy szám 
ára csak 30 fillér. Teljes jegyzéket szívesen küld 
a kiadóhivatal Lampel R. AVodianer F. és liai) 
cs. és kir. udvari könyvkereskedés, Budapest, 
Andrássy-úf 21.) 



T E M E T Ö. 

Terray Gyula mint férj, özv. Lám Lajosné mint 
anya, Rombauer Lajos mint sógor, a nagyszámú 
rokonság nevében is; fájdalomtól megrendült ke-
bellel tudatják, a példás hitvesnek, a leggyöngédeb-
ben szerető gyermeknek és nemesen szerető ro-
konnak: Terray Gyiiláné szül. Lám Reginének Rozs-
nyón. folyó évi február hó 29-én éjjeli 11 órakor, 
39 éves korában, s boldog házasságának 14-ik évé-
ben, sok éveken tartott szenvedés után, az Úrban 
való csendes elhunytát. A sokat szenvedett nemes 
lélek emléke legyen áldott ! A szeretet örök zöldje 
pedig viruljon mind végiglen siri álma felett ! 

Üzenetek. 
Kézirat viszaküldésére nem vállalkozunk. 

Többeknek. Az idei első szám — sajnálatunkra 
— teljesen elfogyott ; azzal tehát nem szolgálha-
tunk. O. Gy. Szívesen. Márciustól- junius végéig. 
B. Köszönettel vesszük az Ígéretet. Str. Az egyház-
községek évi értesítői a kézhezvétel sorrendje sze-
rint lesznek ismertetve. Kr. J. Legközelebb felhasz-
náljuk. M. L. Levél megy. S. 0. Az első szám tel-
jesen elfogyott. F. Térszűke miatt csak a mai szám-
ban jelenhetett meg. 

minden- i o l r n l a n a f l n k iskola-, torna- és óvodabe-
n e m ü ISKUIdJJdUUll, r e n d e z é s e k és s zabad &yer_ 

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
ingyen és bérmentve. -25 15—1 

Pályázat 
a hosszufalusi (brassómegyei) alszegi ág. 

hitv. ev. egyház 

vallástanitói állására. 
A val lástani tónak főteendője az ág. h. 

womtf 

ev. növendékek val lástani tása a helybeli ál-
lami elemi-, ismétlő- s polgári fiu- és leán}T-
iskolákban hetenként mintegy 18 ó rában . 

Évi javadalom : Az államsegél}Tből 850 
kor., az alszegi ág. h. ev. egyháztól G00 kor. 
szabad lakás és min t egy 100 kor. mellékes 
jövedelem. 

Pá lyázha tnak ez állásra első sorban lel-
készi képesítéssel bíró egyének, kik közül a 
taní tói oklevéllel rendelkezőknek a megvá-
lasztásnál elsőségük van, másodsorban fele-
kezetünk taní tóképzőjében végzet t okleveles 
ág. h. ev. taní tók. 

A pályázat i kérvények a szokásos fel-
szereléssel 1904. március 26-áig Hosszufa-
lura (Brassómegye) az alszegi ág. h. ev. egy-
ház lelkészi h ivata lához küldendők. 

Hosszúfalu, 1904 március 3. 
Masznyik Gyula 

'26 2-1 ev. lelkész. 

H O N I G F R I G Y E S 
gőzüzemre berendezett 

harang, érczöntődéje, szivattyugyára 

Arad, Rákóczj-utcza 11—28. szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 4O°l0 
súly és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitiinö jó hang és tartóssá-
gáért 10 évi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fel-

Vasuti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelések és 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak forgatható vasszereiésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély jelülfi-
zetés mellett uj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes árlapok 

aktiválat díjmentesen küldetnek. 
12—3 



Pályázat 
A bánsági ágost. h. evang. egyházme-

gyéhez tartozó antalfalvi lelkészi állo-
másra. 

Javadalom : 1. 36, harminchat katr. hold 
szántóföld adómentes élvezete. 

2. Szabad lakás a paplakon, hozzávaló 
udvar és kert 800 ölnyi területen. 

3. 2800 azaz kétezer nyolcszáz korona 
készpénz előleges 700 kor. negyedévi részié-
tekben. 

4. Négy öl tűzifának fuvar ja Pancsováról. 
5. Hivatalos u takra ingyen fuvar. 
6. Szolgálati nyelv a tót. 
7. Kötelessége a lelkészi teendőkön kivül 

az if júság vallásoktatása úgy az iskolában, 
mint a templomban. Továbbá az egyházi 
alap kezelése körül való felügyelet és a köny-
velés körüli segédkezés minden külön dij * 
nélkül, 

Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 
f. é. március 20- ig . 

Temesvár, 1904. febr. 24. 
Kramár Béla 

21 2—2 főesperes. 

è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è 
Pályázati hirdetés. 

A békési ág. hitv. ev. egyházmegye alól-
irott elnöksége a tótkomlósi egyik 

l e l k é s z i 

állomására pályázatot hirdet. 
A lelkészi szolgálat nyelve tót és ma-

gyar. 
Az állomás dijlevele a következő : 
1. Tisztességes szabad lakás, melynek 

külső t isztogatása és javitása az egyház gond-
nokát, a belső helyiségek t isztogatása pedig 
az illető lelkészt illéti, mely célra az egyház 
évenkint két véka meszet szolgáltat ki az 
illetőnek. 

2. Fél telek szántóföld, vagyis harminc 
hold és ezzel járó tizennégy holdnyi legelő 
illetőséggel, tehát összesen negyvennégy hold. 

3. Kétszáz köböl búza természetben. 
<246 hl.) 

4. Kenderföld természetben. 
5. Négy szekér széna hel}Tett harminc 

forint o. é. pénzül (60 k.) 
6. Négy öl kemény tűzifa természetben. 
7. Három offertorium karácsony, húsvét 

és pünkösd napjain, melynek 2/3 részét a két 
lelkész. '3 részét a tanitó urak kapják. 

8. Gyermekágyas egyházkelők avatásáért 
20, azaz húsz kra jcár (40 f). 

9. Házaspárok esketéséért egy forint o. 
é. (2 k.) 

10. Predikációs halottól egy forint (2 k.) 
prédikáció nélkül való temetésért t izenkét 
kr. o. é. (24 f.) 

11. Keresztelési, esketési, halálozási és 
kihirdetési bizonyítványokért negyven kr. o. 
ért . (80 f.) 

Ezen liivány birtokosa az esperességi 
özvegyárva-intézet pénztárába bekebelezési 
dij fejében egyszer mindenkorra 120, szóval 
százhúsz for. o. ért. (240 k.). valamint éven-
kint 12, azaz tizenkét for. o. ért. (24 k.) fi-
zetni tartozik. 

A pályázók a szükséges okiratokkal föl-
szerelt és sajátkezüleg irt folyamodványukat 
1904. márc. 17-ig az alulirott espereshez 
küldjék be Orosházára. 

Szarvas, 1904. febr. 29, Orosházán, 1904. 
febr. 29. 

9 

Haviár Dani Veres József s. k. 
egyházmegyei felügyelő. 24 2—2 esperes. 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. ev. egyházmegyé-

hez tartozó resiczai kongruás egyházközség 
lelkészi állomására. 

1. Javada lom : 1600 kor. 
2. Szabad lakás (bárom- szoba, kon}'ha, 

kamara, padlás és egy kis kert az udvaron). 
II. Szolgálati nyelv a német, a ki a tót 

nyelvet birja, előnyben részesül. 
Szabályszerű jelentkezés f. évi március 

20-ig a főesperessi hivatalnál. 
Temesvárot t , 1904. febr. 24. 

Kramár Béla 
22 2—2 főesperes. 
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A szatmári kiállításon (1903). jury tag, aranyérem 
és díszoklevéllel kitüntetve. 

Jobb és megbízhatóbb 

m a g v a k a t 
s olcsóbban sehol sem kapni, mint 

F á b i á n B é l a 
magkereskedésében 

Budapest, IX. ker. Üllói-ut 73. szám. 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 

12. 1 0 - 6 . 

M A R X é s MEREI 
magyar tanszergyárosok 

Budapest, VI, Aradi-utca 60. 

34-
34-34-34-34-34-3^ 3^-
34-34-3^ 3^-34-34-34-34 34-34-34-34-
34-34-

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért és versenyképes-
ségért, 12-5 

i Hazánk legrégibb harangöntödéje. £ 

Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi jótállás. 

HSsp* Előnyös feltételeit engedtetnek. 

SELTENHOFER FRIGYES FUI 
SOPRONBAN 

cs. és m. királyi udvari szállítók. 
Ajánlják legjobban berendezett harangöntődéjüket 

a t. községek- és egyházakűak. Harangok bármely nagy-
ságban és zengzetben csak a legfinomabb harangércből 
tiszta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok újra-
öntetnek : ezek, valamint az új harangok is, a már meg-
levőhöz teljes összhangzatban öntetnek, Minden harang 

hangja előre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz-
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákkal 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. Ková-
csolt vasból készült 
tűzmentes harangáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 
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Országh Antal 
orgona-készitö Nagyvái'adón. 

6̂3̂  

E lvá l la l és kész í t a l e g ú j a b b viv-
— m á n y u — 

c s ö - p n e u m a t i k u s 
és 

gépezetes orgonákat 
kúp rendszer szerint. 

Öreg orgonákat átalakít és javít jutányos 
árban 

• S a j á t g y á r t m á n y ú . 

iskola harmóniumokat 
raktáron tart 

és elad mérsékelt áré r t. 
1 2 - 3 
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Egy háztartási mérleg ingyen! 
Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott raktá-

ramból világliirü s kiválóságukért általánosan kedvelt 

mexikói ezüst-áruimat 
jj és pedig : 

6 drb mexk. ezüst asztali kést 
„ ,, evő villát 
,. ,, evőkanalat 
„ ,. kávéskanalat 

kiváló deszertkés 
,, deszertvílla 

mexk ez. levesmer. kanál 
„ ezüst tejmeritő 

elegáns szalon asztali 
gyertyatartót 

összesen csak 6 * 5 0 f r t . 
Minden megrendelő ezenkivül jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő Í2 és fél kiló l iordképességü 
háztartási mérleget kap teljesen diitalanúl. A mexikói ezüst 
egy teljesen fehér fém (belül is) melynek tartósságáért és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvéttel történik az euró-

pai raktárból. 12—10 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6. 

Hihetetlen! 
4V2 kQ- legfinomabb a sajtolásnál kevéssé megsérült 

^ S ^ P I P E R E S Z A P P A N 
(kb 50 drb) rózsa speik, moschus és ibolya il latokból 
szépen összeválogatva, mig a készlet tart 5 koronáért 

kapható. 
A pénz e lőleges beküldése vagy utánvét mellett küldi 

Auffenberg József Budapest, VII. Huszár-utca 6. 


