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Felhívás 
a hazai mindkét protestáns egyházmegyékhez és 

le lkészi karhoz.*) 

Köztudomású dolog, hogy ugy az ágos-
ta i evangelikus egyetemes gyűlés, mint az 
ev, ref. konvent által k iküldöt t protes táns 
vegyes bizot tság egy hivata losan is ismert 
,, Véleményli-ben á l lapodot t meg a végből, 
hogy az 1848. XX. t.-c. 2-ik és 3-ik §-ban 
lefektetet t nagy elvek — mint örök igazsá-
gok — ne csak papiroson marad j anak , ha-
nem a törvényhozás ál tal az életben gyakor -
lati megvalósulást is nyer jenek. 

Igazság szeretetünknél fogva el kell is-
mernünk, hogy a jogegyenlőség követelése 
mindenki t meglephet t iszteletteljes, de igaz 
és önérzetes hang jáná l fogva, mer t az ilyen 
bá tor fellépés nálunk szokatlan. Régi sebek 
vannak ott fe lszaggatva s példák bőségesen 
felhozva, hogy törvényesen bevet t vallásfele-
kezetek között 1848. óta a jogegyenlőség elve 
ugy a róm. kath . egyház, mint a hivatalos 
polgári hatóságok részéről többnyire lábbal 
t ipor ta to t t . Az anyagi segélyezés tek in te té -
ben is meg vau ott á l lapi tva az az összeg, 
mit a fent idézett törvény szellemében kér 
a közös bizot tság külömböző cimeken az ál-
lamtól. De ugyanakkor , midőn jogos kíván-
ságai t felsorolja, az 1600 koronában már ré-
gebben megál lapí to t t létminimális összeget 
lelkészi törzsfizetésnek nemcsak meghagyja , 
de még reményt se nyúj t nekünk a r r a nézve, 
hogy valaha a prot. lelkészi alapfizetés még 
több is lehet, holott mi nagy reményt fűz-
tünk ahhoz egyházmegyék véleménye és hir-

*) Jegyzet. A közös ügv érdekében szívesen közöljük e 
„Felhívást" es ajánljuk olvasóink sz. figyelmébe. Szerk. 

lapi t á rgya lások a lapján, hogy a közös b i -
zo t t ság munká l a t ában 2400 korona lesz alap-
fizetésül felvéve. 

A mikor az uj egyházi tö rvényjavas la t 
hozzászólás véget t az egyházkerüle tek ú t j á n 
az illetékes egyházmegyékhez leküldete t t , 
ha figyelembe vesszük r z 56 ev ref. egyház-
megyének hivata losan is k iadot t véleményét 
azon meggyőződésre jutunk, hogy a legtöbb 
egyházmegye az 1600 korona törzsfizetést 
keveselte s kivánta , hogy ez 2000 vagy 2400 
koronára emeltessék fel ál lásunk fontosságá-
hoz illő korpót lékkal . Az egyházkerü le tek 
nyi l tan már állást nem foglal tak s a közös 
bizot tság pedig még csak a j k á r a sem veszi 
azt, hogy az 1600 korona mint lelkészi alap-
fizetés kevés, hanem megelégszik a lelkészi 
korpótlék hangsúlyozásával . 

Xagyt iszte le tü Egyházmegye i Közgyűlés ! 
Tisztelendő lelkészi kar ! 
Mi, a felső-borsodi ev. ref. egyház me-

gyének ez időszerinti lelkipásztorai , — a 
mennyiben az ügy sürgőssége és az idő rö-
vidsége mia t t egyházmegyei közgyűlésünk 
idejét be nem vá rha t tuk — Sajó-Szentpéteren 
1904. ápri l 8. t a r t o t t egyetemes lelkész érte-
kezleti közgyűlésünkben egydian^u lelkesedés-
sel azon ha tá rozot t meggzőződésünknek adunk 
kifejezést, hogy a magyarország i mindké t 
pro tes táns egyház lelkészi kara jóváhagyó pe-
csétet semmiképen nem üthe t a közös bizott-
ság á l ta l felvett 1600 korona lelkészi törzs-
fizetésről szóló „ Vélemény11-re. 

Mi, ha azt akar juk , hogy rendeztessék 
az 1848. X X . t.-c. szellemében való méltá-
nyos segélyezése anyaszen tegyháza inknak , 
akkor jogosan e lvárhat juk, hogy a legkisebb 



javadalom ne 1600, de 2400 korona legyen 
törzsfizetésül megállapítva. 

Ezt joggal követelheti a prot. lelkészek 
állásának fontossága. Joggal követelheti a 
szigorúan megkívánt akadémiai képzettség. 
Joggal követelheti azon méltányossági elv, 
hogy ha az államhivatalnokok, megyei tiszt-
visélők, vasutasok, jegyzők, tanítók fizetése 
emeltetett : ugyanakkor a prot. lelkészek fi-
zetése is méltányosan emeltessék. Ezt köve-
telheti az új egyházpolitikai törvények életbe-
léptetése miat t elveszített stoláris jövedelem 
csökkenése. Ezt követelheti a mai megélhe-
tési viszonyok megnehezülésének, a drága-
ságnak. a neveltetési költségek felszaporodá-
sának és a magasabb igém^eknek kielégíté-
sének gyötrő gondolata. 

Ezt követelheti végül azon évszázadok 
óta tapasztal t ügybuzgalma, vérrel megpe-
csételt hazafias lelkesedése annak a lelkészi 
karnak, mely ezer gondok között ugyan, de 
mindenkor ügybuzgalommal tudott forgolódni 
nemcsak az Úrnak szent oltára körül, ha-
nem hazafias lelkesedésével, jó példájával e 
sok nyelvű és felekezetű államban ugy az 
édes magyar nyelvet, mint a nemzeti alkot-
mányos jogot és szabadságot is nem egyszer 
meg tudta védelmezni. Gályát, börtönt, vér-
padot, bitót ismert ez a lenézett protestáns 
papság, mert evangéliumának három szent 
parancsolat ja van : Isten haza és ember-
szeretet ! 

Hogy a lelkészi kongrua annyira-meny-
nyire rendeztetett , hogy az állam asztaláról 
már egy morzsát kaphat az a nélkülözések-
ben kifáradt, prot. lelkészi kar is : az igaz-
ság érdekében ki kell mondanunk, hogy vé-
leményünk szerint ez a törvén}' nagy rész-
ben a „Kö^papok Lapja" nemes mozgalmá-
nak a gyümölcse s annak az értekezletnek 
eredmény-e, melyet erdélyi testvéreink ren-
deztek Budapesten a 90-es években. 

Az igazság érdekében ki kell monda-
nunk, hogy most is, ha mi önmagunk, ha 
innen alulról mi kicsinyek nem kívánjuk jo-
gos igényeink kielégítését, a mi felettes ha-
tóságaink talán általunk nem ismert indokok 
miat t még követeléseikben is megelégedtek 
oly csekély alapfizetéssel, a mennyi fizetése 
van azoknak, a kik sem akadémiát nem vé-

geztek, sem érettségit nem tettek s még jó 
ha 4 alsó gymnáziális bizonyítványuk meg 
van. 

Az igazság érdekében ki kell monda-
nunk, hogy a prot. lelkipásztori állás fontos-
ságához méltóan nem becsültetik ; pedig mi 
kifelé soha nem gravitáltunk, nekünk it t 
élni-lialni kell ! 

Sajnálattal , sőt fájdalommal kell mind-
ezekről őszinte és igaz vallomást tenni ! 

S midőn vívódunk a hétköznapi gon-
dokkal, s látjuk, hogy a lelkészi pálya — a 
csekély javadalmazás miatt — nem vonzó 
s üresen állnak parochiáink, és az idős Pál 
apostolok lábainál, — segédlelkész hiány mi-
at t — nem ülnek sok helyen ifjú Timotheu-
sok, azon nyílt kérdést vetjük fel : 

Szabad-e ölbe tet t kezekkel nézni a hazai 
prot lelkészi karnak a dolgok ilyetén fo-
lyását '? 

Szabad-e némának maradnunk akkor, 
midőn az általános fizetésrendezés és az 1848. 
XX. t.-c. keresztülvitele kormányprogramul '? 

Szabad-e még mindig azon remén}~ben 
ringatni magunkat, hogy a mi fizetésünk 
még akkor is rendeztetik, ha annak föleme-
lését soha nem kérjük ? 

Bármilyen tisztelettel is viseltetünk fel-
sőbb hatóságaink iránt, ki kell mondanunk 
hogy a lelkészi alapfizetés rendezése tekinteté-
ben csak egy bátortalan lépést tett , a helyett, 
hogy hivatkozva a kongrua törvény tárgya-
lásakor több oldalról elhangzott azon nyilat-
kozatra, hogy az 1600 korona legkisebb alap-
fizetés nem tekintetik véglegesnek, hivat-
kozva kormány Ígéretekre, hivatkozva az új 
egyházi törvényjavaslat 55. §-ára, nviltan ál-
lást foglalt volna érdekeink mellett. 

Ezen okoknál fogva jogos igényeink ki-
elégítése végett a becsületes küzdelem terére 
nem csak kilépünk, de tisztelettel felkérünk 
minden hazai rokon gondolkozású protes-
táns egyházmegyét, felkérünk minden pro-
testáns lelkipásztort, hogy nagyon is idő-
szerű kérdésünket meghányni-vetni s ebben 
a kérdésben állástfoglalni méltóztassanak. 

Mi a kérdést oly fontosnak tar t juk, hogy 
ez még a rendkívüli egyházmegyei közgyű-
lés összehívását is megérdemli. S ha aztán 
a testvéregyházmegyék magokévá teszik az 



eszmét, ha a prot. lelkészek a legkisebb ja-
vadalom kérdésben más álláspontot foglal-
nak el, mint közös b izo t t ság ; ha a ,,Véle-
mény" nél erősebb hangú s többet kérő lesz a 
közvélemény, akkor minden egyházmegye 
küldjön legalább két képviselőt eg\T Buda-
pesten tar tandó értekezletre, a mely testületi-
leg járulna a kormány vezetőihez jogos 
kérésének meghallgattatása s megvalósítása 
érdekében. 

Ha pedig felhívásunk pusztába kiáltó 
szó lenne ; ha a prot. lelkészi kar kibontott 
zászlónk alá nem tömörülne, ha legéletbe-
vágóbb kérdésünkben velünk egyet nem 
érezne : mi akkor is nyugodt lélekkel fogjuk 
elmondani, hogy megtettük kötelességünket. 

A győzelem reménységével biztatjuk ma-
gunkat, ha ma nem, de holnap és azt mond-
juk, ha olyan lelkesedés szálja meg sziveite-
ket, mint a milyen hevitette a mi lelkünket : 
akkor e szent és nemes küzdelemnek édes 
jutalma kellő kitartás mellett el nem ma-
radhat. 

Kitűzött ezélunk elérése érdekében a 
további lépések megtétele a közvélemény 
megnyilatkozásától függ. 

Atyafiúi és kartársi szeretettel maradtunk 
Sajó-Szentpéteren, 1901. ápril. 8-án tar to t t 
egyetemes lelkészértekezleti közgyűlésünk 
nevében és megbizásából. 
Vadászy Pál, Szuhay Benedek, 

esperes-etnok. főjegyző. 

Cson tó Káro ly , E lek József , 
bizottsági tagok. 

„Korunk és az evangéliom'-ból. 
R' s/.lotek Hetvényi Lajosnak a Mesterháy Gedeon által kitű-

zött pályadíjjal jutalmazott munkájából. 
Jelige : ,,Várjatok nagy dolgokat Is-

tentől és tegyetek nagy dol-
gokat Istenért." 

C a r e y. 
(Folyt.) 

Ezzel korántsem akarom kicsinyelni az 
ily irányú munkásság jelentőségét, fontossá-
gát és szükséges voltát, — hisz' ha az éle-
tet veszedelem fenyegeti, akkor az életet 
menteni kell ; csak jellemezni óhajtottam a 
jelenkori sajátságos vallási viszonyokat s rá 
akartam mutatni arra, hogy az idő szüli a 
vallásosságot ; midőn az egyes fejlődési foko-
zatokon eljön ebhez az idők teljessége, ak-

kor nem kell erőltetni a vallást az emberekre, 
sőt még máglyával, fegyverrel, a legkegyet-
lenebb kinzásokkal sem lehet őket tőle elté-
riteni. Ha pedig nincs itt még az idők tel-
jessége, ha a ta laj nem kedvező a tenyész-
tendő növényzetre, akkor a kertészek kény-
telenek az üvegházi tenyésztéshez fordulni. 
Szép virágok teremnek itt is, gyönyörködünk 
bennük, oh de mégis a kábitó illattal túlte-
litett üvegház minden virága mennyire más, 
mint például a szabadban, a zöld mezőben 
maga az Isten keze által plántált kis ibolya. 
— De még az üvegházi virágnál is olcsóbb 
a csinált mű virág. Xagy ma a művészet, 
oly remekül tudja utánozni az eredetit; ügyes 
ma a reklám, oly tetszetősen helyezi el a 
szinesre kifestett papiros virágot a kirakat-
ban, hogy egészen természetesnek látszik. A 
kinek vagyon füle a hallásra, hallja — és 
elszomorodik. 

Az Úrnak még megmaradt hivei ezért 
sóhajtoznak, panaszkodnak, dorgálják a kort, 
az elvilágiasodást, kifakadnak az anyagiság 
ellen ; hivják vissza azt a régi, egyszerű kort, 
de biz' az nem akar megjelenni. Elégedetlen 
majdnem mindenki ezzel a modern világgal 
és mégis halad feltartóztatlanul tovább min-
den erényével (mert azért ez is van) és min-
den bűnével egyetemben. És ebben a zűrza-
varos hajszában a vallás mintegy ágról sza-
kadt árva sinlődik. Van egy hűséges gondo-
zója, ápolója : az egyház, de ennek helyzete, 
szerepe is a fentebb pár vonással jellemzett 
sajátszerű vallási viszonyokból folyólag mintha 
megváltozott volna. Hajdan az egydiáz azért 
keletkezett, mert hivők voltak és napjaink-
ban inkább az a jelleg domborodik ki, mely 
szerint az egyház mintha azért volna, hogy 
hivők legyenek. A lelki munka ma nem any-
nyira a közösség élő hitének, — az Istenben 
való életnek boldogitó, felemelő kifejezésére, 
— mint inkább ezen élet számára való mes:-
nyerésre irányul. 

Mig a választottak szomorkodnak s el-
ei csüggednek ez állapotok miatt, addig so-
kan, a kik szintén hivatalosak volnának, de 
könnyelműen, lelkiismeretben furdalás nélkül 
lemondva e jogról, nem tekintik magukat hi-
vatalosaknak, egyszerűen kezdenek napirendre 
térni a valláskérdés fölött. Szent hagyomány-



nak tekintik, mely az élettel századok folya-
mán oly szoros kapcsolatba jutott, liogy egyes 
formáitól, jelenségeitől ők sem vonhatják el 
magukat, de azért reájuk nézve az egésznek 
lényege meghaladott álláspont. Elismerik, 
hogy a legtökéletesebb történeti vallás a ke-
resztyénség, de úgy tekintik, mint a mely 
már leélte magát, melyen a korszellem kere-
ke már keresztül ment. Sőt vannak, a kik 
gáncsolják, vad gyűlölettel átkozzák — mint 
Nietzsche — azt a krisztusi morált, melynek 
jellemző vonása — már t. i. szerintük — 
,,a gerinctelen, puhányszerü, hajlékony, aka-
rattal an, erényes lágyság ;" keményen vádol-
ják Krisztus vallását a keresztyén népek bű-
neiért s fölébe helyezik még a mohamedánis-
must is, annyiban, a mennyiben a maga prog-
ramját hívéi által a történeti valóság szerint 
jobban betöltötte s ezek alapján a keresztyén 
vallást úgy látják, mint a mely a sir szélén 
áll. Egyesek tökéletesebb vallást várnak, má-
sok megvannak győződve a felöl, hogy a mo-
dern élet magát a vallást is ki fogja küszö-
bölni a lelkiélet jelenségei köréből, mert csak 
annak van jogosultsága, a mi reális, csak az 
állhat meg, a mi a verismus alapján n}~ug-
szik. 

Itt jutottam el ahhoz a ponthoz, a hol a 
nyitány alaphangját megadhatom, megszer-
keszthetem azt az akkordot, mely foglalata 
a vallás-, nevezetesen a keresztyén vallás je-
len helyzetére és jövőjére vonatkozó szilárd 
meggyőződésemnek. 

Mindenekelőtt azt kell kiemelnünk, hog}T 

nem a képzelet szüleményéről, vagy egy-egy 
időben uralkodó s majd elmúló szellemi ha-
talomról, hanem egyetemes tényről van szó, 
midőn a vallásról beszélünk. A vallás ép olyan 
világtörténeti valóság, mint a milyen termé-
szeti valóság a világegyetem létezése. Az em-
ber mint lényegének, rendeltetésének megfe-
lelő ember csak annyiban létezik, a mennvi-
ben vallása van s rendeltetésének minden fo-
kon csak oly mértékben tud megfelelni, a 
milyen fejlettségi fokot vallása, az általa a 
legfőbb jónak ismert lényhez, Istenéhez való 
viszonya magában foglal. Tehát igenis a val-
lás a történeti ember lényegével összeforrott 
történeti valóság, a mit bizonyit az a tény, 

hogy minden népnek — a legkezdetlegesebb 
állapotban lévőtől kezdve a legfejlettebbig — 
mindig volt egyéniségével összeolvadt s an-
nak megfelelő vallása s ha ez bizonyos idők-
ben alá-alá hanyatlott, az mindég egyoldalú 
fejlődés átmeneti jellegéből folyólag kóros ál-
lapotokat jelentett. Megdönthetlen történeti 
tény az is, a mint azt Rade*) kiemeli, hogy 
a vallási lanyhaságot, közönyt a teljes val-
lástalanság soha sem váltotta fel, hanem 
utána mindig a vallási felújulás, tisztultabb, 
erőteljesebb vallásos élet s — hozzá teszem 
még — az ember kettős természetének békés 
harmóniába jövetele következett a küzdel-
mek folytán kialakult új életkeret alapjain. 
— A több ezeréves történelem már megbiz-
ható tanitómester és egyúttal elfogulatlan, 
igazságos biró, megbizhatunk Ítéletében. A 
vallást mint egyetemes, folyton élő, soha el 
nem pusztult tényt jelöli meg a múltra néz-
ve s megdönthetlen biztonsággal, a katego-
rikus imperativus határozott Kijelentésével 
ilyennek itéli a jövőre nézve is. 

Még csak azt kell megállapítanunk, hogy 
a jelenben mi az az alap, hol van az a kap-
csolópont, a melyen egy vallásosabb korszak 
felépül, illetőleg a melyhez a jelzett vallási 
fellendülés fűződik. A történelemből nyerünk 
erre is biztos útmutatást és felvilágosítást, 
mely azt mutatja, hogy mindig akkor követ-
kezett az egész vonalon lüktető, élő vallásos-
ság, a midőn az életben nagy bajok voltak. 
A bajokból való kibontakozáshoz keresték, 
kutatták a szabaditó eszmét ; a kísérletezés-
ben először is relativ értékű tételek, elméle-
tek kerültek felszinre, a melyek azonban a 
küzdelemben egyéni érdekcélokká válva ha-
tásukat veszitették, az élet forgatagában el-
merültek s igy a bajokat orvosolni nem tud-
ták. Az orvosságot mindig az az időszak 
hozta meg, a midőn az emberek a kiszáradt 
patakok mellett folytatott kicsinyes, porlepte 
küzdelmek színhelyéről elmentek az absolut 
igazság buzogó forrásvizéhez s ott megtalál-
ták Isten igéjében azokat az eszméket, me-
lyek orvosolták a fennforgó bajokat. Csak 
nézzük a nagy átalakuló korszakokat ; mind-

*) Martin Rade „Die Religion im modernen Geistesie-



egyikben mint megváltó, szabadító vezérigék 
ama eszmék szerepeltek, melyeknek tiszta is-
teni forrása szent könyvünk : a Biblia. Igy 
érintkezett ama korszakok lelkével az isteni 
kijelentés szelleme, igy lett élővé azokban a 
vallásos remény és a vallási igazság. 

Korunknak jellemző vonása a realismus. 
Ezt a földi életet, a valóságnak világát s 
annak értékét akarta az ember teljesen ki-
aknázni s azt úgy alakítani, hogy abból a 
teljes boldogságnak gyönyörűséges lakóháza 
legyen. Kétség nélkül meg van a joga ehhez 
az embernek ; magának a Teremtőnek aka-
rata az : ..Hajtsátok a földet birodalmatok alá;'' 
de természetesen abban a szellemben, a mint 
azt az Isten igazsága kivánja. Azonban ko-
runk világi kultúrája ezt az igazságot meg-
lehetősen mellőzte. És mi lett az eredmény ? 
Az, hogy eme alapon az egészségtelen fejlő-
dés következtében már beállott a realismus 
csődje. Veszedelmes betegségek, undoritó ke-
h-vények, égő daganatok keletkeztek az em-
beriség testén. Vlindennek végső oka az, hogy 
a realismus jelszava alatt mígindult a sza-
badság alapján foh'tatott, de az igazi szabad-
ság lelkét nélkülöző fejlődés a reális életre 
vonatkozólag Istennek kijelentett igazságát 
mellőzte. A nagy bajok tudata a modern élet 
minden körében él már. A realismus és Veris-
mus elsőrangú épitő mesterei is belátják már, 
liogy a földi boldogságnak ama lakóházát 
rosszul építették fel; nagyon is szűkre szab-
ták, a fundamentumot is porló anyagból rak-
ták le, mely a reá nehezedő terhet nem bírja 
meg. Azért a tervezett épület stílusa még 
mindig vonzó és tetszetős. .Korunk ettől el-
állani nem akar, ösztönszerű hivatásának érzi, 
hogy azt felépítse. Kár is lenne lemondani 
e tervről, mert egy szép és igaz, boldogító 
valóság felépítése nem más, mint a tökéletes 
világ, Isten ország a egy részének földi meg-
valósítása. Nincs más mód tehát, mint a rosz-
szul és romló anj 'agból épített részeket le-
bontani s azokat igaz és maradandó érté-
küekkel pótolni. 

Absolut igazságokra van a világi kultú-
rának ma szüksége. A fölszabadult s a szentet 
is megszentségtelenítő alacsony önzés, kicsi-
nyes, nagy dolgokat megrontó érdekek sziik 

látókörű korának meg kell szűnni s helyébe 
igaz, tiszta eszmékért önzetlenül, érdek nél-
kül, pusztán az egyetemes közcélokért lelke-
sülő nagy kaliberű korszaknak kell ismét kö-
vetkezni. Via, midőn igen sok igazság (?) van 
s épen ebből folyólag lépten-nyomon ismét-
lődik a skeptikus, pilatusi kérdés : ,,mi csoda 
az igazság ?" s ez az élet kicsinyes érdek-O O J 
harcában rendkívüli zavarokat idéz elő, meg 
kell találni az egyetemes reális életre vonat-
kozólag azt a nagy, egyedüli, absolut igaz-
ságot, a melyben az élet különféle körei, úgy 
a legnagyobbak, mint a legkisebbek, a saját 
igazságukat megtalálják. Absolut igazságok 
a földi élet tökéletes rendjére vonatkozólag 
is csak az isteni kijelentés könyvében a Szent-
Írásban vannak. Nem egy megvalósithatlan 
ábrándvilágot foglal ez magában, hanem egy 
tökéletes világot a tökéletlen világ számára, 
hogy alkalmas időben minden korszak a maga 
jellege és szüksége szerint abból az eszményi 
világból tehetségéhez képest egy-egy részt 
megvalósítson. 

Krisztus igazsága az egész egyetemes 
örök élet s ebből folyólag annak egy része : 
a jelen földi, reális élet számára is szóló igaz-
ság. Korunk jellege tehát azt kivánja, hogy 
vele a Krisztusban történt isteni kijelentés-
nek a földi élet tökéletes rendjére vonatkozó 
igazsága érintkezzék. Mert a tetszetős látszatba o o 
öltözött nyomorúság az életet igazabb ala-
pokra kivánja fektetni, a nagy teherré vált 
világi hivalkodás lassankint nemes egyszerű-
ség után fog vágyakozni, az igazság keresé-
sében már önmagával meghasonlott emberi 
elme és érzelem a legfőbb jót az évezredek 
által is megbizonyított absolut igazságban 
fogja keresni. A jelenkori züllött viszonyok 
igy egyengetik az utat reális alapon Jézus 
Krisztus evangebuma felé. 

Ebben a gondolatban talál lelkem meg-
nyugvást a mai szomorú állapotok között, 
ebből merit erőt és kitartást a nehéz mun-
kára, tudván azt, hogy a zajló hullámok fö-
lött a realismus es verismus korában Krisz-
tus jő felénk, még pedig történeti egyénisé-
géhez oly közel álló valóságban és igazság-
ban, mint eddig tán még soha. A forrongá-
sok mélyére pillantva úgy látom, hogy e mo-
dern kor önkénytelenül is megszüli milliók 



hittudatában a reális Krisztus-képet, mely a 
huszadik század szemeivel nézve ideálisabb 
lesz, mint a multaké — s győzni fog az élet-
ben az evangelium egészséges realismusa és 
tiszta verismusa. Mert Krisztus vallását fél-
teni annyi, mint a napot félteni, annak el-
tűntén siránkozni napfogyatkozáskor. Tudjuk, 
hogv ilyenkor nem a nap lett kisebb, nem 
az fogyott meg, hanem a hold takarja el 
részben vagy egészen szemeink elől. Ilyen el-
takaró testek vannak ma a szellemvilágnak 
örök napja előtt. Ha ezek mint tűnő-, de 
egyidőre sötétítő testek elvonulnak, akkor is-
mét nem képzeletileg, hanem a maga való-
jában jön az emberhez, az ember szivébe 
Jézus Krisztus, az örök szabaditó. 

Nem hasonlitom magamat az ó-szövet-
ségi prófétákhoz, de azért látom, érzem, hogy 
nagy dolgok fognak következni. Azért ,,vár-
jatok nagy dolgokat Istentöl" ,,Miként a vil-
lámlás, ki jő napkeletről és megtetszik nap-
nyugatra is, úgy lészen az ember Fiának el-
jövetele is !" Hogy ez az idő sokáig ne kés-
sék, mindnyájan, kik a jövendő szövőszéké-
nél ültök — pedig mindnyájan ott ülünk — : 
Ébredjetek ! Hogy a világ Ura ne legyen 
kénytelen majdan a. mi vásznunkat az ő igaz-
ságának hatalmas kezével a jövendőnek be-
láthatlan kárára pozdorjává szakitani, köves-
sük a jelszót: „Tegyetek nagy dolgokat Is 
lenért !" 

* # 
* 

Eme hittel és reménységgel fogok mun-
kám megirásához, melynek tulaj donképeni 
célja az, hogy korunkat az evangeliumi ke-
resztyén séggel való viszonyban jellemezzem. 
Teljes öntudatossá azonban korunknak a ke-
resztyén vallással való viszonya csak akkor 
lesz, ha tárgyilagos elfogulatlansággal kutat-
juk a bajok okait és ha keressük az azok 
orvoslására szolgáló eszközöket s feladatunk-
nak csak úg}^ felelhetünk meg, ha ily keret-
ben a modern élettel való vonatkozásban meg-
irjuk a tiszta evangeliumi kerésztyénségnek 
apologiáját. 

Érzem, hogy erőmet felülmúló nagy do-
logba kezdek, de nem tehetek róla, hajt va-
lami engem. Es ha a szives olvasó észreveszi, 
hogy ez a hajtó erő az Ur dolgai iránt való 
szeretet, akkor kérem, hogy írásom gyenge-

ségeit is ne haraggal, hanem a közösen sze-
retett ügynek javára jóakaró szeretettel ítélje 
meg. 

És te Uram, jóságos Istenem, nyisd fel 
előttem a te igazságaidnak házát, világosítsd 
meg előttem a te utaidat, hogy lássam, mi 
légyen a te akaratod. És ha gyönge szemem 
mégis rosszul látna, gyarló elmém tévesen 
ítélne, igazságnak Ura bocsásd meg nekem. 

Tied a dicsőség. 
Léteden nyugoszik a Mindenség, Isten! 
Hatalmad beszéli a magas ég boltja, 
Hozzád ver tel szivem bizodalmas bitben 
Mert az áldást reám nagy jóságod ontja. 
Erőd és jóságod hirdeti a föld 's ég-
Isten ! égen-földön tied a dicsőség. 

Jó nincs senki, csak Te, Isten öi ök szentség 
A bűnt, hiúságot szivedből utalod, 
Azért az álnokság mindentudó Felség 
Irgalmat kegyelmet nem is talál Nálad. 
Tiszta szivüeké az égi örökség, 
Isten, égen-földön tied a dicsőség. . 

Isten! égen-földön tied a dicsőség! 
Ezt tanitá egykor Egyszülötted ajka. 
Szavát visszhangozta viruló mezőség 
Majd a tenger zugó 's lecsendesült habja. 
Hívek seregi is hőn buzogva zöngték : 
Isten, égen-földön tied a dicsőség. 

De im, uj hit készül, áll is az oltára 
Röla az önhittség tömjénfüstje száll fel, 
S ki büszkévé kezd már lenni önmagára 
Egostromló eszét dicséri az ember. 
„A midőn titkát kitárja a föld 's ég 
Emberi észt illet isteni dicsőség !" 

Megváltó Úr Jézus ! sújts le keresztfádról 
Farizeusoknak kérkedő hadára, 
Hogy megemlékezvén az ég irgalmáról 
Bünbánatban térjen önhitt sziv magába 
S boldog hittel vallja: Isten örök Felség, 
Az égen és földön tied a dicsőség! 

Király Mátyás. 

Belföld. 
Kitérés. Elszomorító hírt kapunk a báró 

Podmanic\ky család egyik ágának hitehagyásáról, 
br. Podmaniczky Béla a rimaszombati méntelep 
parancsnokának, néhai br. Gerliczy Erzsébettől 
született mindkét fia : Béla huszártiszt, Károly 
jogász, kik anyjok, de kivált nagyanvjok br 



Gerliczy Félixné bigott nevelése és befolyása 
folytán, kitért őseink hitéből s pápistává lettek. Az 
apa, most nősülvén, lett felesége kedveért ka-
tholikussá, testvére Endre szintén kitért már előbb. 
Igy ingattatik meg családi érdek és befolyás 
folytán sok ,prot. vallási meggyőződésében s csak 
annál szomorúbb ez, lia egy oly családnak tagjai, 
mint a Podmaniczkv család, mely annyi érdemet 
szerzett magának a reformátió fölvirágzása körül 
hazánkban s kiknek emlékét mindig csak tisztelettel 
vesszük ajkunkra — teszik ezt. Az 1780 években egy 
br. Podmaniczkv Johanna veti meg a n.-váradi ev. 
egyház alapját s nőst a késő unokák úgy adnak 
tisztességet őseik emlékének, hogy lábbal tapod-
ják azt — mert a két fiú kitérése ott történt nagy-
anyjuknál. „Az ö cselekedeteik jutalma követi 
őket!'1- mondja az Írás. 

Értesítés. Fölkérem azokat a külföldi tudo-
mányegyetemeken tanuló eperjesi és soproni liit-
jelőlteket, a kik a külföldre szóló valamelyik 
collóunmi ösztöndíjban részesülni akarnak, hogy 
kellően fölszerelt s a collég, tanári karhoz inté-
zett kérvényeiket a Gollegium igazgatóságánál 
{Ludmann Ottó collég, igazgató) május 15-ig be-
nynjtani szívesek legyenek. Eperjesen 1901 ápr. 
15-én Dr. Szlávik Mátyás, ev. theol. dékán. 

1894. XXXIil. (Lelkészek nem lehetnek anya-
könyvvezetők). A közel múltban a képviselőháznak 
azon bizottságában, mely az állami anyakönyvveze-
tésröl szóló törvény módosításával foglalkozott, Po-
lónyi Géza azt indítványozta, hogy az állami anya-
könyvvezetéssel bízassanak meg azok a lelkészek 
is, akik azért folyamodnak. A miniszterelnökön ki-
vül S/.ivák Imre is szólt az indítványhoz, még pe-
dig mindkettő ellene. Szivák holmi dogmákkal ho-
zakodott elő, melyek állítólag nem engedik meg 
azt, hogy lelkészek állami anyakönyvvezetők le-
hessenek. Erre Polonyi igen helyesen jegyezte meg 
azt, hogy a dogma egyaránt szól a papnak is, a 
laikusnak is. Nem kevésbbé érdekes volt a minisz-
terelnök érvelése — szintén az indítvány ellen. Gr. 
Tisza tárgyi okokból látja lehetetlennek az indít-
vány elfogadását, mert az egységes állami törvé-
nyek szeiinti anyakönyvvezetés illnzóriussá lenne, 
mihelyt a vezetésbe felekezeti szempontok is be-
folynának, vagy esetleg abban dominálnának. Ez az 
érvelés szintúgy nem fogadható el helyesnek mint 
a S/.iváké, azért, mert látszólag az összes lelké-
szekre vonatkozik, tehát a protestánsokra is. De 
szeretnők tudni azt, hogy micsoda okok tartanák 
vissza az evangélikus vagy a református lelkésze-
ket attól, hogy az áll. anyakönyvvezetést elvállal-
ják ? 11a az érvelés csak látszólag szól általában a 
lelkészekről, valójában pedig a róm. kath. papok-
ról — ne tessék egy kalap alá fogni azt, a mi nem 
együvé való. A róm. kath. papok csakugyan nem 
vezetnék az anyakönyveket az állam törvényei sze-
rint, erre elég szomorú adataink vannak. Avagy 

azért, mert a kormány is tudja, hogy kath. papo-
kat kinevezni nem lehet — mi okhól kell előre ki-
mondani azt, hogy protestáns papra sem lehet 
bízni az anyakönyvvezetés. Azaz hát az okot — azt 
tudjuk, csak azt nem értjük, miért nem lehet őszin-
tén megkülönböztetni ott, a hol a különbség na-
gyon is nyilvánvaló ? — No de meg lehet érteni ! 
Elég szomorú ! 

A debreceni egyetem ügyének előbbrevitele cél-
jából — úgy értesülünk, hogy Csiky Lajos debre-
ceni theologiai tanár egy külföldi nagyobb körútra 
indul, hogy az egész világ reformátusainak figyel-
mét felhívja a debreceni egyetemre, E célra a pres-
bitériumoknak június 28-án Liverpoolban tartandó 
gyűlésen is részt akar venni. Svájcban, Angolor-
szágban és Skótországban gyűléseket szándékszik 
rendezni és előadásokkal, felolvasásokkal, egyházi 
beszédek tartásával az egyetem céljaira gyűjteni. — 
A kath. sajtó természetesen ismét megragadja az 
alkalmat, hogy elsütögesse fegyvereit a protestán-
sok ellen — mintha csak önmagát rajzolná, olyan 
benyomást tesz az „Alkotmány" kifakadása, a mi-
kor „Protestáns egyetem" cim alatt felekezeties-
kedéssel, kosmopolitismussal stb.-vei vádolja a pro-
testánsokat. Az ilyeneket mi is, református testvé-
reink is már megszokhattuk. — Csiky tanár ur vállal-
kozásához pedig őszinte szerencsét kívánunk. 

Igazítás. 
Mnlt számunkban a „Kérdés" szövegében ér-

telem zavaró hiba van ; a pályázat nem jul. 10-én, 
hanem 16-án jár le. E kérdésre eddig a következő 
felelet érkezett be. 

Felelet. 
E becses lap 15-dik számában azon kérdés 

vettetik fel : vájjon rendes lelkésznek vehető-e az 
olyan, a ki félévi segédlelkészkedés után egy 
másik kerületben megválasztatik ugyan rendes 
lelkésznek, de ez állást még el sem foglalva, máris 
ujjabban pályázik egy bányakerületi egyház rendes 
lelkészi állomására? 

Itt első sorban az a kérdés döntendő el : 
rendes lelkésznek vehető-e az, a ki rendes lelkész-
nek van ugyan megválasztva, de abba még 
beiktatva nincs, azt az állást még einem foglalta? 

Rendes lelkész az, a ki valamely egyházköz-
ség által megválasztatott, ezen egyház által ki-
állított és felsőbb egyházhatósági lag is megerősí-
tett hiványt elfogadta és a lelkészi hivatalba 
hivatalosan beiktaltatott. A lelkész elfogadhatja a 
hiványt, de hogy az őt megválasztó egyházban 
fungálhasson, ahoz szükséges az arra való fel-
hatalmazás, a mi a beiktatáskor történik. Igy te-
hát, csak akkor lesz azon egyháznak rendes 
lelkésze, ha végbe ment a beiktatás. 



Alkalmazva ezen tételt a felvetett kérdésre, 
világos, hogy nem a választás, hanem a beiktatás 
itt a döntő. 

Hogy a fenteiibi okoskodás helyes, az kitű-
nik még a bányakerület papválasztási szabályren-
delet 55. §-ának 5-dik bekezdéséből. Ott ugyanis 
az van mondva: „Az uj lelkészt a lelkészi javada-
lom a beiktatás napjától kezdve illeti". Vagyis, a 
beiktatás napjától lelkésze ő az egyháznak, e nap-
tól kezdve- van csak joga a lelkészi teendők vég-
zéséré, füzetesének élvezetére. 

A másik kérdés, a mely felvettétett az: a 
pályázat határnapja, vagy a jelölés napja-e az 
irányadó ? A pályázat benyújtására kitűzött nap a 
döntő. Ha az a segédlelkész a ki másutt rendes 
lelkésznek megválasztatott, de állását mint rendes 
lelkész még el nem foglalta, még be nincs iktatva, 
hanem még mint segédlelkész működik : akkor 
csak mint s. lelkész pályázhat, mert a fentebbiek 
szerint de jure ő még nem rendes lelkész. Ha 
pedig mint s. lelkész csak egy félév óta működik, 
akkor a lelkészválasztási szabályrendelet 18 §-ának 
b. alpontja alapján nem is jelölhető, mert nem 
felel még meg a szabályzat követelményeinek. 
Érje bár el a jelölő gyűlés napjáig a jelölésre való 
jogosultságot, a pályázat lejáratakor nem birván e 
joggal, — a jelöléstől elesik. Összegezve a fentebbie-
ket: a pályázó nem jelölhető, mert bár ' rendes lei-
késznek van megválasztva, de ez állásba még nincs 
beiktatva ; ha pedig még nincs beiktatva, akkor 
nem rendes lelkész, hanem csak félév óta működő 
segédlelkész. F. L. 

Felelet II. 
— a f. é. 10. számunkban foglalt kérdésre. — 

E lapok hasábjain a 10-ik számában egyik 
lelkésztársunk ama kérdést vetette föl, vájjon 
evang. lelkész megkeresztelheti-e a vegyes házas-
ságból származó nem evang. gyermeket. E kérdésre 
dr. Flórián eperjesi jogtanár szakavatott tollából 
jelent meg egy felelet, mely oda concludált, hogy 
az ilyeneknek a megkereszteltetését evang. rész-
ről egyenesen meg kell tiltani. 

Megengedem, hogy a tanár úrnak államjogi 
szempontból igaza van, ámbár lehetne az ellenke-
zőt is vitatni, de egyházjogi szempontból mely 
ránk nézve első sorban kötelező, felelete nem 
áll meg. 

A keresztelés úgy a prot. mint a kath. jog-
szerűit felvétel a ker. egyházba. Egyházjogi szem-
pontból tehát nem eshetik megítélés alá, lia a 
lellkész az ilyeneknek is kiszolgáltatja a kereszt-
séget. 0 a gyermeket az egyet. ker. egyházba 
vette föl. A ker. gyermekek nevelése a keresztség 
által jogilag kötve nincs, az csak a bérmálás vagy 
a confirmatió után kötött, a midőn tényleg a 
felekezetbe léptek. 

S e mellett világosak az igék: .,Tanítsatok 

minden népeket, megkeresztelvén őket stb. — 
mért tagadnám meg Istenigéje hirdetését, vagy a 
szentség kiszolgálását az olyantól, a ki azt óhajtja 
élvezni? Hiszen hűtlen volnék hivatásomhoz, lia 
ezt tenném ! 

A mi pedig az államjogi szempontot illeti — 
az állam előtt irányadó az anyakönyv; ott a gyermek 
a törvényes hitével van bejegyezve ; az állam 
előtt a keresztelés immáron puszta forma, mely 
az Ő anyakönyveinek a lényegét egyáltalán nein 
altarálja. 

Azért mindkét szempontból álláspontom az, 
hogy a ki kívánja a gyermek megkereszteltetését, 
— attól semmi esetre se tagadjuk meg annak ki-
szolgáltatását, mint a hogy az Ige hirdetését se 
tagadhatjuk meg, mert vétkes körülmény se állam-
jogi, se egyházjogi szempontból nem forog fenn. 

Feketepatak. 
Mayen Pál 
ev. lelkész. 

Külföld. 
A bajor ev. tartományegyház legújabb statiszti-

kájából közöljük a következőivet : a katholikusok 
száma 1152159, a protestánsoké 1782921. Előbbi 
egyháznak van 152 alapítványi káptalanja, 2988 
papja, 1915 segédlelkésze, 667 más felavatott kle-
rikusa, vagyis mindössze 5722 klerikusa. A prot. 
ev. tartományegyháznak van 1175 rendes lelkészi 
állása, 135 segédlelkésze. 15 katonai- illetve fogház-
lelkésze, vagyis mindössze 1325lelkésze. Összeha-
sonlítás okából megemlítjük, hogy eszerint egy kath. 
lelkészre esik 778 s egy protes- tánsra 1315 lélek. 
S lia még meggondoljuk azt is, hogy a kath. egy-
háznak Bajorországban a prédikáció, lelkipásztor-
kodás és belmisszió céljaira még 11569 rendi tagja 
is áll rendelkezésére, akkor valóban érthetetlen s 
a paritás ellenére van a centrumpárt az az el járása, 
a melylyel agitál a prot. lelkészi és tanítói állások 
szaporítása ellen abban az esetben, ha azt az ál-
lami vagy prot, egyházi hatóságok sürgősen kíván-
ják. Rómának eszerint Bajorországban is kettős 
mértéke van, és pedig az egyik, a melyet magára, 
s a másik, s melyet a protestantismusra alkalmaz. 
A paritás elvét hangsúlyozza, de csak a maga ja-
vára. Nálunk Magyarországon is autonoinikus sza-
badságot sürget, de csak az állami eredetű dús-
gazdag egyházi jayak szabad és független kezelése 
tekintetében. ,,Te képmutató!" mondaná erre is 
az írás. 

A pogány külmiss\ió javára felhívást bocsátott 
közzé a minap Bahnsen R. breklumi igazgató, a 
melyből kitűnik, hogy az évről-évre fokozódó ado-
mányok dacára a sJesvig-holsteini ev. tartomány-
egyház külmissziói társulata nagy anyagi zavarok-
kal küzd. A múlt évben még 10 ezer márkára lett 
volna szüksége, az 1002—1903. forgalmi évben 156 



ezer márka folyt be szeretetadományokból, n ka-
rácsom kolekta összege volt 13022 márka, vagyis 
a legnagyobb összeg, a mi a tartományegyház 
községeiben eddigelé eléretett. — 1885-ben az 
egész missziói bevétel volt 38 ezer, s 1897-ben 100 
ezer márka. India, Javpur és Telugulu földjén a 
külmisszió munkássága állandóan emelkedőben van. 
Az 1885-iki évben az első keresztyéneket keresz-
telték Salurban ; 1895-ben már 274 keresztyént 
számláltak ; ma 4000 a megkereszteltek s 3000 a 
rnegkeresztelendők száma. 39 iskolájában 1000 volt 
a tanulók száma. 7 fő és 71 mellék állomásán 18 
misszionárius, 3 nővér és 71 benszülött segéd mű-
ködött. A 16 misszionárius között csak 1 a tlieolo-
gus. 3 tartományegyházi lelkész szolgálja a kül-
inisszióra való előkészítés művét. Orgánuma a „Sles-
vig-holsteini missziói folyóirat." A külmisszió ügye 
a többi német ev. tartományegyházban is állandó-
an emelkedőben van. 

Franciors\ágban hiába próbálta a római egy-
házfejedelmek fényes küldöttsége megadásra birni 
Loisy apátot, ezt a liberális kath. egyházi irót és 
bibliai kritikust. Ennek folytán ,,a szent officium'' 
Rómában március 2-án kimondotta a kiközösitést, 
s a párisi érsek bizatolt meg annak szokásos köz-
zétételével. De miután ez a kiközösités máig sem 
publikáltatott, az egész világ kutatja azokat az oko-
kat, a melyek miatt az máig is késik, Valószínűleg 
a kongregátiók feletti tárgyalások a képviselő ház-
ban okai a késedelemnek, A kongregátiók védői 
Róma tolleránsabb viselkedésében keresik a ha-
lasztás okát. Némelyek azt hiszik, hogy a kúria 
valami modus vivendit keres Loisy apát esete 
ügyében s megelégednék a Sorbonné-n viselt ta-
nári állásáról való lemondásával. Különben e re-
form katb. tudósnak Franciaország felsőbb és al-
sóbb papsága körében igen sok a követője. De a 
sokat emlegetett Boarrier A. is legközelebb igy irt 
a „Chrétien Française'- hasábjain: „Egykoron Fran-
ciaország kelt föl azzal a jelszóval: Berlinbe, Ber-
linbe! s határaira tört. Sajnos Franciaország akkor 
legyőzetett és mélyen megaláztatott. Ma újból föl-
kel Franciaország, elkergeti szerzeteseit és jezsui-
táit azzal a felhívással : Berlinbe! Berlinben-szívesen 
is fogadják őket. Hát csak menjenek s készítsék 
elő a mi revanche politikánkat!" Íme az irónia is-
métlődése a történelemben ! 

Nagybritania vallásos-egyházi életének köré-
ből azt olvasom, hogy az ez évi január havában 
Edinburgban ülésezett nagynemzetközi diákmissziói 
egyesület nagy áldással és elismeréssel működik 
az egész kontingensen. Az edinburgi gyűlés a har-
madik ilynemű ülése volt e diákegyesületnek. 803 
részvevője közül 424 angol íi- és 78 nőnemű diák 
vett részt Angliából, A többi 94 részvevő tag, és 
pedig 78 li- és 1() nőnemű diák, Indiából, Kínából, 
Japánból s más keletázsiai területekről volt kiküld-
ve. Fenállása óta e diákegyesület 2185 tagot szer-

zett, kik közül 850 a misszió szolgálatába lépett. 
Szép és dicséretes dolog a társulás és tömörülés 
fiatal véreinknél a Krisztus evangeliuma és az ó 
szent országa szolgálatában. Az ifjúsági egyletek 
mozgalma a XIX. század belső prot. egyházi törté-
netének egyik legszebb és legtanúlságosabb fejezete. 

Norvégiában napirenden vannak a theológiai 
és egyházi küzdelmek. Igy az elmúlt évben is íolyt 
a viaskodás a régebbi és az újabb theol. irány kö-
zött. A norvégiai diákok egyesületében a minap 
Jäger jogtanár, ki nagyon népszerű előadást tartott 
,.az orthodoxiáról, mint a keresztyénség ellenségé-
ről," a melyben Brandes dán tudós agnosztikus vi-
lágnézetével szakítva a positiv keresztyénség hívének 
vallotta magát. Jäger azzal indokolta meg korábbi 
álláspontjától ^való megválását, hogy az agnos-
ticismus szerint „semmi értelme sincsen 
az életnek." Már pedig a mi ifjúságunknak erős 
és határozott ker. vallásos erkölcsi világnézetre van 
ma szüksége. Tiszta morált, erős akarateluatáro-
zást, és életkedvet csakis a keresztyénség nyújthat, 
mely arra van hivatva, hogy a gondolkodó ifjúság éiet-
és világnézete legyen most és mindenkoron." „Felfo-
gása szerint azonban a valódi keresztyénség legna-
gyobb ellensége az egyházi orthodoxia" főleg az ev. 
luth, hitvallás értelmében, a melyben „észellenes sőt 
normális érzetünket mélyen bántó dogmák" foglal-
tatnának. Ügy látszik, a Formula Goncordiae meg-
határozásait érti az emberről, mint „truncus et la-
pisról/ ' mivel a mi tudomásunk és symbólikai is-
meretünk szerint az ágostai hitvallásban nyoma 
sincsen az „észellenes, sőt morális érzetünket bán-
tó dogmáknak." lcle számítja továbbá a pokolról, 
Krisztus absolût istenségéről s a háromságról szólló 
egyházi tanfelfogást, — mi mellett azonban óva int 
Krisztus személyiségének rationalista értelmezésé-
től. Szerinte is a keresztyénség ratianolista értel-
mezése megfosztja azt legmélyebb és legértékesebb 
tartalmától. Az ő Krisztusa az ideális s ép azért is-
teni ember." Különben az orthodoxiáról szólló 
kritikája Rydberg V. svéd tudós felfogása által van 
befolyásolva. Szinte értendő, hogy ez az előadás 
főleg a lutheri orthodoxia részéről erős megtámad-
tatásnak volt kitéve. — A mult év egyházi küzdel-
meinek másik epizódja Fdrden lelkésznek és Miche-
let tanárnak az ó szövetség bírálatáról szóló mü-
véhez csatlakozik. Mindkét mű populáris alakban 
Wellbausen, az ismeretes német ó-szöv. tudós kri-
tikai nézeteit vallja. Fdrden Norvégia egyik legelő-
kelőbb ev. papja és Michelet az egyetlen ó szövet-
ségi tudós az egyetemen. Mindkét mű nagy feltű-
nést, sőt nyugtalanságot okozott főleg a laikusok 
körében, sőt egyházi konservativ részről tanácsko-
zásra is ültek össze a behatoló liberális theológia 
ellen. A gyűlést Christianiában tartották s 000 rész-
vevő közül körülbelül 100 volt a lelkész. E gyűlés 
nagyon ellenséges állást foglalt el a liberális tlieo-
logiával szemben, a melyen úgy Fárden, mint 



Michelet hathatós érvekkel védte annak álláspont-
ját. Megkívántató eredménye nem is volt. Sőt Chris-
tiánia papsága attól távol tartotta magát. Igy hát 
Norvégiában is küzd a theológia az egyháziasság-
gal. Úgy az egyik, mint a másik iránynak megvan 
a maga saját orgánuma, s kilátásunk van még to-
vábbi küzdelmekre. A régebbi iránynak egyik ki-
váló képviselője volt Heuch püspök, ki ez év febr. 
havában hunyt el. — Norvégia azonban a gyakor-
lati egyházi élettevékenységből is kiveszi a maga 
részét s igen virágzó bel- és külmisssiója van. Di-
akonisza házát 1868-ban Christiániában létesített és 
nővéreinek száma 460. Évi forgalma 190 ezer ko-
rona. Van árva és kórháza s egy külön otthona 
elaggott diakonisza nővérek részére. Van diakon in-
tézete is, a melyben 23 diákon működik, mig a 
többi 36 másfelé van elfoglalva. A siketnémák gon-
dozására is van intézete. Nagy baja az országnak 
a munkakerülő cigányság, a melynek megnyerése 
ügyében főleg Walnum lelkész fáradozik. A nor-
vég tengerészeti missziónak 11 főállomása, és pe-
dig 7 nagyobb európai kikötőben, 2 az egyesült 
amerikai államokban és 2 Délafrikában. Olvasóter-
meikben az 1902. évben írtak 39 ezer levelet, 21 
ezer koronát küldtek a tengerészek a lelkészek 
útján szüleikhez és 99 ezer korona tartalékalapjuk 
van. A Norvég pogány missziói társulatnak szék-
helye Stavanger, a hol semináriumot és gyermek-
menhelyet is tart fen. Legrégebbi missziói talaja 
Natálban és a Zuluk földjén van. Újabban Mada-
gaskárban működik igen nagy sikerrel. Natálban 
és a zuluk földjén van a norvégiai misszió társu-
latnak 15 állomása és 2750 ker. lelke. Az 1902. év-
ben 310 egyént kereszteltek. Az istentiszteletet lá-
togatók száma átlag 3000. A misszió szolgálatában 
áll 17 benszülött tanitó és evangelista. A benszü-
lött keresztyének az 1902. évben a misszió céljaira 
3500 koronát adakoztak. Madagaskár partjain és 
belsejében van a missziónak 25 állomása és 58300 
lelke. Az 1902. évben megkereszteltetett 6150, be 
bői 1000 felnőtt. Az istentiszteleteket átlag 55 ezer 
lélek látogatta. A misszió szolgálatában áll 70 ordi-
nált benszülött lelkész és 938 evangelista. A ben-
szülött egyházközségek évi adománya 20 ezer ko-
rona. Madagaskár területén van a norvég külmisz-
sziói társulatnak 970 népiskolája, 1600 benszüllött 
tanítója, 28 felsőbb iskolája, 4 tanítóképzője, 1 theol. 
semináriuma, könyvnyomdája, s bélpoklosok szá-
mára kórháza, a hol 700 beteget láthat el. 2 év óta 
a társulat Kínában és Changshában is missziónál, 
a hol 1 misszionáriusa és 1 orvosa van. A misz-
sziói társulat évi jövedelme 600 ezer korona. Va-
lóban örvendetes jelenségek ezek az evangelium 
szolgálatában a norvégiai külmisszió társulat ré-
részéről. 

A német jezsuita elle ; i es mozgalom chronológi-
áját Wippermann német történeti naptára az 1903. 
évről a következőkben ismerteti: február3. Bülow 

birodalmi kancellár kijelentette, hogy a jezsuiták 
rendjéhez tartozó német alattvalókat nem szüksé-
ges külön törvényhozási intézkedés alá foglalni, s 
igy a híres 2. §. megszüntetése mellett a jezsuiták 
kitiltása ügyében foglalt állást. — február 10. Az 
„Evang. Bund" elnöksége kijelenti, hogy eddigi ál-
lásfoglalásának eredménytelenségét sajnálva óva int 
a jezsuita törvény tervezett megszüntetésétől, febr. 
16, A lipcsei Tageblatt hasábjain Bilding nevű jogi 
író a 2. §. megszüntetésének eredménytelen és ha-
tálytalan voltát ismerteti. Február 17. A „Hamb. 
Nachrichten" hangsúlyozza, hogy Bischmarck a 
jezsuita törvényt nékülözhetőnek nem tartotta. Feb-
ruár 18. A braunsveigi tartományi gyűlés felhívja 
a kormányt, hogy a szövetségi tanácsban a 2. §. 
megszüntetése ellen foglaljon állást, s ugyanakkor 
az Ev. Bund, lipcsei fiókegyiete is protestált. Feb-
ruár 21. A Deutsche Zeitung tömeges aláírásra hív 
fel egy a szöv. tanácshoz intézendő protestatio ügyé-
ben. Február 25. Az r.vang. Bund, felhívást intéz 
az ev. hívekhez február 10. kijelentése értelmében. 
Február 28. Karlsruhéban és március 3-án Góthá-
ban és Berlinben protestáló bizottságok alakulnak, 
március 5. A szászweimári tartománygyűlésen ki-
jelenti Rothe miniszter, hogy a nagyhercegi kor-
mány a 2. §. megszüntetése ellen fog szavazni, s 
ugyanakkor protestáló gyűlések tartattak Dresdá-
ban, Eisenachban és Zwickauban. március 10. Id. 
Pveuss és Szász-Altenburg tartománygyűlése kije-
lenti, hogy a 2. §. megszüntetése ellen fog szavazni, 
március 11. Az Ev. Bund elnöksége Halléban be-
adványt intéz a szöv. tanácshoz, s nagy protestáló 
gyűlést tartott Berlinben. Március 16. A lübecki ta-
nács s a schaumburg-lippei és góthai tartomány-
gyűlés kijelenti, hogy a 2. §. megszüntetése ellen 
fog szavazni. Ugyanakkor nagy protestáló gyűlés 
volt Münchenben és Bielefeldben. Március 26, A 
hamburgi polgárság protestálása. március 31. Das-
bach káplán 2000 frtot ajánl föl annak, ki a jezsu-
iták irataiban megtalálja azok hírhedt tételét a mely 
szerint a ,,czél szentesíti az eszközöket." Április 
10. Hoensbroesch gróf a pályadíj elnyerésére ajánlja 
föl szolgálatát. Végül április 23-án lapjában kijelenti, 
hogy a 2. §-nak semmiféle gyakorlati jelentősége 
sincs. Dasbach kudarca és Stöcker rövidlátása 
azóta köztudomású. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I rodalom. 
Vécsey Géza egyházpénztári könyvelő Óbe-

csén. „A felekezetek pénzügyi és közigazgatási ké-
zikönyve" czim alatt a f. 1901. évi szeptember ha-
vában egy lexiconszerü munkát ad ki, mely a lel-
készek, hitoktatók, szerzetesek, tanitók, kántorok 
nemkülőmben az egyházzal connexióban levő kü-
lönféle egyletek, egyházpénztárak, alapítványok, 



iskolák, úgy a községi vonatkozásokban a községi 
segélyek stb. stb. ügyeit tárgyalja, egyszóval felö-
leli a felekezetek összes világi ügyeit. 

Rámutat a legújabb rendeletekre, döntvények-
re is. A mindennapi életben sűrűn előforduló köz-
igazgatási és igazságszolgáltatási kérdésekben han-
gya szorgalommal és kiváló gonddal szedte össze 
— szerző — a tudnivalókat. A különféle adók, 
illetékek tömkelegében jól tájékoztat ; úgy a posta 
és iskolaügy terén és a bírósági beadványokban 
is." Ára 3 korona. Könyvárusi forgalomba csak kor-
látolt számban és magasabb árban kerül. 

Sárospataki Lapok. (A közös protestáns bizott-
ság ,,Véleinény"-ének pénzügyi politikájáról ir dr. 
Tüdős /., közelebb a korpótlékról.) „Abba, hogy ez 
a kor-pótlék osztály ennyi tagot, az a kor-pótlék osz-
tály annyi tagot számlál : nincs mit belemagyarázni. 
Az adatokat el kell fogadni úgy, a hogy vannak. 
Abba azonban van valamelyes beleszólásunk s kel 
is, hogy a 200 korona kor-pótléknak csak úgy ál-
talában való fölvétele kissé elhamarkodott dolog. 
Ugy-e bár magát a kongrua-törvényt mindig szé-
gyen paragrafusos törvénynek fogják tartani azért, 
m e r t a prot. lelkészek lét-minimnmát, dehogy ! a 
létmaxiinuinát 1000 koronában allapitotta meg ak-
kor, a mikor az akkori — 1898-iki állapotok is s a 
maiak még sokkal inkább: hasonló képzettségű 
egyénekre nézve, a kik más s főként az állam fen-
hatósága alatti hivatalokban működnek : legalább 
21oO koronás alapfizetés volt s van rendszeresítve, 
A kor-pótlék megállapításánál kellett volna a\ért szá-
mításba venni ennek a különbségnek az elenyészte-
tését oly módon, hogy lia a 2100 koronás törzsíize-
tésliez járuló 1000 kor. korpótlék 3100 korona vég-
ll'zetésl ad : az 1600 koronás törzsfizetés a protes-
táns lelkészekre nézve a kor-pótlék álta! emeltes-
sék ugyanannyira. Természetesen ha 2000 koronás 
kor-pótlékról is van és lehet szó, akkor ez még 
inkább követelné ugyanennek az elvnek megvaló-
sítását. De meg ha a külföldi állapotokra történt 
hivatkozás, akkor a törzs-fizetés 10%-ának a meg-
állapításával kellett volna a számítást végezni s 
megmondani azt is, hogy például 5000 koronás 
törzs-lizetés után nem számítanak kor-pótlékot, 
hogy ilyen módon túlkapás ne »történhessék, tűlzás 
ne következzék be, ha valakinek ez volna a saját-
ságos felfogása, ,Mert az 1000 koronás kor-pótlék 
maximumnak az l(i00 koronához való adása semmi 
esetre sem arányos a például debreceni papi törzs-
lizetés ()000 koronájához !"— „Magának az elvnek, a 
kor-pótlék elvének a követelésekbe való bevétele 
dicsérendő, de a gyakorlati alkalmazásban már na-
gyobb körültekintésnek és előrelátásnak kellett 
volna jelentkeznie épen a felhozottaknak figyelembe 
vétele folytán." — „A Véleményt átadták március 
2(i-ikán a miniszterelnöknek és a vallás és közokta-
tásügyi miniszternek a két protestáns egyház ki-
válóságai, elsőrendű képviselői, a kiknek mindkét 

államférfiú s\ives ígéretet tett s gróf Tisza István 
még ezt is mondotta, hogy szive hajlama is paran-
csolja a prot. egyházak dolgainak elintézését ! Hát 
úgy legyen ! A Tisza név sok protestáns előtt min-
dent jelent. Sok protestáns pedig úgy gondolkozik, 
hogy nem használtak a Tiszák a protestáns egy-
háznak, a mely pedig soha sem tagadta meg őket 
s a melylyel szemben jogosúlatlan volt, ha mon-
dotta, néhai Tisza Kálmánnak az a vádja : soha 
sem kért tőlem semmit ! Mi nem mondjuk sem az 
egyiket, sem a másikat. Hanem most: a mikor gróf 
Tisza Istvánnak módjában áll, a hogy mondják min-
dent megadni: mi azt kérjük s vár juk: a jogain-
kat érvényesítse ! S akkor a közös prot. bizottság 
Véleményének pénzügyi politikájával egyelőre meg 
leszünk elégedve !" 

Egyetértés. 38-ik évfolyam A magyar közép-
osztály yezérlapja. Előfizetési dija egy évre 10 ko-
rona, közhivatalnoknak, vasutasok, községi jegyzők, 
lelkészek, tanárok, tanítóknak kedvezményes árban : 
negyed évre 7 korona. Az egyetértés főszerkesz-
tője Fenyő Sándor, a közélet, a politika és az iro-
dalom legragyogóbb nevű vezértérfiait nyerte meg 
lapja számára. Politikai főmunkatársa : Kossuth Fe-
renc. Irodalmi főmunkatársa : Eötvös Károly, kihez 
egy egész előkelő irói gárda csatlakozik. A közép-
osztály legérdemesebb rétegei az Egyetértésben 
találták meg küzdelmeiknek leghívebb szószólóját, 
az államhatalommal szemben a létért folytatott har-
cában kitartó bajtársát és megbízható tanácsadó-
ját. Az Egyetértés politikai és közgazdasági rovatát 
az állami és gazdasági függetlenségre való törekvés 
irányítja, a társadalmi rovatok az egyén gazdasági 
függetlenségének elvét szolgálják, az állampolgárok 
boldogulásának apró, de nagy jelentőségű problé-
máit tárgyalják. A család számára az Egyetértés 
egész könyvtárát nyújtja a legérdekfeszitőbb olvas-
mányoknak. Regényei valódi mintái az elbeszélő 
irodalom remekeinek. Üj előfizetők a megkezdett 
regénynek elejét is megkapják. A Divatszalont az 
Egyetértés előfizetői 2 koronáért kapják meg ne-
gyedévenként. Húsvéti ajándékul minden iij előfi-
zető megkapja a Rákóci Albumot. Karácsonyra egy 
másik diszművet kap minden előlizető teljesen in-
gyen. A karácsonyi diszmű a legjobb nevű hazai 
irók műveivel lesz tele s a legszebb képek fogják 
ékesileni. a kiadó hivatal Vármegye-u. 11. 

T E M E T Ő. 
A Dunántuli ág. hitv. evangelikus egyházke-

rület soproni tanintézeteinek tanárai bánatos szív-
vel jelentik szeretve tisztelt volt kartársuknak 
Poszvék Gusztáv kiérd, lyceumi tanárnak az egy-
ház s a hazai közoktatásügy terén kifejtett 31 évi 
áldásos munkásság után, nyugalomba vonulása 
20-ik s életének 78-ik évében folyó hó 11-én. be-
következett gyászos elhunytát. 



M A R X é s MEREI 
magyar tanszergyárosok 

Budapest, VI, Aradi-utca 60. 

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai j|jj 

tanszereket I 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért és versenyképes- f i 
s égért. 12—11 là 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. egyházmegyéhez tar-

tozó nándorhegyi 

lelkészi állomásra. 
I . Javadaíom : 

1. 1600 kor. készpénz. 
2. Lakás kerttel. 
3. Hat öl tűzifa. 
4. Stólák. 
5. 3 nagyünnepi offertorium. 
6. Napidij és útiköltség az esperes gyű-

lésre és functiok alkalmával a filiáleban. 
I I . Szolgálati nyelv a n é m e t : a k i tó-

tul is tud, előnyben részesül. 
III. Kötelessége a lelkészi teendőkön 

kivül a vallástanitás. 
Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 

f. évi május hó 8-ig. 

Temesvár, 1904. április 15. 

35 2 - 1 
Kraniár Béla 

főesperes. 

törlesztéses kölcsönöket 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 3U értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 

S z e m é î y h î t e l t Î P aP°k r ; a k> katonatisztek-
' nek, állami- és magán-

hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1—15 évig terjedő 

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

HELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

B u d a p e s t , VI., D á v i d - u t c a 15. 
(Törvényszékileg bejegjTzett cég). 

34. 12—2 (Válasz bélyeg) 

minden- i o l rA l í lT l íS í lnk ' i s k o l a " i torna- és óvodabe-
nemii lö tVUlö[ /u iUUI l ? rendezések és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
ingyen és bérmentve. 
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