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Mi a nevünk ? 
Dr. Daxer az „Evang. Egyházi Szemle" 

f. évi 4. számában a „lutheránus" elnevezés 
mellett kardoskodik, a legnagyobb erélylyel 
és lelkesedéssel. Álláspontomat pedig me-
lyet „Buzgó úttörők" c. czikkemben kifejtet-
tem szigorúan elitéli; de nemcsak elitéli, ha-
nem még azonfölül számtalan oly vádat emel 
ellenem, melyet megjegyzés és helyreigazítás 
nélkül nem hagyhatok. Én ugyanis csak any-
nyiban vétettem, hogy a magukat „lutherá-
nusoknak" nevezni szerető tiszttársakat fény és 
árnyoldaluk megemlitésével megmertem kri-
tizálni, úgyszinte — az uniótól való félelmet 
mint indokolatlant s az általános luth, con-
ferenciához való felhívásukat szemügyre vet-
tem. Már ez által is Dr. D. haragját s fel-
háborodását a legnagyobb mértékben reám 
forditottam. Tapasztalnom kellett a közmon-
dás igazságát : „mondj igazat s betörik a fe-
jed !" Szerencsénkre ily szellemi fejtörés meg 
nem árt se neki, se nekem ; de hozzájárul-
hat a helyzet tisztázásához. Előre kijelenteni 
azonban, hogy ügyben akármily szenve-
délyes hangon felelne dr. D. többet nem irok. 
Ez utolsó szavam. írjanak liivatottabbak ná-
lamnál. 

Mindenekelőtt csodálkozásomnak kell ki-
fejezést adnom a felett, hogy miért akarják 
Önök uraim (nemcsak dr. Daxer, de elvtársai 
is) a törvényesen szanktionált „ág. hitv. 
evang. keresztyén" nevet kimozdítani helyé-
ből s helyette főleg csak a ,,lutheránust" 
használni ; holott ez utóbbi se a törvények-
ben, se az egyházi életben nem használtatik; 
egy szóval csak önök által felvett, de tör-
vényesen el nem • fogadott név ! Hogy azt 

külföldön nagyon is használják ; ez nem tar-
tozik ránk. 

Csudálkozom azon is, mik ép Írhatta Dr. 
D. a következőket : „nekem az ág. hitv. ev. 
keresztyén (a „keresztyéni t pleonasmusnak 
tartom) elnevezés is jó és hivatalosan azt 
használom is." Ebből azt kell következtet-
nem, hogy a „lutheránus" név Dr. D. sze-
rint jobb, hivatalosan azonban minthogy érzi, 
hogy nincs ilyenkor joga ez utóbbit használni, 
hasznalja az előbbit. A mi az emiitett pleo-
nasmust illeti megjegyzem akár tetszik az 
Dr. D. urnák akár nem : még is zsinati-
lag előirt nevünk ! 

Helyesen indokolja Dr. D. a „lutheránus" 
használatát midőn azt mondja, hogy „Lu-
ther tanának az evangéliomi tannak meg-
őrzését akarjuk mi az inkriminált kifejezés-
sel képviselni. Ez értékes előttünk és nem a 
név." Ha ez áll, kérdem miért ragaszkodnak 
oly annyira hozzá mintha benne volna az 
üdvösség és nem a Jézus Krisztusban és az 
ő evangéliomában ! ? Miért nem használják az 
ág. hitv." elhagyásával az „evangelikus" nevet 
ha rövid elnevezést szeretnek, mint Dr. D. 
mondja, hogy szereti magát „liiven és rövi-
den is" kifejezni. 

Symbolikus könyveinkben az evangeliomi 
tan foglaltatik s e tant megőrizni legszen-
tebb kötelességünk ; arra esküdtünk is. Az a 
pap, theol. tanár vagy hittanár ki tanunkkal 
ellenkezésbe jön esküszegő ; az megérdemelné 
hogy hivatalától megfosztassák. 

Luther-féle idézetei — álláspontom mel-
lett ép úgy beszélnek, mint az Ön álláspontja 
mellett. A „Madensack"-féle határozottan 
mellettem szól. A bécsi ág. h. ev. lelkész 
Dr. Zimmermann Pál ezt mondja : „Unser 



bester und richtigster Name ist, wenn man 
nur mit einem Wort uns kurz bezeichnen 
will „Evangelisch." Luther in seiner Demut 
zürnte darüber, dass man sich nach ihm 
heissen wollte ; besonders erbitterte Feinde 
aber nennen uns noch heute mit Vorliebe 
„die Lutherishen" oder ,, Akatholiken" um 
uns' die Anerkennung, die schon in dem 
Wort „Evangelisch" liegt, recht auffällig zu 
versagen !" Dr. Zimmermann mikor aláirja 
magát hivatalosan tudtommal mindig oda-
írja : „evang. Pfarrer ." Ugyanezt teszi Dr. 
Schmidt Arthur bielitzi evang. lelkész az 
,.Evang. Kirchen Zeitung" szerkesztője. Ausz-
triában beérik az „evangelikus" jelzővel, csak 
nálunk keveslik egyesek s használják a „lutherá-
nus" jelzőt. A zsolnai a szepes váralj ai és 
rózsahegyi zsinatokra való hivatkozása ép 
nem a legjobban sikerült; úgylátszik eltet-
szett felejteni, hogy ez utóbbi zsinat végzései 
jogerővel nem birnak ; mert azokat az 1715. 
országgyűlés 31. t.-c. megsemmisítette. A 
mi pedig orsz. törvényeinket illeti azokban 
mindig ; ,.Evangelici Augustanae Confessio-
nis" neveztetünk, a reformátusok pedig : 
Evangelici Helveticae Confessionis !" 

Igaz az, hogy a közös eg3rházépitő mun-
kában akár „evangelikus" akár ,,lutheránus" 
névvel közreműködhetünk s igaz nem a név 
a fontos, a „pectus", a hit, a szeretet a ló* 
nyeges, erre van szüksége közegyházunknak 
a „züllött viszonyok" között, melyeket Mo-
hácsy, Famler és Lauko különböző szem-
pontból alaposan pertraktál tak ; mindamellett 
nem látom be miért gondolják Daxerék, hogy 
egyházunk taná t jobban, biztosabban lehet 
megóvni az uniótól a lutheránus név mellett 
mely törvényesen be nem vett, mint az ág. 
hitv. evang. keresztyén mellett ! ? 

Ugylátszilc Dr. D. és elvtársai szerint 
az, a ki nem tar t velük, az már nem áll 
confessionalis állásponton, annak határozott 
hitbeli meggyőződése nincs ; az nem szereti 
Luther tanát , nem az evangeliomot, nem 
evang. egyházát. 0 mily nagy tévedés ! 
Mennyivel helyesebb állásponton állottak elő-
deink kik Augustinussal ezt vallották : ,,in ne-
cessariis unitas, in dubiis libertás, in omnibus 
Caritas." 

Avval a nézetével bizonyára egzedül áll 

ő még hivei között is, hogy nagy félelmében az 
uniótól — azt a hyperbolat mondja : „hogy 
az uniót, ha akarják megcsinálják azt lehet 
mondani éjszakára." Evvel ugyan elvetette 
a sulykot. 

A mi a rám kovácsolt vádjait illeti azt 
kell vallanom, hogy ezek felett még jobban 
csudálkozom ; egyrészt mert egy Dr. irta 
azokat, másrészt mert ellentmondásba kerül ő 
maga velők. 

Azt irta pld., hogy nem vagyok követ-
kezetes," hogy ő engedékeny és türelmes, — 
hogy ő cikkemben ,,nélkülözi némi tekintet-
ben a tisztességes harc modorát, hogy ő az 
elvi harc barát ja ," ,,a személyek sértése s 
gyanusitása nélkül." Aztán ilyen bókokkal 
kedveskedik nekem : „Mit akar avval mon-
dani, hogy nem működünk mindnyájan Is-
ten kegyelméből a németországi mindenható 
Úr szőlőjében" ez utolsó négy szó badarság ;" 
— „evang egyházunk oekumenicitálásáról 
sejtelme sincs." „Neki nem kell az általá-
nos luth, con+erencia, mert ő valójában nem 
áll a felekezeti állásponton ;" — ,.a felekeze-
tiség álláspontjának a pemorreskálása is oka 
a szenvedélyes kitöréseknek." ,,A mit ő tőlünk 
félt, az a külső, erasmusi béke o nyugtot akar." 

Megmondom Dr. urnák, hogy mit kivá-
nok, mit kivántam „Buzgó úttörők" c. cik-
kemben : ne akarjunk egyházi elöljáróink 
megkerülésével nevet cserélni, ált. luth, kon-
ferenciákon résztvenni, különcködni ; legyünk 
csak mindnyájan élő tagjai egyházunknak, 
elsősorban Krisztus szolgái, aztán egyformán 
a hazának hü fiai ; küzdjünk csak az evan-
geliom fegyverével és diadalt fogunk aratni 
saját gyarlóságunk és összes elleneink felett. 

Az ellenem emelt vádakat sorban egy-
től-egyig megcáfolhatnám ; szilárd álláspon-
tom Dr. D. sorai után nem változott — ér-
veimet a „lutheránus mezgalom" ellen sza-
poríthatnám ; de minek is. Ismerik önöket — 
a hazafiasakat és hazafiatlanokat tiszttársaim 
jobban mint én ; mert azt irta nekem egyik 
barátom : „Cikked jól megirtad ! Higgadtság 
s tárgyilagosság jellemzik ! Sajnos nincs ki-
látás, hogy megszívleljék." 

Egyik hittanár barátom ezt írja első 
cikkemről : „Cikked kitűnő volt." Pozsony-
ban egy környékbeli tiszttárs azt mondta 



nekem : „jól megmontad azoknak az erős 
lutheránusoknak, csak nagyon enyhén tetted, 
jobban kellett volna, hogy megértsék !" 

Végezetül még csak egyet, a badarsággal 
vádolt állitásom megvédésére. Hát nem vé-
te t t ezen állitásom ellen a mult ősszel egyik 
nagyon tekintélyes tagjuk ? Tudok azonkivül 
egy erős „lutheránus"-ról, ki az utolsó követ-
választás alkalmával inkább a klerikális nép-
párt tal tar tot t , mintsem a liberális kormány-
pár t ta l ! 

Dr. D. hazafiságát nem vontam kétségbe 
első cikkemben, most se teszem ; de mit mond 
Dr. D. a felvidéki lutheránusokról s mit az 
„Evang. egyh. szemle" sok tótbarát járól ? ! 

Hogy rémképeket lát most is kell álli-
tanom ; még pedig unió miatti nagy félelme, 
a „Homiletikai folyóirat"-ról tet t nyilatko-
zata miatt ; theol. tanárainknak szabadelvű 
mozgását zokonvevő nézete miatt ! 

Külföldön ugyebár Dr. D. úr lehet tan-
szabadság, — nálunk meg nem ? ! 

Hitvallásunk közös csak a név választ 
minket el. Nem áll az, hogy én „a külső 
egység kedvéért feláldoznám a belső igazi 
egységet." 

Az apostollal zárom be soraimat : Egy 
az Úr, egy a hit, egy a keresztség !" Eféz. 4. 5. 

Csak hirdessük ezeket örömest mindnyá-
jan ág. hitv. evang. hitvallásunk értelmében, 
mint mindenikünknek adat ta tot t az ajándék, 
a Krisztustól adatott ajándéknak mértéke 
szerint" (Eféz. 4. 7.) és egyházunk fel fog 
virágozni ! 

Grinád, 1904. ápril 20. 
Krahuleoz. 

Még e g y szó az „Egyezségihez. 
Már régebben óhajtottam volna Boreas's 

f.-v. uraknak az elmúlt év folyamán e lapok 
hasábjain megjelent cikkére reflektálni, de 
előbb nem volt alkalmam a cikkeket magam-
nak megszerezni s azokat áttanulmányozni 
s ez az oka annak, hogy e közleményemmel 
ez ideig kellett várnom. 

A nevezett cikkíró urakkal nagyrészben 
egyetértek. En nem tekintem azt az ^egyez-
séget" nem csak különösen a mi egyházunk 
»szempontjából, de általános protestáns szem-

pontból sem, — valami szerencsés alkotásnak. 
A kérdéshez azonban azért szólok hozzá, 
hogy az „ e g y e z s é g " ügyét más oldal-
ról is megvilágítsam és megbírálj am. Ezt an-
nál is inkább szükségesnek tartom, mert ez 
„egyezség" oly fontos érdekeinket érinti, hogy 
ezt az ügyet célszerűnek tar tom el nem al-
ta tni s minél kimerítőbb tárgyalásban része-
síteni. 

Kezdem az elejéről s beszélek arról a 
kérdésről vájjon az ,,egyezség"-nek azon a 
módon történt megkötésének, ahogy ez meg-
köttetett , — egyház alkotmányunk nem mond-e 
ellent. 

Eg}rház alkotmányunk 11. §-a azt mondja 
hogy: „Az ágostai hitvallású evangelikus eg}^-
házban minden hatalom az egyházközségből 
ered." Vagyis bővebben körül irva, eg}'házi 
életünkben minden jognak ősforrása az egy-
házközségben rejlik, mint ahol az egyháznak 
minden tagja érvényesítheti tanácskozási és 
szavazati jogát. 

Csakis eképen magyarázható egyházal-
kotmányunk 11. §-a, és teljesen osztom Mo-
liácsy Lajos lelkész urnák azt a véleményét, 
melynek értelmében a l l §. nem értelmez-
hető aképen, hogy erre támaszkodva, az egy-
házközségek a felettes eg}Tházi hatóságok-
nak bármely, — nekik nem tetsző határoza-
tá t megobstruálhatnák. 

A 11. §-ból tehát a resistentia joga nem 
következhetik-

Következik azonban szerény nézetem sze-
rint az, hogy oly intézmények létesítésénél, 
melyek az egyes egyházközségek s egyház-
községek tagjainak jogaira vonatkoznak, ezek 
jogaira gyakorolnak befolyást, az egyes egy-
ház-községeket kivétel nélkül kell meghall-
gatni. 

Ennek az elvnek külömben kifejezést ad 
az egyházalkotmány 88. §-a is, — midőn azt 
mondja, hogy : az egyházmegyei közgyűlésen 
oly kérdésekben, melyek a közterhek és ki-
vetési kulcsnak megváltoztatását , célozzák, 
egyházközségenként való szavazás áll be. 

Már pedig nemcsak az általános tapasz-
talat, de az 1848. évi XX. t.-cz. végrehajtása 
ügyében kiküldött közös bizottság „vélemé-
nyéből" is megállapítható az a tény, hogy 
az ev. ref. testvéregyházban az egyházi adó-



zás súlyosabb, a kivetési kulcs méltánytala-
nabb, mint a mi egyházunkban. — amiből 
folyólag azt a tényt is bizvást megállapít-
hatjuk, bogy az „egyezség" a csatlakozó egy-
ház tagjaira nézve a terhek kivetési kulcsá-
nak megváltoztatásával is jár, — tehát az 
egyes egyházközségek meghallgatása a jog-
érvényesség sine qua non ját kellett volna, hogy 
képezze. 

Igazat adok ennélfogva Boreasnak ab-
ban, hogy az egyes egyházközségek meghall-
gatásának elmulasztása (ha nem szándékos 
mellőzése), — hiba volt. Hozzá teszem azon-
ban még azt is, hogy ez nem csak taktikai, 
hanem törvényes hiba is volt. 

Az egyházalkotmány 11. §-a tehát az 
egyezségnek ellene mond. 

Keressünk hát támaszt -az „egyezségi-
nek az egyházalkotmánynak más §-ában. 

Vizsgáljuk, vájjon az egyetemes gyűlés, 
— ha már az egyházközség jogából nem me-
nthetett , — merithetett-e az „egyezség" meg-
kötéséhez önálló jogot az egyházalkotmányból. 

Ezzel a kérdéssel is hamarosan tisztába 
jöhetünk, ha az egyetemes közgyűlés hatás-
körét szabályozó 150. §-át olvassuk. 

A 150. §. a)—z) úgy aa)—ff) p. alatt, 
szorgos keresés után sem tudtam oly rendel-
kezést találni, mely az egyetemes gyűlést az 
egyházegyetem nevében, — bár esetleg egy-
házunk érdekében, — más egyházzal egyez-
kedésre, alkudozásra hatalmazná fel. 

Nem hiszem, hogy az e.) és ff.) pontok-
ból is, — bárki is ki birna ilyesmit magya-
rázni. 

Aztán meg kell gondolnunk azt is, hogy 
a lutheránus egyház tagjait, — törvényes 
unió hiányában, — az ev. ref. egyházzal 
szemben semmiféle kötelezettségek nem ter-
helhetik. Il}ren kötelezettségeket reájuk csak 
saját egyházuk törvényei róhatnak. 

A lutheránus egyház tagjainak jogait és 
kötelességeit az egyházi igazgatásban csakis 
az egyházi törvények határozhatják meg. 
Egyházunk tagjainak az szerzett jogát képezi. 

Egyházunk törvényein kivül semmiféle 
hatóságnak s igy az egyetemes gyűlésnek 
sem ismerhetjük el azt a jogát, hogy egy-
házunk tagjait a törvények által adott, te-
hát szerzett jogaiktól foszthassa meg. 

Már pedig azáltal, hogy az ev. ref. egy-
háznak jogott adott arra, hog}f a lutheránus 
egyház tagjait is, — még pedig eddigi ter-
heiknél súlyosabban is, — megadóztathatja, 
— a% egyezség, — egyházunk tagjainak Ster-
lett jogát sértette meg, — egyházunk tagjait 
s^er^ett"jogától fosztotta meg. 

Mi alapon tulajdonított magának jogot 
egyházunk egyeteme arra, hogy egyházalkot-
mznyunkat s az ennek alapján szerzett jogo-
kat is figyelmen kivül hagyja ? 

Enyit az egyezség törvényességének kér-
déséről. 

Nem mulaszthatom el ezúttal rámutatni 
arra a tén}Tre, hogy az „egyezség" még hi-
ányos is. Hiányosnak tartom ugyanis any-
j á b a n , amennyiben csak az anyaegyházak-
ról és a leányegyházakról emlékezik meg. A 
fiókegyházakról bölcsen hallgat s úgy tetszik, 
— mintha a fiókegyházakat egyszerűen el-
akarná sikkasztani. 

Pedig hát egyházalkotmányunk 25. §-a a 
fiókeg}Tházakat is az egyházi testületek közé 
sorozza. 

Véleményem szerint ugyan, — ép azért 
mert a törvény a fiókegyházakat elismeri, 
— a fiókegyházak a testvéregyház anyaegy-
házközségéhez csatlakozásra nem is köte-
lezhetők, — azonban az „egyezség" szöve-
géből az, aki akarja, az ellenkezőt is kima-
gyarázhatja. Aminthogy erre már akadt is 
példa egyik fiókegyházunknál és pedig egy 
teljesen törvényesen szervezett fiókegyháznál, 
mel}'ett az ottani ev. reï. anyaegyház erővel 
akar a csatlakozásra kényszeriteni s most a 
szegény fiókegyháznak a felettes egyházi ha-
tóságoknál kézzel lábbal kell feláldoztatása 
ellen védekeznie. 

Ami a célszerűségi szempontokat illeti, 
— osztom Boreasnak azt a nézetét, hogy az 
egyezség legkevésbbé sem szolgálja egyhá-
zunk és a protestantismus célját, hogy a test-
véregyházban dúló kóranyagot a mi egyhá-
zunkba is beoltja. 

Én is azt tartom, hogy abból, hogy a 
testvéregyház, észszerűtlen adózási rendszere 
reformálásának elmulasztásával, — engedi azt, 
hogy a protestantismus gyengüljön, — még nem 
következik az, hogy ezt mi is engedjük. 

Ha a% egyik katona nem áll résen, — 



a^ért kötelességének teljesítése alól a másik ka-
tona még nincsen felmentve. 

Nem régen olvastam egy röpiratot, mely-
ben szerző azt az állitást teszi, hogy Péter, 
mostani szerb királynak igen jó ügynökei 
voltak Szerbiában s ezek voltak maga Sán-
dor király és Drága királyné. 

Nos, hát én hasonlatos dolgot látok pro-
testáns egyházi életünkben is. 

Ismerek olyan egyházmegyét, ahol a 
convertita alapnak nem is kell magát meg-
erőltetni abból a célból, hogy az „egyedül 
üdvözitő" egyháznak hiveket fogdosson, mert 
a{ üdvöqitö" — egyháznak liittéri-
tési ügye úgyis elég jó ügynököt talál ev. 
ref egyház adózási rendszerében és annak ri-
íro^óras végrehajtásában. Ez az adózási rend-
szer a convertitia alap dolgának egy részét 
minden esetre elvégzi. 

Bizarr rendelkezése az egyezségnek az, 
hogy a cura pastoralis értékét kilómértékre 
korlátozza. 

Mintha bizony az illetékes lelkész ügy-
buzgósága nem terjedhetne túl a hat kiló-
mé tere n. 

Eltekintve azonban a cura pastoralisnak 
kilóméterekre korlátozásától, — azt hiszem, 
hogy a közlekedési eszközök mai fejlettsége 
mellett, az illetékességi köröknek szúk föld-
rajzi területre szoritása — kivált az egyházi 
ügyek igazgatásánál, — nem a jelen század-
hoz illő. 

Hiszen ha a szórványbeli hivek lakóhe-
lye és az anyaegyház székhelye vasúti állo-
mással birnak, 30 kilómeter távolság mellett 
is sokkal könnyebb lehet a közlekedés, mint 
két egymástól 6 kilométernyire fekvő község 
között, ha például a közlekedést, — a ne-
tán köztük emelkedő hegy vagy járható út 
hiánya akadályozza. 

A mostani állapot mellett, — ha az az 
illetékes lelkész bármily könvnyú szerrel jut-
hatna is el szórványbeli hiveihez s bármily 
készséggel akar ja is a szórványbeli hiveket 
gondozni, — ez az akadékoskodó 6 kilóme-
teres clausula mindig útjában fog állani, — 
amely a mi hiveinket is a testvéregyház gon-
dozásába utalja. 

Igaz ugyan hogy az egyezség az illeté-
kes lelkész gondozását nem zárja ki s meg-

engedi azt, hogy hiveink saját illetékes lel-
készük szolgálatát vegyék igénybe. Ámde ez 
a rendelkezés csak akadémikus értékű ma-
radhat, mert a szórványban élő hivek egy-
házi járulékainak az a része, mely az illeté-
kes lelkészt illeti, — a hivek kis számánál 
fogva is oly csekél)T összegre rúg csupán, hogy 
az illető ki-ki ránduló lelkész nemcsak fá-
radságának jutalmát nem látná, de lehet hogy 
még a kiszállás költségei sem lennének fe-
dezve. 

Mig ellenben, ha hiveink a testvéregj^-
ház anyaegyházközsége részére adózás alól 
felmentetnének, inkább állana módjukban az 
illetékes lelkész szolgálatával élni. 

Véleményem szerint tehát az a hat ki-
lóm eteres clausula törlendő lenne s helyette 
oly tar talmú záradékot kellene alkalmazni, 
hogy abban az esetben, ha az illetékes lel-
kész a távolság miatt az illető szórványbeli 
hivek lelki gondozását sikerrel nem lá tha t ja 
el, — úgy a szórványbeli hivek a testvéregy-
liáz anyaegyházközségéhez csatolandók. An-
nak a megállapítását pedig, hogy ez az eset 
fennforog-e, az illetékes lelkész és a szórvány 
beli hivek meghallgatásának kötelezettsége 
mellett az egyházmegye hatáskörébe kellene 
utalni. 

A most emiitett záradékra már azért is 
szükség lenne, — mert hiveinknek lelki gon-
dozása eg3diázunk joga és kötelessége s ép 
ezért egyházunknak a lelki gondozást, ott 
ahol csak lehet, — nem szabad kezéből ki-
ereszteni. 

Hiveinknél a hitélet lankadásáért a fele-
lősség a mi egyházunkat terheli, egyházunk 
tehát ezt a felelősséget már azért sem há-
n t h a t j a át a testvéregyházra, mert a lelki 
gondozás hiányosságáért, azt hiszem, hogy a 
testvéregyliáz közegeit sem igen vonathatja si-
kerrel jelelösségre. 

Boreasnak abbeli inditványa, hogy az 
egyezséget revisió alá kell venni, — helyes, 
de nem tartom elegendőnek az általa aján-
lott módositást, mert a módositás a mi ér-
dekünket csak az anyagiakban védené meg. 

Hogy érdekeink a lelkiekben is megle-
gyenek védve, ahhoz még a hat kilometeres 
záradéknak az általam emiitettei leendő he-
lyettesítését is elengedhetetlennek tartom. 
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A revisió keresztülvitele előtt pedig eb-
ben az ügyben az összes egyházközségek tü-
zetesen és részletesen hallgatandók meg. E 
meghallgatás után kellene aztán az elveket 
és módokat kimondani, illetve megállapítani, 
melyeknek alkalmazásával a revideálandó 
egyezség szövege kidolgoztatnék. 

"Csak az a baj, hogy mig az irányadó 
körök is meglesznek győződve a revisió szük-
séges voltáról, de különösen addig, a mig a 
revisió tényleges foganatosítására fog a sor 
kerülni, — nagyon sok viz folyik le a Du-
nán s ez az időköz épen elég lehet arra, hogy 
hiveink egy része elzülljön. sőt magának a 
protestantismusnak eszméje is meggyengüljön. 

Ennek a veszélynek eltávolítása céljá-
ból tehát az egyes érdekelt egyházközségek-
nek önmaguknak kell segiteni, úgy a hogy 
tudnak. 

Ezt az önsegélyt pedig a következőnek 
gondolom : 

Már kifejtettem azt a tényt, hogy az 
„egyezség" nem jött létre eg}Tházalkotmá-
nyunk értelmében törvényes úton. Ep ezért 
azok az egyházközségek, melyeknek körében 
az „egyezség" áldatlan viszonyokat talál szül-
ni, — még a törvény elleni engedetlenséggel 
sem lesznek vádolhatók, ha az ,> egyezség" ér-
vényét el nem ismerik s ellene tiltakozásukat 
fejezik ki. 

Segitsünk magunkon s az Isten is meg-
segít. 

Álljunk talpunkra s védelmezzük meg 
protestáns hitünket még az „egyezséggel" 
szemben is. Inkább szenvedjen az „egyezség" 
eszméje, de maradjon erős a protestantismus. 

Enderszegi. 

A 2-ik Zsoltár. 
Miért zúgnak a pogányok, 
Népek hiút mért tervelnek ? 
Föld királyi összeállnak, 
Fejedelmek tanakodnak 
Jahve és felkentje ellen : 
„Szakítsuk szét békóikat, 
Dobjuk le a szolgalánczot!" 

Mosolyog az ég lakója, 
Csak nevet az Úr felettök. 
Majd haraggal szól hozzájok. 

Dühvel medöbbenti őket : 
„Hisz én kentem fel királyom 
Cion halmán, szent hegyemen." 

Hadd mondjam el határ'zatát : 
Igy szólt Jahve : „Fiam vagy te, 
Én szültelek máma téged, 
Kivánd tőlem s adom néked 
Jószágul a pogányokat, 
Birtokul a töld határit. 
Zúzd szét őket vasjogarral 
És cserépként törd szét őket !" 

S most, királyok, észre térve, 
Intést véve, földi birák, 
Szolgáljátok Jalivét tél ve 
S ujongjatok remegéssel, 
Nehogy dühe elveszítsen ! 
Mert kevés kell s gyúl haragja — 
Boldog mind, ki benne bízik. 

Fordította : Hornyáns\ky Aladár. 

Belföld. 
Lelkészek beiktatása a XIII. városi egyház-

megyében. A boldogult XIII. városi egyházmegyei 
főesperes Fábry János Iglón a Jubiláló" esperes 
nevét kiérdemelte, a mennyiben községeiben az 
ev, templomok II. József türelmi parancsa után 
felépültek és ő az 1880-as években egyházközség-
ből egyházközégbe ment és a templomok 100 éves 
örömünnepét megünnepelte. Ezen egyházmegye 
mostani főesperese Weber Samu a „beiktató" jelzőre 
fog szert tetetni, miután az ő hivataloskodása alatt 
a lelkészi állások megüresedése és betöltése napi-
renden vannak. Az utosó időben a papi állomás 
megüresedett és betöltetett Rus^kin, S^trapa, Izsák-

falva, Leibitz, Svedlér, Majerka, Durand, Mattheóc 
és Pelka községekben. Üresedésben van még 
Szomolnok. Az állomások betöltése nagy nehéz-
séggel járt azért, mert kevés a német theológus 
és még kevesebb a pályázó. Az utolsó időben 
két ünnepélyes beiktatásnak voltunk tanúi. April. 
13-án Thern Ede, volt Szomolnoki lelkész Matlieó-
con lett beiktatva. Weber S. főesperes. Wünschen-
dorfer Károly, Koch Aurél lelkészek segédlete mel-
lett az oltár előtt tartotta a beiktató beszédet, 
figyelmeztetvén a lelkészt úgy mint a községet 
kötelességeikre és átadván a lelkésznek működé-
sének jelvényeit : a templomkulcsot, a bibliát, a 
keresztelő edényt és a kelyhet. Az uj helybeli lelkész 
azután a szószékről elmondta üdvözlő beszédét, mely 
nagy hatást tett. Nyolc nappal későbben, ápr. 21-én 
Fischl Tóbiás volt zempléncsanálosi lelkész ugyan-
azon személyek közreműködésével és megható 



ünnepélyességgel lett beiktatva uj hivatalába 
Felkàn. A nagy szép templom zsúfolva megtelt 
helybeli és idegen vendégekkel. Fischl beköszöntő 
beszéde a legjobb benyomást tette az ünneplő 
hallgatóságra. A községek Mattheóc úgy mint Fel-
ka legnagyobb figyelemmel és benső bizodalom-
mal és szeretettel fogadták uj lelkészeiket, kiktől 
reméljük, hogy új állásaikban is áldásos lesz mű-
ködésük. W. 

Értesitö a pesti ág. h. ev. magyar egyház hi-
vei számára az 1904. évre. A k ö z g y ű l é s e l é t e r -
jesztett múlt (1903,) évi jelentésből közöljük a kö-
vetkezőket : „Nyolc éve immár, hogy az egyház-
politikai törvények életbeléptek. Nyolc év tapasz-
talatai igazolják már, hogy alaptalan volt azoknak 
az aggodalma, a kik az uj rend életbeléptetésétől 
az egyházak magasb érdekeit s általában jövő bol-
dogulását féltették. Ma már minden elfogulatlanul 
gondolkodónak be kell látnia, hogy az állam csak 
azt követelte s vette birtokába, a mire a jogegyen-
lőség és jogrend szempontjából elengedhetetlen 
szüksége volt, egyházunk hitéletét s autonómiáját 
azonban érintetlenül hagyta. Sőt újabban a kongrua-
törvény meghozatalával s életbeléptetésével, leg-
újabban pedig az 1818 : XX-dik törvénycikk végre-
hajtásának a kormány programmjába történt felvé-
telével nyilvánvaló jeleit adta azon jószándékának, 
Rogy végre-valahára méltányosabb és igazságosabb 
akar lenni a protestáns egyházak iránt. Tény az, 
mélyen tisztelt közgyűlés, hogy hitéletünket sza-
badon ápolhatjuk. Ebben sem az állam, sem bár-
mely más hatalom nem akadályoz bennünket. S 
igy, mindaddig mig lesznek lelkes hiveink, a kik 
tudnak komolyan gondolkodni s mélyebben érezni, 
a kik szeretnek eszményi célok felé törekedni : 
mindaddig lesz evangeliomi hit- és erkölcsi élet is, 
lesz templom és oltár, lesz hivő nyáj, mely a jé-
zusi eszmék és igazságok kultuszában vigaszt, erőt 
és megújhodást keres és lel." — „Egy másik ör-
vendetes tény is emlékezetessé teszi egyházunkra 
nézve a lefolyt esztendőt. Az a tény, hogy magyar 
egyházunk a mult évi ápril. 26-dikén tartott köz-
gyűlésén elhatározta, hogy : ,„szükségleteit a jövő 
évtől kezdve a \sinati tői-vény 248. §. c) pontja és 
253. §~a ertelmében az egyházközség tagjaira kive-
tendő személyes járandóságokból kívánja fedezni. 
Eddig egyes lelkes egyházhiveink önként kötele-
zett évi járulékaiból fedeztük egyházi szükségle-
teinket. Ezután minden egyes önálló hivünket be-
levonjuk a terhek viselésébe. Ez intézkedést nem 
csak törvényes jegünk, de kötelességünk is végre 
valahára megtenni. Hiszen egyházunk nem néhány 
száz pesti evangelikus egyén és család egyháza, 
hanem az összes tizennyolcezer magyar ajkú evan-
gélikusé, a kik a főváros balpartján laknak. Méltó 
tehát, hogy szegény és gazdag, kiki a maga va-
gyoni állásához képest, részt vegyen egyháza in-
tézményeinek fentartásában és fejlesztésében". — 

Az egyházközség mult évi statisztikai adatai, az 
egyes tételek évtizedes egybevetése mellett a kö-
vetkezők : 

a kereszteltek száma volt : 
1843-ban 23 
1853-ban 52 
1863-ban 87 
1873-ban 183 
1883-ban 255 
1893-ban . . . . . . . 531 
1903-ban 746 

E kimutatás szerint 40,48°/o-kal nagyobb volt 
a múlt évi kereszteltek száma, mint az egy év-
tizeddel előbb keresztelteké. Sajnos jelenség, hogy 
az újszülöttek 32-7o°/0-ka törvénytelen viszonyból 
származott. Nemükre nézve 375 volt fi-, 371 pedig 
a leánygyermek. 

A konfirmált növendékek száma volt : 
1843-ban 1 
1853-ban 22 
1863-ban 24 
1873-ban 45 
1883-ban 82 
1893-ban 150 
1903-ban 298 

A növendékek előkészitő oktatása február hó 
4-dikétől május hó 18-dikáig tartott. A 298 növen-
dék közül a 97 leányt két csoportba osztva a ren-
des lelkész, a 110 fiút szintén két csoportba osztva 
heti három-három órában, a két segédlelkész ok-
tatta. 

Az esketések száma volt : 
1843-ban 9 
1853-ban . , 17 
1863-ban 21 
1873-ban 42 
1883-ban 74 
1893-ban 219 
1903-ban 204 

A házasultak vallási viszonyaira nézve feljegy-
zésre méltó, hogy : 
evang. vőlegény evang. menyasszonynyal egybekelt 33 esetb. 
evang. „ róm kath. ,, „ 103 „ 
róm. kath. „ evang. „ . „ 48 „ 
evang. „ reform. „ „ 9 „ 
reform. „ evang. ,. „ 6 „ 
evang. „ felekezetnólküli „ „ 1 „ 
gör. kath. „ evang. „ „ 1 „ 
unitár. „ evang. „ „ 1 „ 
nem evang. „ nem evang. „ ,, 2 ., 

összesen 204 pár. 
A tiszta evangelikus házasságok száma tehát 

csak 33 volt, vagyis az összes házasságok 16T8%-a, 
mig a vegyes vallásúaké 171, vagyis az összes egy-
bekelések 83-82%-ka. A -nálunk egybekelt vegyes 
vallású jegyesek 70 esetben kötöttek szerződést 
arra nézve, hogy összes születendő gyermekeik az 
evangelikus vallásban neveltessenek. Hogy hány 



evangelikus ifjú és hajadon kötött vegyes házassá-
got más felekezetben lelkészek előtt s hogy ezek 
közül hányan kötelezték el gyermekeiket más egy-
házak javára, — azt a mi lelkészi hivatalunk ki 
nem mutathatja. (Miért ?) — Vallás változtatás ci-
mén 45 egyén hagyta el egyházunkat s 44 egyén 
tért át mihozzánk. A tőlünk kitértek közül 23-mat, 
mint elkereszteltet, tulajdonkép nem a. múlt évben, 
hanem már születésükkor vesztettünk el ; 11 egyén 
pedig csak visszatért annak az egyháznak kebelébe, a 
honnan régebben, válópere alkalmával, mihozzánk 
menekült. A hozzánk áttért 44 egyén közül azelőtt 
22 katholikus, 21 izraelita és 1 református volt. 

A halálozások s\áma volt: 
1843-ban 26 
1853-ban 32 
1863-ban 64 
1873-ban . . . . . . . 137 
1883-ban . . . . . . . 187 
1893-ban 346 
1903-ban 376 

A gyülekezetünk körében fennálló jótékony 
egyletek múlt évi működéséről a következőkben 
értesülünk : A Tabitha-nöegylet özv. Haberem 
Jonathánná elnök fáradságot nem ismerő, lel-
kes vezetése alatt, mint évről-évre az 1902.3-diki 
téli évad alatt ismét sok nyomort enyhitett, sok 
könnyet letörölt. A felekezetieskedés mai rideg 
korszakában tisztelettel meg kell hajolnunk a Ta-
bitha-egylet előtt, a mely hiven ideális céljához, 
valláskülönbségre nem tekintve áldozik a Jézusi 
szeretet oltárán. A választmány egyes lelkes tagjai 
személyesen keresték fel a folyamodókat, a kik kö-
zül az egylet 753 egyént, illetőleg családot segé-
lyezett kenyérrel, ruha- és fehérneművel, lábbeli-
vel és fűtőanyaggal. Különös gondot fordított az 
egylet azokra a szegény családokra, a melyeknek 
iskolába járó gyermekei voltak. Az egylet mult évi 
bevétele 10,750 korona 81 fillér, kiadása pedig 
9940 kor. 37 fillér. — Az egylet vagyona 85,956 
kor. 98 fillér. — N ő i gyámintézetünket lelkes elnöke 
özv. Győry Vilmosné vezette áldásos működésé-
ben. Ez egyletünk annál méltóbb egyházhiveink 
buzgó támogatására, mert oly téren gyakorolja a 
szeretet és könyörület munkáját, a mely térre 
többi jótékony intézeteink nem terjeszthetik ki fi-
gyel möket. Ugyanis szegényebb evang. egyházakat 
keresztelési, úrvacsorai szentedényekkel s általá-
ban istentiszteletük díszére szolgáló ajándékokkal 
örvendeztet meg s mikor teheti egy-két elhagya-
tott özvegy lelkésznét és tanitónét is támogat. A 
múlt évben két évi gyűjteményéről rendelkezett, 
innen van az adományok és segélyezések nagyobb 
száma. — Mint örvendetes jelét egyházhiveink ál-
dozatkészségének, fölemlítendő, liogy műit évi vi-
rágvasárnapi offertoriuinunk a jótékony Tabitha-
nöegylet javára 791 K 83 fillért, a húsvét utáni má-
sodik vasárnapon tartott templomi gyűjtés pedig 

504 koronát eredményezett a samantánus egylet 
javára. — Alapok és alapítványok : 1. Az egyház 
alaptőkéje 1903. dec. 31-én 185,560 K 17 fill. 2. 
Alapítvány a templomi ének fejlesztésére 10,225 K 
3. Özv. Kéler Sándorné sz. Bielek Teréz alapít-
ványa 10,222 K 70 fill. 4. Szegény-alap 2249 K 56 
fill. 5. Dr. Nagy Károly-féle sirboltalap 2000 K. Ado-
mányok 1903-ban : 1. Dr. Wágner Géza egyházfel-
ügyelő az adóösszeirás költségére 200 kor. 2. Ugyan-
az az 1902-ik évi hiány fedezésére 393 K 52 fill. 3. 
Dr. Székács Béla néhai Székács Józsefné emlékére 
ismét 200 K. 4. Özv. Kiss Ferencné 100 K. 5. Dr. 
Kresz Géza hagyománya 50 K. — Sírhelyekért be-
folyt az 1903-ik évben 563 K. — Áldozatok 1903-ban 
1. Gyámintézeti áldozat 195 K 35 fill. 2. Egyházi 
áldozat 430 K 38 fill. 3. Iskolai áldozat 129 K 13 f. 
4. Helybeli nvugdijint. áldozat 20 K 08 fill. 5 Sze-
gényáldozat 334 K 11 fill. 6. Egyetemes nvugdijint. 
áldozat 32 K 30 fill. 7. Gyámint. persely 83 K 06 
fill. 8. Egyházi persely 491 K 85 'fill. - - A 
templomépítés"! alap a közös egyház kezelésében 
az 1903-dik év végéig 654522 kor. 40 fillérre emel-
kedett. Egyházunknak egy lelkes tagja, a kt magát 
megnevezni nem akarja, 10,000 korona alapítványt 
tett, melynek kamatai egyelőre a népiskolai tani-
tók jutalmazására és egy űj alap képzésére for-
díttatnak, később azonban magyar egyházunk 
templomi éneklésének emelésére fognak szolgálni. 
Az értesítés közli azután a magyar egyház pénz-
tára és az egyetemes egyházi közalap javára az 
egyes egyháztagok részéről az 1903-ik évre befize-
tett járulékok együttes kimutatását; ezeknek ösz-
szege : 7117-40 K., majd azon összegeknek külön 
kimutatását, melyek az egyet, közalap pénztára ja-
vára 1903-ik évre befolytak olyan egyháztagok ré-
széről, a kik az egyéb egyházi járandóságaikat nem 
a magyar, hanem a közös egyház pénztárába szol-
gáltatták be ; ezeknek összege 404'40 K, — Egyle-
tek. 1. A helyi gyám intézet 492 33 K. bevételt. — 2. 
A nöi gyámintézet bevétele volt: 987-97 K. — 3. 
A Tabitha nőegylet bevétele volt : 10750-84 K. ki-
adása 9940 37 K. Az egyházközség igo3. évi száma-
dása 21752*79 K bevétel 11161161122695*56 K kiadást, 
tehát 942-77 K hiányt tüntat fel. 

Orgona-Hangverseny. A fasori (budapesti) új 
ev. templo 11 belső berendezése és a kispesti evang. 
templom építési alapja javára f. é. ápr. 29-én és 
és május 6-án esti 6 órakor két orgona-hangver-
senyt rendez az intézőség kiváló erők és egyház-
karok szives közreműködésével. A rendkívüli él-
vezetesnek Ígérkező hangverseny felöleli az e nem-
beli régi és modern mesterek legjobb darabjait. 

Külföld. 
Katholikus és protestáns missió. A k ö z e l e l -

múlt chinai zavargások következtében nagyobb 



mértékben fordult a ker. közönség érdeklődése a 
külmissió felé, mint annak előtte. — Az ezen kér-
désben sokszor mélységes tudatlanságot eláruló 
világi sajtó legnagyobb része, a Keletnek az „ide-
genek'* ellen elemi erővel kitört gyűlöletéért leg-
nagyobb részben általában a keresztyén világ kül-
missiói tevékenységét okolta és okolja részben 
ma is. — És ha már a politikai sajtó nem látta 
be szükségét annak, hogy mint minden téren, úgy 
a külmissiói tevékenység terén is élesen megkü-
lörnböztető határvonalat bűzzön a protestáns és a 
katholikus missió között, még kevésbbé tette ezt 
természetesen az ultramontan sajtó, — a maga jól 
felfogott érdekében. — A Németországban — hála 
Bülov politikájának — uralkodó jezsuita iránynak 
köszönhető, hogy hivatalos — ipar — és kereske-
delmi körökben szinte divattá vált a kath. missiók 
tűlbecsülése a protestáns egyházak hasonló tevé-
kenységével szemben, ez utóbbinak rovására. — 
Ezzel szemben Mirbt tanár a Berlinben tartott 
brandenburgi missiói konferencia alkalmával — a 
valóság felderítésére — már korábban mutatott reá 
a róm. kath. egyház missióimethodusára. Vonatkozó 
előadásában reámutatott arra, hogy a római egy-
ház tisztán a pogány missióra szánt adományokat 
épúgy fordítja a belföldön a katholicismus terjesz-
tésére, mint a pogány missióra, mert a római egy-
ház missiói céljaira követeli mindazt a területet, 
a mely nem kizárólag a pápa fenhatosága alatt áll. 
— A római egyház ezen missiói munkáságának 
szolgálatában áll 21 világi és 5 reguláris missiói 
intézet ; a keleti ritus területe számára 1 missiót 
kollégium, 17 vallási társulat és missiónáló szer-
zet, valamint körülbelül egy tucat segitó egyesületi 
a melyek mind együtt több mint 721 milliót gyűj-
töttek. Eli liez az öszeghez számítandó még körül-
belül 780 milliónyi ajándék, hagyomány stb. A 
„hadakozó egyház" tehát nem nélkülözi azt, ami 
a háborúhoz tudvalevőleg a legszükségesebb ( l 1^ 
milliárd márka.) — Hogy ebből mennyi fordittatik 
az európai missió számára számára, azt nem lehet 
megtudni. — Valamenyi idetartozó intézmény a 
,,de propaganda fiele'* kongregátió egységes vezeté-
se alatt áll. — Minden téren való hatalmas elö-
nyomulását legnagyobb részben ennek az egységes 
vezetésnek köszöni, amelyben a római egyház ed-
dig utolérhetetlennek bizonyult. A dolog természe-
tében rejlik —mondja M. — hogy ennek a hatóságnak 
tevékenységéről a közönség tudomást nem szerez-
het közvetlenül, de a római missiónáriusok terv-
szerű előnyomulása, valamint ultramontum tak-
tikája mutatja ügyes kezét. — Ismeretesek a ró-
mai egyház által nagy örrömmel eszközölt töme-
ges keres\telések. (Mexikóban pl. 1524—1535-ig hét 
millió benszülött részesült e szentségben.) — Is-
meretes továbbá Romának rendkívül nagyfokú al-
kalmazkodási kepesége, melynél fogva a megkeresz-
telés után nyugodtan tovább engedi élni az immár 

„keresztyén" hivöt pogány szokásaiban; valamint 
ismeretes, hogy minő nagy előszeretettel vesz 
igénybe a térítésnél tisztára világi eszközöket, ne-
vezetesen az államhatalmat, t r r e kiváló példa 
gyanánt szolgál Francziaország, napjainknak speci-
fikus római koloniális hatalma. — Ennek követ-
kezménye azután az, hogy a római missió törté-
nete szorosan össze van forrva a külpolitika út-
vesztőjével. Evangélikus missiónáriusaink szomorú 
bizonyságot tesznek arról, hogy minő nagy elő-
szeretettel tolakodik a propaganda evangelikus 
missiói területre, aratni akarván ott is, a hol nem 
vetett. — Az előadó tanár felhívta a közönség 
figyelmét arra a jelemző körülményre, hogy pl. már 
A'avet Ferenc azon utmutatást adta a missiói jelen-
tések megszerkeztésére vonatkozólag, hogy az 
anyagot kiválasztva, a jelentésekből kihagyandó 
minden olyas, ami valami módon megbotránkoz-
tatólag hatna. Azért oly nehéz csak megközelítő-
leg is hü képét adni a római missió eredmé-
nyének. — Hogy az ily módon ,,megtértek" 
mily óriási százaléka esett ismét vissza a pogány-
ságba, mihelyt a római missiónáriusok működési 
helyüket megváltoztatták, azt megmondani lehe-
tetlen ; és hogy az ilynemű missiói tevékenység 
mily nagy mertékben van az igazi ker. missiói 
hátrányára — az világos. — Az evangelikus missió 
legkitűnőbb ismerője Dr. Warneck a Berlinben a 
minap ülésezett porosz egyetemes zsinat elé egy 
emlékiratot terjesztett, melynek tárgya az evan-
gelikus missió. — A két egyház missiói tevékeny-
ségének összehasonlítása meggyőzheti az elfogulat-
lan olvasót arról, hogy nagy és mélyreható elvi 
különbségek vannak a kath. és az evang. missiói 
gyakorlatok között, a mely elvi külömbségeknek a 
gyakorlatban való érvényesülése szüli azt a nagy 
ellentétett, a melv miatt a két egyház missiói te-
vékenységét összehasonlítani ugyan lehet és kell 
is, de az egyiket a másikkal azonosítani csak az 
igazságnak nagy rovására lehet. \Y. is elismeri, 
hogy egy absolût értékű missiói statisztikának ösz-
sze álitása lehetetlen már a missiói orgánumok 
rendkívül nagy számánál fogva sem, a mely az 
összes anyag összegyűjtését felette megnehezíti. A 
forrásúi szolgáló anyagnak egy része hiányos és 
azonfelül a számítás nem alapul egységes missió-
statisztikai alapelveken, a minek oka az angol il-
letve amerikai és a kontinentális Protestantismus 
egyházi nézeteinek és viszonyainak különtélesége. 
Mindamellett szerezhetünk magunknak \V. szerint 
a fáradságos pontossággal összegyűjtött anyag alap-
ján egy olyan instruktiv átnézetet, a mely számok 
alakjában bemutatja a tiszteletreméltó terjedelmet, 
amelyet az evang. missió a XIX. század folyamán 
vott. Nevezetesen a múlt század utolsó negyede 
mutat aránylag igen nagy haladást.Egyes adatok a 
következő képet adják : Az összes protestantismus-
nak van ma 104 önálló missiói organuma, ezek között 



55 n a g y o b b missiói társaság, melyek között a leg-
nagyobbnak, az angol egyháznak (Curch Miss. Socc.) 
510 missiója van. Ezekből esik az angolul beszélő 
világrészekre : 110, Németországra : 21, Hollandiára 
10, a többi az európai szárazföldre. A legtöbben 
szabad társulatok. Mint egyházi ügyet kevesen 
gyakorolják a missiót. Missionáriusa ea. 7500 van az 
egész protestantismusnak, köztük 510 orvos. Ezen 
férfi alkalmazottak mellett van — a missiónárusok 
nejeitől eltekintve — önálló női személyzet is, szám-
szerint 1000-nél több ; ideszámitva 220 okleveles 
orvosnőt is. A női személyzetet majdnem kizáró-
az angolok (amerikaiak) szolgáltatják. A protestán-
sok missiói adományai 68 millió márkára rúgnak, 
ide nem számítva a missiói területeken eszközötl 
bevételeket, a melyek részint pogány-keresztyé-
nek adományaiból, részint a gyarmatkormányok 
iskolai segélyeiből állanak. — A munkás személyzet, 
mely bennszülöttekből alakulva az európai és 
amerikai missionáriusok mellet működik 65000 főre 
rúg, köz 'ük 1100 felszentelt lelkész, a többiek 
tanitók éa evangélisták. Missói-iskola, kezdve a leg-
alsóbb toku elemi iskolától fel egészen az akadé-
miai tanintézetekig van 21500, ezekben 1100000 
növendék, ezekhez tartoznak még : 180 ipariskola 
9000 tanonccal, 217 árvaház 17000 árvával, 30 
intézet vakok és siketnémák számára 600, és 156 
különféle mentő intézet 7000 gyámolítottal, 380 
kórház és 780 poliklinika, melyekben évenkint több 
mint 2 millió beteget látnak el. — Protestáns 
missonáiiusok 96 nyelven fordították le az egész 
bibliát, az egész uj tes tamentumot 99, a bibliának 
egyes részeit 221 nyelven. Ideszámítandó a vallá-
sos könyv- és iratok irodalma 120 nyelven. 

A missiónak statisztikailag ellenőrizhető ered-
ménye Warneck szerint a XX. század kezdetén — 
beleszámítva az Egyesült Államok ker. négereit — 
11 és fél millió pogány-keresztyén ; ezek között l3/4 

millió kommnnikáns, tehát telyesjogú egyháztag. — 
Warneck számítása szerint Németország evangeli-
kus és Schweicz protes táns lakossága az evangeli-
kus keresztyénség egy ötödét teszi, de missiónáriu-
sainak száma még nem teszi az összes prot. missiőná-
riusok számának egy hetedét és missiói adományai 
az egész prot. idevágó adományok egy tizedét. De 
a német missionáriusok száma 1895 óta 690-től 
952-re, a missiói bevétel 3657827 márkától 5970971 
márkára emelkedett és a német evangelikus 
missiónak számbeli e redménye nemcsak arányban 
áll, de részben felül is múlja a többiekét, (éven-
ként ca. 16000 pogány keresztyén.) 

Ha tekintetbe vészük a mondottakon kivül 
azt, hogy a protes táns missió mily sokkal fiatalabb 
a római katholikus missiónál; hogy az evang. mis-
sió alapelveinél fogva — politikába soha sem ke-
veredik, hanem az Ur utasításához képest híven 
megmarad tiszta evangéliumi alapon; hogy épen 
azért nemcsak, hogy meg nem elégszik tagjainál 

a keresztség felvételével, hanem azt csak alapos 
előzetes oktatás után szolgáltatja k i ; hogy arány-
lag sokkal kevesebb anyagi eszközökkel rendel-
kezik, mint a kath. egyház ; R.óma módjára nem 
használja fel céljai érdekében az államhatalmat 
(Chinában pl. annak idején — még francia véd-
nökség alatt — a kath. missionáriusok követelték 
és megkapták a mandarin rangot; (a chinai kormány 
ugyanezt akkor felajánlotta az evang. missiónáriu-
soknak is, de ezek visszautasították.) — úgy bíz-
vást nemcsak egymás mellé állithatjuk a kath. és 
evang. missiót, hanem elfogulatlanul el fogjuk is-
merni az utóbbinak természetében rejlő fölényét 
is az előbbi felett. — s. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 
B. J. Köszönettel vettük. Mihelyt lehetett ki 

is adtuk. Az ígértet kérjük is. A tárgy fontossága 
megkívánja azt, hogy minél többen szóljanak hozzá. 
S. K. Megkaptam. Köszönöm. A jövő számban. 
Üdv ! 

Toronyórák = 
palota-, városházi-, gyári-
és l a k t a n y a órák beren-
dezését a legelőnyöseb-
ben eszközli 

Mayer károly utóda Müller János 
első magyar óragyár gőzerővel 

BUDAPEST, VII., Csömöri-ut 50. szám, 
sa j á t házában. 

Képesárjegyzékek és költségvetések bérmentve 
30 10—8. 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. egjiiázmegyéhez tar-

tozó nándorhegyi 
lelkészi állomásra. 

I . Javadalom : 
1. 1600 kor. készpénz. 
2. Lakás kerttel. 
3. Hat öl tűzifa. 
4. Stólák. 
5. 3 nagyünnepi offertorium. 
6. Napidíj és útiköltség az esperes g}'ü-

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 vallástanítás. 
Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 

f. évi május hó 8-ig. 
Temesvár, 1901. április 15. 

35 2 - 2 Kramár Béla főesperes. 
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n e m ü l S l v O l c i p ä d o k , r e n d e z é s s k és szabad, gyer -
mekpadok gyár tása . — Árjegyzékkel készséggel szolgaiunk 

ingyen és bérmentve . s5 15—8 

törlesztéses kölcsönöket "äf f " " !* 'S" 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 3U értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 

S z p r n p ï v h i t e l t l PaP°knak, katonatisztek-
" y ' 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. 

MELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

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

34. 12—3 (Válasz bélyeg) 

EkEsKSS 
M A R X é s M E R E I 

magyar tanszergyárosok 
]ind ajtest, VI, Aradi-utca 00. 

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—12 

rsgs 

Kivonat az el ismerő i ra tokbó l : 

Elismerő nyilatkozat. 
Alólirottak mint a hajdu-dorogi ev. ref. egyház elöl-

járói hivatalos készséggel bizonyítjuk, hogy az' Egrv Fe-
rencz kis-gejőczi harangöntő úr által egj-liázunk részére 
öntött 525 kiló sulyn harang ugy a kivitel, mint a hang 
tekintetében egyházunk összes tagjainak megelégedését 
és teljes elismerését kiérdemelte. Minélfogva nevezett ha-
rangöntő úrat az ország bármely hifcfelekezetü elöljárósá-
gának figyelmébe legmelegebben ajánlani kedves köteles 
ségükrek ismerjük 

Hajdudorog. (Hajdúm) 
Széli Sándor, Fodor Séniámin, 

g o n d n o k . e v ref. l e l kész . 

Vekerdy Károly, Dr. Loog Béla 
egyh. jegyző. főgondnok . 

baktai EGRY FERENCZ 
1 tarangöntő . 

Ajánlom harang-
öntő ülőhelye-
met, amely legré-
gibb és legjobb 
hirnevü az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 
mellett szállítok 

HARANGOKAT, 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 



A közeledő Confirmálás, 
nemkülönben a Húsvét és Pünkösd ün-
nepek alkalmából szives figyelmébe aján-

lom a 

lelkész és hitoktató uraknak 
Gyurátz Ferenc ág. liitv. evang. püspök ur 

L e l k i v e z é r 
cimü imakönyvét, 

melyből most újonnan a nyolcadik kiadás 
jelent meg. 

Ára vászonba kötve 1 korona. 
Kapható/ 2.—, 3.—, 4.—, 5.— kor. árú 

kötésben is, megrendelhető : 

I I S T I V A D A R 
Ugyanott jelent meg : 

Gyuráiz Ferenc: KÉZI AGENDAJA o 
a második kiadásban. Ára fűzve 3K 60 f. 
Vászonba kötve 5-60 K, Bőrkötésben 8 K. 
27 5—4. 

w ^ m m 

W Az 1902. évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá- ^ 
S táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki- a » 

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

* 
* 
* 
* 
* 

M # 
* 
# 
M 
M # 
* 
* M * 
* * 
M 

Wegenstein C. L. 
— — első délmagyarországi = 

orgona-épitő műintézet 
i (villamos üzemre berendezve) 

Itlüii Temesvárott. 
S z á l l i t k i t ű n ő , 

r e n d s z e r s z e r i n t 
legújabb 
készitett 

p n ei im a t ik ns = 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb árak mellett. 
Javitások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* Az 1896. évi kiállításon a nagy mil leniumi érem 
^ mel kitüntetve. 27—11 

Pályázat. 
A gömöri ágost. hitv. evang. egyház-

megyébe kebelezett vizesréti egyházközség-
ben megürült tót nyelvű 

rendes lelkészi állásra 
pályázat hirdettetik. Ezen állással a követ-
kező javadalmazás van egybekötve : 1. Hi-
vány szerint megállapított termények, föld, 
rét és stóla illeték 1350 kor. 24 fill. 2 / Ál-
lamsegély 335 kor. 88 fiíl. Folyamodók, a 
lelkészválasztási szabályrendelet 14. és 15. 
szakaszaiban foglalt kellékekkel, iskolai és 
szolgálati bizonyítványaikkal felszerelt kér-
vényeiket alulírott főespereshez folyó évi 
május hó 10-ikéig a d j á k b e . 

Rozsnyon és Grömörpanyiton, 1904. évi 
ápril 18-án. 

Terray Gyula 
főesperes. 36 1—1 

Kubinyi G é z a 
egyhin. felügyelő. 

Pályázat 
a hegyaljai egyházmegyéhez tartozó 

zemplén-csanáiosi ág. hitv. ev. magyar ajkú 
egyházban megüresedett 

lelkészi állomásra. 
Javadalom : 3 szobából álló lakás, kert és 
melléképületekkel ; 24 kat. hold és 744 | [-öl 
jó minőségű szántóföld szabad használata, 
az ezzel járó legelő illetőséggel; 1 kat. hold 
és 123 Q ö l rét, mely szántó- és rétföldek 
most bérbe vannak adva : az egyes tagok 
által ez idő szerint még bizonyos arányban 
teljesített munka 70 kor. átlagos értékben ; 
a hivek által fizetett gabona termén}^, mely-
nek értéke átlag 221 kor. s ugyancsak a hi-
vek által fizetve, átlag 44 kor. 65 fill. kész-
pénz és stóla. Congrua 1600 koronáig 837 
kor. 70 fill. 

Bővebb felvilágosítást ad alólirt főespe-
res Ózdon (Borsod m,) a hová a pályázati 
kérvények mellékleteikkel együtt folyó évi 
május hó 22-ig b e k ü l d e n d ő k / 

Kelt Ózdon és Miskolcon, 1904. ápril. 25. 
Túróczy Pál Radvány István 

főesperes. kir. tanácsos, egyhm. felügyelő-


