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Egy szám ára 24 fill. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

VERES JÓZSEF. 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

HAJTS BÁLINT. 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

Multunk — szenvedés! 
Jelenünk — nyomor I — 
jövőnk kétségbeesés? 

Nem ösmerve a „Véleményének a lel-
készek lizetése tekintetében elfoglalt állás-
pontját, arról csakis az „Evang. Egyház és 
Iskola" f. évi 16-ik számában közzétett ,,fel-
hivás"-ból tudtam meg, hogy lelkészi fizeté-
sünket a közös bizottság jó akarata meg-
hagyta 1000 koronának. — Ez inditott arra, 
hogy — ha más hivatottabb ágostai ev. testvér 
nem. tette meg eddig — én fogjak tollat 
ezen fontos, életbevágó kérdés érdekében, 
mert szent meggyőződésem az, hogy 1600 
koronában megállapított fizetésünk szégyen-
letes mindkét hazai protestáns egyházunk 
lelkészi korára nézve, miután ezzel egy sorba 
vagyunk helyezve a legtöbbnyire mester-
emberekből és ugy a hogy irni és olvasni 
tudó kiszolgált katonaaltisztekből kikerülő 
vasúti pályafelvigyázókkal, — mi érettségit tett 
s akadémiát véglett lelkészek ! ! 

Igen, szégyen ez és méltánytalanság akár 
multunkat, akár jelenünket, akár pedig jö-
vőnket veszem tekintetbe ! 

Keserves fájdalom vesz rajtam erőt, ha 
végig gondolok azokon a százados kín-
szenvedéseken, melyeket hivatalbeli elődeink 
voltak kénytelenek elviselni magyar hazánk-
ban, mikor a Ferdinándok, Leopoldok, Ka-
ralfák, Kolonicsok stb. stb. százával hurcolták 
őket kinpadra, mikor erővel elvették templo-
maikat, őket pedig kitaszították a nagvi-
lágba : ,,Eredj koldulni eretnek Sicamber Te, 
ha pápista lenni nem akarsz !" Föllázad vé-
rem mákszemnyi csöppje is, ha lelki szemeim 
elé állítom a különféle hazai és külföldi vá-

rak bűzhödt földalatti börtönoduiban jezsuiták 
ostorcsapásai alatt vérig vert protestáns pa-
pok megkínzott martyr-alakjait ; borzadok 
ha rá gondolok, hogy a gályarabságra hur-
colt protestáns lelkészek mennyi égbekiáltó 
kínszenvedést állottak ki, mityen erejöket 
meghaladó rabszolga munkát végeztek ak-
kor, mikor katholikus kollegáik minden földi 
jóban dúslakodának, és nem tudok határt 
szabni indulatomnak, hogy számos lelkész-
testvérem földi maradványa temetetlenül r?t 
hadt el Magyarországból Nápolyba a gályák-
hoz vezető erdők mélyében és utak mentén ! 

Hát szegény családjaik ? 
Világgá kergették az apát, vagy láncra 

verve elhurcolták s a család, a szegény papi 
család a legínségesebb nyomorral küzdött ! 

Testvérek ! ez a mi multunk ! 
De hát nem elég, hogy multunkban nincs 

öröm, nem elég, hogy a múltban bőven ki-
jutott osztályrészünk a nyomorúságból, te 
szegény protestáns pap még most is nyomo-
rogsz • Ez. a Te sorsod! mert anyagi helyze-
ted, fizetésed nem halad a korral, nem kor-
szerit /Nincsosztálya a társadalomnak, a mely 
anyagi helyzetének javításán nem dolgoznék. 
Hiszen ma a legutolsó bérkocsistól kezdve a 
legmagasabb hivatalnokig mindenki fizetés 
felemelést kér és kap ! Es mi lelkészek 
vájjon mit teszünk nyomorúságteljes hely-
zetünk javítása, érdekében? Mi mindennel 
hátra maradtunk! Az Úrnak 121 esztendeje 
múlott el, hogy vazseci egyházam 1783-ban 
újra alakúit, de hiványom ma is olyan, mint 
ezelőtt 121 esztendővel ! Pedig az élet most 
legalább is 50 százalékkal drágább ! Hat 
éve lesz, hogy lelkészkedem, de szomorú ta-
pasztalatom az, hogy a megélhetés már ma 



sokkal nehezebb, mint még csak 6 évvel 
előbb volt ! mert 6 év előtt 30 krajcár volt 
1 kgr. birkahús, ma 46 kr, ! a marhahús ki-
lója 40 kr. volt, ma 64 kr. ! A cselédnek fi-
zettem 36 forintot, ma 65-öt ! Egy férfi nap-
szám belekerült 60 kr-ba, ma 1 forint ! Ez 
mind tény ! Az élet drágul, hiveink pedig 
fogynak ! Példa az én egyházam : Ameriká-
ban jelenleg legalább is 400 hivem van kint, 
köztük 50 olyan, a ki már soha vissza 
nem tér, mert családostul vándorolt ki. 
A Bánságba 4 családom vándorolt le 
(15 lélek) ! A szomszéd Szepesmegyébe, leg-
inkább Felkára már eddig átköltözködött 12 
család és ez az átköltözködési mánia évről-
évre növekedik, ugy, hogy 5 év alatt hive im 
száma k. b. 200-al fogyott, s miután a ván-
dorlási kedv mindig nagyobb arányokat ölt. 
10 év alatt egyházam egyötöde fog kiköltöz-
ködni, tehát kb. 500—550 lélek ! ! Ez is tény-
A milyen arányban fogy a lélekszám, épen 
olyan arán}7ban fogy a lelkész stóla jöve-
delme is ! Szomorúan tapasztalom ezt jó 
magam ! íme példa rá : 

1398-ban megkereszteltek száma . . 122 
1903-ban „ • „ . . 82 
1899-ben megesketett párok száma . 46 
1903-ban „ ,. ,, . 10 
1898^99-ben anyakönyvek útán befolyt jöve-

delmem 430 korona ; 
1903-ban mar csak . . . . 100 korona! 

Ez is tény ! Az életviszonyok tehát drá-
gulnak. jövedelmünk pedig fogy ; azt hiszem 
ez mindenütt igy van ! Ám de a papnak ál-
lásához mérten kell élnie, mutatnia is kell 
néha-néha, gyermekeit is kell iskoláztatnia, 
ősmerős és ösmeretlen előtt n}Titva kell len-
nie szegény házának s készségesen teritve 
asztalának, mert különben ,,fösvény'' ! Mind 
ehhez képest már most mi az az 1600 korona ? ! ? 
A szűk alamizsnának is csupán íwomorult mor-
zsája ! Hát alamizsnát érdemelünk mink? Ha 
alamizsna fiizetést adnak, minek is kivánnak 
tőlünk lelkészektől oly magas képzettséget, 
mikor olyan fizetésünk sincs mint egy parla-
menti lakájnak ? Hát nem nyomorúság és 
szégyen-e ez? 

Multunkban tehát nincs öröm, jelenünk-
ben nincs vigasz, jövőnkben nincs remény ! 

Mert Testvéreim! Mivel is kecsegtet ben-
nünket a iövő ? Meglehet, hogy talán túl-
sötét szinben látom én egyházunk és a ma-
gunk jövőjét, de eziránt táplált abbeli 
aggodalmam, hogy ev. egyházunk helyzetét 
és a. mi létünket sok veszedelem fenyegeti, 
bizonyára nem alafptalan, mert mindenfelől 
vészt jósló felhőket látok közeledni ! Alföldi 
ev. egyházainkban már pusztit eg}Trészről a 
szocializmus, szocialdemokratismus s ezek 
nyomán burjánzik a felekezetnélküliség, az 
egyház iránti elhidegülés, miután ezeknek 
sem Isten, sem haza, sem pap nem kell, s 
melyek már is nyirbálják alföldi testvéreink 
hiványait, másrészről meg a sekták : naza-
renismus, anababtismus. Hiszen pl. Tótkom-
lóson,, ahol mégcsak pár évvel ezelőtt alig 
volt, sekta, most már van vagy 400 anabab-
tista ! Felvidékünkön pedig Amerikából be-
hozott socialismus és sektáskodás van ter-
jedő félben ! A római katholikusok is sok 
lelkünket e lhalasszák ! hiveink száma tehát 
fogy, áldozatkészsége pedig kimerülő félben 
van, ezek bizon}T nem fogják emelni fizeté-
sünket. Hiszen mikor irodai általányom fel-
emelését kértem, azt mondták, inkább le-
szállítják ! Hát mi jót remélhetünk ? A hí-
vektől semmit mert azoknak elég a, terhe! 
Tehát ha még is élni akarunk, a^ államnak 
kötelessége helyzetünk javitásárőt gondoskodni ! 
De nem 1600 koronával, mert ebből manap-
ság egy lelkész meg nem élhet, ha csak 
adósságba nem veri magát! . És jogunk van 
az államtól fizetésjavitást kérni ! Hiszen van 
rá szentesitett törvényünk, mert mi nélkü-
lünk „egyház" nincsen / Megérdemeljük, mert 
még most is eleget dolgozunk „díjmentesen" 
az államnak s mink pro test. papság vagyunk 
olyan hazafiak, mint évezred óta az állam-
tól kapok javakban dúslakodó római kath. 
kollegák. Nekünk nem Róma az első, hanem 
Isten után közvetlenül hiveink üdvössége s 
igy közvetve édes hazánk üdve, melyben szület-
tünk, élünk és halunk s melynek javán és 
üdvén mindegyikünk kisebb-nagyobb sikerrel 
működik. Utoljára pedig ha mi papok nem 
leszünk, nem lesz egyház sem. Már pedig 
„minden ország támasza, talpköve a tiszta 
erkölcs, mely ha megvész, Róma ledől és 
rabigába görbed." — Az államnak tehát ér-o o 



(lekében van fentartani az ev. egyházat s 
annak papságát. — 

Atyámfiai, testvérek! Mit cselekedjünk 
tehát V Közös akarat ta l s közös erővel kell 
itt fellépni, még pedig mielébb, rögtön, mig 
a kormány élén olyan protestáns főúr áll. 
ki — a mint mondta s igérte — pártfogásba 
szándékozik venni egyházunk ügyét ! 

Főesperes Testvér Urak ! Hivjátok össze 
lelkészértekezleteket, haladék nélkül, ne vesz-
tegessük az időt, tegyünk magunkért és csa-
ládjainkért mink is valamit, járuljunk kül-
döttségileg magas kormányunk elé azon ké-
réssel, hogy 2400 koronára egészitse ki nyo-
morúságos fizetésünket, most van alkalmunk 
rá, máskor — ki tudja — lesz-e '? és ha nem 
lesz, akkor szenvedés teljes multunk után, 
mely szükségteljes jelenünkben tovább foly-
tatódik, csakugyan kétségbeejtő jövőnek né-
künk elébe mi ev. papok ! 

Okályi Viktor. 

A csudák jelentősége. 
(Folytatás és vége.) 

9. Nagyon fontos dolog, hogy a vallás-
t aná r ezen irányú munkássága megelőző le-
gyen. Soha se kényszeritesse magát a vizs-
gálódásra, hanem ha azt látja, liogy az ifjú-
ság kritikai szelleme ébredezni kezd, saját 
jószántából tegye meg a szükségesnek látszó 
lépéseket. Csak igy remélheti, hogy célt ér 
s a vallásos hitet megerősiti; ellenkező eset-
ben a kierőszakolt engedmények nem csak 
a kétségbevont dolgokat nem szilárditják 
meg, hanem a még kétségbe nem vontakat 
is megrendítik. 

Legszerencsétlenebb gondolat azonban 
a fél rendszabályokhoz való menekülés : a csu-
dák rationalistikus magyarázata, vagy az a 
kifogás, hogy a csudák, lia ma már nem is, 
hajdan lehetségesek voltak; vagy pedig a 
csudáknak ó- és újszövetségi csudák „köte-
lező4' és „nem kötelező" csudák szerinti osz-
tályozása. 

10. Ha ilyen megelőző eljárással a felső 
fokon elvi álláspontot teremtettünk, feltétlenül 
szükséges, hogy az egyes csudatörténetek 
kritikai és apologetikus tárgyalását mellőz-
zük. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy 
egyes különös csudákban se lehet helye a 
történet-kritikai tárgyalásnak, söt ellenkező-

leg. ez a fentjelzett tervszerű eljárás után 
nemcsak hogy aggodalomra nem szolgáltat 
okot, hanem egyenesen szükséges is. A tör-
téneti kritika alkalmazásánál csak az szol-
gáljon elvül, hogy ez is az épités, ne pedig 
a rombolás munkájának szolgáljon. Minda-
zon esetben, a midőn előre lehet látni, hogy 
később kételyek fognak a tanuló lelkében 
felmerülni, hasson oda, hogy azok az ifjút 
ne találják készületlenül. Hogy ez az eset 
hol és mikor áll be, azt természetesen a 
vallástanár van hivatva eldönteni. 

Vannak csuda-történetek, melyeknek ke-
letkezése emberileg nagyon jól felfogható 
eseményekre vezethető vissza. Az ó-szövet-
ségben gyakran találkozunk olyan elbeszélé-
sekkel, melyek költői felfogással rajzolják a 
természetet s annak jelenségeit. Ilven pl. 
Józsué könyvének 10. részében ,,a nap vesz-
teglése", a mely elbeszélésnek egy korábbi 
epikai munka, a Jásár könyve szolgált ala-
púi. De ilyen az újszövetségben a Jézus 
megkisértetéséről szóló történet is, melynek 
bizonyára az Üdvözitőnek egy . hasonlata ké-
pezte alapját ; legalább erre enged következ-
tetnünk a Máté és Márk előadása közti kü-
lombség : az utóbbinak rövidsége s az előb-
binek élénken kiszínezett előadása. Ilyen ese-
tekben nemcsak megengedhető, hanem eg}*e-
nesen szükséges a történet-krit ikai méltatás, 
mivel csak ez képes arra, hogy megcáfolja 
ama véleményt, mely a hagyományt ön-
kényes, vagy épen rosszakaratú koholmány-
nak minősiti, holott az valóságos tényeken 
alapulva, az elfogulatlan, becsületes és hivő 
kedélynek köszöni továbbképződését és je-
lenlegi alakját . A teremtés történetét s az 
őstörténetét a vallásos kedély eme működé-
sének figyelembe vétele nélkül egyszerűen 
lehetetlen az érettebb ifjúsággal megértetni. 

De nem hagyhatók figyelmen kivül a 
belső okok sem, melyek a történet-kritikai 
méltatást szükségessé teszik, szükségessé te-
szik mindenütt, a hol a hagyomány nincs 
összhangban, sőt ellentétben áll a keresztyén 
vallásos tudattal . Ilyenek az ördögről s a 
démonokról szóló bibliai helyek. A démoni 
erőknek úgy az ó- mint az újszövetség csu-
dálatos hatásokat tulajdonit s a démoni csu-
dáknak tulajdonképen két csoportja van : az 



egyiket alkotják azok, melyekben démoni va-
rázslat szemlélhető, a másikat azok, me-
lyekben a démonokkal történik valami, mint 
pl. az ördög-üzések. Már pedig az ördögben 
való hit sem vallásos, sem erkölcsi tudatunk-
kal nem egyeztethető össze s a vallástanár-
nak nem lehet feladata, hogy a hitet feléb-
ressze, hanem inkább az, hogy ha azt bár-
mel}T "növendékénél megtalálja, megsemmisí-
teni ig}Tekezzék. Ide sorozható a csuda is, 
melynek Ananiás és Saphira képezik tárg}7ait ; 
ezt a keresztyén istenfogalommal összeegyez-
tetni nem lehet, még akkor se. ha arra uta-
lunk, liog}T a csudás büntetés az első keresz-
tyén gyülekezet fenállása s jövője érdekében 
szükséges volt. Evvel nem azt akarjuk mon-
dani, hogy a csudát találmányként kell fel-
tüntetni, hanem csak azt, hog}< történetileg 
kell méltatni. A démonokban való hit ismer-
tetésénél kell arra rámutatni, hogy az a po-
gány dualistikus nézetből fejlődött ki s a 
bibliai előadás még ezt az öröklött népszerű 
gondolatvilágot tárja fel előttünk. 

11. A hagyományos csudába való hit 
soha se lehet más, mint alsóbbrendű hit, va-
laminek igaznak tartása, mely a valódi hit-
nek nem lehet feltétele, hanem csak követ-
kezménye. A csudát az embernek magának 
kell tapasztalni, hogy arról rendithetlen 
meggyőződést szerezhessen. Azért soha se 
mulassza el a vallástanár kiemelni, hogy a 
saját magunk által tapasztalt csuda sokkal 
nagyobb értékkel bir a hagyományos csodá-
nál, mint ezt Jézus teszi, ki Nikodémussal 
való beszédében a jelekre való hivatkozással 
az újjászületés csudáját állitja szembe. És ez 
a vallásos életnek legnagyobb, legtitokzatos-
sabb s mégis legigazabb folyamata. Hogy az 
üdvösségről ma is époly rendületlen bizo-
nyosságot szerezhet az ember, mint hajdan; 
hogy a sziv ma is átérezheti azt, a mit Pál 
apostol a Római levél 8. részében leirt, hogy 
vele együtt ma is elmondhatjuk : .,meg va-
gyok győződve, hogy sem halál, sem élet, 
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem ha-
talmasságok, sem jelenvalók, sem jövendők, 
sem magasság, sem mélység, sem semmi más 
teremtmény nem lesz képes elszakasztani 
minket az Isten szeretetétől, mety van Krisz-
tus Jézusban, a mi Űrünkben" ; hogy ez ma 

is megtörténhet s meec is történik : ez a csu-
dák legnagyobbika. S a vallásoktatás fela-
data oda hatni, hogy a növendék ezt a csu-
dát Krisztussal, Pállal, Lutherrel s az egy-
háztörténet hőseivel együtt érezze s a saját 
életében előkészítse. 

A csudák kérdése vallásos nevelésünk-
nek egyik igen fontos, mondhatnók életbe 
vágó kérdése. Ilyennek kell azt tekintenünk 
nemcsak tanítványainkkal, hanem tágabb 
körökkel szemben is. A katholicizmus bilin-
csekbe veri s féken tart ja a lelkeket, ott a 
szabad vizsgálódásnak nincs tere, s hatalma 
mindaddig fen fog állani, migcsak a tekin-
tély elve végkép el nem enyészik az élet 
hullámaiban. A protestantismus ellenben az 
emberi lélek fájdalmas és diadalmas felkiál-
tása, mely mindaddig nem fog elenyészni, 
mig gyötrődő s szabaddá lett lelkek lesznek. 
De hogy tantermeink s templomaink-e azok 
a helyek s a jövőben is azok maradnak-e, 
a hol a szivnek eme hangjai elhangzanak s 
visszhangra találnak, az attól függ, hogy 
helyesen értjük-e meg az idők jeleit. Ne 
gáncsoljuk a jelent, mert mindnyájan az ő 
szülöttei vagyunk s belőle meritjük legjobb 
erőinket. Nem tagadhatni, hogy a hit és hi-
tetlenség soha se vivtak egymással elkesere-
dettebb, öntudatosabb küzdelmet, mint ma; 
de az is áll, hogy a nemes, a mindennapias-
ságtól ment keresztyén érzület, a keresztyén 
emberszeretet soha se volt hatalmasabb, mint 
épen napjainkban. Korunk bensőség, mélység 
után vágyódik; igy akar egy lépéssel köze-
lebb jutni a jövőnek ama kijelentéséhez, 
melyet az Üdvözitő tanítványainak kilátásba 
helyezett s igy akarja tovább épiteni a re-
formatio művét. Legyen gondunk, hogy a 
jelennek eme jeleit megértsük s ne mint szol-
gák, hanem mint az idők urai s mint az if-
júságnak helyes vezetésééit felelős egyének. 

A - u . 

É n e k. 
Nyilj én szivem szent imára, 
Fakadozzon ott a hála 
Annak jó illatozásűl, 
Akinek szerelme, 
Bőséges kegyelme 
Soha, soha meg nem másul, 



2. Örömömet fényesiti. 
Bánatomat édesíti 
Az ö atyai hűsége; 
Életemet óvta 
Születésem óta — 
.lóságának nincsen vége. 

3. Hogyha szép napom leszálla, 
Az ő takargató szárnya 
Födözött be oltalmával ; 
S mint bujdosót éjjel, 
Drága hit fényével 
Vezetett a ködön által. 

4. A bün csalogatásában 
l ram, Te vezetted lábam, 
Megmutatva szent ösvényed; 
Te adtad. Fölséges, 
Kóstolnom, mily édes 
A tiszta lelkiösméret. 

5. Mikor kedvesim temettem, 
S beborult az ég felettem, 
S szinte sirt bennem a lélek ; 
Ott is Te töltél el 
Vigaszszal, reménynyel : 
Túl a síron van szebb élet! 

6. Nyílj én szivem szent imára, 
Fakadozzon ott a hála 
Istennek illatozásúl, 
Akinek szerelme, 
Hűséges kegyelme 
Soha, soha meg nem másul! 

Sántha Károly• 

Belföld. 
A Selmecbányái papválasztás ügye. A mult 

számban hozott rövid bír, mely Vitális Gyula kar-
társunk lemondását hozta, kiegészítéséül közöljük, 
hogy midőn Vitális Gyula zólyomlipcsei lelkész 
Selmecbányára megválasztatott, az egyház tót 
hívei közül egyesek feiebbezéssel éltek a vá-
lasztás, vagyis inkább a jelölés ellen, de a fe-
iebbezést a honti egyházmegye törvényszéke elve-
tette s a választást egyhangú határozattal mege-
rősítette. Ennek daczára Vitális Gyula azon indok-
ból hogy megválasztását a hivek nem vették ál-
talános megnyugvással, az állást nem fogadta el, 
minél fogva Selmecbányán uj papválasztás lesz, 
mely valószínűleg nem lesz kevésbbé izgalmas 
az előbbinél. 

Vallásos est. Az eperjesi ág. hitv. evang. theol. 
ifjúsági belmissiói egyesület f. hó 7-ikén, a Colle-
gium nagytermében vallásos estélyt tartott a kö-
vetkező műsorral: 1. Ének: .,A dicsőség Istene", 
Yerner Gy.- tói; előadja az ág. hitv. ev. polgári le-

ány-iskola énekkara. 2. Szavalat: „Isten akaratja", 
Tompa M.-tól: előadja Meskó Károly theologus. 3. 
Felolvasás: tartja dr. r.. Nagy Olivér jogakad. tanár 
úr. 4. „Le souvenir", Danklá-tól; előadják hegedűn 
Mandl György és zongorán Baka y Péter, theologu-
sok. 5. „Jákob álma". Irta és előadja ifj. Kemény 
Lajos theologus. G. Ének: „Ima", Weber-től; elő-» 
adja az ág. hitv. ev. polgári leány-iskola énekkara. 

Lelkészjelölés. A csall-apafalvi egyházközség volt 
lelkipásztorának Gregus Gyulának — Krakkóba tá-
bori lelkésznek történt távozásával, az egyházköz-
ség mult hó 17-én tartott közgyűlése a megürese-
dett lelkészi állásra egyhangulag esak S\lancsik Pál 
surányterényi lelkészt jelölte 

A pesti ág. hitv evang. németajkú egyházköz-
ség márc. hó 27-én tartotta évi rendes közgyűlé-
sét Daur György felügyelő helyetes és Schrank Já-
nos lelkész együttes elnöklete mellett. Daur Gy. 
elnöklő felügyelő helyettes mindenek előtt hálás 
kegyelettel megemlékezet Fuszek Tivadar érdem-
dús egyházfelügyelő elhunytáról és indítványozta, 
hogy az elhunytnak emlékét áldásos tevékénvsé-
gének hálás elismerése mellett jegyzőkönyvileg 
megörökítsék; a közgyűlés ezen indítványhoz egy-
hangúlag hozzájárult. Ezután előterjesztették a le-
folyt évről szóló jelentést, melyből átvesszük a 
következő mozzanatokat: Önkéntes évi járulékok-
ból befolyt 4639 k. egyházi áldozatókból és temp-
lomperselyből 925 k., 64 f. templomszékek és sír-
helyekből 1327 k., adományok és hagyományokból 
1271 k. 40 f. A s\egényalap 2378 k. 59 f.- tesz ki, 
• adományok utján gyarapodott 166 k.- val. A sze-
génysorsu konfirmandusok felruházására szolgáló 
Luther- alap 10787 k. 46. f.-re rug, tavaly két kon-
firmandust ruháztak fel. A pogánymísszió javára 
a templomban e célra felálitott persely 15 k. 50 f. 
eredményezett, mely összeget a lipcsei luth, mis-
sziónak küldték be. Az egyházi énekkarnak 28 ala-
pító, 116 pártoló és 38 közreműködő tagja és 448 
k. 56 f.-nyi bevétele volt, alaptőkéje 2018 k. 19f.-ből 
áll; az énekkar sátoros ünnepeken szokott közre-
működni és szép motetáival az áhitatosságot 
emelni. A mult évben született és kereszteltetett 
147 gyermek, 69 fiu és 78 leány, eskettetett 52 
pár, meghalt 138, 72 fi és 66 nőnemű, az Ur szent 
vacsorát 1680 lélek vette, áttért hozzánk 2 róm. 
kath. és 4 izr. kilépet 25. Ezen jelentés jóváha-
gyása után előterjesztették az 1903. évi zárszáma-
dásokat; a közgyűlés helybenhagyta azokat és a 
számadó tisztviselőknek valamint a számvizsgálók-
nak megadta a felmentvényt. Az 1904. évi költség-
vetést szintén elfogadták. Ezután elhatározták hogy 

/ a tisztújítást csak az uj közös szabályrendelet el-
fogadása után fogják megejteni. Az egyházmegyei 
közgyűlési megbízottak megválasztásával a közgyű-
lés véget ért. -



Kérdés. 
Az ág. h. ev. és az ev. ref. egyházak között a 

nagygeresdi egyezség alapján létesült uj egyezség-
nek 10. §-a igy szól : . . . csatlakozott anya — vagy 
leányegyház icözségeknek azon egyházközségek 
tekintetnek, melyekben az illető helyen az egyik 
prot. egyháznak van anya — vagy leánygyüleke-
zete, a másik egyháznak pedig sem helyben, sem 6 
km., vagyis olyan távolságban, ahová hivei nagyobb 
költség és alkalmatlanság nélkül templomba jár-
hatnának és gyermekeiket az iskolába járathatnák, 
sem anya —, sem leánygyülekezete nincs. Ez utóbbi 
egyház hivei az előbbi egyház anya — vagy leány-
gyülekezetéhez csatlakozottaknak jelentetnek ki." 

Ugyan azon egyezség 21. §-a pedig ezt mondja : 
„Szórványokban élő híveknek csak azon prot. hí-
vek tekintetnek, akik oly községben, vagy helyen 
laknak, amelyben és ahol egyik prot. egyháznak 
sincs sem anya —, sem leánygyülekezete. Ezek 
saját egyházuk anya —, vagy leánygyülekezetének 
kötelékébe tartoznak, annak lelki gondozása alatt 
állanak, egyházi adó s egyébb járadóságaikat is 
oda fizetik és a testvér egyház anya — vagy leány-
gyülekezetének pénztárába semminemű adót, 
vagy más járulékot nem tartoznak fizetni.*' 

Mi van most már a missiói körökkel ? Tudva-
levő dolog ugyanis, hogy egy ilyen missiói kül-
területén élő összes hívek együtt alkotnak egy 
gyülekezetet, az úgynevezett missiói gyülekezetet, 
mely anyagyülekezet jellegével bir. 

Egy ily missiói kör területén belül sem egyik, 
sem másik községben, vagy helyen tulajdonképpen 
anyagyülekezet nincs, csak központ van, mint a 
missiói kör területén levő összes hívek által alko-
tott anyagyülekezet lelkészének székhelye. 

Az a kérdés tehát, hogy egv ilyén missiói 
kör területén élő testvérfelekezetbeliek csatlako-
zottaknak, vagy szórványban élőknek tekintendők-e? 

Külföld. 
,,Vegyes hirek" rovatában a ehr. d. Chr. W." 

múlt számában arról értesülök, hogy a német böjti 
főpásztori levelek nagyobbára Mária szeplőtlen fo-
gantatása dogmájának első félszázados évforduló-
jának dicsőítésével foglalkoztak. Az a Mária-dogma 
nevezetesen az az újabb keletű dogma, a melyet 
IX. Pius pápa csalhatatlan teljhatalmánál fogva a 
püspökök előzetes megkérdezése és zsinattartás 
nélkül, sőt ellenére 1854. dec. 8-ikán urbi et orbi 
proklamálni jónak lácott. E dogmával névszerint 
foglalkozott az osnabrücki, a trieri, a strassburgi 
és a rottenburgi püspökök böjti főpásztori levele, 
holott az ő elődjeik ugyancsak erős oppositióban 
voltak e Máriadogmával s a későbbi infallibilitás 
dogmájával szemben. A többi püspökök közül az 

ágostainak főpásztori levele a sociális kérdéssel, 
a posen-gneseni a münkaadóknak a munkásokhoz 
való viszonyával, a müncheni a ker. élet hanyat-
lása és emelkedésével, a würzburgi és passaui 
Krisztus követésével, a eichstätti a ker. családias-
sággal (a melyet ő nem ismerhet !) a padenborni 
a ker. reménynyel, a boroszlói a hitélet megőrzé-
sével, a hildesheimi a hamvazószerdával s a nagy-
péntekkel, a treiburgi az örök imádással, s a bam-
bergi az oltári szentséggel s egyébb dogmatikai 
és ethikai kérdések megvitatásával foglalkozott. A 
boroszloi hercegprímás a pápa áldását is közölte 
a német püspöki karral, a mely az egykorinak még 
csak nyomába sem léphet a ker. vallásos türelem 
és a theol. műveltség dolgában. — A „Protestan-
tenblatt" egy érdekes felhívásban a pápás „Ger-
mánia" és a „Köln. Volkszeitung"-hoz azzal a ké-
relemmel fordul, gondolkoznék az ő hasábjain a 
jezsuita rend szervezetének s eddigi munkásságá-
nak valamely legjobb kath. író általi megírásáról. 
Nevezett prot. lap minden megjegyzés nélkül tenné 
közzé a jezsuitákról szóló e kath. tanulmányt, a 
melyről azt tartja, hogy kath. »redete dacára csak 
a jezsuitismus elitéltetésével végződhetnék. Mi alig 
hisszük, hogy a felhívásnak meg volna a megkí-
vántató eredménye, Abba a darázsfészekbe egy 
komoly kath. író aligha nyúlhat. — Május havának 
közepe táján Rómában Nagy Gergely 13 évszáza-
dos fordulóján több napon át a „liturgia és a Stent 
művészet" tárgyában kongresszust tartanak, a mely-
nek német tagjai között JDuchesne és Ehrle is (az 
Index történetirója) szerepel. A kongresszus tár-
gyalásai a liturgia tudományára, s a ti. és 7-ik szá-
zad kei . irodalmára és régiségtanára, nemkülönben 
a Gergely-féle énekügy tanulmányozására terjed-
nek ki. Az ünnepi napok alatt előadják Perosis 
Lőrincz „az utolsó Ítélet" c. oratóriumát. Mint 
olvassuk, Angliában is nagyban készülnek Nagy 
Gergely ünnepének megtartására. Csak aztán 
legyen is e tanűlmányokn.ak valami komo-
lyabb eredménye. — A túrni ev. egyházközség 
krízis elé jutott s épülő félben levő temploma 
alighanem csődbe kerül. Még közel 300 ezer már-
kára van szükség a templom felépítésére és pedig 
126 ezer márkára azonnal. Ha csődre kerül a do-
log, a túrni kath. templom építési egylet veszi meg 
az ev. templomot. Rade a „Chr. Welt" hasábjain 
„Entweder-Uder" c. alatt nyílt levelet intéz az egész 
ev. keresztyénséghez. Felhívását azzal indokolja, 
hogy vagy megkíméljük az ev. mozgalmat e szégyen-
től és megfizetjük az összeget, hogy aztán méltán 
álljon a templom ,,a prot.-harag s az ev. testvér-
szeretet" emlékeként, vagy csődbe engedjük .jutni 
a dolgot, hogy ezzel a Los von Kom mozgalma 
megtisztittassék és mélyittessék s a katholikussá 
lett túrni dóm aztán ama protestantismus jelképe 
gyanánt álljon, a mely nem köböl épült házakból 
áll." Sajnálatos körülmény, hogy a dolog odáig ju-



tott .s épen nem válik dicsőségére a nemes prot. 
egyszerűségnek. Ugy halljuk, hogy a Gusztáv-Adolf 
egyesület is komolyan foglalkozott a kényes kér-
déssel. — Az ev. vallástanítás emelése céljából 
Causnit\ semináriumi igazgató a „Pädagogiai La-
pok" ez évi 4. számában azt javasolja, hogy sza-
kítsunk a vallástanitásnak bibliai történetre, kátéra, 
egyházi énekre, bibliai mondatokra, perikopákra és 
egyháztörténetre való ósdi felosztásával s tekint-
sük azokat csupán segédeszközöknek a bibliába 
való bevezetés céljából. Mert hát a bibliának a 
maga tárgyi igazságaiban való alapos megismerése 
az ev. vallásoktatás egyetlen és legfőbb feladata, s 
a biblia olvasása a vallásoktatás koronája. A bib-
liát kell a vallásos tanitás központjává tennünk s 
a felsőbb fokozaton csakis bibliai oktatással kell 
foglalkoznunk. A vallástanítás kérdéseit tisztán és 
kizárólag magából a bibliából kell merítenünk és 
kifejtenünk. Valóban életrevaló eszme. Szólhatná-
nak a kérdéshez a mi vallástanáraink ! 

oxforti egyetemes könyvnyomda a világ ta-
lán leghíresebb, legrégibb s mennyiség s minőség 
tekintetében egyaránt legteljesebb és legtökéle-
tesebb nyomdája. Az 1478 évről való s eleintén 
bérhelyekre szorult, majd később egy templomban 
és színházban helyezték el. Csak 1773-ban tudott 
s;iját helyiséget szerezni. 1600-ig mindössze 125 
könyvet adott ki, a következő 50 év alatt már 
1170-et. majd 1520-at, a W i l l , század első felében 
csak 1000-cl s annak 2-ik leiében már 1100 köny-
vel. \ 19-ik században rendkívül termékeny volt 
a könyvkiadása, amennyiben annak első felében 
3200, s a másik felében 8000 könyvet adott ki, 
nem számítva a bibliát, melyet évenkint 1 millió 
példányban adott ki. A cambridgei egyetem ,.kir. 
nyamtatóival" együtt élvezi Angliában a biblia-
nyomtatás kizárólagos jogát. Ezzel a biblia a leg-
olcsóbb és legjobban nyomtatott könyve lett az 
irodalomnak. Az oxfordi biblia 71 kiadásban jele-
nik meg óriási foliánsokban és kis brilháns-köte-
tekben. E biblia talán az egyetlen könyv, a mely-
nek korrektúrája többe kerül mint annak nyomta-
tása. Kg y hibának a megtalálása jutalmakkal van 
egybekötve. Az imakönyvek, liturgiái iratok, hym-
nusek és zsdltáros könyvek is évenkint több mil-
lió példányban hagyják el a nyomda sajtóját. A 
nyomdának fényképi részét Müller Miksa, a nagy-
hírű kelet i tudós rendezte be régi kéziratok ha-
sonmásának reprodukálására. Ezenfelül e nyomda 
az összes régebbi és újabb, művelt és kevésbbé 
mfivelt nyelveken képes a bibliát előállítani. Papi-
rosát is maga állitja elő és minőség teKíntétében 
páratlan és csaknem elpusztíthatatlan. Valóban ör-
vendetes dolog e nyomda bibliás buzgalma az 
evangéliumnak a népek és nemzetek különböző 
nyelvein való előállításában és terjesztéseben ! 

A ,.Los von Rom* mozgalma folytán az él-
ni tilt évben Ausztriában 4510 lélek tért az ág. hitv. 

ev. és ev. ref. hitre, mely számból a róm. kath. 
egyházra esik 4056 léleknek a kitérése. Az ev. 
egyházakból áttért 103G lélek és pedig 937 a róm. 
kath. egyházba. Az elmúlt évben mindkét ev. egy-
ház tehát 3474 lélekkel megszaporodott és pedig 
a római egyházhoz való viszonyában 3119 lélekkel 
a mi 1 év alatt eléggé tekintélyes számnak mond-
liató. Érdekes és felette tanulságos a közelmúlt 
éveknek át- és kitérési statisztikája, a melyből 
megtudjuk, hogy az 1899—1903. években összesen 
27216 lélek tért át mindkét ev. egyházba és pedig 
25348 lélek magából a róm. kath. egyházból. Mind-
két ev. egyházból a jelzett években kitért 4609 s 
abból a római egyházba 4084 lélek. Az ev. egy-
háznak 5 évi szaporodása 22607 s közelebbről 
épen a római egyházzal szemben a nyeresége 
21264 lélek, r.zek a számok világosan beszélnek, 
s a Los von Rom terjedését igazolják, n. lélekszám 
arányához képest az ev. iskolaügy is halad és fej-
lődik az osztrák örökös tartományokban. Csak 
összehasonlítás és példa kedvéért megemlítjük, 
hogy hazai közoktatásügyi kormányunknak 1900 
évi működéséről szóló jelentése szerint hit feleke-
zeti megoszlás szerint a tankötelesek közül arány-
lag legtöbb ág. hitv. ev. gyermek (91.75%) járt is-
kolába, azután jöttek a miniszteri jelentés szerint 
az unitáriusok 88.91, a római katholikusok 86.42 
az ev. ref. 84.52 s a zsidók 83.04 százalékkal. A 
görög keletiek (66.03,°/,,) s még inkább a gör. ka-
tholikusok (rutének és románok 63.19°/0) nagyon 
hátravannak az iskolaügy terén. A mult évhez ké-
pest az arány csak az ev. ref. és az unitárius 
vallásfelekezetnél emelkedett nagyobb mértékben. 
A kit a protestantizmus e fölényének, illetve a 
katholicismus inferioritásának a kérdése közelebb-
ről is érdekel, az olvassa el Kachs Emö német 
ev. lelkésznek „Übertritte aus der rom. kath. zur 
evang. Kirche in Deutschland während des XIX. 
Jahrhunderts ' ' c. a minap az „Evang Bund" pálya-
műveként s annale kiadványai között megjelent 
rendkívül tanulságos művét, a melyet nem sokára 
bővebben és behatóbban is fogunk ismertetni. A 
szellem dolgában Kóma egyháziassága nem veheti 
fel a versenyt a wittenbergi és genfi protestantiz-
mus evangéliumával. S ez megnyugtató és biztató 
a jövőre nézve is. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 
Az „Evang. Bund" növekedése. Azzal, hogy 

Külow kancellár Németországban a jezsuita tör-
vénynek hitessé vált 2-ik £-át töröltette, bizonyára 
akarata ellenére még némi jó szolgálatot is tett, 
a mennyiben alkalmat adott arra, hogy köztudattá 
váljék az a nagy veszedelem, amely a jezsuiták 
részéről fenyegeti a vallási és politikai békét. Né-
mileg szükséges volt ez a reformatio hazájában is, 
mert az a protestáns lanyhaság, mely miatt ne-
künk is bőséges alkalmunk van panaszkodni, né-
met testvéreink egy részénél is erős gyógyszerre 



várt. Ezt megkapták még peclig a Mária-kongregátiók 
által megkettőzött adagban. Âm a visszahatás sem 
maradt el ; aminek legjobb bizonyitéka az, hogy 
az „Evang Bund- ' tagjainak száma az elmúlt évne-
gyedben " ea. 50000-rel növekedett. Az „Evang. 
Bund" tudvalevőleg az a nagy német protestáns 
szövetség, a mely a protestáns érdekeknek min-
den irányban való megvédését tűzte zászlajára. 
Tagjai számának ily örvendetes szaporodását látva 
— mi is csak örvendeni tudunk. 

A jezsuiták vagyona. Bizonyosat erre vonat-
kozólag mondoni ngyan nem igen lehet, mert — a 
nyilvánosság nem mindenkinek kedves és legke-
vésbbé kedves épen Loyola tanítványainak ; azon-
ban megközelítő adatokat szolgáltatnak forrásunk 
szerint Cliquet volt pénzügyi minister bátrahagyott 
feljegyzései, melyek szerint a jezsuiták vagyona 
fekvőbirtokokban és értékpapírokban 16000000000 
márkát (körülbelől 20 milliard korona) tenne. For-
rásunk még arról is tud, hogy ennek az óriási va-
gyonnak nagy részével immár a német pénzpiacot 
kezdik elárasztani. A háborúhoz tudvalevőleg ez a 
három dolog szükséges : pénz, pénz és ismét csak 
pénz. 16 milliárd egy ügyes jezsuita-generális ke-
zében elég nagy hatalom arra, hogy az ellentábort 
is tétlen közönyösségéből felrázza és az eddiginél 
őszintébb és igazabb tömörülésre-bírja. 

A németországi konsistorium Opitz superin-
tendensnek megtiltotta az ,,Allg. Rundschau" c. 
ultramontan szellemű lapban való irodalmi műkö-
dését. Ez első tekintetben ugyan épen az evange-
likus szabadság korlátozását jelenti, valósággal 
azonban csak jogos tiltakozás és védelem olyan 
evangelikus-protestans jellemtelenség ellen, a mely-
től — mint a példa mondja — német testvéreink 
sem mentek. Opitz superintendens eléggé csudá-
latos módon összeegyeztethetőnek találta evangé-
likus superintendensi állását azzal, hogy saját egy-
házában végzett ténykedésével egyidőben az ultra-
montan sajtóban a klerikalismusnak védelmére 
kelve, annak dicsénekeket zengedezzen. Eljárása 
már hosszabb idő óta kihivta maga ellen a legszi-
gorúbb kritikát, mig nem felettes hatósága utóbb 
a fent emiitett tilalommal annak véget vetett. Az 
ultramontam sajtó megszokott hangon természe-
tesen tiltakozik az ilyen eljárás ellen, mi azonban 
csak jogos önvédelmet láthatunk benne. A pro-
testáns öntudatnak hanyatlása szunnyadása ne-
künk is igen ii3gy bajunk és úgy látszik külföldi 
testvéreinknek is küzdeniök kell ellene. De azok 
legalább nem nézik tétlenül azt a munkát, a me-
lyet egyházunkbeli emberek, sőt vezérférfiak foly-
tatnak saját egyházuk ellen. Valamivel több ügye-
lem s alkalomadtán következetesen alkalmazott 
szigor talán nálunk is helyén voló lenne. Az olyan 
Kaas Ivor báró féle Protestantismus csak sírunkat 
segíti megásni. 

Tiltakozás a Mária-kongregatiókellen. Nemcsak 

a jezsuita tövények ismert módosítása, hanem az 
említett kongregatióknak engedélyezése által is, 
mélyen sértve érzi magát Németországnak egy-
házához hű evangelikus lakossága. Az ellene való 
tiltakozások napirenden vannak. Forrásunk egy 
főgymn. igazgató leveléből közöl egy részletet, 
mely szerint tanártársai előtt határozottan kijelen-
tette, hogy a Mária-kongregátiókat intézetében soha 
sem fogja engedélyezni. E határozatában összes 
tanártársai mellette állanak. Sok szónál és nagy-
hangú phrázisnál kifelé bizonyára többet használ 
az ilyen nyugodt, de határozott állásfoglalás befelé. 

Angolország katholikus lakossága saját sajtó-
orgánumainak tanúsága szerint állandóan apadóban 
van. 1891-ben a katholikusok száma 5640891 volt, 
mig 1901-ben ez a szám 5200956-ra apadt, tehát 
10 év alatt közel egy fél millióval. A lakosság-
száma ellenben nagy mértékben szaporodott. Föl-
tétlen hiteleseknek ugyan ezek az adatok sem tar-
tandók, de szemben azon többször világgá eresz-
tett tendentiosus híresztelésekkel, melyek szerint 
Anglia katholizálása ,,örvendetes" módon haladna, 
kellő értékükre redukálják a klerikalismusnak leg-
többször koholt híreit. 

I rodalom. 
Peres Sándor Neveléstana. A 23 íves munka 

előszava csak néhány sorból áll. Azt akarom - -
mondja, — hogy a nevelés biven végezze felada-
tát, mely nemzeti nagylétünk megteremtésében 
reá háramlik. Ezzel meghatározta a szerző mun-
kájának főirányát. A nevelés nagy külömbségeket 
mutat, kiváltképen tartalomban, módszerben, esz-
közökben, de azért főcélja nem lehet más, mint a 
gyermeket a nemzeti társadalom életképes, hasz-
nos tagjává alakítani. Peres neveléstudományának 
felosztása a következő. Az 1. rész foglalkozik a 
fejlődés- és alakulástannal ; a 11. rész tárgyalja a 
szervezettant és módszertant. Látni való, hogy a 
neveléstudomány anyagának ezen értelmes, mes-
teri diszponálása s a két főrész fejezetének har-
monikus, a főcélt mindig szem előtt tartó követke-
zetes, egységes tárgyalása Peres munkájának igen 
nagy, mondhatni úttörő számba menő érdeme. 
A munka stílusa rendkívül szép, gördűlégenv, kel-
lemes. Ki kell még emelnünk, hogy a könyv, kü-
lönösen abban a tekintetben, hogy a neveléstudo-
mányt, mint önnálló tudományt kezeli, méltán te-
kinthető abszolút pedagógiai munkákban éppen 
nem gazdag irodalmunkban alapvető munkának, 
.az értékes munkát a Lampel-Wodianer-féle urlv. 
könyvkereskedés adta ki. Ara 4 K 50 f. 

Vasárnapi, ünnepi és alkálmi imádságok, 
templomi használatra. Irta: Szolnokv Gerzsón, a 
hajdu-böszörményi ev. ref. egyház egyik rendes 



lelkipásztora. Ára 4 Kor. Kiadja László A. és Társa. 
Debrecen. Nagy nyolczadrétü, 266 lap. Az imák 
tartalmasak, kenetesek szépek. 

A „Magyar Könyvtár" legújabb sorozata ismét 
há iom ér tékes munkával gyarapitja ezt a kitűnő vál-
lalatot. A magyar irodalom köréből Deák Ferenc 
korszakalkotó második felirati beszédét közli, 
melyet bevezetéskép az a r emek szónoklat előz 
meg, mellyel Beöthy Zsolt áldozott a haza bölcse 
emlékének, Deák születése százados évfordulójá-
nak egyetemi ünnepén. A külföldi irodalom^ köré-
ből Maeterlinck szerepel, a nagy belga iró. kinek 
,,Monna-Vanná"-ja oly óriási sikert aratott s aki 
ebben az uj darabjában — cime „Joyzeile" — egyi-
két adja legmélyebb, legköltőbb alkotásainak. A 
drámát Ábi •ánvi Emil fordította, a nála megszokott 
tökéllyel. Végre egy két s zámra terjedő angol 
elbeszélést ád a sorozat, még pedig a Sherlock-Hol-
mes történetek révén nálunk is rendkívüli nép-
szerűségre jutott Conan Doyle-tól. Cime: ,.Az Agra 
kincse", és szintén Serlock-Holnies egy zseniálisan 
kigondolt detektiv-történetét tartalmazza, melynek 
szövevényei Britt-Indiából nyúlnak át Angliába. A 
gondos fordítás Mikes Lajos tollából való. A 
„Magyar Könyvtár" egy-egy számának ára 30 
lillér ; az eddig megjent számok teljes jegyzékét 
szívesen megküldi a kiadókivatal (a Lampel R. — 
Wudianer F. és Fiai, Budapest , Andrássy-üt 21.), 
vagy bármely más könyvkereskedés . 

T E M E T Ő; 

Biszkup Lajos. 
E becses lap olvasói előtt talán ismerős a 

neve. Dunáninnen volt az ő működésének tere, 
Losonc a mindene, Itt élt, működött , gyarapított . 

Tanulság lehet élete azoknak, kik velem együtt 
fiatalok e pályán. 

Áromi család volt azon kör, melyben tölté 
gyermekévei t . 1837. janflár 29-én született Nagy-
kürtösön, Nógrádvármegyében. Elvégezvén szülő-
helyén elemi iskoláit, az akkor híres ev. főiskolá-
kat látogatta. Aszódon két évig tanult. Majd Lo-
soncra, ennek 1849. az oroszok által való felége-
tése után Osgyánba, Selmecre. Pozsonyba s újból 
Selmecre került. Itt, ez utóbbi helyen, végezte a 
nyolcadik ozztályt. 

Talán más pályát vágyott a fiatal lélek, talán 
más működési térről álmodozott, talán mássá kí-
vánta magát képezni. De a sors máskép határozott. 
Meghalt a jó apa, kire támaszkodhatot t az itju. E 
gondolat, részint hajlamai, kedves, humoros termé-
szete a kenyérkereső botot adták kezébe. Az ak-
kori idők szokása szerint segédtanítóvá lett 1856. 
Az alberti-i tanitó, Hankus Károly lett első okta-

tója az iskolában. Csak két évig élt itt. az alföldön. 
Lelke vágya, a honvágy csábítgatta. Görbe szülő-
földjének hegyei, a rég nem látott arcok, a kis 
patak csörgő locsogása, a szellő fuvalmai hívták, 
csalogatták, végre el is vitték. Turopolyán lett he-
lyetes tanítóvá. De csak négy hónapig munkál t e 
félreeső helyen, ahonnan a losonci egyház bizalma 
első tanítójává választotta. 185S január 31-én fog-
lalta el állását. 

Iskoláját mindjárt oly magas színvonalra 
emelte, hogy büszkesége volt az egyháznak, sőt. 
városának is. Azóta folytonosan működött elbbő 
mint flu,- 1869. óta pedig, amikor az egyház liú-
iskoláját az államnak átadta, mint leányiskolái 
tanitó. 

Működésűnek első évei azon gyászos időre 
esnek, amikor dalban mondta el panaszát a nem-
zet, amikor a porrá égett losonci főniksz a dalban 
kelt új életre. 

A „losonci daíegylet" ekkor alakult az <"> buz-
gólkodásán is. Részese volt azon diadaloknak, a 
melyek az első dijakat adták a losonciaknak. Ké-
sőbb alakitá kar társával az „egyházi énekkar"- t , 
melynek céljává az egyházi zene magasabb mii ve-
lését, a temetések magasztossabbá tételét tűzték 
ki célúi. Mind a ket tőben dolgozott, utóbbiban 
egész haláláig. 

Egyéni tulajdonságai : szerető nyájassága, pá-
ratlan humora , mely tanítás-közben is ki-kicsillant, 
becsült té tették nevét, helyet adván neki ügy a 
városi képviselőtestületben, mint mind azon tár-
sadalmi s jótékony egyesületekben, intézetekben, 
melyek az erkölcsi jót munkál ták . 

Mint tanító-egyesületi elnök tekintélyt szerzet t 
egyesületének a társadalom előtt azon munkássá-
gával, melyet nem sokára valósulva látunk a ,,-nog-
rádvármegyei" tanítói in ternátusban. Az ő kezde-
deményezte filléres-gyűjtések, az iskolák perselyei 
képezték azon mustármagot , mely, mint fa, lomb-
jait fogja terjeszteni sok-sok szegény tanuló-fiúra. 

Tanítói munkásságát széjjel vitte a hir, a tisz-
telet. Mint kerületi népisk. bizotsági tag s egyli. 
törvényszéki tag, messze megyékben is i smerőssé 
tette nevét. 

Általában mindenütt ott volt, hol az egyház, 
a város, a haza érdekében kellett dolgozni. 

Erős s z e n e z e t é t váratlan csapás," szélütés 
törte le. Nagyobbik családja, tanítványai között é r te 
a végzett. .,Ugy estem el, inondá. mint Makarov, 
a jól teljesített munkában , a harc mezején." Nem 
egészen ! Mig annak életét a tenger vize zárta 
mélységébe, addig az ő élete, mint hegy mögé 
tűnő nap képe, fogyott, egyre jobban; végre el-
tűnt. Csak a halvány alkonyat, élete tartalma: szív-
jósága, szeretete világított a há t ramaradtak szivé-
ben, lelkében. Azóta sötét van sziveinkben. A bána t 
éjszakája takarja azt. 

Elbúcsúztunk tőle ! Temetése tanítóhoz méltó 



volt. Egy város állt körül a koporsót , kik között 
mennyi tanítvány sírt velünk! Sírt a gyermek, ifjú, 
öreg, Isten szolgája, a templom. Azóta nem lát-
tuk ! Leikeink bánat éjszakáját azonban emelgeti 
életünk alkonyati fénye s annak derengésében lát-
juk újra köztünk, nem test szerint, de lélekben 
feltámadni, munkás életének intézményeiben, cse-
lekedeteiben, példáiban. 

Azóta megnyugodtunk ; elmúlt az éj. 
Nyugodj, kedves mesterünk, mindannyiunk 

atyja! Nem haltál meg, bár ezrekre keltéd dús él-
ted kincsét; fetámadtál azok szivében^ lelkében. 
Nősz egyre jobban, egyre magasabbra az emléke-
zetben, a szivekben. 

Ez nyugtasson a siri éjszakában ! 
Isten veled béke lengjen sirod felett ! 
Losonc. 

Elefánty Sándor 
ev. tani tó . 

Hering Lajos. A fejérkomáromi evang. egyház-
megye megdöbbentő fájdalommal tudatja a gyászhírt, 
szeretett íőesperesének Nt. Hering Lajos szendi lel-
késznek 46 éves. korában történt gyászos elhunytá-
ról. Meghalt május 9-én, temetése május 11-én 
történt Körmenden. 1880-ban szenteltetett lelkésszé 
Sopronban Karsay Sándor püspök által Vönöckön 
és Dömölkön működött, mígnem az 1886. év végén 
a szendi egyház választotta lelkészévé. 1893. évtől 
két ízben is megtisztelte az egyházmegye bizalmával 
és esperessé választotta. Ugy mint lelkész, mint 
esperes és kerületi jegyző teljes erejével evangeliomi 
magasztos hivatásának élt, mint a tanügy lelkesült 
bajnokát ismerte mindenki és áldásos alkotásaival 
örök emléket állított, az egyházban. Megteremtette 
fillérekből az egyházmegyei lekészi és tanítói 
nyugdíj intézetet és felvirágoztatta a gyülekezetek 
takarékmagtárait . Hogyha csengő hangján Isten 
igéjét hirdette, akkor megyőződtünk arról, hogy 
lelkiismeretes ember máskép nem cselekedhetett 
és hogyha alkotott a közjóra, ez mind Isten dicső-
ségét hirdeté. Legyen nyugodt siri álmod Krisztus 
jó vitéze boldog föltámadásra. ! 

A Tótkomlósi ág. hitv. ev. egyházközség fáj-
dalmas szívvel jelenti tudós Botka Jó\scf ág. hitv. 
ev. tanitó úrnak mint az egyházközség 24 éven át 
volt hű, buzgó ás fáradhatatlan tanítójának f. évi 
május 10-én reggeli 3 órakor hosszas szenvedés 
után, munkás életének 50 évében történt gyászos 
elhunytát. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

Br. A. Megkaptuk annak idején, közlésre elő-
készítettük is, de az akkori számból kiszorulva, 
megrekedt . — H. J . Köszönjük. Alkalomadtán ké-
rünk többet is, akár ilyet, akár másnemüt . — B. 

J. Szívesen közöljük, de csak ha az egész rendel-
kezésünkre áll. — O. V. Köszönjük. Értesí tés ment. 
J . M. Szívesen. 

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

első magyar óragyár gőzerővel 

BUDAFEST, VII., Csömör i -u t 5 0 . szám, 
sa já t házában. 

Képes árjegyzékek és költségvetések bérmentve 
30 10—3. 

549—1904. 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. egyházmegyéhez tartozó 

resiczai 

lelkészi állomásra. 
I. Javadalom : 
1. Az egyház pénztárából 680 kor. 
2. Az államtól congrua cimén 993 k. 14 f. 
3. Szabad lakás : három szoba, konyha, 

kamara, padlás és egy kis kert az udvaron. 
4. Stoladijak : keresztelés 2 kor. Avatás 

1 kor. Esketés 6 kor Kis temetés 2 kor. 
Nagy temetés 4 kor. Anyakönyvi kivonat 
4 kor. 

5. Ünnepi offertorium karácsony, húsvét 
és pünkösdkor. 

II. Szolgálati nyelv a német. A ki tótul 
is tud, előnyben részesül. 

Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 
f. évi május 31-ig. 

Temesvár, 1904. május 8-án. 
Kramár Béla 

42 2—1 főesperes . 
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Konfirmációi emlékkönyv. 
Az egész szaksajtó a legnagyobb el ismeréssel fo-
gadta a Luther-társaság XLVII-ik kiadványát PAU-
LIK JÁNOS nyiregyházt ev. ielkész.a kiváló egyházi 
Írónak „Konf i rmác ió Emlékkönyvét." Ennél a tartal-
mas könyvnél szebb emléket nem nyújthat a szülő 

serdülő gyermekének. 

Ára fir/jve 3 kor. Szép vászonkötésben 3 kor. 
50 fill. Diszkötésben, aranymetszéssel tok-

ban 6 kor. (Számos képpel). 
Kapható : HORNYÁNSZKY VIKTOR könyvkereske-

désében (Budapest V. Akadémia-utca 4. szám.) 

A ki ezen összeget előre megküldi, a könyvet bér-
mentve kapja meg : ellenkező esetben utánvétellel 

küldik s ekkor a viteldíj a megrendelőt tetlieli. 
:i8 2-2 

minden- i a | r / | | n n g < | A | : iskola-, torna- és óvodabe-
nemü I » K U l d | ) d U U K , rendezések cs szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
ingyen és bérmentve. 

25 1 5 - 1 0 

• * ' 

Pályázat 
a heg}raljai egyházmeg}Téhez tartozó 

zemplén-csanálosi 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 r®t, mely szántó- és rétföldek 
most bérbe vannak adva : az egyes tagok 
által ez idő szerint még bizonyos aránj^ban 
teljesitett munka 70 kor. átlagos . értékben ; 
a hivek által fizetett gabona termény, mely-
nek értéke átlag 221 kor. s ugyancsak a hi-
vek által fizetve, át lag 44 ker. 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 
főesperes. 

Radvány István 
kir. tanácsos, egyhm. felügyelő, 

4 l o H f S 
töHesztéses kölcsönöket T f f ' és" 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 'ÓU értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 

S z P I T l p i v h i t e l t Î PaP°knafc> katonatisztek-
J ' nek, állami- és magán-

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

időre gyorsan és cliscreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLEK LAJOS és TÁRSAI 
• bankbizomány 

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

34. 12—5 (Válasz bélyeg) 



A közeledő Confirmálás, 

f ö 

ijg 

nemkülönben a Húsvét és Pünkösd ün-
nepek alkalmából szíves figyelmébe aján-

lom a 

lelkész és hitoktató uraknak 
Gyurátz Ferenc ág. hitv.evang. püspök ur • 

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

melyből most újonnan a nyolcadik kiadás 
jelent meg. 

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

kötésben is, megrendelhető : 

IvIS TIVADAR ïmMM P á p á 
Ugyanott jelent meg : 

Gyurátz F e r e n c : KÉZI AGENDAJA 
a második kiadásban. Ára fűzve 3 K 60 f. 
Vászonba kötve 5-60 K, Bőrkötésben 8 K. 

Az 1902. évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
A j táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

* Wegenstein C. L. 
első délmagyarországi = 

* orgona-épitő müintézet 
^j j ? j (villamos üzemre berendezve) 

* \ i m Temesvárott. 
Szállít kitűnő, legújabb 

rendszer szerint készített 
pneumatikus ~~~~ 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a l ego lcsóbb á r a k mel le t t . 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

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

M Az 1896. évi kiállításon a nagy mil leniumi érem- * 
mel kitüntetve. 27—12 ^ 

p y y y y ^ y y ^ y y y y y y y y y y o 

baktai EGRY FERENCZ 
harangöntö 

K i s - G e j ő e z , Ungmegye. 
Ajánlom harang-
öntö műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hirnevü az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

í I 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 
Kivonat az el ismerő i ra tokból : 

BizonyitvAn\r. 
En alólirt lelkiismeretes bizonyságot teszek arról, 

hogy Egry Ferenc kis-gejőci birtokos és harangöntö úr, 
Zétény fiók-egyházam részére két vaskoronáju, uj szerke-
zetű s a legkönnyebben járó 7 és '/, mázsás harangokat, 
aránylag nagyon méi sékelt áron öntött. Melyeknek méla-
bús, erős és kellemes hangjai, Istenhez emelik a még el 
nem fásult, romlatlan lelkeket s nemcsak Zétényt, hanem 
a közelebb fekvő községeket is szivhez szóló ' gyönyörű 
hangjukkal betöltik. Aliért is mig egyrészről a fentirt ha-
rangöntő úrnak, hiveimmel együtt legteljesebb megelége-
désemet nyilvánítom; másrészről őt, mindenkinek a kiket 
illet, szives jóindulatába és pártfogásába ajánlani erkölcsi 
kötelességemnek ismerem. 

Zemplén-Boly, 1900. január 21. 
Szepesy Ede 

rk. esperes-plébános 

Pályázat 
a bácsi á. h. evang. egyházmegyéhez tar-

tozó zsablyai 

missziói lelkészi állomásra. 
Javadalom : 

800 kor. készpénz. 
Lakás nagy kerttel. 
2 öl tűzifa. 
Stolák. 
Congrua 772 kor. 80 üli. 
Szolgálati nyelv a német. 
Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 

junius 8-igÜ 

Újvidék, 1904. május 8-án. 

Belohorszky Gábor 
^ 1 1 főesperes. 


