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Zelenka Pál 
tiszakerületi püspök a vallás- és közoktatásügyi minister által 
összehívott tanügyi ankéten a következő beszédet mondotta : 

Tisztelettel kijelentem mindenekelőtt , 
hogy a nra. kormánynak , illetőleg a vallás-
os közoktatásügyi Minister úr Ö excellentiájá-
nak, előadói javaslat a lak jában most elénk 
ter jeszte t t törvényjavas la tá t teljes elismeréssel 
fogadom, azt a tárgyalás alapjáúl teljes biza-
lommal elfogadom. 

Teszem pedig azt azon jó hiszemmel, 
hogy ezen javaslatnak iskoláztatásra, tan í tókra 
• - taní tóképzőkre vonatkozó azon intézkedé-
sei, amelyek • szerintem nem felelnek meg 
államunk mai igényeinek, nem nyúj tanak a 
magyar nemzet nagy céljainak elérhetésére 
kellő biztosítékot, — megfelelő módosítással 
fognak majd a törvényhozás elé ter jesztendő 
törvényjavasla tba fölvétetni. 

Ezen javasla tnak elbírálásánál államfen-
tar tó, építő és mentő nagy czélok uralkod-
nak gondolataim és érzelmeim felett. 

Államfenntartó célnak hata lmas es%kö%e a 
népiskola, — erre vonatkozólag azon intéz-
kedés, hogy a gyermeknemzedék minden 
t a g j a nyerjen (> éves korától 15 éves koráig 
népiskoláinkban oly okta tás t és nevelést, a 
mely a szükségelt -ismereteken kivül adjon 
azok mindegyikének részletes vonásaiban is 
kellő képet ál lamunkról, meleg szeretet ha-
zánk iránt s nyelvének is teljes bir tokában, 
hata lmas eszközt a közélet bármely helyén 
és fokozatán m a j d édes ot thonnak, munka-
térnek és boldogulásnak hazánkban megta-
lálására s megbecsülésére. 

Államunk fentartó ezen nagy céljához 
azonban kevésnek vallom azt az intézkedést, 
nielylyel a szülő, gyám, vagy gazda 100 Ko-

ronáig emelkedhető birsággal kényszerí t tet ik 
gyermeke vagy gyámol t jának rendes és pon-
tos iskoláztatására. A kényszerítő vagy meg-
torló kéz ugyanis á l lamunknak csak egyik 
keze. Kell tehát , hogy a másik kéznek áldot t 
ereje is nyerjen érvényt az a tyai kéznek azon 
munkája , a mely a gyermeknemzedék nagy 
többségénél, szegénység, á rvaság okozta nagy 
akadályai t — a rendes iskoláztatásnak, t ud j a 
tandíjmentességgel és más kedvezményekkel 
elhárí tani . 

Allamepitö célnak ha ta lmas cs^kö^ci a 
tani tók, — ezekre vonatkozólag legnehe-
zebb" eredményében azonban a legáldásosabb 
életpályának, — a nevelve tanítói állásnak oly 
helyzetbe hozása, hogy a tani tók mindegyike 
tud ja nagyobb életgondok nélkül, nyugodtan, 
jó kedvvel végezni sokágazatú teendőjét , sőt 
nemes büszkeséggel megoldani hivatásos élet-
fe ladatát . 

Ennek azonban alaptételei : a szülőktől 
való függetlenség, az elöljárók részéről gon-
dosan g37öngéd elbánás, az állam részéről 
pedig hódító cselekedetek által is igazolt 
elismerés. 

A szülőktől való függet lenség megköve-
teli, hogy azoktól semminemű fizetést, vagy 
díjazást ne kelljen elfogadnia közvetlenül.— 
hogy tehá t a tandij , párbér , ingyen munkát 
követelő szolgálmány töröltessenek el teljesen 
s addig is, mig az megtörténhet ik, az a fen-
ta r tó testületek által és javára vétessék át . 
A tanitók mindegyike t ehá t a fentar tó tes-
tületktől kapja meg évi fizetésébe betudva 
azt a fizetésrészt is, vagyis összes tizétését 
készpénzben. 

Az állam tekintélye megköveteli, hogy 
minden tani tó tekintessék az állam életfogy-
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tiglan megválasztott rendes tisztviselőjéül s 
mint ilyen, fizetés összegére vonatkozólag 
is minden helyen és fokozaton eg3^enlö elbá-
násban részesittessék. Nem volna tehát meg-
engedhető, hog3T az állami iskolák tanitói, 
habárcsak néhány koronával is legyenek na-
gyobb fizetéssel ellátva a nem állami iskolák 
tanitóival szemben, — hogy azok rendes fizetése 
1200 koronánál falu hetyen, legalább 1400 
koronánál pedig városokban kisebb lehessen ; 
hogy a tanitók fegyelmi összes ügye, ebben 
a magyar nyelv tani tására is vonatkozó, ne 
hagyassék meg azon független birós'ág jog-
körében, a mely személyekre való tekintet 
nélkül tud táigyilagosan hozni igazságos 
Ítéletet. 

Ity módon történő elbánás a tanitók 
összeségével, megteremtené bennük a ma-
gyar állam üdvének valójában lelkes hadse-
regét ; — a nem kis büszkeséggel azokúl 
nevezett iskolamestereknek mindent győző 
és legYőző, ép azért tehát legyőzhetlenül hős 
táborát . 

Allammentö célnak hatalmas eszközei a 
tanítóképzők, azoknak oly módon szervezése, 
hogy azok mindnyájában, tehát kivétel nél-
kül kizárólagosan a magyar nyelv volna a 
tannyelv, egyrészint azért, hogy az ily kép-
zőkből kikerült tanitók aztán nemcsak a 
magyar nyelvet mint eszközt, hanem a ma-
gyar szellemet és érzelmet mint jelleget vin-
nékbe a közéletbe éltető erő gyanánt. Különben 
is a most fentartótestületek természetes jogai 
a magyar állam szintén természetes jogaival 
kölcsönös jóakarat és céltudat hatása alatt 
összhangba volna hozható. 

A törvényjavaslat részletes intézkedéseire 
vonatkozó nézeteimet nem kisebb őszinteség-
gel fognám becses engedelműkkel a részletes 
tárgyalás folyamán elmondani. 

Kettőt kérek most még általánosságban. 
A népiskolák 80 °/o-a levén ma egyházak, tár-
sulatok és egyesek fentartási tulajdonában, 
hallgattassanak meg tehát azok is. Bánjék 
el velük az állam, illetőleg most a magas 
kormány nobilisán. Hivja fel őket vélemé-
nyeiknek záros határidő alat t történő fölter-
jesztésére. 

Munkáljuk a magyar államot fentartó, 
épitő és mentő nagy czélok hatalmas eszkö-

zeinek reformját, hit-, nj'elv- és osztály kü-
lönbség nélkül összhangban. Tegyük meg 
most, mikor erre nekünk a kormán}' — saj-
nos, a már 25 éves törvény romjain alkalmat 
adott. Megtehetjük elszántan, nyugodtan és 
egyakarattal , hisz, olyT államférfiú áll ma is 
vallás és közoktatásügy élén, magaslatán, a 
kinek áilamnagyi közreműködése sikert igér, 
áldást biztosit! 

Egységes vallásoktatás a középiskolában. 
Irta : Frenyó Lajos, 

eperjesi collég, főgymn. val lástanár . 
(Folytatás.) 

Szerző a fenti fejtegetések után nem 
megy át azonnal a középiskola részletes val-
lásoktatási tervére, hanem — egészen he-
lyesen — mivel az elemi iskola vallásokta-
tási tervének szorosan kell összefügni a kö-
zépiskoláéval, előbb az elemi iskola vallás-
oktatási tervéhez szól. 

Igaza van, midőn azt mondja, hogy az 
elemi iskolában az egyháztörténelmet élet és 
korrajzokban intensiven kell tanítani. hiszen 
ez a gyermek psychologiai állapotának in-
kább megfelel s nagyobb eredménnyel tanit-
ható, mint a kis- vagy pláne nag}r káté, me-
lyek közül az előbbit pl. a II. osztályban 
most is tanít ják. A gyermek a kátéból egy-
szerűen elmondja a betanult leckét anélkül , 
hogy értené, de nem is lehet kívánni tőle, 
hiszen még később a IV. és V. osztályban 
is nehezen érti meg, annál nehezebben mi-
nél kevesebb bibliai és egyháztörténeti elő-
ismerete van hozzá. Ezen az állapoton ok-
vetlenül segíteni kell, mert a modern pae-
dagogia egészen más eszközökkel dolgozik, 
mint a mi vallásoktatásunk, a mely még 
most is a régi utakon jár. Innen van aztán, 
hog}7 a gyermeknek a vallás tanulása a leg-
nehezebb, a szakemberek előtt pedig a val-
lástanítás eddigi módja a legellenszenvesebb. 

Az elemi iskola számára készített anyag-
beosztás is elfogadható, mert észszerű, pae-
dagógiailag és didaktikailag helyes. Elemi 
iskolában elég, ha a gyermek a kátét az V. 
VI. osztályban tanulja. Az 1900. évi vallás-
oktatási javaslat a bibliai történetek tanu-
lását az elemi iskolában négy évre szabja 



meg, azonkívül bibliaolvastatást ir elő bib-
liaismertetéssel az V. VI. osztály számára, 
az egyháztörténelemre pedig csak egy évet 
szán. Ez nagyon arányta lan beosztás s e 
mellett az olyan gyermek, a ki csak elemi 
iskolát végez, nagyon keveset tanul az egy-
háztörténelemből, mert mit tanuljon az alat t 
az egy év a la t t ? Élet ra jzokat és korrajzokat 
a reformáció előtti időből, a reformáció ko-
rából, vagy a magyar protestáns egyház tör-
ténetéből? Ha mind a háromból tanul, mind 
a három rövidséget szenved. 

Hogy a fennálló állapoton változtatni 
kell s az egyháztörténetet intensivebben kell 
az elemi iskolában tanitani, abban megerő-
sit a tapasztalat . Épen most jövök falusi 
elemi iskolai vizsgáról ; az illető osztály egy-
háztörténelemből csak Luther életét és a re-
formáció történetét tanulta, az egyetemes 
egyháztörténetből semmit, a magyarországi 
protestáns egyház történetéből hasonlóképen. 
Az illető növendékek kikerülnek az iskolából, 
vájjon a konfirmációi oktatás, a melynek 
összefoglalónak és befejezőnek kell lenni, pó-
tolhatja-e a hiányos egyháztörténeti t an i tás t? 
Bizonyára nem. S ezek a növendékek ki-
mennek az életbe a nélkül, hogy az őske-
resztyén vértanukról, protestáns ősapáink 
küzdelmeiről, szenvedéseiről tudnának vala-
mit. Hát nem vétek az ilyen állapot? Sőt 
annyival inkább, mivel ezek fontos hiterősitő 
eszköztől esnek el. Ezért is szükséges az 
elemi iskolákban az egyháztörténet inten-
sivebb tanitása. A hat osztály közül legalább 
kettőben kell egyháztörténetet tani tani még 
pedig a III. és IV. osztályban azért is, mert 
annak nagy jellemképző hatása van. 

A mit az elemi iskola V. illetőleg VI. 
osztálya tanulna, t. i. a kátét, azt a közép-
iskolába lépő tanuló az alsó négy osztályban 
sajá t í taná el szerző propositiója szerint s itt 
kapcsolódik bele az elemi iskola tanterve a 
középiskolaiba. Ez ennek a javaslatnak nagy 
érdeme, hogy a kettőt önállósága, egysége 
mellett is összefüggésbe, kapcsolatba hozta, 
holott eddig nem voltak erre tekintettel. 

A középiskolai vallásoktatás menete egész 
természetesen oszlik azokra a fokozatokra, 
melyekre szerző osztja, t. i. hogy a Luther 
kis kátéjával kapcsolatban vett bibliai tör-

ténetek és tanitórészek után az isteni kije-
lentés összefüggő történetét kell nyújtanunk 
Izrael történetének és Jézus életének előadá-
sában a káté átismétlésével és összfoglalásá-
val, — ezután következnék az V—VII. osz-
tályig az egyhártörténelem s végül a VIII. 
osztályban a hit- és erkölcstan. 

A mi a részletes tantervet illeti, az I 
és II. osztály anyaga teljesen a kimondott 
alapelvhez alkalmazkodik : vallásos érzelme-
ket igyekszik kelteni, a káté anyaga pedig 
tar talmilag illeszkedik a bibliai történetek-
hez. Lehetnek ugyan olyanok, kiknek feltű-
nik, hogy szerző ű{ I és II. osztály számára 
ő- és újszövetségi történeteket vegyesen vesz 
fel. Erre nézve megjegyzem, hogy ez szer-
zőnek nem eredeti gondolata, hanem az 1900. 
évi javaslatból van átvéve, de szorosan fo-
lyik a fent kimondott elvből, t. i. hogy ne-
künk minden fokon keresztyéneket kell ne-
velni. A mellett pedig a tanulóra semmi kár 
sem háramlik belőle, mert az I. osztályban 
pl. nem lehet cél a zsidó nép összefüggő 
történetének a tanitása, hanem a történetek-
ből levonható vallásos igazságok feltüntetése. 

A III. osztály tárgya : a% istenfélő embei 
vallásos élete a^ ő- és újszövetség kiválasztott 
tan i tőrésze i ne k ismertetése kapcsán, — folya-
mánya az I—II. osztály tárgyának. A káté 
anyaga itt is ta r ta lmi összefüggésben van a 
bibliai anyaggal. A III. osztály bibliai anya-
gáról esetleg valaki azt mondhatná, hogy 
egyhangú, untató egész éven tanitórészek kel 
foglalkozni. Ez szerintem nem áll, mert na-
gyon sok olyan tanitórészlet van az ó- és 
újszövetségben, melyek történet alakjában 
vannak elmondva, ilyenek a példázatok, ki-
vált Jézus parabolái. 

I t t azonban nem hagyhatom emlités 
nélkül azt, hogy az istenfélő vallásos ember 
életének festésénél az egyháztörténeti élet-
rajzokra való utalás szükséges, hiszen hány 
olvan alakot tucl felmntatni az egyháztörté-
nelem, a kik például felhozhatók (Augustinus, 
Luther stb.) Ezt annál inkább meg lehet és 
kell tenni, mivel a II. osztály anyaga az 
egyháztörténet kezdetével végződik. A hegyi 
beszéd egyes részeinek pl. az üldözések meg-
jósolásának magyarázatánál s máshol egészen 
természetszerűleg kell az ős- keresztyének 



s a magyar protestánsok üldözését feleleve-
níteni. Más szóval, meg kell fordítani azt az 
eljárást, a mit az 1000. évi javaslat a III. 
osztálynál proponál : t. i. hogy az egyháztör-
ténet tanításánál kell utalni az új szövetség 
rokon tartalmú hegeire , — a bibliai részek 
tanitásánál kell felhasználni az eg}Tháztörté-
nelmet s ezt kell tenni az alsó nég}T osztály-
ban, a hol arra alkalom nyilik. 

Az egyháztörténet eddigi tanitása kü-
lönben sem felel meg a didaktikai feltéte-
leknek. Összefüggő eg3Tháztörténelmet tanul 
az ifjú, mielőtt akár hazája törtenetét, akár 
az egyháztörténelem hátterét és keretét al-
kotó világtörténetet tanulta volna s az egye-
temes egyháztörténet egy osztály számára 
még rövidre fogva is sok. Ez a javaslat nem 
illeszti ugyan bele a középiskolai tantervbe 
a III. osztály anyagát azért, mert azt nem 
lehet, de nem is praeoccuppál semminek. 

A IV. osztály eddigi anyaga határozot-
t an mellőzendő, mert ott nem lehet még 
rendszeres hit- és erkölcstant tani tani még a 
káté alapján sem. Az első órán a vallás fo-
galmáról beszélni, lényegét kutatni, Schleier-
macher-féle definíciókat adni, az erkölcstan-
ban pedig a legfőbb jó fogalmát firtatni. 
(Lásd : Mayer : Evang. vallástan.), nem vezet 
célhoz. Az eredmény : a fiúk nem szeretik 
tanulni, mert nehéz, megg}Tűlölik s elfelejtik, 
a mily korán csak lehet, a mi nem is csuda. 
Hiszen az érvén3rben levő tanterv nem vet 
annak kátébeii alapot, mert a káté taní tását 
a bibliai történetekkel és egyháztörténettel 
kapcsolatban nem irja elő, a ki mégis tani t ja 
az I—III. osz tás ig , az vet alapot, a ki pe-
dig nem, homokra épit. Az az anyag, melyet 
ez a javaslat proponál a IV. osztály számára, 
jóval könnyebb, mint az eddigi. Helyes itt 
a rövid bibliaismertetés, mint összefoglaló, 
valamint a káté összefoglalásánál kivánatos 
az elválasztó tanok kidomboritása. 

Tudom, hogy az egyháztörténet önálló 
tani tását a középiskola alsó osztályaiban so-
kan keresni fogják s ta lán sajnálnák, ha el-
maradna. Mondhatom, magam is nehezen 
válok meg tőle, de a tanterv egységéért, 
egyöntetűségéért meghozom az áldozatot oly 
feltétel mellett, ha az elemi iskolában két 
éven át fogják tanitani, az algimnáziumban 

pedig feleleveníteni, mert látom,'hogy ha va-
laki a középiskola IV. osztályából ki is lép 
az életbe, ha az elemi iskolában az egj rház-
történetet két éven át tanulta, a középiskola 
alsó osztályaiban felelevenítették, a kátét át-
vette s vallásoktatását a konfirmáció bete-
tőzte, nyugodtam bocsátható ki. Csak mellé-
kesen említem, hog}7 a ref. testvérek is csak 
az V. osztálytól kezdik az egyháztörténetet 
tanitani. 

A felső osztályok anyagának beosztása 
szintén elfogadható. 

A középiskolai tantervtől annyiban üt 
el az egyháztörténet tanításának mértéke, 
hogy míg a világtörténetet az V. osztályban 
csak 476-ig Kr. u. tanít ják, addig ez a ja-
vaslat 1517-ig tervezi annak tani tását . Az 
eltérés tagadhata t lan, de segíteni r a j t a nem 
lehet, mert ha az egyháztörténet tanításában 
is csak 476-ig mennének, az egy osztály 
számára kevés anyag lenne, a VI. osztály 
számára pedig 476 — 1648-ig sok maradna. 
Különben is a VI. és VII. osztály anyaga 
már összhangba jön a középiskolai tantervvel. 

Hogy mi az eg}7háztörténetet az V. osz-
tályban 1517-ig tanítsuk, illetőleg a VI. osz-
tály anyagát a reformációval kezdjük, azt 
egy fontos protestáns érdekünk is követeli. 
Az új középiskolai tanterv szerint a VI. osz-
táty világtörténelmi an}Taga nem az újkorral 
1492-től kezdődik, melyben a reformáció 
mint kezdő, vezető mozgalom szerepel, ha-
nem 476-tól, a miből világos, hogy 1517. 
mint fix kezdő határpont az anyag beosztá-
sánál eltűnt, elmosódott, a minek nagyon 
könnyen az lehet a következménye, hogy a 
reformáció a világtörténelem tárgyalásánál 
elveszti azt a első rangot, melyet magának 
a régi középiskolai tantervben helyénél fogva 
követelt. Nekünk tehát az a kötelességünk, 
hogy a reformációt mint az új kor kezdő, 
vezető mozgalmát, mint az újkor határkövét 
tüntessük fel s domborítsuk ki, a mi azt 
hiszem akkor legjobban fog sikerülni, ha a 
VI. osztály egyháztörténeti anj^agát azzal 
kezdjük. 

A szerző által kijelölt bibliai és vallás-
irodalmi olvasmány helyén való, hiszen az 
új középiskolai tanterv is hangsúlyozza az 
olvasmányok út ján való ismeretbővítést és 



nevelést. Ezt keresztül " lehet vinni bibliai 
» 

olvasókönyv és egyháztör ténelmi olvasókönyv 
szerkesztésével, mely utóbbiba a vallásiro-
dalmi anyag is felvehető s mel}* épenúgy 
szükséges, mint a bibliai olvasókön}*v. 

Az V. osztály anyaga a javas la t szerint 
szemben a mostanival egészen más, de a 
mostaninak letűnését nincs mit sajnálni . Bib-
l iaismertetést t an i tan i az ó- és új szövetség-
ről olvastatással egy év a la t t het i két órá-
ban teljes lehetetlenség. Hogy elvégezhessük 
a t ananyago t , minél kevesebbet olvastatha-
tunk, a tanulók az illető irat t a r t a l m á t a 
tankönyvből kénytelenek bevágni, a mi ne-
hézzé teszi a meg ta r tha tás t , örülnek, ha sza-
badulnak tőle, nem hogy örömmel t anu lnák . 
Bibliát úgy ismerte tni nem lehet, de nem is 
szabad, minél többet olvasni belőle, úg}- is-
meri meg az ifju. 

A VI. osztály mostani an}Taga : az egész 
egyetemes egyháztör téne t szintén túlbő, azt 
rendesen átdolgozni nem lehet. Ezen a ba jon 
ilyen beosztás mellett , minőt szerző ajánl , 
segítve lenne. Feltűnik ta lán, hogy a ma-
gyarországi prot. egyház tör ténete bele van 
olvasztva az egyetemesbe, de az nem baj, 
hiszen a középiskolai t an te rv is az egyete-
mes vi lágtörténet tel kapcsolatosan k ivánja 
t á rgya l t a tn i a hazai tör ténelmet s ha a hazai 
prot. egyháztör ténet lesz a gerinc, nem szár-
mazik belőle há t r ány . A bibliai és vallásiro-
dalmi anyag itt is megfelelő. 

A 177. osztály t ananyaga , bibliai és val-
lásirodalmi anyaga szintén megfelelő és el-
fogadható. Helyén való a régi főbb világnéze-
tek ismertetése s ezzel szemben az evangyé-
liomi egyházé az ágostai hi tvallás a lapján, 
mer t ezzel előkészitjük a VIII . osztály anya-
gá t s tág í t juk az ifju val lás tör ténet i isme-
retét, hogy annál inkább meggyőződhessék 
arról, hogy a keresztyénség a tökéletes vallás. 

A 1 III. osztály anyaga : a hit- és er-
kölcstan, marad a régi. A keresztyén világ-
nézet igazának kiemelése a modern v i lágré-
zetekkel szemben szükséges. A bibliai és 
vallásirodalmi olvasmány i t t is megfelelő. 

Megnyugta tásul azoknak, a kik az olva« 
sásra felvett anyagtól idegenkednek, illetőleg 
az időt kevésnek ta lál ják ahhoz, megjegyzem, 
hogy ilyen beosztás melet t a r ra is jut idő, 

mer t egy-egy osztá lyra sokkal kevesebb em-
lékelendő anyag esik : igy pl. az eg}'háztÖrté-
net anyaga most három osztályra esik, a mi 
az előtt kettőre, a mellet t az az intenció 
kell hogy érvényesüljön : minél kevesebbet 
emlékeltetni . 

(Folyt, köv.) 

Nagy idők városában. 
Az eperjesi evang. theol. akad. belmissiói egyesület Beszter-
cebányán 1904. május 12-én tartott vallásos estélyre irta 
Csengey Gúsztáv, eperjesi ev. theol, akad. tanár, a „Petőfi 
Társaság" rendes tagja ; szavalta Bartos Pál, III. éves theol. 

Hanyatlik a nap messze bérc fokárul, 
Átlát pirosló mezején szemem. 
Az Úrnak lelke elragadt. Kitárul 
A csodaképek titka én nekem 
Megnyílt a mult. ím ott küzd hősi népem. 
Való ez — óh nem csalfa képzelet ! 
Köszönti lelkem, látó ihletében, 
Te ősi város szent emlékedet. 

Ez volt a hely, hol nagygyá lett a nemzett, 
Ez a szabadság büszke várfala, 
Itt a nagy Bethlen Gábor szava zengett, 
Itt volt hitünknek nagy diadala : 
Itt hozta Bécset egy hang remegesbe, 
Mely szét a földön s fol az égbe szállt : 
A lelkes ország riadó gyűlése 
Itten választa protestáns királyt. 

Itt forrtak össze egy szent érzelembe 
A haza és az evangéliom, 
Együtt a kettő lelkesülve zenge 
Benn templomokban s kinn a várfalon. 
S hatalma volt a választott királynak 
Fejére tenni a szent koronát ; 
Nemesek, pórok mind mellette álltak, 
S ellen kerülte győzelmes hadát. 

De hatalmán is győzött bölcsessége, 
Szerencse polczán tud lemondani ; 
Hitért, hazáért biztosabb a béke, 
Ha népe vérét nem kell ontani. 
Az ellenség, bár fogát csikoritja, 
Azt nézi csak, hogy elfogadni jobb 
Népünk javát nagy Bethlen biztosítja 
Óh hadban nagy volt, békében nagyobb. 

Te láttad őt, nagy multu ősi város. 
Láttad hitünknek hőseit vele ! 
Mi volt dicsőbb, hogy vért, vagyont feláldoz : 
A hadnak, vagy a hitnek ereje ? — 
Óh minek kérdem ? Ki felelne rája ? 
Kit érdekelne hősök múltja ma ? 
Talán ha száraz csontok halmazára 
Mutatva Isten újra szólana. 



Szólna, mint hajdan szólt Ezékielnek, 
Midőn kivitte a pusztára őt, 
Hol embercsontok szétszórtan hevernek, 
Példázva régen elpusztult időt. 
Kérdé az Úr : Megélnek-é ezek még ? 
S a csontboritott térre mutatott. 
Tőlem ha kérdné én is megremegnék, 
S csak azt felelném : Uram, te tudod! 

Lankadva hull le lelkem égi szárnya, 
A nap leszállt, eltűnt a jelenés . . . 
Borzongva leng körül a holtak árnya . . . 
Elfogja szivem' fázó remegés. 
Az óriások törpe unokáit 
Keil-é ma dallal még buzdítani ? . . . 
Közönnyel nézik a nagy múlt csodáit . . . 
Követni ? . . . Könnyebb már lemondani, 

Izráel pusztul, nincs Ezékielje, 
Hogy föltámasszon régi csontokat 
Hitünknek nincs már Gábor fejedelme. 
Ki győzni hozna bátor hadakat. 
Elmul|ak; ők, de ellenségük itt van, 
Üli célja most is az a régi még, 
Csak módja lett más : laza soraidban 
Lappangva irt, hogy pusztul a vidék. 

Oh csak vidék már bús egyházad itt-ott, 
Hajdan az ország a tied vala ; 
Honnan az Ige nemzetet hódított, 
A mestermünek omladoz fala. 
S ki meghasonlott, a ki tenni gyáva, 
így szól : ,,ma nincs fegyveres hadunk'-
Éljen hitünk csak, mint hajdan : hiába 
Tör ránk az ellen, győzők mi vagyunk. 

Mienk az Ige éltető hatalma, 
Csak az a bátor hit legyen szilárd. 
Oh biztatóan zengjen hát a dal ma ! , . . 
Mint hajdan, újra az Úrhoz kiállt. 
Hittel tekints a száraz csőn!mezőre, 
S rnegujul itt a régi jelenés . . . 
Sión, ne csüggedj . . . tettre kelj . . . előre ! . . 
Az Úr akarja : lesz fölébredés ! 

Belföld. 
Esperességi gyűlés. Eszékre sereglettek össze 

az idén a horvát-szlavonországi evang. egyházak 
képviselői esperességi gyűlésre junius hó 7-én. A 
gyámintézeti istentisztelet után az esperes-elnök 
felolvasta évi jelenLését, a melynek az a fájdalmas 
alaphangja, hogy sokkal több a segélyezendők 
száma mint a segély maga, hogy az újonnan ala-
kult esperesség fejlődése meg van akasztva, ha csak 
behatóbb segélyezéssel nem lép segítségére az 
egyetemes egyház. Folytonosan alakulnak uj meg 
uj missiói pontok, mindig tágabbra és tágabbra 
nyilik az evangeliumi munkásság ereje, de mind 

meg nem munkálható, mert hiányzik a segély. Az 
esperesség ez idei adományát Ilok kapta s külön 
rögtönzött gyűjtés a pozsonyi diakonissa intézet 
számára 50 Koronát eredményezett. Egyhangú lel-
kesedéssel lett Gyurátz püspök egyetemes gyám-
intézeti elnöknek megválasztva. 

Az esperességi gyűlést Mayer Ádám felügyelő 
nyitotta meg és Abafl'y Miklós esperes beterjesz-
tette évi jelentését, a mely az egyházi élet számos 
és figyelemre méltó megnyilatkozásáról tett emlí-
tést. Az uj missiói központok llok és Slatina telje-
sen berendezkedtek s az egyikben, ilokon, inegerő-
sitette a gyűlés a pap választást, a másikba, Slatina, 
választott uj lelkészt. A nép istenfélő és kivánja az 
evangéliumot s több helyen azon fáradoznak a hí-
vek, hogy templomot, ilietve imaházat építhessenek. 
A horvát kormány ugyan jóakarattal van az evan-
gélikusok törekvései iránt, de segélyezése és álla-
milag nyújtott subventiója még nagyon kevés s azt 
sem adja az esperességnek szétosztás végett, ha-
nem saját belátása szerint nyújt segélyt abból az 
összegből, melyet évenként szavaz meg neki a tar-
tománygyűlés az összes nem katholikus vallás-
felekezetek segélyezése cimén, tehát még külön 
tételként meg sem nevezik az egyházunknak aclott 
subvenliót. Pedig a szükség elég nagy. Hozzávető-
leges számitás szerint évi 6450 K-ra volna az egy-
háznak szüksége s egyszeri átmeneti segélyképen 
hogy lábra állhasson 49800 K-t igényelne. A vallás-
oktatás hogy megfelelő legyen legelőbb 3600 K-val 
volna segélyezendő. Nagy érdeklődéssel tárgyalta 
a gyűlés az egyetemes theol. tanrendszer ügyét. 
Elfogadja ezt teljesen, de követeli, hogy a horvát 
illetőségű és külföldön tanult theologusok vizsgái-
kat belföldi hatóságunk előtt azon nyelven tehessék, 
melyet jól értenek, továbbá tekintve a történeti 
multat és meglévő állapotot tartassék fenn a pozsonyi 
theol. akadémia mostani teljességében. Maradjon 
tehát ott ezentúl is 6 rendes tanár s ha ujabb ta-
nári székek felállítása szükséges a többi theulogiá-
hoz, állíttassanak fel abból a nagyobb állami dotá-
czióból, a melyből most is a tervezet szerint a 
szükség fedeztetik. - Minthogy az esperesség 
szórvány-helyein nagy szükség mutatkozik a vallás-
oktatásnál, elhatározta az egyházmegye, hogy isten-
télő és hivő laikus emberek, kik arra kedvet mu-
tatnak, alkalmaztassanak kisebb szórványhelyeken 
vallásoktatókul. Az alkohoiismus terjedésének meg-
gátlása és az ifjúság szorgosabb felügyelete végett 
benyújtott az elnök javaslatot, melyről beható vita 
után az ment határozatba, hogy az esperesség felír 
a kormányhoz s ez iránti törvényjavaslatot kér a 
tartománygyűlés asztalára. Különösen az ifjúság fel-
ügyeletéről szóló javaslat fontos, mely ha tényleg 
törvényerőre emelkednék, csak áldásos lehet. E 
szerint biztosi állás volna minden faluban szerve-
zendő, a melynek kötelessége az ifjúság viselkedé-
sére az utczán és a tánczmulatságoknál felügyelni, 



volna fenvitő hatalma, de teljes felelősség mellett. 
Több helyi érdekli ügy elintézése után legszebb 
rendben feloszlott a gyűlés. 

A vasi közép egyhmegye közgyűlése. A vasi 
hözép egyhmegye f. é. közgyűlését május hó 31-én 
tartolta meg Szombathelyen. A közgyűlésre az egy-
házmegye tagjai szép számmal gyűltek egybe. A 
gyülekezetek közül csak Tótmorán nem volt kép-
viselve. Nagyon sajnos, hogy ez a buzgó, jólelkű 
gyülekezet igazgatása felette igen hanyag és bot-
rányos, a mi miatt az egyhmegye a helyszínére 
vizsgáló bizottságot volt kénytelen kiküldeni s en-
nek jelentéséhez képest fogja további eljárását irá-
nyítani. A közgyűlésben a felügyelő helyett, a ki 
betegsége miatt nem jelenhetett meg, a mi őt azon-
ban nem gátolta meg abban, hogy szokott évi 200 
koronás adományát az egyhmegye rendelkezésére 
bocsássa, (100 kor. egyhm. gváinoldának, 50 kor, 
az egyhm. gyámintézetnek, 50 kor. egy arra leg-
inkább reá szorult tanítónak.) Mesterházy Gedeon 
egyházkerületi jegyző, meszleni felügyelő elnökölt 
az esperessel együtt. Az esperes évi jelentésében 
mindenek előtt hódolatteljes hálával, hazafias 
örömmel emlékezett meg királyunk azon kir. fel-
séges küldetéséről, hogy nemzeti történelmünk 
egyik legkiválóbb, egyik legnemesebb alakjának 
idegenben porló hamvainak haza szállítását rendel-
te el, és Rákóczinak vissza adta hazáját, a hazá-
nak Kákóczit. A közgyűlés felállva hallgatta meg 
az esperes szavait, melyeket azzal fejezett be, hogy 
felkérte a lelkészeket, tanítókat és mindazokat, a 
kik erre hivatvák, neveljék, mint eddig, úgy ezután 
is a serdülő ifjúságnak, ápolják, mint eddig, úgy 
ezután is a felnőtteknek keblében a hazaszeretet, 
a törvény tiszteletet, a király iránti hűséget és buz-
dítsák, mint eddig, úgy ezután is, hogy a haza jó-
létének emelésében fáradhatatlanul közreműköd-
jenek. Sajnálattal emlité fel azután, hogy az 1818. 
XX. t.-c. kimondott jogegyenlőség s viszonosság, 
a/, egyh. és isk. szükségletek közálladalmi költségek 
általi fedezése még mindig írott malaszt. Pedig a 
hazai protestáns egyház hívei mindig első sorban 
á l l o t t ak ott a küzdelemben, melynek czélja volt a 
magyar állami lét biztosítása, a magyar haza sza-
badságának külső és belső ellenségtől való meg-
szabadítása; — és a hazai protestáns egyház hivei 
vallás-erkölcsi, közmivelödési célokra rendkívül 
sokat áldoznak, mert mig más felekezetek a tem-
plom és az iskola fentartása céljait szolgáló adót 
hírből is alig ismerik, addig a protestáns egyház- * 
községek 50—G0, sőt némely helyen 100—120 °/0 

egyházi és ezen felül 20—30 °/0 iskolai adót fizet-
nek minden korona állami adó után ! Bizik azon-
ban az esperes, hogy a mindkét hitvalláson levő 
evangelikus hazai egyház bizottságának fáradozása 
a sajgó sebekre a kormánynyal egyetemben meg 
fogja találni a gyógyirt és bizik abban, hogy a jelen kor-
mány ismert program injánál fogva elvégre az évek-

hoszszú során át sokszor elhangzott szép szavú ígé-
reteket nemes tettekkel fogja beváltani. Nem épen 
nagy sérelemként, de inkább kuriosum gyanánt 
emlité Tel az esperes azt, hogy egy stayerországi 
pápista pap a közigazgatási hatóságok közvetítésé-
vel követelte a péterhegyi lelkésztől egy 15 éves, 
magyarhonos gyerkőczének keresztelő-levelét díj-
mentesen s bélyegmentesen is hivatalból arra a 
czélra, hogy azt a gyerkőczet a pápás egyházba 
felvehesse. Evangelikus lelkipásztort hivatalosan 
arra felszólítani, hogy a hitehagyást hivatalból tá-
mogassa, már magában véve is nagy vakmerőség, 
és minthogy egy másik lelkész is szóval előadta a 
gyűlésben, hogy hasonló sérelmes megkeresések 
máskor is előfordultak, az egyházmegye felhívta a 
lelkészeket, hogy hasonló esetekben necsak egy-
házunk törvényes jogait védelmezzék, hanem az 
egyházmegyei elnökségnél is a megkeresésekre 
adandó válaszadás előtt jelentést tegyenek. A köz-
gyűlés ezenkívül magáévá tette az esperesnek azon 
válaszát, mely a különös megkeresésre adatott, és 
azt jegyzőkönyvébe is felvette. A válasz lényege 
ez: B. M. stayerországi lakos, magyar honpolgár, 
személyes viszonyai hazai törvényeink szerint ité-
lendők meg; törvényünk nem engedi meg, hogy 
egy 15 éves gyerkőc hitét elhagyhassa, törvé-
nyünk nem engedi meg, hogy őt a stayer pápista 
pap egyházába felvehesse, még kevésbbé kötelez-
hető törvényeink ellenére az evang. lelkész, hogy 
egyházhiveinek hitehagyását hivatalból elősegítse s 
támogassa.Foglalkozott aztán az esperes évi jelen-
tésében a népiskolai oktatásügy reformjának a köz-
oktatásügyi kormány által bírálat alá hozatott terv-
javaslatával. A népoktatás ügyét a mi sok nyelvű, 
sok nemzetiségű, sok telekezetű magyar hazánk-
ban első sorban hazafias és nemzeti szempontból 
kell megoldani; de nem lehet rossznéven venni, 
lia birodalmunkban, hol a Mária örökségének agy-
réme egyre kisért, hol az állam politikai jellege 
változásnak lévén alávetve, ma ezen, holnap azon 
szélső társadalmi vagy szélső egyházi irány juthat 
uralomra, az az kormányra, a hazai evang. egyház 
is sarkalatos alaptörvényeink oltalma alatt ez után 
is kivenni akarja a maga részét a népoktatás terén 
a hazafias, magyar nemzeti irányban előre törekvő 
versenyben. Hazafias örömmel üdvözli az esperes 
a törvényjavaslat tervezését, mely az állam részére 
megkívánja, a mi az államé, azaz biztostositja a 
nemzeti ügyet és az egyháznak is meghagyja a 
nyílt teret a nemes versenyre, mely a nemzeti 
ügy biztosításának célja felé tör. Csak azt sajnálja 
az esperes, hogy továbbra is mostohán kíván az 
állam bánni a mi tanítóinkkal, kik a leghazafiasabb 
közszolgálatokat teljesítik. Nevezetesen az egyház-
megye déli részén lakó szent hitszónokok körében 
egyre terjed a magyar nyelv ismerete s szeretete, 
a hazafias szellem, a minek terjesztésében az evang. 
iskola is kiveszi az oroszlánrészt. E vidéken az 



evang. iskolák mindegyikében kivétel nélkül a ta-
nítás nyelve legalább a harmadik osztálytól felteié 
minden tantárgynál, a vallásnál is kizárólagosan a 
magyar. Ehez fűzte aztán az esperes azon kérel-
mét a felkésztést vérekhez, hogy gyermekeinket, a 
kik immár legalább néhány éven át magyar nyelvű 
hitoktatást nyertek, magyar nyelven készítsék elő 
a konfirmációra is és magyar nyelvű isteni tiszte-
let keretében konfirmálják is őket és magyar agenda 
szerint szolgáltassák ki nekik az uri szent vacsorát 
is. A hitoktatás egyébiránt nemcsak hitfelekezeti 
iskoláinkban, hanem a községi s állami iskolákban 
is az adott körülményekhez képest elég sikerrel, 
de elég buzgalommal is folyik. Jó hatással lett az 
egyházmegye által az idén kezdett és a körlelkészek 
által gyakorolt ellenőrzés oly iskolákban, melyekben 
nem lelkész teljesiti a hitoktatást. E célra az egy-
házmegye az államsegélyből legalább éri 60 Korona 
segélyt kér. Még fokozni lehetne a hitoktatás sike-
rét, lia a muraszombati járásban levő, nagy kiter-
jedésű, nagy népességű gyülekezeteinkben missiói 
lelkészi vagy legalább missiói kápláni állásokat le-
hetne szerveznünk és fentartanunk. Égető szükség 
volna erre elsősorban Felsőcsalogányon, a hol 1200 
—1400 lélek jutna igy közvetlenebb lelkipásztori 
gondozás alá és a hitoktatás két-három állami isko-
lában közvetlen felügyelet alatt vagy vezetés alá ; 
de szükség volna Tótkeresztűrott is, hol 22 község-
ben a más hitűek közt elszórtan élő közel hatezer 
lélek lelki gondozása és három nem felekezetünk-
ben népiskolában, melyeknek népsége túlnyomóan 
evangelikus, a vallásoktatás felügyelete egyeiaggott 
lelkészre vár, a ki boldogemlékezetű Karsaynknak 
volt iskolatársa ! A felsőcsalogánvi missiói lelkész-
ség, úgyszinte a tótkeresztúri missiói segédlelkészi 
állomás szervezésére az egyházmegye megtette 
ugyan a kezdeményező lépéseket, de ha sikerülne 
is az ügy anyagi oldalát az érdekelt gyülekezetben, 
bár államsegély Ivel rendezni, a mi még eddig nem 
sikerült, vállalkozó káplán hiányában se sikerülne 
a lépéseket kedvező befejezésre juttatni. Végül meg-
emlékezett az esperes jelentésében azon jubileum-
ról is. melylyel mint e lapok olvasóinak még emlé-
kezetében lehet —a szombathelyi gyülekezet ünne-
pelte lelkészének 25 éves gondos lelkipásztorko-
dását ; és elérzékenyülve gratulálta lelkes pásztor-
nak, a hálás gyülekezetnek. Kapcsolatban ezen ügy-
gyei, a világi elnök indítványt tett. hogy az egyház-
megye fejezze ki örömét a felett, hogy a szomszéd 
egyházmegye esperesét és a kőszegi gyülekezetnek 
nyugalomba vonult lelkészét a királyi kegy érdem-
renddel tüntette ki egyházi téren folytatott köz-
hasznú munkásságukért. A közgyűlés elfogadta az 
indítványt. A közgyűlés további folyamán a mult 
évi jegyzőkönyvek és a bizottsági jegyzőkönyvek 
folyamán a folyó ügyek tárgyaltattak, a melyekről 
a legfontossabbakat a következőkben említem fel. 
A biblia ünnepet valamennyi gyülekezet megtartotta, 

offerforiumul 189 kor. 81 fillér küldetett be az egy-
házkerületi pénztárba, — csak Tótmorácz áldozati 
fillérei nem foglaltatnak még ezen összegben. A 
számvevőszék jelentéséből kitűnt, hogy a gyüleke-
zetek mult évi számadásait kisebb alaki hibák ki-
vételével rendben találta, azonban Battyánd, Felső-
csalogánv, Tótmorácz, Domonkosfa számadásaikat 
megkésve küldvén be, rendkívüli számvevőszék 
fog az ő költségükre tartatni. Az egyházmegyei 
pénztárnok számadásai rendben találtattak ; és mi-
vel azokból feltűnt, hogy az egyetemes egyházi 
nyugdíjintézetre Tótmorácz és Tótkeresztur offer-
toriumot nerr. adott, ezen gyülekeze'ek ezen köte-
lezőleg beszolgáltatandó offertorium beszolgáltatá-
sára komolyan felhivattak, illetve köteleztettek. A 
gyülekezetek a mult év végéig ugyan tisztára nem 
fizették le járandóságaikat az egyházmegyei s illetve 
egyházkerületi pénztárakba, mai napság azon-
ban hátralék nincs ; csak Tótmorácz tartozik az 
egyházmegyei közpénztárnak 22 korona 70 fillérrel, 
melylyel ez a pénztár Tótmorácznak közalapi 
tartozását a püspöknek, a ki azt előlegesen lefi-
zette a rend kedvéért, visszatérítette. Hogy pedig 
jövőre ily eset elő ne fordulhasson, az egyhmegve 
kötelezte gyülekezeteket, hogy mindennemű tartozá-
saikat december 15-ig évről-évre lefizessék, egv-
uttal felhatalmazta a pénztárost, hogy az év végén 
netán mégis hátralékban levő gyülekezet tartozá-
sát az egyhmegve tulajdonát képező készpénzből 
fizesse le, a gyülekezetet pedig terhelje meg ezen 
öszeggel és 6%-al. Ez által elérjük azt, hogy a ke-
rületi pénztárnál a gyülekezetek hátralékban nem 
fognak maradni, az egyhmegve pedig' az igy előle-
gezett pénze után 6-os és nem a takarékpénztári 
4-es kamatot kap, sőt a legtöbb esetben még az 
a rendesen rendetlen egy két gyülekezet fog nyer-
ni, a mely évről-évre néhány hónapig hátralékban 
leledzik és egész évi kamatot fizet a kerületnél, 
mig az esperesség a hátralék tényleges lefizetése 
után csak évig szedi a kamatot. Kénytelen pe-
dig az esperesség ezen Vi évi kamatot követelni, 
mivel tőkésített pénzének a takarékpénztárból ki-
vétele s ismét visszahelyezése rendszerint némi 
kamatveszteséggel is jár. Az egyhmegyei gyámolda 
alap vagyona lassan-lassan bár, de csak mégis 
gyarapszik. A borsodi ev. ref. értekezlet felhívása, 
hogy a lelkészek mozgalmához csatlakozzunk, mely 
szerint a lelkészi fizetések államsegély!yel felemel-
tessenek, az egyhmegye lelkészi testülete azt ja-
vasolta, hogy bár elfogadja az átiratban foglalt ér-
veket, bízzunk még is, hogy ez ügyben kiküldött 
közös bizottság, mind a két hitvalláson levő evang. 
egyháznak szerve a kérdést á kormánynál méltá-
nyos megoldásra fogja vezetni. A gyülekezeteknél 
levő alapitványok fokozatosan összevont kezelését 
az egyhkerületi pénztárban az egyhmegye nem 
javasolja, illetve nem fogadja el az ezen értelem-
ben eléje terjesztett indítványt, mivel elegendő biz-



tositékot talál az E. A. értelmében az egyhmegye 
által gyakorlandó ellenőrzésben és mivel nem kí-
vánja a gyülekezetek törvénybiztositotta azon jogát 
csorbittatni, hogy a hüségökre bízott alapítványokat 
kezeljék. A minisztérium azon leiratára nézve, hogy 
az iskolai vagyon telekkönyi állapotának szándékolt 
módosítása mindig előzetesen bejelentessék hozzá-
járulás végett a kormánynak, az egyházmegye csak 
akkor kiván nyilatkozni, ha az egyetemes egyház 
alkotmány és jogügyi bizottságának véleménye, 
melynek elkészítésére ez a bizottság felhívatott az 
egyetemes gyűlés által, hozzászólás végett az egyh-
megyékhez leszármaztatnék. A Zsedénvi díjra az 
egyhmegye a hegyháthodászi tanítót ajánlja, ki ez 
idő szerint gyógykezelés alatt áll valamely kórház-
ban és a kinek tiszttársai szinte megszavazták, 
mint arra leginkább reá szorultnak, az egyhmegyei 
felügyelő által a rendelkezésükre bocsátott 50 ko-
ronát. A körülbelől hetven pontot kitevő tárgyso-
rozatot a kgvűlés reggeli 9 órától togva tél egyig 
letárgyalta, miután a bizottságok és az élőéi tekez-
let, a tárgyakat jól előkészítették s kész határozati 
javaslatok állottak rendelkezésre. De tanácsos is 
volt az ügyeket igy készen kitállalni, mert íme 
téltizenkettőkor immár eljött az idő, melyben el-
párologtak egymás után a kezdetben szép szám-
mal jelen volt kgyűlési tagok és eloszlottak még a 
lelkészek is, kiki a magáéba és az ikerelnökséget 
és a jegyzőséget csaknem egyedül hagyták ; de 
nem voltak egyedül, mert hárman-négyen még ve-
lök voltak. Atyámfiai ! férfiak ! több érdeklődést ! 
nagyobb kitartást! jobb példaadást! r. I. 

Lelkészválasztás. A tótkomlósi egyházközség 
f. hó 12-én tartott közgyűlése az elhunyt lelkész 
— Csermák Kálmán — helyére Hrdlicska Lajost 
választotta meg nagy szótöbbséggel. 

Külföld. 
Oroszországban mint Luthardt „Alig. Ev. Luth. 

K.-Zlg"" c. lapjának mult számában olvasom, közel 
150 ezer a siketnémák száma, vagyis ugyanannyi, 
mint az egész nyugati Európában összesen és 
együttvéve, úgy hogy Oroszországban esik 100 
ezer lakosra 150. Nyugateuróban csak 70 siketnéma 
eg\én. llozájárul még az is, hogy Oroszországban 
a betegeknek csak 2°/u-a nyert gyógykezelést a 
speciális intézeteken, s csak l8í>8-ban alapította az 
eddigelé sok áldással és sikerrel működő „siket-
némák kuratóriumát4'. Legújabban arra való tekin-
tettel, hogy a siketnémaság fulbajokra vezetendő 
vissza, az orosz egyetemek összes orvosi fakultásain 
fülgyógyászati tanszékeket szerveznek, s ezzel a 
betegségek lehető gyógyítását a falvakra s a vidéki 
kórházakra nézve is megkönnyítik. 

A\ Ev. social is kongresszus, május hó 24—26. 

napjain Boroszlóban tartotta szokászos évi nagy-
gyűlését, a melyen Harnack berlini tanár és ismert 
nevü egyház- és doginatörténetiró magvas elnöki 
megnyitója után Trölisch heidelbergi tanár „a ker. 
ethikáról és a mai társadalomról", JFn7//£dortmundi 
lelkész ,,a munka szervezéséről az egyéniségre 
való hatásában", Berhard berlini tanár „a modern 
bérrendszerről s a socialis reform szükségességé-
ről és Dyrenfurth berlini kisasszony s Wilbrandt 
berlini tanár ,,a nők otthoni foglalkozásáról" tartott 
előadást. Az elnöki megnyitójában az illusztris theol. 
tanár a keresztyénségnek a socialismushoz való 
viszonyát fejtegette, s azt vitatta, hogy a socialis 
kérdés elsősorban nemis gazdasági, hanem ethikai 
kérdés. 

Solingenben Meinet lelkésznek, a Kitschl-féle 
történeti morál-theológia e legfiatalabb és leg-
harciasabb hívének Krisztusról és a XX. század 
felfogásáról tartott előadásaihoz egész felolvasási 
cyklus fűződött, a mely nemcsak a modern theol. 
felfogás, hanem a ker. vallásos tudat részéről is ki-
hívta az érdeklődést. Meinel előadásaihoz minde-
nek előtt fűzte Lepsius lelkész a Krisztusról szóló 
fejtegetéseit eképen : Arra a kérdésre, hogy ki 
volt a Krisztus, csak 2 felelet lehetséges. Az egyik 
a zsidóságé s a mohamedánismusé, mely benne 
csak embert lát s a kerésztyénségé, mely az ő 
istenségét vallja. Előbbiekkel tart a Meinel-féle 
modern theológia is, a midőn Harnacknáí,,az evan-
géliumból az istenatyasága s a felebaráti szeretet 
parancsa mellett aliminálja Krisztus személyiségét; 
s egy másik képviselőjénél kizárólag a hősök kul-
tusza értelmében fogja föl e személyiséget". Mind 
a két felfogás törli a természet feletti csudás jelle-
get Jézus életéből, mi mellett csakis „egy rajongó-
nak tragédiájáról és messiási utópiájáról" lehet szó. 
Krisztus istensége sark és alapköve, a mi ker. hi-
tünknek, mely hitünk modern világfelfogásunkkal 
ellentétbe soha sem kerülhet. Lepsius szerint a 
modern theologia egyik legnagyobb tévedése abban 
van, hogy nem ismeri istennek büntető igazságos-
ságát, mely ponton Nietzsche élet- és világnézetével 
találkozik. Különben a biblia egyezik a modern ter-
mészettudománynyal az ő egységes világnézetével, 
mig viszont a modern theologia Lepsius szerint a 
dualismus veszedelmében szenved. A vallásos égy-
házi és tudományos theol. érdeklődést még jobban 
keltették föl azok az előadások, a melyeket Solin-
genben több lelkész és tanár tartott a közel mult 
hónapokban. Igy Müller lelkész az őskor, hitről 
értekezett, s annak lényegét a feltámadás hitében 
látta : Jól mondotta, hogy a jövőnek ideálja az leend, 
hogy „az egyes ember életerős személyes hite sze-
mélyes theologiát is teremt". OL követte Trölisch 
hiedelbergi theol. tanár, a ki „a vallásnak és a ter-
mészettudománynak egymáshoz való viszonyáról" 
tartott nagyérdekű előadást. A zsidóból reformátussá 
lett Ladenburg boroszlói tanár támadásaira utalva 



azt vitatta, hogy a na turalista-atheista világfelfogás 
korunk természettudósainál ma már nem található 
s a világ psycliikai magyarázatának engedett he-
lyet. Ily felfogás mellett aztán elég tere nyilik az 
istenhitnek és a vallásnak. Mi több, még az ultra-
montánok is mozgolódtak Weinel Krisztus előadá-
saival szemben Bonaventura páter személyében, ki 
a protestánsok által is sürün látogatott előadást 
tartott ,,a keresztyénség lényegéről". Ebben Harnack 
felfogását birálta a positiv keresztyénség szellemé-
ben az evangéliumról, s azt hangoztatta, hogy a 
Krisztus istenségének vallásában a positiv irányú 
prot. theologusok a kathoJikusokkai találkoznak, 
ldőközileg maga Weinel is több előadást tartott 
apologétikai irányban az istenhit történetéről, bírá-
latáról és positiv megállapításáról. Az előadások 
sorozatát bezárta Seil bonni theol. tanár ,,a pro-
testantismus feladatairól a XX. században". Abban 
azt hangoztatta, hogy vallanunk kell a hiterős ke-
resztvénséget a modern világban s bizonyságot kell 
tennünk az istennel való személyes életünkről. Ma 
3 főalakja van a keresztyénségnek, u. m. az ultra-
montanismus, a bibliai keresztyénség s a szabad 
keresztyénség. Utóbbié a jövő, mely a fejlődés tör-
vényeivel s a modern életalakulásokkal összeegyez-
tethetők (Kopernikus, Kant). E keresztyénség a XIX. 
század nagy szellemeivel és Jézus felfogásával egye-
zőleg hirdeti a szellem uralmát a természet, a faji 
ellentétekkel szemben a humanismus s a tömeg-
uralmával szemben a személyes lélek uralmát. Ez 
a szabad protestantismus nem iskola, gyülekezet 
vagy tiieologia, hanem személyes életuralom a hí-
vőkben. Az igazság érzékén, a szabad kutatáson s 
a lelkiismeret hatalmán nyugvó szabad protestan-
tismusé a jövő. Örvendetes dolog a keresztyénség 
lényegére és védelmére vonatkozó ez az apologétikai 
mozgolódás, mig mink itt Magyarországon a létün-
ket és életünket illető napikérdésekkel vagyunk 
túlságosan elhalmozva. 

Eperjes. Dr. S\lávik Mátyás. 

I rodalom. 
Székely Árpád „Beszéd és értelemgyakorlat 

leckékben" cimű munkájával, mely a sajtót a na-
pokban hagyta el, a népiskolai tanítók könyvtára 
egy kötettel szaporodott. A gyakorlati tanítói dol-
gozatok az iskolaügynek előbb Viteléhez igen szük-
ségesek s a mennyiben e könyvnek átlapozgatá-
sából annak gyakorlatiasságát látjuk, a mit a 
szerző a gyakorlatból — mindennapi tapasztala-
tából meritett s azt e könyvben igen csélszerüen 
— s módszeresen dolgozta fel ezáltal munkáját 
becsessé tette ; méltó arra, hogy a tanítóság között 
elterjedjen. 

Szerző az anyagot 56 leckében dolgozta fel. 
Az első leckék rövidebbek, a későbbiek terjedel-

mesebbek. A mi lényeges része-az anyagnak, az 
mind benne van s célszerűen, több részében min-
taszerűen van kidolgozva. A leckék között verse-
ket és erkölcsnemesitő meséket tárgyal a szerző. 
Meséi szépek és tanulságosak, legnagyobb ré-
szük Benedek: Magyar mese és mondavilága 
után vannak kidolgozva. A versek Posától, 
Iletyeitől és Hermán Ottónétól valók. Ezeket a 
gyermekek bizonyára kedvvel fogják tanulni. A 
szerző igen nagy gondot fordított munkájában 
arra, hogy ugy a kérdések mint a magyarázatok a 
módszertan követelményének megfeleljenek. A 
könyv végén igen szép dalocskák vannak Kapitól 
s egyébb szerzőktől. 

A könyvet Kovács Gyula adta ki Nagybányán 
s nála, valamint minden könyvkereskedésben be-
szerezhető. Ára füzv 2-40 kor. kötve 3 kor. 

Az „Ev. e. Szemle" csodabogarai. . ,Nem a 
név, hanem az elv választ el egymástól, azért nem 
tágíthatunk. Amint azt a régi jelszó is mondja : 
principiis obsta !" Tehát Dr. Daxer ugy tudja, hogy 
a latin költő az idézett szavakban azt mondja, hogy 
,,az elvekben álj ellent'-, holott talán arra figyelmez-
tet a klasszikus, hogy kezdetben vegye az ember 
elejét a bajnak, mert későn jön a gyógyszer, mi-
dőn a baj már elharapódzóit. „A felekezeti iskola 
életkérdés. Itt az egyháznak a hátulsó lábára kel-
lene álnia." Ezt a lap szerkesztője írja. 0 tehát az 
egyházat a négylábúak osztályába sorolja. Prosit! 
Az 1848 XX t. c.-ket a 83-ik lapon „elsárgult papír-
nak, ócska vasnak" mondja. Szép ! 

T E M E T Ő . 

Krahulecz Aladár ev lelkész és neje szül. 
Schmidt Mária mély fájdalommal jelentik mint fia 
és menye úgy a saját mint az összes rokonság ne-
vében a felejthetetlen jó édesanya, anyós és nagy-
anya özv. Krahulecz S amimé szül. Rigó Teréz úrnő-
nek, f. évi junius hó 12-én reggel fél 6 órakor, 
életének 82 évében, hosszú kínos szenvedés után 
történt gyászos elhunytát. 

A rákoskeresztúri ágostai hitvallású evange-
likus egyház megilletődéssel jelenti szeretett hű 
lelkipásztorának Nagy tiszteletű Dubovszky Nándor 
lelkész urnák folyó hó 5-én, éjjeli fél 1 órakor, éle-
tének 67-ik, fáradhatatlan és áldásdus működésé-
nek 41-ik évében, hosszas szenvedés után történt 
elhunytát. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 
Többeknek. Köszönettel vettük az ^Önisme-

ret" — „Önvád" stb. cikkeket, tel is fogjuk hasz-
nálni, de arra kérjük azoknak iróit, hogy egy kis 
türelemmel legyenek, mig cikkeikre rájön a köz-
lés sora. — H. L. Köszönjük, Valamely legközelebbi 
számba. — K. P. — Strb. Köszönettel vettük. — 
K. S. Kiszorult. A jövő számban hozzuk. — K. P. 



Furcsa eset ! On ütni akar az egyház eddigi felü-
gyelőjén, aki helyet most mást választanak, egy-
szersmind meg akaija nyerni az új felügyelő jóin-
dulatát, s erre a célra a mi lapunkat szeretné fel-
használni, s ráadásul minket is le akar kötelezni 
azzal, hogy 1905-től fogva tekintsük előfizetőnknek. 
Méltóztassék tudomásul venni, hogy a mi lapunk 
az egyház érdekét szolgálja, nem pedig egyesek 
magán érdekét. Volna ugyan magunknak is okunk 
csipni egyet B. F. úron, mert rá szolgált, de erre 
nem használhatunk tel ilyen alkalmakat. Nem hasz-
nálnók fel még akkor sem, ha ön azonnal küldött 
volna előfizetési dijat, nem pedig csak kilátásba 
helyezte volna, hogy majd csak 1905-ben tekintsük 
előfizetőnknek. Fordítsuk meg a dolgot : most 
fizessen ön elő pénzzel, nem Ígérettel, ismerje meg 
lapunkat, s majd czikket helyezzen kilátásba 1905-re. 
Áll az alku ? 

Pályázat tanári állásra. 
A felsőlövői ág. hitv. evang. tan-

intézeteknél az 1904/5. iskolai tanév kez-
detével egy 

helyettes tanári állás 
betöltendő. A későbbi rendszeresítés nincsen 
kizárva. 

Pályázhatnak oly ág. hitv. evang. tanár-
jelöltek, kiknek mennyiségtan és termé-
szettan a szakmájuk és kik legalább szak-
vizsgálatukat már letették. 

Javadalmazása évi 1600 korona, havi 
utólagos részletekben fizetve. 

A megválasztott tanár kötelessége szak-
tárgyait , szükség esetén más t á rgyaka t is, 
heti 19 órában tanítani. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, vég-
zett tanulmányaikat , képesítésüket, eddigi 
szolgálatukat, egészségi és katonakötelezett-
ségi ál lapotukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt és a tanintézetek nagybizottságához 
címzett fol vamodványaikat li)04:. évi Ju-
lias hő 10-ig a tanintézetek igazgatósá-
gához küldjék be. 

Felsőlövő, 1904. évi juuius hó 10-én. 

Az iskolaszéki-bizottság megbizásából : 

Budaker G. Károly 
51. 3—1. igazgató. 

Pályázat 
az I. sz. (magyar-tót nyelvű) lemondás 

folytán üresedésbe jött Selmecbányái egyház 

lelkészi állásra. 
Javadalom : 4 szobából álló lakás, a 

a megfelelő helyiségekkel és kis kert tel . 
2000 kor. évi fizetés havi részletekben ki-
szolgáltatva ; 100 kor. faátalány7 ; alapítvá-
nyokból újévi ajándék 84 kor. ; stóla és offer-
torium mintegy 500 kor. 

A pályTázók küldjék be folyamodványai-
kat f . é. jlllius 3-ig az egyház másod-
felügyelőjéhez Mélt. Svehla Gyula m. kir. 
miniszt. tanácsos úrhoz. 

Selmeczbánya, 1904. junius 7-én. 

49. 3 - 1 . Az egyház elnöksége 

•v* «y* «V* .V. 

SZALAY GYULA 
M 0 O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott. 
= ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. — = = 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszer íi lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 

Y évi jótállás mellett. 
Raktáron tart kis-

sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
lamint átalakításokat, javítást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 1 5 - 5 



Pályázat. 
A kladzáni (Zemplénmegye, posta 

Varannó) ág. ll. ev. egylláz lakáson ki-
vül, 800 koronával javadalmazott 

kántor-tanitói 
állomásra pályázatott hirdet. 

Felvilágosítást ad augusztus 15-ig 

50. 2—1. 

Goldperger János 
lelkész. 

Pályázati hirdetés. 
Segédlelkészt keresek. Szolgálati nyelv 

a tót. 
Dijazása : havi előleges részletekben 

fizetendő 420 azaz négyszázhúsz korona és 
teljes ellátás. Az állás jövő julius hóban 
elfoglalandó. 

Uhorszka (Nógrád megye.) 1901. év. 
mujus hó 31-én. 

Svehla János 
47. 3—3 ev. le lkész. 

152 — 1904. 

Pályázat. 
A debreceni ágost. hitv. ev. egyházban 

a segédlBlkész-hitokfcatói 
állás betöltendő. Javadalom : évi 1200 ko-
rona, havi előleges részletekben fizetve. 

Pályázók felszerelt kérvényeiket f. évi 
junius 25-ig alulirott főespereshez küldjék, ki 
esetleges felvilágosítással szívesen szolgál. 

Debrecen. 1904. juni 3. 
IVlaterny Lajos 

48 2—2 főespe res , 

minden- íclrnlíinaílnlr iskola-, torna- és óvodabe-
nemü l o . v v i u p u u v u , r e n d e z é s e k és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
— ingyen és bérmentve. 

25 15—15 

4 1 - o s 10 

törlesztéses kölcsönöket T^ l 1 ? ! ' b
é°" 

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

15—65 évig terjedő időtartamra. 

Ŝ iPETl̂IvhitpIt í P a P°knak, katonatisztek-
!_nek, állami- és magán-

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

időre gyorsan és disereten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

B u d a p e s t , V I . , D á v i d - u t c a 15. 

( T ö r v é n y s z é k i l e g b e j e g y z e t t cég). 

34. 12—10 (Válasz bé lyeg ) 


