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A züllött viszonyok okairól. 
A Mohácsy Lajos lelkész úr ál tal fel-

vetett kérdéshez többen szóltak ugyan már 
hozzá, — de azt hiszem, hogy az illetők 
mindnyájan a lelkészi kar tagja i közül va-
lók. Legyen szabad tehát most nekem, mint 
a világi elem egyik szerény tagjának a kér-
dést saját tapasztalataim alapján — a leg-
jobb jóakarat tal tárgyalni. 

Már az 1902. év folyamán volt szeren-
csém e lapok hasábjain a protestantismus 
gyöngülésének okairól értekezni s ez érte-
kezésem során a protestantismus gyöngülé-
sének egyik okául azt a körülményt ismer-
tem fel, hogy a lelkészi kar nem mindenütt 
áll hivatása magaslatán. Midőn tehát Mo-
hácsy Lajos lelkész úr cikkét olvastam, ab-
beli hitem megerősödését nyertem, hogy ész-
lelésem nem volt helytelen. 

Magam sem állitom azt, hogy a ,,züllött 
viszonyok" oka mindenütt a lelkész egyéni-
ségében rejlik, mert mint hivatásomnál fogva 
a néppel süuúen érintkező egyén, — fájda-
lommal vagyok kénytelen tapasztalni azt, 
hogy a paraszt népnél a nemesebb érzelmek 
nem igen találhatók fel s hogy az emberi-
ség rossz tulajdonságai a parasztságnál foko-
zottabb mértékben vannak kifejlődve. 

E körülmény okainak tanulmányozása 
fölötte érdekes lenne, — azonban mert tár-
gyam nem is vonatkozik különösen és köz-
vetlenül erre, — erről hallgatok. 

Nem mulaszthatom el azonban annak 
megemlítését, hogy Dunántúl épen ellen-
kező viszonyok uralkodnak, mint az Alföl-
dön, ahol az egyik cikkiró szavai szerint 
már a vagyon nélküli egyének kezében van 

az egyházi ügyek intézése. I t t a Dunántúl 
pedig a csekélyebb vagyonú egyének nem 
juthatnak szóhoz a telkes polgárokkal szem-
ben, akik egyenesen lenézik a szegényebb 
embert s jogaik sikeres gyakorlásában ott a 
hol csak lehet gátolják. Ir igyek a szegény 
emberrel szemben s a kisded eg}Tházközsé-
gekben épen ez az utálatos irigység az oka 
annak, hogy a vagyon-aránylagos egyházi 
adózás elvét oly nehéz keresztül vinni. 

Az irigy telkes polgár fél a vagyon 
aránylagos adózás elvétől, mert ez csak a 
szegényebb embereknek lesz jó, de nem néki, 
mert az ő adója tán egy-két forinttal sza-
porodni fog. 

Visszatérve tulajdonképeni t á rgyamra ki-
jenletem, hogy nem vagyok hajlandó a puszta 
véletlennek betudni ezt az ál talam gyakran 
tapasztal t tényt, hogy a legtöbb züllésnek 
induló egyházközségnek a lelki pásztora is 
csak olyan mint a nyája. Qualis rex, talis 
grex. Véletlennek, ez igen furcsa véletlen 
lenne. 

Ezzel még nem mondtam, hogy ott a 
hol a lelkész hivatását helyesen fogja fel, 
— ott mindenütt egészségesek a viszonyok-
Előfordul az is, hogy az egyház ügyóért lel-
kesedő új lelkész már készen talál ja a zül-
lött viszonyokat s nagy idejébe kerül mig 
ezeket orvosolni birja. De . l i a nem is a je-
lenlegi lelkészt, akkor bizonyára valamelyik 
elődjét terheli a felelősség. 

Pózért ismertem én Mohácsy lelkész úr 
soraiban saját gondolataimra s csak helye-
helyeselni tudom, hogy a hibára rámutatot t . 
Ebben sem egyházunk, sem a lelkészi kar 
megsértését nem lá that tam. 

Érzékenykedés helyett szálljunk tehá. 



magunkba s hibáink megismerése és be-
ismerése után javítsunk a helyzeten. 

Mondhatom, hog}T nekem, mint protes-
táns embernek fáj t látnom, hogy egyik pro-
testáns egyházmegyének számos egyházköz-
ségében milyen minimalis tekintélye van a 
lelkésznek. De még jobban fáj t annak felis-
merése, hogy az illető lelkészek jelleme, — 
különösen egyházi szempontból nézve — 
meglehetősen hiányos. 

Ismerek lelkészeket, akik kitűnő egy-
házi szónokok, de hiveik becsülésével és sze-
retetével már nem dicsekedhetnek. Miért ? 
Azért mert az illető lelkészek szónokok 
ugyan, de nem papok. 

Hogyan is lehetne tekintélye egy olyan 
lelkésznek akiről például az beszélték, hogy 
egy gazdag izraelita házasuló pár házasság-
kötése alkalmával a lakodalmi ebéden egy 
gyönyörű felköszöntőt mondott, de a lako-
dalom fényes és drága voltát jellemezve, — 
a vidéken azt is beszélték, hogy még az 
ünnepi toast is 60 f r tba került. 

Arról pedig, hogy ez a 60 fr t aztán jó-
tékonycélra lett volna fordítva, a krónika 
nagyban hallgatott . 

Ez a nagy toastirozó pedig ad majorem 
Dei glóriám az illető egyházmegyének még 
esperese is volt. 

Megnyugtatásomra szolgált azonban az, 
hogy a jeles szónok nem is állott sokáig az 
egyházmegye élén. 

Bizony többnyire úgy van ez a züllött 
egyházakban, hogy a lelkészi állást viselő 
férfiú inkább politikus mint pap, inkább spe-
culáns mint pap, inkább pénzügyi capacitás 
mint pap, inkább bankár mint pap, inkább 
vagyongyüjtő mint pap, inkább társadalmi 
vezérférfiú mint pap, szóval inkább minden 
egyéb mint pap. 

Hogy nem az elfogultság vag}7 ellen-
szenv adja a szavakat tollamra azt azzal 
igazolom, hogy mielőtt erre a vidékre kerül-
tem, ahol ezeket a szomorú állapotokat ta-
láltam, — el sem képzeltem azt, hogy ily 
jellemű papi emberek még léteznek is va-
lahol. 

Igaz ugyan, hogy azokat a bizonyos 
mellékfoglalkozásokat melyeket egyes lelkész 
urak az okvetlenül végzendő lelkészi köte-

lességek teljesítése mellett előszeretettel gya-
korolnak, — az egyházi törvények kifejezet-
ten nem til t ják. Ámde, ha az illető urak 
lelkiismeretükhöz intéznek kérdést, azt hi-
szem, hogy a méltó választ ott is meg-
találhat ják s nem kell az összeférhetetlen-
ségi szabály hiányával takarózni 

Az is baj, hogy egyházközségeink tag-
jai a szónoklási képességnek nagyobb fontos-
ságot tulajdonítanak, mint kellene. Igaz, 
hogy szónok nagyobb hatást , nagyobb ro-
konszenvet bir kelteni, de állandóan ~ csak 
akkor, ha a szónoki tehetséggel papi jelle-
met is fel tud mutatni. A lelkészben kell, 
hogy a pap legalább is oly erős legyen mint 
a szónok. 

Hány egyház j^rta már meg a lelkész-
választással azért mert szónokot választott , 
de nem kapott papot. 

Azt mondja Mohácsy lelkész úrnak az 
egyik cikkíró úr, hogy forduljon az illető 
egyes lelkészek fegyelmi hatóságaihoz, — ha 
megfigyelései alaposak. 

Erre csak az a megjegyzésem, hogy 
még egymagában az a körülmény, hogy egy 
tisztviselő ellen fegyelmi eljárást nem indí-
tottak, nem indithattak, vagy hogy a fe-
gyelmi eljárás vegeztével felmentetett, korán 
sem vonja még maga után azt a tényt, hogy 
az illető tisztviselő meg is felel hivatásának. 
Tudhat juk az életből, hogy igen sok fegyelmi 
eljárásnak azért nincsen eredménye, mert a 
fegyelmi eset bizonyítására nem igen a k a d 
tény tanú, aki az egyes eseteket kétséget ki-
zárólag tudná, akarná vagy merné tanúsí-
tani, — holott a közönség a vád igaz vol-
táról van meggyőződve. Ezért hálátlan lépés 
a fegyelmi feljelentés, ha csak a napnál vi-
lágosabb bizonyítékok nem állanak rendel-
kezésünkre. 

Mohácsy Lajos lelkész úr eljárását te-
hát annál is inkább helyeslem, mert szavai 
személyeskedés vagy zavar keltés nélkül, — 
intő szózatul hangzottak el. 

A figyelmeztetés különben is, — hála 
Istennek — nem a lelkészi karnak, hanem 
csupán egy-egy lelkésznek szólhatott. Recri-
minálás helyett tehát inkább tegye minden 
egyes lelkész a kezét a szivére s ha azt ta-
lálja, hogy hivatalát nem lá t ta el elég buz-



gósággal, vagy szereplése nem volt eléggé 
paphoz méltó, úgy őszintén igyekezzék ú j 
emberré válni s akkor majd lehet remélni, 
hogy egházunk ege fényre fog derülni. 

A züllött viszonyokról és a cura pasto-
ralisról lévén szó, e helyütt még egy körül-
ményre bátorkodnám az illetékes tényezők 
figyelmét felhivni. 

I t t már nem egyes lelkészek hibájáról, 
hanem oly bajról kivánok beszélni, melynek 
oka csak szegénységünkben rejlik. 

Tapaszta la tom szerint az egyházi élet 
tespedése nemcsak ott áll be, a hol a lelkész 
jelleménél fogva nem áll hivatása magasla-
tán, hanem ott is, a hol a lelkész a hivek 
gondozására physikai okokból képtelen. Ilyen 
okok a lelkész beteges vagy elaggott álla-
pota. Ahol tehát a lelki gondozás nem a lel-
kész jóakara tán múlik. Ahol a lélek kész de 
a test erőtelen. 

Miképen segítsünk ilyen esetben az egy-
házközségen. 

Tisztességes nyugdijalap hiányában ke-
gyetlen eljárás lenne a lelkész njmgalomba 
küldése. 

Nincsen tehát egyéb segítségünk, mint 
káplánnak alkalmazása. 

Ámde ez a dolog is nehéz, mert egy bő-
ven javadalmazott állásban lévő vagy eset-
leg magán vagyonnal biró lelkésznél a káp-
lántar tás nem okoz ugyan nehézséget, — 
azonban, miképen kívánjuk meg egy szerény 
javadalmazású lelkésztől, — aki maga is alig 
tudja magá t családjával fenntartani , — azt, 
hogy saját költségén még káplánt is tartson. 

Az ezen az uton az egyházközségeket 
érhető bajok megelőzése céljából tehát javas-
latomat, hogy minden egyházmegye rendsze-
resítsen az előre látható szükséghez képest 
bizonyos számú segédlelkészi állást s az 
egyházmegye esperese ezután a segédlelkésze-
ket mindig oda helyezze, ahol segédlelkészre ' 
tényleg nélkülözhetetlenül van szükség. 

Az il ven segédlelkészi állások rendszeri-
tésének költségeit is számításba kellene aztán 
venni az 1848. évi XX. te. alapján követelt 
a lapi tványszerü összeg meállapitásánál. 

Bor cas. 
(folyt, köv.) 

Egységes vallásoktatás a középiskolában. 
Irta: Frenyó Lajos, 

eperjesi collég, főgymn. vallástanár. 
(Folytatás és vége.) 

Áttérve a középiskolával egy színvona-
lon álló iskolák tantervére, a hat osztályú 
polgári fi a-iskola anyaga ugyanaz kell hogy 
legyen, ami a középiskoláé, azzal a külömb-
séggel, hogy a középiskola felső négy osztá-
s á n a k anyagát kettőre kell összevonni. Az 
V. osztály tanulja az egyetemes egyháztör-
ténetet 1648-ig a magyar t is belevéve, a VI. 
osztály az I. félévben 1648-tól máig, a Il-ik-
ban pedig hit- és erkölcstant a káté a lap-
ján. Ez a propositió teljesen elfogadható. 

A hat osztályú felsőbb leányiskola tanterve 
ugyanaz lehet, ami az előbbié, de kiváló 
protestáns női alakok ismertetésével. Ez is 
elfogadható. 

Kiváló protestáns nők életrajzának is-
mertetése okvetlenül szükséges, hiszen ez 
képző és nevelő hatással van a leánynöven-
dékre. E téren igen nagy a mulasztás, a 
leányok nem ismerik különösen magyar evan-
gelikus egyházunk kiváló női alakjai t : Mária 
királynét, Kanizsay Orsol}Tát, Pemfiinger Ka-
tá t a „lutheránus oroszlánt", Homonnay 
Drugeth Máriát, Révai Judi tot , Széchy Évát , 
és a többit, a kik voltak. Tud ja az evange-
likus leánynövendék, ki volt a ref. Lorántffy 
Zsuzsánna s a róm. kath. Zrinyi Ilona, de 
azt nem, kik voltak a fent elősoroltak. De 
hogy is tudná, mikor tanitói sem tudják . 
Olyan élhetetlenek vagyunk, hogy mikor le-
ányainknak példányképet kell mutatnunk, 
akkor is a szomszédba kell mennünk, nem 
mintha nekünk nem volna, hanem mert nem 
tudunk róla. Ugyan min nevelje leánynöven-
dékünk ev. ön tuda tá t? 

A négy osztályú polgári leányiskola anya-
gát valóban nem lehet teljesen a középiskola 
alsó osztályainak megfelelőleg beosztani, de 
nem is okvetlenül szükséges. I t t azonban én 
szerző javaslatától eltérést proponálok : az 
I—II. osztály tanuljon bibliai történeteket a 
káté megjelölt részeivel, a III. osztály Izrael 
népének rövid története után Jézus életét s 
a kátéból a IV. és V. részt, a IV. osztály 
egyháztörténelmet női életrajzokkal s a ká-
tét ismételje át s foglalja össze az elválasztó-



tanokkal együtt. Nincs értelme, hogy a bib-
liai történetek után előbb az egyháztörténe-
tet s azután Izrael és Jézus történetét ta-
nulja a leányka. Ez a természetes s tar talmi 
sorrend. 

A négy osztályú katonai alreáliskola tan-
terve megegyezhetik a középiskola alsó négy 
osztályának tervével. 

A három osztályú katonai főreáliskola 
tantervét úgy kell megalkotni, hogy a kö-
zépiskola felső négy osztályának anj^agát há-
romra kell összevonni, még pedig úgy, hogy 
az első két osztáty an}raga egyháztörténet 
legyen, a harmadik pedig hit- és erkölcstan, 
úgy a mint szerző javasolja. 

A felső kereskedelmi iskola tanterve meg-
egyezhetik a katonai főreáliskoláéval szerző 
javaslatának megfelelőleg. 

Mindezekhez csak azt jegyzem meg, hogy 
mindenütt megfelelő bibliai illetőleg vallás-
irodalmi részletek olvasandók, de lehetőség 
szerint ; a négy osztályú polgári leányiskola 
pedig egyházi énekeket is tanuljon. 

A tanitókép%ö anyagának beosztását is 
elfogadhatónak találom. 

Különben pedig az utóbbi iskolák tan-
tervéhez azok szóljanak bővebben, a kik 
azokat ismerik, azokban tani tanak. 

* 
* # 

Végül szerző zárómegjegyzéseire térve 
igazat adok neki abban, hogy a bibliaolva-
sás kiszorult eddig az iskolából, még pedig 
az an}^ag h el}-tel en beosztása miatt, ez a javas-
lat azonban ezen a bajon is segiteni óhajt. 
Bár azt az állitását, hogy a középiskola al-
sóbb osztályaiban az egyháztörténet tanitása 
teljesen felesleges lenne, nem fogadhatom el, 
az t készséggel elismerem, hogy az eddigi 
módon és formában nem célravezető. 

Való az is, hog}^ az V. osztály számára 
a teljes biblia ismertetése sok, a mint azt 
fentebb kimutat tam s való, hogy Izrael népe 
történetének s Jézus életének tárgyalása 
szükséges, mert ez foglalja össze az I—III . 
osztály bibliai anyagát s vezet át az egy-
háztörténetre. 

Nem tagadható, hogy az eddigi tanterv 
nem jelöli nleg, milyen vallásos erkölcsi igaz-
ságokat tar ta lmazó bibliai történeteket kell 

az I. s mi lyeneket a I I . osztályban tá igyaln i , 
m i g a javaslat ezeknek kiválasztását hatá-
rozott paedagógia i elv alá helyezi . 

Szerzőnek az az áll itása is igaz, hogy 
javaslata a val lásoktatási értekezleteken foly-
tatott eszmecserék eredménye, a mint azt 
ezeknek az értekezleteknek jegyzőkönyvei is 
bizony itj ák. 

E z e n ismertetés után egész röviden azt 
mondom : , ,Ajánlom ezt a javaslatot módo-
sí tásaimmal eg}Tütt az i l letékes szakkörök-
nek elfogadásra." 

Belföld. 
A zalai ág. hitv. ev. egyházmegye f. hó 16-án 

Kővágó-eörsön tartotta rendes évi közgyűlését. Dr. 
Purgly Sándor egyhm. felügyelő tartalmas elnöki 
megnyitójában párhuzamot von az állam és egyház 
között való viszonyról s a kettőnek feladatáról, 
mely végczéljában találkozik, mégis azzal a különb-
séggel, hogy az egyház az emberi lélek javainak 
nem csak muló, de örök értéket ád s a tökély 
fokára eljutott ember megdicsőülését a korlátolt 
lét határain túl az örökkévalóság tisztább légkörébe 
helyezi át. Vázolva a magyar protestantismus múlt-
ját és jelen helyzetét, nemcsak egyházi, de nem-
zeti érdeknek is tartja, hogy ev. egyházunk a köz-
érdek javára a múltban hozott óriási áldozataiért 
kárpótlást nyerjen, jövő-beli nagy céljai megoldásá-
hoz pedig a jogos osztályrészt fokozottabb segélye-
zés alakjában az állam részéről megkapja. A kor-
mányhoz az egyetemes egyház részéről felterjesztett 
ily értelmű emlékiratra a kielégítő választ várja és 
reményű. Fájdalmas meglepetést keltett az egyhm. 
telügyelőnek tisztéről való váratlan lemondása, mit 
azzal indokolt meg, hogy távol, idegen egyház-
kerületben lakván (Szabadkán), tért akar engedni 
az egyházmegye kötelékébe tartozó erők és ténye-
zők érvényesülésének. Bár az osztatlan bizalom 
megható módon nyilatkozott meg, lemondását még-
sem vonta teljesen vissza, végleges elhatározását a 
közel jövőre tartván fen magának. A kimerítő s nagy 
gonddal szerkesztett esperesi jelentés sok örvende-
tes tényről s minden vonalon az igazán megnyug-
tató s következetes fejlődésről és haladásról szá-
mol be. A tárgyalás folyamán a közgyűlés a bizott-
ságok jelentéseit tudomásul veszi a szükséges intéz-
kedésekre határozatokat hoz. A mult évi egyhkerületi 
gyűlés abbeli javaslatát, hogy az összes egyház-
községi és egyházmegyei alapítványok egyöntetű 
kezelés céljából vonassanak össze, a közgyűlés el-
veti, mert ez sérti az önkormányzati jogot, csorbítaná 
az eddigi alapitványosok jövedelmét s egy nehézkes 



és költséges kezelő és ellenőrző szervezetet igé-
nyelne, melynek fenntartása ismét csak az alapít-
ványok jövedelmének rovására történnék. 

Az ipolysági ev. templom ügye. Az Ipo lyságon 
építendő ág. Ii. ev. templom ügyében a közelmült-
ban Ipolyságon háromszor is ülésezett a bizottság, 
még pedig — Istennek legyen hála érte — ered-
ménnyel. Az első ülés f. évi ápr. 8-án volt. Jelen 
voltak: Ivánka László biz. elnök; Krupec István 
alespeies, biz. jegyző ; Folkusházi Sándor biz. ügyész 
s pénztáros ; Bolner Pál biz. tag s ellenőr ; és ké-
sőbb, mint vendégek: Hercegh Vince Ipolyság 
jegyzője és L)r. Kramár Pál főorvos Korponáról. — 
Az ülésen Ivánka László bemutatta Hontvármegye 
törvényhatósági bizottságának 1904. jan. 31-én 978 
sz. a. kelt jóváhagyásával is immár záradékolt 
ipolysági ág. hitv. ev. templom telkére vonatkozó 
adásvevési szerződést, mely Ipolyság nagyközség 
s Hársas-Terény ev. anyaegyházhoz tartozó Ipoly-
ság ev. fíókegyház között köttetett. A szerződést 
átveszi Folkusházy Sándor ügyvéd, mint ev. esp. 
ügyész a régi Králik-féle és főképen az új : Kéler 
Napóleon-féle templom tervrajzok- és költségveté-
sekkel s Draskóci Jenő kimutatásaival együtt Ipoly-
ság képviselőtestülete illetve birájának jóváhagyás 
végett való beterjesztés és ez alapon tulajdonjog-
bekebelezés eszközölbetése céljából. — Ezután 
Folkusházy S. pénztáros előterjeszti az ev. tomplom 
jelen alapját képező pénzösszegekről szóló kimuta-
tást, melyből kitűnik, hogy az eddig gyűjtött pénz 
és kapott segélyek értékösszege — a pénz kamat-
jaival egyetemben — mai napon 15,070 kor. 50 
tillért tesz ki. Fontos teendője volt a bizottsági 
ülésnek még főleg az, hogy az immár eszközölhető 
telekátirás rendbejövetele után az Isten segitségé-
vel maholnap megindítható épités dolgában neve-
zetes s célhoz közelebb vivő lépést tegyen s Ivánka 
L. elnök is jelentvén, hogy Budapesten lakó 
Steinlein Oltó gróf úr is 400 koronával 1000 ko-
ronára egészítette ki eddigi 600 koronányi kegyes 
adományát, — Krupec István alesperes pedig elő-
terjesztvén, hogy a mult év novemberében tartott 
ev. egyet, közgyűlés alkalmával Händel Vilmos 
honti ev. főesperes úrral az ipolysági ev. templom-
ugy érdekében járt Kéler Napóleon épitész s lelkes 
ev. úrnál Budapesten, mely kiváló hittelünk az 
eddigi munkálatok, anyagárki mutatások s tervezé-
sek é> pénzgyujtések alapjan kegyes volt egy szép 
s általánosan tetsző és rendelkezésre álló 15,000 
koronára fektetett (220 személy befogadására alkal-
mas) templomtervezetet s költségvetést „szeretet-
ből az egyház iránt" készíteni s netáni elfogadásra 
ajánlani ; mely szép munkáját Kéler Napóleon úr-
nak, — Krupec István a tegnapi napon Selmec-
bányán bemutatta Mandel Vilmos főesperes é s Sobó 
Jenő bányatanácsos akad. tanár úrnak, mint a 
honti e s p . számvevőszéki elnök és épit. biz. tagnak, 
kik is az építési tervet s költségvetést helyesnek 

itéve az ügyet a helyes hivitel útjára terelni jó 
kivánatok és tanácsokkal magok is törekedtek. 
A bizottság mindezek után: a), Gróf Steinlein Ottó 
úrnak nemeslelkü adományáért jegyzőkönyvi kö-
szönetet szavaz, b), Kéler Napoleon úrnak nemes-
lelkü fáradozásért hasonlóképen jegyzőkönyvi kö-
szönetet szavaz, tervét pedig kivitelre elfogadja s 
ajánlja, c), a helyes kivitel dolgában pedig fölkéren-
dőknek véleményezi a Budapesten lakó s közbecsü-
lésben álló ev. hitfeleinket: Gregersen Piulbrant és 
György urakat azzal, hogy akár jóravaló egy vagy 
több vállakozó ajánlása, akár s még inkább az 
építkezéssel összefüggőleg — hithüségi buzgóság 
és áldozatkészségből — tanácscsal, pártfogással — 
Istennek tetsző s embernek üdvös ezen szent 
vállalatban — közreműködni egészében a dolognak 
avagy részletében kegyeskedjenek, d), A meg-
indítandó épités vezetésére s ellenőrzésére biza-
lommal fölkéri a bizottság Draskóczy Jenő mérnök 
s biz. tagot, ki Ipolyságon lakván feladatát leg-
könvebben — s nincs kétség kenne, hogy lelkesen 
is lelkiismeretesen — gyakorolhatja is, miért a bi-
zottság néki bizalmat előlegez s 200 korona tisz-
telet-dijat is felajánl s megszavaz. Végezetül meg-
bízza Bolner Pál ellenőrt, hogy a Kéler Napóleon-féle 
költségvetés 20 példányban való sokszorosításáról 
gondoskodjék. A bizottság ápr. 26-án ismét összeült. 
Jelen voltak: Ivánka L., Folkusházy S., Bolner Pál, 
Draskóczy Jenő s Krupec J. biz. togok, továbbá 
Gregersen György meghívott hitfelünk Budapestről 
és későbben Báró Nyáry Alfonz biz alelnök. — A 
bizottság — elnöki üdvözlés s jegyzőkönyv jóvá-
hagyás után — örömének adott mindenelőtt ki-
fejezést Gregersen György űr megjelenése fölött. 
— Mult ülés meghagyása értelmében jelenti Bolner 
P., hogy eljárt a költségvetés sokszorosítása ügyé-
ben, úgyszintén Folkusházy S. is jelenti, hogy a 
templomi terveket s költségvetést bemutatta az 
elöljáróságnál, mely azokat jóvá is hagyta. Hosszabb 
eszmecsere indult meg aztán magára az immár 
megindítható épikezhetésre nézve, mely eszme-
cserében főképen Gregersen György és Draskóczy 
Jenő szakszerű fejtegetései s véleménye alapján a 
bizottság a következőkben állapodott meg : a) az 
összes tervezeteket a költségvetéssel ki- és átadja 
Draskóczy Jenő biz. tag s mérnöknek azzal, hogy 
mindezen dolgokat még jól áttanulmányozza, he-
lyesbítse, az alapul vett Kéler-féle költségvetést a 
szükség és a helyi viszonyokhoz mérten módosítsa 
s az igy alakított költségvetéssel is előterjesztését 
a f. év május 17-ikére kitűzött ülésen megtegye, 
hogy azután az árlejtés s pályázat megejtethessék. 
b) Ezzel kapcsolatban kimondja a bizottság, hogy 
az asztalos-, lakatos- és ácsmunka, meg az üveges 
és inázoló-munka és a templomberendezés a költ-
ségvetésből kivétetik s erről külön költségvetés 
tétessék, c) Krupec István alesperest inegbizza a 
bizottság, hogy az egyházi felettes hatóságnak a 



bizottság intézkedéseit tudomására hozza, d) a tem-
plomboltozat sokat vitatott kérdésében a bizottság 
végül is elvetette az u. n. Rabitz-boltozatot, mely 
nyomott, nem szép és rossz akusz'ikát eredmé-
nyezhet s állást foglalt az eredeti terv szerinti látható 
famenyezet mellett, mely olcsóbb is és — sikerült 
kivitelben — szép. Ülés után a bizottság kiment a 
templomtelek színhelyére s ott nézte, látta s tanul-
mányozta tovább az ügyet. Május 17-én ismét össze-
ült a bizottság tanácskozás és határozathozatal cél-
jából, a mikor a ,,Vörös-kereszt egyesület'' gyűlé-
sére Budapestre elutazni kényszerült, Ivánka László 
elnököt helyettesitette Báró Nyáry Alfonz alelnök. 
Jelen voltak még: Draskóczv Jenő, Folkusházy S., 
Krupec J. biz, tagok, továbbá: Gregerson George 
és későbben: Laszkáry Pál biz. tag és esp. felügyelő. 
Folkusházy S. bemutatja a kir. törvényszék 2790. 
1904. tksz. a. végzését, mely a templomtelekre vo-
natkozó adásvételi szerződés alapján a telek tulaj-
donjogát az ipolysági ág. hitv. ev. fiókegyház javára 
vételjog cimén bekebeleztetni elrendeli s a kir. 
törvényszék telekkönyvi hivatala 1904. ápr. 26-án 
a tulajdonjogot be is kebelezte. Hogy igy ezen oly 
régtől fogva huzodó ügy végleges s jó elintézést 
nyert, a bizottság örömének ad kifejezést s az 
eljáró biz. tagoknak, kölönösen pedig Folkusházy 
S. ügyésznek meleg köszönetet mond ; a végzést 
s a szerződés záradékolt eredeti példányát,.a többi 
iratokhoz való áttétel s megőrzés végett átveszi 
Krupac J. biz. jegyző s alperes. Beterjeszti mind-
ezek után magára a megindítandó építésre nézve 
ugy Krupec J. a felettes egyházi hatóság előzetes 
jóváhagyását s beleegyezését,— valamint Draskóczy 
J. mérnök s biz. tag is előadja — meghagyatása 
szerint — ma teendő javaslatait szakszerűen, buz-
góan és részletesen ügy az építési összeg — vala-
mint az elfogadott Kéler Napóleon-féle tervezet s 
költségvetéshez alkalmazkodással. A bizottság az 
előterjesztésre a következőket határozza : d) Dras-
kóczy J. mérnöknek fáradozásaiért köszönetet me-
legen mond ; b) a legközelebbi ülés napjául kitűzi 
f. év junius 28-át (d. u. 2 órára a városházán), a 
mikorra a föld-kőműves, kőfaragó, cseiépfedő, bá-
dogos és vasmunkákra az árlejtés is megtör-
ténjék előzetes hírlapi (,,Vállakozók Közlönye" 
és „Honti Lapok"-ban való) közzététel után. — A 
cement és műkő, továbbá a nienyezet, nemkü-
lönben a berendezési munkákra Tliék Endre, Hof-
bauer vagy más tisztelt vállalatokkal magán alku 
— szorgosan betartandó határidőkre — kötendő ; 
az asztalos-, lakatos-, üveges és mázoló s ácsmunka 
vállalatára pedig a tisztelt Gregerson vállalat kére-
tik föl. c) Az árlejtés és szerződések aláírásánál 
mint aláírók szerepelni fognak a bizottság határo-
zatából : Krupec István alesperes, ki az ügyek me-
netét az egyházi felettes hatóságnak (esperesség-
és kerületben) felterjeszteni tartozik, d) Hogy a 
dolog — ugy részletekben, mint egészben — idején 

s jól ,,ékesen és rendben" készüljön s hogy f. év 
október 31-ig az Isten e szent hajléka tető alá is 
jusson Ipolyságon ezen esperességileg, ugy mint 
kerületileg fontos missiói ponton, — mindevvel — 
reményteli szívvel megbízza a bizottság Draskóczy 
Jenő biz. tagot s kir. mérnököt, ki a megbízatást 
elvállalja és sürgős esetekben is Báró Nyáry Alfonz 
ügyvezető alelnök és Folkusházy Sándor pénztáros, 
— Ipolyságon lakos biz. tagokkal — haladéktalanul 
intézkedik. íme a Hontmegye fő- és székhelyén : 
Ipolyságon tervezendő s építendő tág (nagyvidékü) 
és szűk (helyi) missiójű — ág. hitv. ev. templom-
nak ügye ! 15000 korona pénz van már ! 4 év után, 
eddig megsegített az Úr ! Ám még vagy 6000 ko-
ronára égető szükség lenne, mert az építés mindig 
többe kerül az előirányzott összegnél ; várni nem 
lehet, mert az ingyentelket adó illetve a telekvétel-
árt ajándékban visszajuttató Ipolyság sürgeti az 
építést; harang, orgona, oltárkép és sok egyéb 
szép s kegyes szer és ékesség kimaradt a kis 
költségvetésből . . . Ám hiszszük szentül és re-
méljük édesen, hogy: jóltevőket, kik megadják azt, 
a mi nincsen, — támaszt majd még a jó Isten ! S 
állni fog — ég felé nyúló sugár tornyával — a tem-
plom, — s földről égbe szóló szava-hangja haran-
gok és orgonának is megcsendül s zúgni és ének 
is buzgón zöngeni fog, — a nagy Isten örök dicső-
ségére!— A bizottság nevében, tisztelettel : Krupec 
István. 

I rodalom. 
Evang. egyházi szemle. Baráti szívesség figyel-

meztetett arra, hogy az Evang. egyházi szemlében 
. ] « 1 testvér" cini alatt miféle nyilatkozat jelent 

meg. 
Maga a nyilatkozat éppen nem lepett meg ; 

sem tartalma, sem modora. Ez ő, egészen ő, Sze-
berényi Lajos, a csabai pici pápa. 

Szinte vártam ezt a nyilatkozatot. Rossz em-
berismerő volnék, ha el tudtam volna képzelni, 
hogy Szeberényi ezen ügyben nem nyilatkozik meg. 
Hiszen ő mindenbe bele üti az orrát, akár van 
köze hozzá, akár nincs ; hogyan birna hallgatni ak-
kor, lia alkalmat találhat gáncsolni valakit, kivált 
ha az a valaki magyar pap, sőt lia az a magyar 
pap éppen Veres József! 

Igaz ugyan, hogy a szóban forgó ügy legtávo-
labbról sem egyházi, sem dogmai, sem közigazga-
tási tekintetben, de az neki mindegy ; egyházi ügy 
korteskedés tekintetében! Ez pedig az ő eleme, az 
ő szakja! Lehet-e harc, közelben, távolban, amibe 
Szeberényi bele ne avatkoznék, kéretlenül, illeték-
telenül, szemérmetlenül, magát bírónak feltolva ? ! 

A szóba hozott nyilatkozatokat öcsém né-
hány lapnak megküldötte; hiszen előre megírta, 
hogy országos botrányt akar vele csapni, de egyet-



len egy lap sem vett róla tudomást ; pedig azt min-
denki tudja, hogy a lapok különben szivesen szok-
tak kapni a ,,botrányon" ; tisztességérzetük még 
sem engedte, hogy undok bosszuszomj eszközéül 
engedjék magukat fölhasználni egy minden tisztes-
séget sértő személyeskedő, igazságtalan, vakmerő 
támadásnál. 

Egyedül Szeberényi lapja vett tudomást a för-
medyényról, az egyházi szemle, a nem egyházi do-
logról! Ami azt mutatja, hogy tisztán személyi okok-
ból tette ez is. Ez a körülmény elég jellemző a 
szemle erkölcsi felfogására, színvonalára, irányára 
nézve. 

A támadás modora sem lepett meg. Ferdít, 
tódít, gyanúsít, támad, sért, hazudik. Ez ő tőle nem 
lephet meg. Így tett a Kővágó-eőrsi esetben is, 
amikor magánlevelet engedelem nélkül használt fel 
lapjában, engem rágalmazva, s a levélíró maga 
visszavonta állítását a járásbíróság előtt, mert té-
vedéséről teljesen meggyőződött; de Szeberényi 
ei ről a visszavonásról és bocsánatkérésről már 
nem vett tudomást, nem adta meg nekem maga 
részéről is az elégtételt a méltatlan támadásért! Ez 
is megfelel az ő erkölcsi érzékének ! 

Dehogy lep tehát meg, hogy ily durva módon 
támad meg most is. Hiszen jól emlékszünk reá, 
milyen csúnyán bánt el lapjában nagybátyjával, a 
bécsi snperintendenssel ; lám pedig az közeli ro-
kona is, öreg ember is, superintendens is, tót is ; 
én pedig csak esperes, idegen, nem aggastyán, 
azonfelül magyar is vagyok! Hogyan nyerhetnék 
hát én kegyelmet Szeberényi Lajos előtt. 

Kit nem támadott még meg Szeberényi, aki 
csak egy kissé is ki mert emelkedni az átlagból!? 
Az ő módszere az, hogy lecsapja azt a fejet ame-
lyik egy kicsit ki merészkedik emelkedni és szembe 
mer tűnni. Csak ő neki szabad egyedül, fölibe ke-
rülni másoknak ! 

Milyen csúnya és kíméletlen módon üldözte 
ki az esperesi székből Korén Pált, csabai lelkész-
társát, pedig, vagy talán éppen azét mert tudo-
mány, jellem, tevékenység tekintetében neki az 
annyira fölötte áll, hogy ő saruja sziját sem méltó 
annak megoldani ! 

Hogyan elbánik minden gyűléssel, legyen az 
egyházmegyei, kerületi, vagy éppen zsinati gyűlés, 
ha olyant mernek határozni, a mi neki nem nyeri 
meg tetszését. 

.ló társaságban vagyok tehát, mikor azok kö-
zött vagyok, akiket Szeberényi támad és ócsárol. 

Hogyne kapnék ki tőle minden elgondolható 
alkalommal én, aki elég vakmerő vagyok a magam 
fejével gondolkozni, sőt neki ínég ellene is mon-
dani, az ő pici pápai helvenkedését megmosolyogni ! 
Felségsértés ez, mind, Szeberényi szemében, külön 
egyenkint is, még inkább együtt ! Erre nincs nála 
kegyelem ! 

Bűnüni már az is, hogy vagyok, hogy olyan 

vagyok, a miben vagyok, hogy Orosházán vagyok! 
Talán életemben először találkoztam vele, több 

művelt ember társaságában, vasúton. Természe-
tesen mindjárt ő vitte a szót. a legfiatalabb. Mert 
hiszen azt mindenki tapasztalhatta, hogy Szeberé-
nyi nagyon elkésett onnan, ahol a szerénységet 
osztogatták! 0 mindenütt első, szóvivő, irányadó, 
döntő vezér akar lenni. Nyilatkozata nem vélemény, 
hanem kijelentés számba menjen ! 

Akkor is beszéd közben azt mondta nekem, 
hogy én sem volnék orosházi pap, ha nem volnék 
orosházi születésü. Művelt ember tudja, hogy ez 
gorombaság. Gorombaság ilyent alap nélkül gon-
dolni, nagyobb gorombaság ilyent mondani, legna-
gyobb gorombaság ilyent mások előtt mondani, 
legeslegnagyobb gorombaság ilyent egy tejfeles-
száj u sihedertől magánál fölebb álló idegennek 
szemtől-szembe mások előtt mondani. .Más ember 
ezt tudja, Szeberényi is tudhatta volna, hiszen püs-
pök íia volt, csak kaphatott otthon egy kis neve-
lést ! De hát neki gyönyöre, szakmája, életszüksége 
gorombaságot mondani, még most is, már akkor 
is ; hiszen püspök íia, maga pici pápa, csalhatatlan, 
fölötte áll mindeneknek, itél, legöröniestebb elitéi, 
eleveneket és holtakat! 

Akkor én már orosházi pap voltam, még pe-
dig olyan előzmények után, hogy az első válasz-
tást nem fogadtam el, ámbár annak szabályos vol-
táért felelősséget vállalt az esperes, helyben hagyta 
az esperességi gyűlés ; csak az új választás alap-
ján vállaltam el a lelkészi állást. Azt hiszem ezt 
a visszautasítást sem mindenki tette volna meg az 
orosházi lelkészi állással. Azonfelül is voltain már 
valami : papi vizsgái dolgozataimat a Ballagi-féle 
lap igen kitüntető megjegyzésekkel mutatta be kö-
zönségének stb. 

Szeberényi is volt ugyan már akkor is valami: 
püspök íia, püspök unokája, meggyülemlett püs-
pöki nagyravágyással s ezeken kivül még — lega-
lább igy hallottam — kicsapott diák, aki igen bok-
ros érdemeket szerezhetett erre, ha püspökfi lé-
tére ki merték csapni az iskolából az ősi város-
ban ! Azóta Szeberényi is lett valami : csabai pap 
(nem mondom, mint ő mondta rólam, hogy nem 
volna az, lia nem csabai pap és püspök fia volna,) 
pápai önérzettel; no de én is lettem valami, lettem 
legalább annyi, amivel nem szégyelheti szülőföldein 
hogy annak idején haza hitt lelkészének. 

Nos tehát már akkor, mikor először találkoz-
tunk, én orosházi pap voltam, Szeberényi meg ki-
csapott diák és theologus, már akkor gorombás-
kodott velem, ok nélkül, csak ösztönből. Csuda-e, 
lia azóta is gorombáskodni szeret velem is, má-
sokkal is ? Csak természeti ösztönét elégíti ki. Ez 
lehet a mentsége. 

Ez az ösztön működik benne most is. Es mi-
lyen igaz, őszinte, az ő természetének teljesen 
megfelelő módon, t. i. képmutatóskodva, ravaszul, 



egész az együgyűségig jó képet vágva ü gonosz-
sághoz. 

Ugyanis igy forgatja szenteskedő szemeit : 
„hogy kicsoda a két testvér ? Nem mondom meg. 
Sőt legjobb szeretném, ha szives olvasóim közül 
senki sem találná el, hogy kicsodák." Ó az ártat-
lan, kegyes, istenes lélek! Nem mondja meg a ne-
vüket, csak elmondja azt, amiről a „szives olvasói" 
a nevét bizonyosan kitalálják. Pedig legjobban sze-
retné, ha szives olvasói közül senki sem találná 
ki, hogy kicsodák, — de hát akkor minek hozta 
őket szóba egyáltalán egy betücskével is, hiszen 
nem volt vele kénytelen, sőt nem is tisztességes 
dolog tőle, hogy másoknak egészen magán ügye-
ibe bele szól, pláne egyházi szaklapban ! 

Hanem amint jellemzi őket, az is tőle gonosz-
ságra valló torzkép. Szemforgatva azt mutatja, 
mintha lelke mélyén megbotránkoznék, a kettőnek 
harcán; pedig lelke mélyén igazán örül neki isten-
félő keresztyén lelke, hogy azok „tépázzák1- egy-
mást. Természete mégis megköveteli, hogy beugrik 
a kettő közé harmadiknak, kéretlenül, hivatlanűl, 
tolakodva, hogy egyiknek is, másiknak is oidaldö-
fést osztogathasson. Nem is állhat ellen ösztönének, 
hiszen ő ért alaposan a civódáshoz, gyalázkodás-
hoz ; mint szakember akar döntő Ítéletet mondani, 
no meg az alkalmat meg is kell ragadni, akár illik, 
akár nem, hogy üthessen egyet Veres Józsefen. 

Ez a mód egészen az ő természetéhez illik, 
Egyházi szemlél szerkeszt, hogy nemzetiségi 

irányának fitogtatásával érdemeket szerezhessen ; 
magyar nyelven szerkeszti a tót nemzetiségi érde-
ket szolgáló szemlét, hogy saját nyelvén ócsárol-
hassa a magyart; szidja a magyar sovinismust ma-
gyar nyelven, de a tót sovinismusra soha sincs kár-
hoztató szava; szemlét szerkeszt,'de hogy a vissza-
vágásokat ne ő neki kelljen a világ előtt kapnia, 
másnak neve alatt jelenteti meg a lapot, névtelenül 
ir, ugvis tudja mindenki, hogy ő ir, de szükség-
esetén mégis le Jehet tagadni. 

Ez egészen ő ! Az ő igazi álnokságával, 
11a már épen szükségét érzi Szeberényi an-

nak, hogy bele szóljon valamibe és rendet csinál-
jon, mutatok én neki arra alkalmas és illő teret : 
csináljon rendet otthon a maga körében, Csabán. 
Éljen lelkész társaival békében, léptesse életbe vala-
hára a lutheránus Rómában a zsinati törvényeket, 
szabályozza az adófizetés ügyét a törvények sze-
rint, tartsa meg a törvényes szabályok szerint a 
választásokat, ne vonasson le lelkésztársa lizetésé-
ből 800 koronákat évenként azon ürügy alatt, hogy 
az káplánt nem tart, ugyanakkor pedig maga sem 
tartván káplánt; ne szerepeltessen káplán gyanánt 
arra nem képesitett egyént; rendezze az ottlakai 
szórvány ügyét, az ottlakai lelkész jogviszonyait, 
hogy lelkész-e az, vagy segédlelkész, vagy tanitó, 
vagy minden, vagy semmi; ha segéd: melyik lel-
készé, ha lelkész, mikor választotta illetékes gyűlés 

azzá; szervezze Csabán a törvények szerint még 
szükséges uj lelkészi állomásokat, épittesse föl a 
rég megígért uj templomot ; intézkedjék, hogy a 
conűrmatiói előkészítés és vizsga komolyan történ-
jék, stb. stb. 

Abból a nagy figyelemből, a mit hívatlanul, 
illetéktelenül, egyházak és egyének dolgainak felül-
bírálására fordítgat, ne sajnáljon egy kis részt 
saját egyházának ügyére is szánni, saját eljárása 
következetlenségeinek ellenőrzésére is használni ; 
hagyja el nekem, ezt sokkal okosabban tenné, 
mintha mások magán ügyeit, ferditgetve, rossz-
akarattal tárogatja a világ elé. Mert ha csúnya 
dolog, mikor a testvér, kétségbeesésében ok nél-
kül megtámadja a jóltevő testvért, még csúnyább 
ám mikor a lelkésztestvér, kárörömmel, gonosz 
szándékkal, higgadt számítással támadja meg a 
lelkésztestvért. 

Ha azonban mégis jónak látná Szeberényi ezu-
tán is az én magán ügyeimet bolygatni, akkor 
biyonyosan tapasztalni fogja, hogy nem ez volt az 
én utolsó harcom, amit ő annak szeretne látni. 

Veres József. 
Az erdélyi református egyház története. Az er-

délyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótaná-
csánaK megbízásából irta : Pokolv József. — I — 111 
kötet. Budapest. 1901. A három kötett bolti ára 10 
kor. 

A mü az erdélyi ev. ref. egyházkerületnek, 
mely 1881-ig önálló nemzezeti egyház volt, törté-
netét adja elő. Alapgondolata az, hogy az egyház-
történet a művelődéstörténetnek és abban az idő-
ben, mikor a vallás politikai tényező, egyszers-
mind a politikai történetnek is igen fontos kiegé-
szítő része. Épen azért a szerző igyekszik egyhá-
zának történetét beleilleszteni ugy hazánk, mint az 
emberiség általános művelődésének a történetébe. 
Felkeresi és megmutatja az összeköttető kapcso-
kat, az érintkezési pontokat, hogy kijelölhesse azt 
a helyét, amelyet az erdélyi ev, ref. egyház hazánk 
nemzetünk művelődésében s politikai életében be-
töltött. 

A mű bevezetésében elsőben is épen azzal a 
kérdéssel foglalkozik röviden, hogy micsoda jelen-
tősége van az erdélyi ref. egyháznak nemzeti s 
művelődési szempontból. Azután áttér a re form á-
tió megelőző és előkészítő események vázolására 
hogy a hazai talajban is kimutathasa azokat az 
előfeltételeket, melyek a reformátio befogadását, 
a lutheri reformátiónak Erdélyben megszilárdulását 
adja elő. itten részletesebben fejtegeti azokat a lé-
lektani mozzanatokat, a melyek a „lutherani com-
burantur" — törvénythozó népet Luther követő-
jévé tették. 

A bevezetés után a református egyház meg-
alakulásáról, az ág. hitvallású, majd az unitárius 
testvérekkel a létért folytatott küzdelmeiről s azok-



kai együtt a jezsuiták által vezett rekatholizáció 
luegdöntésére irányuló törekvésekről tárgyal. 

A második kötet a ref. vallású nemzeti feje-
delmek korát foglalja magában. Itten a szerző ke-
vesebb súlyt helyez előadásában ezen fejedelmek-
nek a vallásszabadságért vivott harcaik ismerteté-
sére, mint annak feltüntetésére, hogy mit tettek 
egyházakért odahaza és minő volt ennek az állam-
hoz és a többi bevett vallásfelekezetekhez való vi-
szonya. Mihépen az első kötetben, ugy a máso-
dikban is reá mutat azokra a pontokra hói az er-
délyi ev. ref. egyház élete az anyaországbeli és 
külföldi vallásos és politikai eseményekkel érint-
keztek. 

A mű harmadik kötete azt a élethalál harcot 
irja le, a melyet a ref. egyház Erdélynek a Habs-
burg ház főhatósága alá jutása után teljes erőve 
megindult rehatholizáció ellen folytatott. Kimutatja 
a veszteségek Okait és a sikerek forrását. A mult 
század elején megindult alkotmányos fellendülés 
és szabad szellem a ref. egyházat is felszabadítván 
a reá nehezedő nyomás alól, az egyházi élet uj 
utakat tör és megkezdődik tisztán kulturális mis-
siója. Ezen téren kifejtett tevékenységének, az ab-
szolút korszak alatti elnyomatásnak az alkotmá-
nyosság helyre állítása után tovább folytatott erő-
södés és munkásságnak vázolása után a történet 
azon a ponton rekesztetik be, a mikor a debreceni 
zsinaton 1881-ben az erdélyi ref. egyház különálá-
sáról lemond és beolvad a magyarországi ev. ref. 
egyházba. 
Az előszó jelzi, hogy kedvező fogadtatás esetén a 
műnek folytatása is lesz, mely az egyház beléleté-
vel tog foglalkozni. 

T E M E T 0. 

Kuzma Adolf. 
1839—1904. 

Tót-Pelsöcz és Szász-Pelsöcz egyházközség hü 
lelki gondozója s a zólyomi ág. h. ev. egyházmegye 
buzgó alesperese : Ku\ma Adolf SS évi áldásos 
működés után 65-ik életévében folyó évi május hó 
30-án befejezte földi pályafutását s hűlt tetemeit 
széles körű részvét nyilvánulása mellett junius hó 
2-án helyezték az anyaföld ölébe a tótpelsőczi sír-
kertben. Sok koszorúval ékesített ravatalánál a végső 
búcsú óráján Vitalis Gyula zólyom-lipcsei lelkész a 
szószékről és Svehla Gusztáv főesperes oltár előtt 
tartott az elhunyt felett gyász beszédet, mig Baka« 
Péter ocsovai lelkész a gyászszertartás liturgiái ré-
szét végezte. 

Kuzma Adolf halálában a kesergő család sze-
rető támaszát az egyház az ő jó papját, az egyház-
megye buzgó tisztviselőjét, a közügy önzetlen mun-
kását, a kartársak őszinte testvérüket gyászolják. 

Papi családból származott. Születet 1839 évi 
december hó 12-én Báthban, Hont megyében, hol 
atyja Kuzma Sámuel lelkész volt. Anyja Kuzma 
Gzecilia. Középiskoláit a Selmecbányái és a pozso-
nyi ev. lyceumban végezte s ugyan itt végezte the-
ologiai tanulmányait is. 1864-ben ismereteinek gya-
rapítására külföldre ment s egy éven át a hallei és 
ténai. egyetemeket látogatta. Ez időben nagyobb 
utazásokat is tett s bejárta Németország neveze-
tesebb helyeit. Midőn tapasztalatokkal is gazda-
godva külföldről haza tért, meghívást kapott a. 
Marschalko családtól Nógrád-Berezetre nevelőnek 
1866 ik év tavaszán Székács Józset püspök felszen-
telte öt a betegeskedő tótpelsőcsi lelkész: Muskuly 
Lajos oldala mellé, ki néhány hónap múlva elha-
lálozott s a fiatal káplánt a hívek ugy megszeret-
ték, hogy még ugyanazon évben lelkészökkül öt 
választották. Azután nem sokára nőül vette boldo-
gult elődjének leányát; Kuzma Lujzát, kit 36 évi 
boldog együtlét után most özvegyül hagyott maga 
után. Házasságukból hat gyermek született, kik kö-
zül két íiu és egy leányka még gyermekkorban 
halt el; egyik lányuk pedig mint Biszkup Béla óz-
di ni lelkész neje tért az örök hazába. Az életben 
maradt két leány közül az egyik postamesternő 
Tót-Pelsöczön, a másik ez évben ment férjhez Fe-
renci Samu tamási-i lelkészhez. 

Kuzma Adolf azon papokhoz tartozott, kik kö-
telességeiket szigorúan veszik és hivatásukat ne-
mes ambitióval teljesitik. Minden dolgában rendes 
és lelkiismeretes, gondos és pontos volt. Munka-
szereteténél fogva folyton foglalatoskodott úgy az 
egyházi, mint a közügyekkel. 

Szorgalmas tevékenysége és lankadatlan buz-
galma jól gyümölcsözött egyháza javára s működé-
sének szép emlékeit hagyta maga után. Szász-Pel-
söczön szép tornyú új templomot építtetett s új 
harangokat szerzett. Gyülekezeti magtárakat szer-
vezett. Az anya egyházban toronyalapot gyűjtött. 
Külön hitoktatói állást rendszeresített. 

Mig egyfelől egyházának anyagi erejét nö-
velte, más felöl a valláserkölcsi gondozásra is nagy-
figyelmet fordított. A templomban Isten Igéjét ala-
pos készültséggel tisztán és igazán hirdette s a 
templomon kivül is a cura pastorálist szorgosan 
gyakorolta, llivei nagy tisztelettel vették körül s 
hálájok jeléül 1901-ben tótpelsőczi lelkészkedésének 
35-ik évében jubileumi ünnepélyt rendeztek, a mi-
kor értékes ezüstserleggel ajándékozták meg s ne-
vére az egyháznál jótékony alapítványt tettek. 

Munkásságát nem csak saját egyháza, de egy-
házmegyéje szolgálatára is szentelte. Nyolc évig 
volt a korponai tankör dekanusa. Azután az espe-
resség jótékony alapjait, majd utóbb összes pénz-
tárait kezelte s e tisztében tizenkét évig hűsége-
sen és szép eredménynyel sáfárkodott. ()t éven át 
az egyházmegyei ellenőr tisztét töltötte be. Az egy-
házak bizalma 1898-ban az alesperesi állásba emelte 



őt. melyben főleg iskolai ügyekkel foglalkozott; 
hogy mily ügyszeretettel, arról tanulságot tettek a 
legaprolékosabb részletre is kiterjeszkedő érdekes 
tanügyi jelentései, melyeket évenként az egyház-
megyei közgyűlés elé terjesztett. 

Különbon nemcsak felekezeti iskoláink tanü-
gyével foglalkozott ; a tót-pelsöczi állami iskolák 
jó híre is nagyrészt az ő érdeme, melyek gondnok-
ságának elnöke volt keletkezésük óta. Az egyház 
körén kivül eső közügyektől sem vonta el magát, 
s a hova a megtisztelő bizalom állitotta, ott a reá 
ruházott jogokat kötelességérzettel gyakorolta. Be-
folyt Tót-PeJsöcs nagyközség ügyeinek intézésébe, 
mint annak képviselőtestületi tagja. Szorgalmasan 
látogatta Zólyomvármegye törvényhatosági bizott-
ságának közgyűléseit és öt éven át tagja volt a 
megyei közigazgatási bizottságnak is. 

Ilyképpen az egyházi téren és az egyház ke-
retén kivül álló közügyek terén egyaránt érvénye-
sítette tevékenységét. Egyházszeretete egyenlőként 
párosult a hazaszeretettel. 

Egyénisége inkább zárkózott voit, mintsem 
közlékeny. Nem annyira a szónak, mint a tettek-
nek volt embere ; de a hol kellett, önálló meg-
győződésből meritett véleményét mindenkor mel-
léktekintetek nélkül szabadon nyilvánította. Tet-
teiben soha sem vezette az önzés és az önérdek. 
Akaratában szilárd tudott lenni s azt a maga köré-
ben erősen érvényesítette is. Kedélye ritkán olvadt 
fel a vidámságig, úgyszólván mindig komoly ma-
radt. Kedélyállapotára nyomasztólag hatott az 
utóbbi időben szívbaja is, mely már több év óta 
jelentkezett nála s végre is halálát okozta. 

Áldott legyen emlékezete itt ; lelkének ott az 
üdv boldog honában fényeskedjék az örök vilá-
gosság ! Vitális Gyula. 

A rozsnyói ágost. hitv. evang. főgymnasinm, 
iskolatanácsa szomorú szívvel tudatja, hogy Ora-
vec\ Mihály igazgató, főgymnasiumi rendes tanár, 
folyó hó 19-én hosszas szenvedés után, életének 
52. tanárkodásának 28, igazgatói működésének 10. 
évében elhunyt, 

Iglói Szontagh Pál f. hó 15-én, életének 8i-ik 
évében hosszas szenvedés után végelgyengülés kö 
vetkeztében jobblétret. szenderült. Áldás és béke 
hamvaira ! 

A győri ágostai hitvallású evangelikus k e r e s z -
tyén egyházközség fájó meghatottsággal tudatja, 
hogy Petlaky Elek, kir. tanácsos a gyülekezetnek 
9 éven át volt nagyérdemű felügyelője, f. hó 16-án 
áldásos munkásságai életének 6-4-ik évében az Úr-
ban el h un vt. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 
B. G. Köszönettel vettük. Felhasználjuk. — 

2. R. megkaptuk ; a mostani számba nem jöhetett, 

— de a legközelebbiben okvetlenül megjelenik. — 
F. E. Szíves tudósítását köszönettel vettük. — S. 
K. Köszönettel vettük. Utána nézek. 

Tudniva lók . 
M. kir. közigazgatási bírósági döntvények 

és elvi jelentőségű határozatok. 
B) Az általános közigazgatási osztály által hozot-
tak: A felterjesztett tárgyiratok mellett tekvő dij-
levél szerint, panaszosnak kántortanitói javadal-
mazása részben együttesen, részben pedig külön 
van megállapítva ; a panasz tárgyát képező községi 
pótadók pedig panaszos együttes javadalmazása 
alapján lettek kivetve ; a fennálló gyakorlat értel-
mében pedig azon felekezeti néptanítók, a kik egy-
szersmind kántorok is, kántori javadalmak után 
csak ázon esetben terhelhetők községi pótadóval, 
ha megkülömböztethető az, hogy az összjavada-
lomból mennyi esik a kántori és mennyi a taní-
tói fizetésre ; ellenkező esetben a kántortanítók 
összjavadalmazása községi pótadóval nem terhel-
hető. (222.|1903. k. sz.) 

Hirdetések. 

Pályázat. 
A Madzáni (Zemplénmegye, posta 

Varannó) ág. h. ev. egyliáz lakáson ki-
vül, 800 koronával javadalmazott 

kántor-tanítói 
állomásra pályázatott hirdet. 

Felvi lágosítást ad augusztus 15-ig 

50. 2 - 2 . 
Goldperger János 

lelkész. 
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Az 1902. évi verseczi ipar es gazdasági te iá 11 ita-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
— - első délmagyarországi = 

o r g o n a - é p i l ö m ű i n t é z e t 
(villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
Szállit kitünö, legújabb 

rendszer szerint készi te t t 

pneumatikus = 

orgonáka t 
bármily nagyságban 

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

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
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Az 1896. évi kiállításon a nagy mil leniumi érem-
mel kitüntetve. 27—15 ^ 

baktai EGRY FERENCZ 
harangöntő 

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

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

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

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

Tessék árjegyzéket kérni ! 
Kivonat az el ismerő i ratokból : 

Elismerő nyilatkozat. 

Tek Egry Ferenc úrnak. 
A hat métermázsás harang, melyet a werinczei 

(Máramaros m.) gk. egyház részére öntött, valamint alak-
jára, vagy szép erős hangjára nézve egészen bevált. Most 
a werince-monostori völgyek és bércek csak ugy vissz-
hangzanak erős hangjától ós nincs ember, ki a szép ha-
rang templomba hivó szózatát ne hallaná. Fogadja e szép 
műért teljes elismerésünket ós köszönetünket. 

Fenczik Eugen 
çk. lelkész. 

41-os jO 

törlesztéses kölcsönöket ' i l 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és inga t lan 3Ai ér tékéig I. és II. helyre 

15—65 évig ter jedő idő ta r tamra . 

S z p f l i p l v h i t p l t Î P a P ° k n a k , ka tona t i sz tek-
' nek, állami- és magán-

hivata lnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1 —15 évig te r jedő 

időre gyorsan és disereten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizományj 

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

34. 12—11 (Válasz bélyeg) 



Toronyórák = 
palota-, városházi-, gyári-

. és l a k t a n y a órák beren-
dezését a legelőnyöseb-
ben eszközli 

(ti vi j iiüuuui m 
első magyar óragyár gőzerővel 

BUDAPEST, TIK, Csömöri-ut 50. szám, 
saját házában. 

Képesárjegyzékek és költségvetések bérmentve 
30 10—6. 

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 tárgyakat is, 
heti 19 órában tanitani. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, vég-
zett tanulmányaikat , képesítésüket, eddigi 
szolgálatukat, egészségi és katonakötelezett-
ségi állapotukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt és a tanintézetek nagybizottságához 
eimzett folyamodványaikat li)0£. évi ju-
lius hó 10-ig a tanintézetek igazgatósá-
gához küldjék be. 

Felsőlövő, 1904. évi junius hó 10-én. 

Az iskolaszéki-bizottság megbízásából : 

51, s—2. 
Budaker G. Károly 

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. faátalány ; alapítvá-
nyokból újévi ajándék 84 kor. ; stóla és offer-
torium mintegy 500 kor. 

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

Selmeczbán}Ta, 1904. junius 7-én. 

49. 3—2. Az egyház elnöksége. 

SZALAY GYULA 
M Ü 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 
csőrendszert! lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 

Y évi jótállás mellett. 
Bak cáron tart kis-

sebb nagyságú ujés 
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 15-6 


