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A züllött viszonyok okairól. 
(Folytatás.) 

Áttérek már most annak a fejtegetésére, 
vájjon a züllött viszonyokért mennyiben ter-
heli felelősség a világi elemet. 

Megemliti az egyik cikkiró úr azt, hogy 
a világi elem nem igen mutogat ja magát a 
templomban. H á t Joizony ez igaz, valamint 
az is igaz, hogy ez a körülmény egy csep-
pet sem használ egyházunk ügyének. Én 
azonban a templomkeriilésérfc nem teszem 
kizárólag a világi elemet felelőssé, hanem 
gazdasági viszonyainkban is találok magya-
rázatot . 

Kikből áll ugyanis manapság egyházunk 
világi eleme? Bizony, már csak kis részben 
áll a vagyonos közép birtokosokból, hanem 
inkább ügyvédek, orvosok s köztisztviselők-
ből, szóval a diplomájával kenyerét kereső 
egyénekből. Mindezeknek a hivatásuk pedig 
olyan, hogy már ennél fogva is a nép ba-
jaival kell foglalatoskodniok. A nép pedig 
mikor keresi fel őket? Akkor a mikor nem 
futkoshat a kenyér után, t. i. vasárnapokon. 
Akit pedig hivatása vasárnapokon ta r t le-
kötve, az igen természetesen, vasárnapokon 
nem is igen járhat a templomba. 

I t t van az intelligentia templomba nem 
járásának a kézzel fogható oka. 

Meggyőződésem a most előadottak foly-
tán különben az, hogy isteni tiszteleteink lá-
togatot tságát csak akkor biztosithatjuk, lia 
ez isteni tiszteletek idejét a nap alkalmasabb 
szakába helyezzük á t . Ezért jósolhatunk szép 
jövőt a vallásos estéknek is. 

Az intelligens világi elemet illetőleg az 
a panasz már alaposabb szinben tűnik fel, 

hogy egyházunk közügyei iránt nem igen 
tanusit érdeklődést. 

Ebben a tekintetben is kénytelen vagyok 
azonban a világi elemünknek azt a részét 
megvédelmeznem, amely munkával túlter-
helt voltánál fogva nem képes mellékes fog-
lalatosságként az egyház ügyeivel törődni. 

Ámde tény az is, hogy e mentő körül-
mény számitásbavétele mellett is, egyházunk 
tagja i felette csekély számmal mutatnak ér-
deklődést. 

Ennek a tünetnek az okát ál talában a 
közügyek iránt uralkodó érzéketlenség kór-
állapotában látom. 

Mégis mint kissé feltűnő jelenségre mu-
ta t t am már rá e lapok hasábjain az 1902. 
évi október hóban megjelent közleményeim-
ben arra, hogy az ev. ref. testvér egyházban 
a világi elem az egyházi közügyekben élén-
kebben vesz részt. Ez a körülmény pedig an-
nál sajátságosabbnak tünt fel előttem, minél 
bizonyosabb az, hogy a két testvér egyház 
hitelvei s egyház alkotmánya egymástól csak 
nagyon kevéssé térnek el. Mindaddig ta r to t t 
e kérdés feletti tépelődésem, amig e jelen-
ség okait a szellemiek terén kuta t tam. Mi-
helyt e teret elhagytam, azonnal megnyilt 
előttem a világosság. 

A baj főoka véleményem szerint abban 
van, hogy a világi tisztviselők kiválasztásá-
nál az egyházi választó közönség nem követ 
teljesen helyes elveket. 

Az egyház érdekében álló, természetes 
gondolkozásnak arra az eredményre kellene 
bennünket vezetni, hogy a kiválasztandó 
egyénben a hitbuzgóságot s önzetlen lelkese-
dést kívánjuk meg elengedhetetlen kellékül 



Peclig bizony a választó közönség, — 
első sorban legalább, — nem ezekre a kel-
lékekre helyezi a súlyt. 

Há t mire ? Kérdezheti az olvasó. 
Sem a hitbuzgóságra, sem a lelkesedésre, 

hanem a jelölt áldozatképességére. 
Hogy aztán a jelölt bir e az egyházi 

alkotmánynak és az egyházi törvénykezés-
nek kellő ismeretével s van e benne elég 
akaraterő, van e benne elég bátorság arra, 
hogy adandó alkalmakkal az egyház ügyeért 
helyt álljon, az eg}Tház ügyeért sikra száll-
jon, ezeket már másod-harmadrendü kérdé-
seknek tekintik. A fődolog az, hogy a tem-
plom és iskola épitésekre s egyéb célokra 
minél sikeresebben lehessen a felügyelő ura t 
megpumpolni. 

Ezért van egyházunknak számos olyan 
világi tisztviselője, aki ez ügybuzgóságot 
csengő érccel vál t ja meg s ekkor nem kell 
magát a néha-néha előforduló és felfogása 
szerint kellemetlen összeütközéseknek kitenni. 
Ismertem egyházközségi felügyelőket, akik 
az egyházmegyei közgyűléseken soha sem 
voltak láthatók s elmaradásukat egyházköz-
ségük tagjai zokon sem vették. 

Miért? Mert úgy gondolkodtak, hogy a 
felügyelő úr kötelességének már azzal te t t 
eleget, ha az egyházközség céljaira anyagi 
áldozatot hoz. Hogy pedig az egyházmegyei 
közgyűléseken, melynek pedig már a törvény-
nél fogva, szavazati joggal biró tagja, — kép-
viseli e az egyházközség érdekét, ez már 
mellékes kérdés. Ezt a felügyelő magán 
ügyének tekintik. 8őt talán jobban is szere-
tik, ha a felügyelő úr innét távol marad, 
mert hátha, törvényadta jogával élve, felta-
lálja az egyházközség pénztára ellen, utazási 
és napi költségeit számitani. 

A világi elemnek ez a része pedig, ame-
lyet csak az ügyszeretet lelkesithet, vissza-
vonulásra van utalva, mert a legszüksége-
sebbnek tar to t t minősitéssel t. i. a vagyoni 
minősitéssel nem rendelkezik, visszavonulásra 
van utalva azért mert nála ugyan „a Jeleli 
kés%, de a zseb erötelen 

A törvény ugyan előirja, hogy a köz-
gyűlésekre megbizólevéllel ellátott kiküldöt-
teknek, költségeik megtéritendők. Ámde a 
gyakorlat a világi elemre nézve ezt a jogot 

akként szoritotta meg, hogy a világi küldöt-
tektől zokon veszik, ha utazási s napi költ-
ségeiket felszámitják. Pedig nemcsak egy-
házkerületeink, hanem egyházmegyéink egyi-
ke-másika is oly nagy területre terjednek, s 
ennek folytán a közgyűlésre megjelenhetés 
és ott időzés költségei oly tetemes összegre 
rúgnak, hogy egészen természetesnek talál-
hat juk azt, hogy a megtérités hiánya a sze-
rényebb anyagi helyzetben levő egyéneket 
távol tar t ja . 

Ennek a körülménynek tulajdonitandó 
az a jelenség is, hogy a szerint amint éven-
ként más-más vidéken tar t ják az egyházke-
rületi közgyűléseket, a szerint változik a vi-
lági elem képe is a közgyűléseken. Más a 
vidék, más a közönség. A távolabb lakók 
nem bírván a költségek viselését, kénytele-
nek otthon maradni, holott költségeik, he-
lyesen kész kiadásaik megtérítése esetén a 
közgyűlésekről bizonyára nem hiányoznának. 

A költségek megtérítése esetén nem tör-
ténhetnék meg az sem, amit egy nagy terü-
letre terjedő egyházmegyében évente tapasz-
talok, hogy t. i. ott a világi elem úgy szól-
ván képviselve sincsen. Nem észlelhetnők 
ugyanabban az egyházmegyében azt a sa-
játságos tényt, hogy az egyházközségek nag}7  

részében a felügyelői tisztség már évek óta 
nincsen betöltve. 

Véleményem az, hogy helytelenül cse-
lekedtek azok a világi tisztviselők, akik, ha 
anyagi erejük ezt meg is engedte, kiadásaik 
megtérítését a törvény értelmében nem kö-
vetelték s ezzel az egyházközségeket ahhoz 
a gondolathoz szoktatták hozzá, hogy a vi-
lági tisztviselőknek és küldötteknek a köz-
gyűlésen megjelenés céljából szükséges kia-
dásaikat felszámítani nem illik. 

Sokkal helyesebb lett volna e helyett az 
egyházközségek által megtéritendett kiadá-
soknak megfelelő összeget egyéb jótékony 
egyházi vagy iskolai célra adományozni. 

Azt hiszem, hogy egy Maecenásra nézve 
még nem érdem az, hogy ő Maeccenás bir 
lenni s a Maecenás, maecenáskodásával az 
egyház irányában fogadott kötelességének 
még nem tet t eleget. 

A Maecenasok választásának elve be-
válhatott a múltban azért, mert akkor még 



elegen voltak olyanok, akik bir tak Maecená-
sok lenni. Beválhatot t az elv azért is, mert 
a letűnt kor Maecenásei nemcsak birtak, ha-
nem akar tak is függetlenek lenni. 

A mai korban azonban folyton fogy az 
az osztály, melyből a Meecenások kerültek, 
aztán a jelen korban a .nagyobb vagyonnak 
sem vágynak igen a függetlenség után, mos-
tanában a nagy vagyonú a nagy vagyonhoz 
szeret simulni, a g3Töngék istápolása helyett 
az erősekhez húzódik s igy természetesen az 
uralkodó társadalmi és politikai pártok mellé 
áll akkor is, ha az uralkodó irány az egy-
ház érdekének nem kedvez. 

Annak tehát , hogy az egyháznak nin-
csenek tetterős világi tisztviselői, maguk a 
választók az okai. 

Ha csillogó Maecenásokat választottak, 
úgy ne panaszkodjanak a miatt , hogy az 
egyháznak nincsennek bátorlelkü Brutusai. 

Most pedig nézzünk be egy kicsit az ev. 
ref. testvéregyház viszonyaiba. 

Miért vesznek ott számosabban részt az 
egyházi ügyek intézésében és a tanácskozá-
sokban ? 

Azért, mert az ev. ref. testvéregyház 
gondoskodik róla, hogy a világi tisztviselők 
és küldöttek is elnyerjék, ha nem is fárad-
ságuk jutalmát, hanem kiadásaik megtérité-
tését s náluk nemcsak a törvényben, de a 
köztudatban is fenn áll az a szabály, hogy 
az illetőknek kiadásaik megtérítéséhez teljes 
joguk van. 

Ezért én ajánlatosnak tar tom azt, liogy 
világi tisztviselőink s közgyűlési küldötteink 
felszóli t tatnának arra, hogy az egyházke-
rületi közgyűlésen megjelenés céljából szük-
séges kiadásaiknak megfelelő összeget az 
egyházmegyei pénztár terhére felszámitani 
el ne mulasszák. 

Nehézség csak az egyházmegyei közgyű-
lés kiadásainak megtérítésénél jöhet elő, 
amennyiben ezeket a kiadásokat az egyes 
egyházközségek pénztárai kötelesek fedezni, 
egyházközségeink tagjai pedig rossz szem-
mel néznek arra a világi férfi ura, aki kiadá-
sait az egyházközséggel szemben felszámitja. 

Minthogy az illető világi férfiú helyze-
tét ez a körülmény meglehetősen megingatja, 
ebben a tekintetben javaslatom az, hogy ezek 

a kiadások ne az egyházközségek pénztárá-
ból, hanem az egyházmegyei pénztárból utal-
tassanak ki, viszont pedig az egyes egyház-
községek szolgáltassanak be egy fix össze-
get a egyházmegyei pénztárba az egyházme-
gyei közgyűlés terheihez hozzájárulás cimén. 

Ez uton elérhetjük azt, hogy az egyház-
községek mit sem tudnának arról s mi bele-
szólásuk sem lehetne abba, hogy kiknek a 
részére történtek kiutalások s ez az egyház-
községekre nézve sérelmes sem lenne, mer t 
az évenkénti hozzájárulás összege akkor sem 
kevesbednék, ha az egyházmegyei közgyűlés 
alkalmából kevesebb felszámítás történik. 

A világi elemnek, kiadásainak megtéri-
tése iránti igényét már azért is jogosnak és 
méltányosnak tar tom, mert a világi elem 
minden anyagi jutalmazás vagy arra ki látás 
nélkül szolgálja egyházát, de a r ra sem tu-
dok példát, hogy az egyházi elemnek azok 
a tagjai, — a kiket az Isten anyagi javak-
kal bőven áldott meg, — kiadásaik megtérí-
téséről lemondtak volna. 

Szent meggyőződésem ez, hogy ha az 
a jánlo t t eljárási módot elfogadjuk, úgy köz-
gyűléseinken nemcsak a vag}7onilag képes, 
hanem a csupán nemes hivatásérzettől át-
hatot t egyéneket is fogjuk tekintélyesebb 
számban láthatni . 

A{ egyhá^ életének nemcsak kenyér, de 
erőt adó bor is kell. 

Boreas. 

Az 1604. évi XXII. tc. története. 
Háromszáz esztendeje, hogy Bocskay 

István kibontotta a szabadság zászlaját. E 
háromszáz év reánk magyarokra nézve mér-
hetetlen nagy szenvedéseknek, dicsőségteljes 
küzdelmeknek története. Nincsen nemzet, a 
mely oly kitartó erővel, a jobb jövőben ve-
te t t olyan tántori that lan hittel, annyi ádáz 
ellenség közepette, ilyen hosszú ideig tar tó 
küzdelem és szenvedés árán vivta volna ki 
függetlenségét. E háromszáz év minden gyöt-
relmében, a magyar szabadságért folytatot t 
minden küzdelemben résztvett a magyar pro-
testáns eg3rház. Ma már az elfogúlatlan tör-
ténetírás elismeri, hogy Magyarország a pro-
testáns Bocskay, Bethlen és Kákóczy hon-



mentő harcai nélkül Csehország sorsára ju-
tot t volna, hogy a protestantizmus terjedésé-
vel, megerősödésével összeesik a magyar 
nemzeti irodalom és politikai társadalmi élet 
kialakulása, felvirágzása ; amannak hanyat-
lása összeesik ez utóbbiak hanyatlásával. 

A franciáknak egyik kiváló irója, Miche-
let Gyula „Lengyel- és Oroszország" c., szel-
lemtől. szikrázó essayeben a következőket 
irja : Fáradt utas befogadást kér. Micsoda 
országból való ? — kérdik tőle. — Lengyel 
vagyok feleli. A múlt században még érté-
sére igyekezet volna adni gazdájának, hogy 
lengyel nemes, ma ez is szükségtelen. Eu-
rópa előtt minden lengyel nemes. Oly nagy 
volt a lengyel számíizöttség dicsősége, légiói, 
hősei, martyr ja i fénye, hog}T fényüktől egész 
Lengyelország nemes maradt. '1 

Mil}'en szép gondolat ! E sorokat olvasva 
önkénytelenül mag}Tar prot. egyházunkra gon-
dolunk. Ennek is meg voltak a maga hősei, 
martirjai , kik támadtak minden időben, az 
évszázadok felhős és napsugaras napjaiban 
egyaránt, hog}T a magyar hazafiasságnak, a 
gondolatszabadságnak lánglelkű, törhetetlen 
bajnokai legyenek. 01}' nágy volt a magyar 
prot. hősöknek, martiroknak dicsősége, bog}7 

glóriájuktól egész Magyarország szabad ma-
radt. Joggal kérdhetjük, hog}r az újjászüle-
te t t szabad Magyarország kizárhatja-e ott-
honából a prot. egyházat : ama vándort, aki 
nehéz, fáradságteljes út ja után kimerülve, a 
szent küzdelemben kapott sebéktől csaknem 
elvérezve, befogadtatást kér. Hála a magya-
rok Istenének, a haza megérti, méltányolja 
az évszázados, honmentő munkát : nem fe-
lejtkezik meg a gályaraboknak, az Apáczai 
Cseri Jánosoknak és Bél Mátyásoknak utó-
dairól, a trón pedig Bocskay Istvánnak 
szobrot emel. 

Soha nem állottunk olyan közel az 1848. 
20. tc. végrehajtásához, mint éppen most 
vagyis abban az évben, a melyben Bocskay 
István fellépésének 300-dik évfordulóját kellene 
megünnepelnünk. A magyar országgyűlés 
méltóképen ünnepli meg ez évfordulót akkor, 
ha a protestáns egyház évszázados sérelmeit 
orvosolja, jövendő létét anj^agilag biztosítja. 
Kekünk pedig magyar protestánsoknak ez 
évforduló alkalmából hálaadó istentisztelete-

ket, emlékező ünnepeket kell tar tanunk. Ezt 
nemcsak az ősök iránt való kegyelet teszi 
kötelességünké. A Britt- és külföldi bibliai 
társulat 100-ik évfordulója mozgásba hozta 
az egész világ protestáns társadalmát , jóté-
kony hatással volt a prot. öntudat felkelté-
sére, ébrentartására.« Bocskay István emlé-
kének felújítása, fellépése 300-dik évforduló-
jának megünneplése hasonló jó hatással lesz 
a magyar protestáns társadalomra. A Ma-
gyar Protestáns Irodalmi. Társaság megér-
tette ez évforduló nagy jelentőségét, elhatá-
rozta, hogy 1906-ban, a bécsi béke 300"éves 
fordulóján ,,Bocskay angyala idnak, a haj-
dúknak egyik ősi fészkében ta r t j a vándor-
gyűlését, megírat ja Bocskay István életrajzát. 
E jeles társaságnak példáját kövesse a Lu-
ther Társaság és más egyéb intézményeink 
is, a hivatalos és nem. hivatalos egyház egy-
aránt ! Nekünk ág. h. evangélikusoknak kü-
lönösen kötelességünkké teszi ezt az a ke-
gyelet, a melytyel őseink iránt kell, hogy vi-
seltessünk. Hiszen az akkori kir. Magyar-
ország protestánsai nagy részben lutheránu-
sok voltak, nélkülők, az ő lelkes hozzájáru-
lásuk nélkül, Bocska}T István, de a későbbi 
nagy fejedelmek felkelése is kudarccal vég-
ződött volna. — Hazafias és vallásos kegye-
letünknek áldozunk tehát akkor, a midőn egy 
pár sort szentelünk e nagy idők emlékének 
otyképen, hogy megemlékezünk a Bocskay 
felkelés egyik érdekes előzményéről, a 1604. 
XXII. tc. történetéről. 

* 
* * 

A mult kincses házából merit jük tár-
gyunkat, a magyar történelem azon kor-
szakából, a mikor a protestantizmus már 
mint számot tevő tényező szerepel a magyar 
politikai és társadalmi életben, a XVII. szá-
zad elejéről, a mikor a jezsuiták titkos akna-
munkája már javában folyik, sőt munkájuk-
nak áldatlan gyümölcseit látjuk is Njmgat-
Európában, hol II. Fülöp spanyol királ}T 

szembe száll Hollandiával és Angliával ; 
azonban e harc „legyőzhetetlennek" nevezett 
hajóhadába, sőt Spanyolország nagyhatalmi 
állásába kerül. 

Nálunk az ellenreformátió tudatos előre-
nyomulásával szintén ebben az időben talál-
kozunk. Erre itt is a jezsuiták készítik elő 



a ta la j t . Még Pázmány Péter nem játszik 
vezérszerepet, de hitbuzgó társai megjelen-
nek a fejedelmek udvaraiban épúgy, mint 
az egyszerű pór nép kunyhójában. Erdély 
fejedelmét Báthori Zsigmondot jezsuiták ne-
velik, később is mindenkor ezeknek tanácsá-
val él. Szerencsétlen, ál lhatat lan természete 
a romlás örvényébe taszi t ja Erdélyt. Szakit 
elődjeinek nemzeti politikájával, majd a né-
met pár tot véres kézzel diadalra ju t ta t ja ; 
Rudolf javára többször lemond fejedelmi 
méltóságáról s végre örökre odahagyja Er-
délyt. Távozásával szomorú sors vár a kis 
Erdélyre. Básta a császári generális meg-
szünteti önállóságát s a lakosságra, különö-
sen a városiakra óriási hadisarczot vet, en-
nek valamint az utolsó véres felkeléseknek 
következtében, oly óriási a nyomor, hogy 
p. o. Xagy-Enyeden nyilvánosan emberhúst 
mérnek a mészárszékekben. Carilló Alfonzó 
jezsuita pedig társaival együtt sorra foglalja 
prot. templomokat. 

A királyi Magyarországban Rudolf ural-
kodik, a Habsburg házból. Meg kell itt je-
gyeznem — a mit különben mindn}Tájan tu-
dunk — hogy Magyarország ebben az idő-
ben 3 részből állott : 1. Erdélyből, a melyet 
Martinuzzi György teremtet t meg, hogy le-
gyen a magyar a lkotmány és vallásszabad-
ság védőbástyája több ember öltőn keresz-
tül ; 2. a királyi Magyarorságból, a mely a 
mai Felső Magyarországot és a Dunántul 
nyugati részét foglalta magában ; végül 3-ik 
részt képezte a török hódoltsági terület. Ru-
dolf már a jezsuiták neveltje ; még a ty ja és 
elődje, Miksa fiatalabb éveiben a protestán-
sokkal rokonszenvezett, később e rokonszen-
vet politikából nem mutat ta , mert észrevette, 
hogy e rokonszenv nincs hasznára családjá-
nak. Ha fia számára megakar ta ta r tan i or-
szágait, ugy II. Fülöpnek, a nyugoti ellenre-
formátió vezéralakjának, de meg a pápának, 
sőt a katholikus német választó fejedelem-
nek is a prr t fogását meg kell szereznie. Ezt 
úgy vélte elérhetőnek, ha gyermekét Rudolfot, 
a leendő trónörököst, hithű katholikusnak 
nevelteti ; ez okból őt Spanyolországba kül-
dötte s ott 7 évig tar tot ta . A magyar ren-
dek nem nézték ezt jó szemmel, fel irataikban 
kérték Miksát, hogy a fiatal uralkodót hozza 

haza, hogy igy annak alkalma legyen a ha-
zai viszonyokkal megismerkedni. A komor 
szertar tásos spanyol udvar nem is volt jó 
hatással Rudolfra. A természettől félénk 
g}Termek — ki apai és anyai ágon — esze-
lős Johannának volt ivadéka — zárkózottá, 
búskomorrá lett. Xevelői, a jezsuiták, gondos-
kodtak róla, hogy a türelmetlenség szellemét 
belé plántál ják gyermek szivébe. Az ily mó-
don nevelt Rudolf, mint uralkodó keveset 
törődött országaival, helyette érdemetlen, lel-
ketlen udvari emberek vitték a vezérszere-
pet, ő maga minden idejét, nők, válogatot t 
lovak, alchjmiiai és csillagászati kisérletek, 
festészck, órások tá rsaságában töltötte. Ré-
giségekre 17 millió tallért pazarol t el, a mely 
összegen olyan hadsereget gyűj the te t t volna, 
a melylyel a törököt nemcsak „Mag}Taror-
szágból, de Európából kiverhette volna. 

Igy nem csoda, ha örökös pénzzavarban 
szenvedett . — Pedig pénzre máskülönben is 
szüksége lett volna, mert ekkor már javában 
folyt Magyarországon a török elleni 15 éves 
háború. — E 15 éves háború nevezetes ar-
ról, hogy a harcoló felek csak a meleg idő-
szakban harcoltak egymással, igy7 aztán a 
melyik fél vesztességet szenvedett, ezt a 
vesztességet a tél folyamán helyre pótolhat ta : 
ismét ta lpra állhatott . - - De az ilyen har-
colási mod töméntelen pénzbe, véráldozatba 
került, s mivel pedig a kincstár a zsoldoso-
kat rendesen nem fizethette, ezek úgy kár-
pótolták magukat, a mint tudták. — E zsol-
dos katonák közül legfélelmetesebb, legrette-
netesebb hirnévre a szabad hajdúk tet tek 
szert : magyarok és nem rendes katonák vol-
tak. — Eredetük már maga fényt vet az 
akkori kétségbe ejtő állapotokra. U. i. ez is-
tenverte időkben különösen a jobbágyság 
szenvedett a háború miat t . A jobbágy ter-
ményét elvitték, lábas jószágát e lha j ta t ták . 
Török, magyar, német egyaránt ra j ta élős-
ködött. Igy aztán mivel munkájának nem 
csak hogy nem lá t ta gyümölcsét, sőt ki volt 
téve családjával az éhinségnek, cél talannak 
talál ta a munkát , felcsapott martalócnak, 
szabad ha jdúnak. Rettenetes az, a mit ezek 
véghez vittek : — nem volt külömbség előt-
tük magyar és más nemzet között, nem volt 
előttük szent a nő, az oltár sem. Pedig vi-



tézségüket mindenki elismerte; a 15 éves 
háború folyamán nem egy bravúros tettel se-
gítették elő a mag}*arság előrenyomulását. 
Valóban oktalanság volna őket, nem pedig 
a szerencsétlen viszonyokat okolni teljes el-
vadulásuk miatt . Magasztos cél szolgálatá-
ban más socialis viszonyok között hősökké 
válhattak volna — a mint azokká is váltak 
a Bocskay féle felkelés alatt — igy azonban 
martalócokká lettek, kiket magyar, német, 
török irtott, vágott s válogatott kinzásokkal 
végeztetett ki. Hogy a katonaság el tar tása 
milyen óriási teherként nehezedett az or-
szágra, semmi sem bizon}útja inkább, mint 
az örökös panasz az ellen. 

Ez áldatlan állapotok közepette szakad 
reánk az ellenreformátió. Ez az egész moz-
galom közép Eúrópában Steyer országból in-
dult ki. A későbbi II. Ferdinánd, a 30 éves 
háború okozoja 1598-ban mint 18 éves lf ju 
és Steyer ország kormányzója itt adja ki 
nevezetes rendeletét, a mely szerint a Steyer 
városokban működő ev. lelkészek és tanitók 
távozzanak ez országból örökre. E merész 
fellépésnek, még inkább a rendelet kegyet-
len végrehajtásának meg volt az eredménye: 
Steyer ország rekatholizált. S mivel pedig 
a példa ragadós, Rudolf jónak látja, ez erő-
szakot többi országaiban is alkalmazni. Mi-
dőn Tkurzó György a hitbuzgó ev. főúr a 
Steyerből száműzött lelkészek közül többe-
ket befogad birtokaira, Rudolf megparancsol-
ja neki, hogy bocsássa őket szélnek. Ugyan-
csak e példa hatása alat t Kutassy eszter-
gomi érsek a protestáns lelkészeket egyház-
megyéje területéről elűzi, az eretnekeket pe-
dig beszentelt földre eltemetni nem engedi. 

Később bizonyos terv szerint jár tak el. 
Magyarország ebben az időben — már csak-
nem teljesen protestáns, nemesség és váro-
sok egyaránt. Az udvar jól tudhat ta hogy a 
különben is elégedetlen rendeket, ha vallá-
sukban egyszerre t ámadja meg, a felkelésbe 
haj t ja . Ezért csellel élt, oly csellel, a mely 
már másutt célra vezetőnek bizonyult. Steyer 
Ferdinánd volt (iZj db ki e cselt kieszelte, a 
mely a következő volt : egyszerre nem sza-
bad vallásában megtámadni a nemességet 
és városokat hanem elébb a gyengébb részt, 
s ha azon erőt vett az ellenreformátió : az 

erősebbet. Ez ügyesen kieszelt terv bevált 
az örökös tar tományokban, illetve Stiriában, 
de nem Magyarországon. 

Pedig nálunk épp ez időben a nemes-
ség és polgárság között feszült volt a viszony7. 
Különben is Magyarországon a nemesség és 
polgárság sokkal távolabb állott egymástól 
mint bárhol másutt ; nemcsak a rendi kü-
lönbség választotta el őket, hanem a nem-
zetiség is : a nemesség magyar, a polgárság 
német volt, amaz még ez időben az udvar 
befolyásától teljesen ment, független, mig 
emez az országgyélüseken hűséges eszköze 
a hatalomnak. De élesbbitette ez ellentétet, 
sőt a. gyüílölségig fokozta az a viszály, a 
mely7 közvetlen az ellenreformátió fellépte 
előtt tör t ki a nemesség és polgárság kö-
zött. A városi polgároknak régi privilégiu-
muk volt az, hogy a nemes csak nekik ad-
ha t ta el terményeit s a külföldről jövő ke-
reskedő viszont csak tölök vásárolhatott . Az 
utolsó időben azonban megtörtént, hogy a 
külföldi kereskedők a városok megkerülésé-
vel egyenesen a termelő nemestől vásárol-
ták a terményeket, ezzel olcsóbban jutottak 
árúikhoz, de viszont a nemes is valamivel 
dragábban adhat ta el terményeit. E privilé-
gium megsértése miat t a városok felszóllal-
tak. A nemesek azonban az országgyűlésen 
keresztül vitték, hogy ha kötelesek is, árui-
kat a városba szállittani eladás végett, ott 
annak adhat ja el, a kinek akarják, tehát 
külföldinek is. A városok igy elestek az 
adás-vételből származó közvetitő dijtól s ha-
bár Mátyás főherceget és a pozsonyi kama-
rát meggyőzték igazságukról, a nemesség 
ha j tha ta t lan maradt . 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
Az evang. nönevelö intézet Kőszegen. J u n i u s 

hó 20-án d. u. -A—-1/29 óráig tartott ülést a dunántúli 
kerületi alkotmányügyi bizottság az egyhkerület el-
nöksége alatt. Egyetlen tárgya volt a tanácskozásnak a 
Kőszegen fennálló egyhkerületi leánynevelő intézet s 
felsőbb leányiskola szervezeti s rendtartási szabály-
zatának módosítása. Ugyan is az intézet fel-
állításakor az egyhkerület az aszódi leánynevelő 
intézet szèrvezésére vonatkozó szabályzat alapján, 
melynek rendelkezéseit ^nagyjában elfogadta, saját 



intézetének ily nemü szabályzatát megállapította és 
azt mind addigra kötelezővé tette, inig a gyakorlat 
folytán a szükségnek mindenben megfelelő rend-
tartási . szabályzat készíthető. Ezt az időt elérke-
zettnek tartotta a kőszegi intézet kormányzására 
hivatott helyi bizottság és a folyó év elején elké-
szítette javaslatát az eddigi szabályzat módosítá-
sára. Ezen javaslat képezte a kerületi bizottság 
tanácskozásának alanyát. Lényeges változtatás az 
eddig érvényben álló szabályzaton nem történt, 
lîelefoglaltatott a szabályzatba a helyi bizottság 
szervezete, elnökének, az intézet gondnokának, 
pénztárosának stb.hatásköre, de mind ezmár 1903-ban 
egvhkerületi határozattá vált. Rendezve lőn az 
igazgató s a tanerők javadalmazása, úgyde ezt 
már az 1903. egyhkerületi közgyűlés megállapí-
totta. E szerint az igazgatónak alapfizetésie 2200 
korona, a rendes tanerőké 1600 korona, az inté-
zetben szabad lakás, egyhkerületi határozattal meg-
állapított korpótlék, és biztosíttatott számukra az 
országos törvény élteimében a nyugdíj. Az igaz-
gató kötelességei, hogy főbb vonásaikban közöljem, 
következőkép állapíttattak meg : köteles őrködni, 
hogy a kerületnek az intézetet érdeklő határozatai 
teljesíttessenek, az intézet minden helyisége, bútora 
taneszköze, ingósága tisztán és jókarban tartassék, 
a növendékek egyszerűen, de tisztán, csinosan, a 
fényűzés mellőzésével öltözködjenek, vezeti az 
oktatást, gondozza a növendékek erkölcsi nevelé-
sét és műveltségi kiképzését ; minden törekvését 
oda irányítja, hogy az intézet egy evang. család 
példás életképét nyújtsa, e végett a tanitó- és 
nevelőnőkkel, valamint a nevelőnőkkel együtt étke-
zik, a tanítóknak s intézeti alkalmazottaknak evang. 
szellemű magaviselete felett őrködik és azt ellen-
őrzi. — A tanítónők kötelesek a tanításon kivül a 
gondjaikra bízandó bennlakókra folyton felügyelni, 
őrködve egészségükre, nevelésökre, a szabadban 
való séták alkalmával a növendék sereget legalább 
két tanitónő kiséri; a tanítónők a növendékekkel a 
a rendes étlap szerint étkeznek, a hálótermek-
ben egy-egy tanitónő alszik, a ki jelen van a nö-
vendékek lefekvésénél, fölkelésénél, mosdásánál, 
öltözésénél és a hiányok pótlásáról anyailag gon-
doskodik ; a tanítónők az igazgatóval együtt részt 
vesznek a növendékekkel az ünnepi s vasárnapi 
istentiszteleteken és az intézetben tartott házi 
áhitatosságokon, és mint egyúttal nevelőnök és az 
édesanya helyetessei egész valójukkal azt a tiszta 
evang. szellemet képviselik, mely épit, buzdit, 
erősít és a szeretet által minden jóra vezérel. — 
A hitoktatást ez idő szerint a kőszegi ev. egyhköz-
ség lelkészei végzik, a kik a tanítótestületnek ren-
des tagjai ; a lelkészpásztorkodással járó teendőket 
is ők végzik jog- és kötelességszeriileg. A művészi 
tárgyak tanítását képesített zene- s énektanitónők 
látják el, a kézimunkák tanítását külön kézimunka-
tanitónö. A növendékek egészségéről testi fejlődé-

séről is a mennyire az intézet teheti, gondoskodva 
van az intézeti orvos, gondos ápolónők, külön 
betegszobák és fürdőszobák által, de főkép gon-
doskodott erről a jó Isten, a ki Kőszeg városát és 
környékét valójában tan- és nevelő intézetek váro-
sának teremtette, tündéries kertté alakította, jó 
levegővel, erdő koszorúzta hegyekkel, melyeket a 
város jól rendezett séta-utakkal látott el. Szeret-
ném még szórói-szóra ide irni azon jelentést, 
melyet Bancsó tanár úr, ki az egyhkerületi elnök-
ség megbízásából az intézetet a tanév végén néhány 
napon át gondosan megvizsgálta, az intézetről, az in-
tézeti életről, szelleméről, a gondos vallásos nevelés-
ről, a tanításról és tanulásról, a tanítónők, különösen 
az igazgató édes anyaiszeretetéről, a leánykák hozzá-
juk ragszkodó gyermeki szeretetéről a főiskolai 
bizottság elé terjesztett ; de egyszeri hallásból ezt 
megírni nem lehet. Nem csodálom, ha mindjárt az 
első években megtelelt a mi házunk ! Szerencse, 
hogy az intézetet egy kedvező házvétel által az 
egyházkerületi felügyelő áldozatkészségével ki-
bővíteni lehetett. A bennlakásra való fölvételnél 
első sorban azon föltételek vétetnek tekintetbe, a 
melyek általában véve a felsőbb leányiskolába való 
fölvételre vonatkoznak (a tanintézet ugyan is felsőbb 
leányiskola, 6 osztálylyal és nyilvánossági joggal 
van felruházva) ; azonban lia a hely engedi, az inter-
nátusba fölvétetnek elemi iskolákba járó, valamint 
oly rendkívüli növendékek is, a kik nem kívánják 
magukat az előirt tantárgyak hallgatására kötelezni. 
A benn lakó növendékek után a tanévre fizetendő 
dij, melyben a tandíj s orvosi dij is foglaltatik, 500 
korona, mely három részletben íizetendő le, u. m. 
a felvétel akalmával 200 K. Újévkor és ápril. elején 
50—150 kor. Lelkészek, tanárok és tanitók 100 
kor. dijelengedésben részesülnek. Ezen kivül a 
felsőbb leányiskolába fölvett növendék a beiratás-
nál 6 koronát könyvtári-díj címen és 6 koronát az 
országos nyugdíj alap javára tizet. A bennlakó 
növendékek, ha zongoraoktatásban is oktatást kí-
vánnak nyerni, évi 80 koronát fizetnek, mely há-
rom előleges részletben törlesztendő, vagy havi 
előleges részletekben. A gyógyszerek árát és lia 
nagyon súlyos baj orvosi tanáncskozást (consilium) 
tenne szükségessé, ennek dijait az intézet szintén 
fölszámítja. Oly növendékek, kik mulasztásukat le 
nem győzhető akadályokkal menteni nem tudják, 
vagy a kik házi nevelésben részesültek, a magán-
vizsgálatért 80 koronát, lelkészek, tanárok, tanitók 
leányai pedig, lia az első osztály tantárgyaiból 
vizgáznak 40 koronát űzetnek. A növendékek el-
látása tápláló, jóizü, egyszerű ételekből áll. A napi 
élelem szokásos reggeli, ebédre 3 tál (vasár- és 
ünnepnapon négy tál étel), könnyű tiz órai és dél-
utáni az időszakhoz alkalmazott ozsonna, végül 
vacsora. 

Lelkészi értekezlet. A barsi ág. hitv. ev. egy-
házmegye lelkészi értekezlete f. é. jinius 24-én 



Léván Hörk József Cura-Pasturalisa és a theológiai 
tanügyi szervezet felett értekezett. A cura-pastora-
list, mint korszerű és hézagpótló munkát, s mint 
a lelkész működésére néz ve áldásos utmutatót 
örömmel üdvözölte, azon óhajának adva kifejezést, 
hogy ezen mű kellő számú példányban nyomattas-
sék ki, hogy az minden lelkésznek meglegyen, 
mert ez áldásosán irányithatja működését, s abban 
sok jó tanácscsal látja el. A theológiai tanügyi 
szervezet tárgyalására térve át, azt hoszabb 
eszmecsere után általánosságban szintén elfogadható 
nak találta, mindazonáltal ajánlván benne némely 
intézkedések módosítását, azon szempont által 
vezéreltetve, hogy a theologiák főiskolai jellege 
megőriztessék. A theologiák tan és vizsgálati rend-
szerének egységesítésére irányuló törekvést hasz-
nosnak ismerve, azt örömmel üdvözölte. 

Aranykönyv. A közel múltban elhunyt br. Soly-
mossy László a következő három alapítványt tette 
a győri ág. hitv. ev. egyházközségnél : a") 800 
koronát hagyott azzal a kötelezettséggel, hogy 
annak kamataiból a családi sírbolt gondoztassék, a 
tökének fele és kamatainak csak a kezelésére kéri 
tel a gyülekezetet. Az esetre, ha a kamatjövede-
lem a sírhelyek gondozására fel nem használtat-
nék, a fennmaradó kamatok a tőkéhez csatolan-
dók, mindaddig, a mig az 20 ezer koronára fel-
szaporodik. Azontúl a kamat fölöslegének a tele a 
nevezett gyülekezet szegényei között lesz felosz-
tandó, a másik fele pedig a kezelő gyülekezetet 
illeti, b) A győr-ujvárosi családi házat és az annak 
átellenében fekvő kertet, azon korlátozással, hogy 
azt elidegeníteni nem szabad, hanem köteles azt 
az egyházközség mint loósi és egervári báró Soly-
mossy László és neje : Horváth Terézia alapítvá-
nyát kezelni, a jövedelmet azonban egyházi és 
iskolai céljaira tetszése szerint szabadon használ-
hatja. Ezt a hagyományt ahhoz a föltételhez köti 
az örökhagyó, ha a gyülekezet a megjelölt sírok 
gondozását és az e célra hagyott 8000 korona tőke 
és kamatainak kezelését elvállalja. A ház fölött 
szabad rendelkezési ioga a gyülekezetnek akkor 
áll be, ha a végrendeletben megnevezett haszon-
élvezők elhalnak, c) Az örökhagyótól leszármazó 
loósi és egervári báró Solvmossy nevet viselő 
családtagok részére 10,000 korona alapítványt tesz 
azon rendeltetéssel, hogy ezen összegnek kamatjai 
és kamatok kamatjai addig, mig a tőke a 300,000 
koronát eléri, a tőkéhez csatoltassanak, akkor 
pedig, amidőn azt elérte, a kamatok a segélyre 
szorult és azt igénylő kiskorú családtagoknak 
tartására és nevelésére fordíttassanak. Az alapít-
vány jövedelmének fólosztására végrendelkező 
családi tanácsot rendel ; kezelésére pedig meg-
bízza és fölkéri a győri ág. hitv. evang. egyház-
községet, melynek részére az átvételt követő 2-ik 
évtől kezdve a kezelés és fáradságért az alapítvány 
jövedelmének 10 százalékát rendeli, melynek le-

vonása után fennmaradó összeg lesz a tőkének 
300,000 koronára való kiegészítésére és ezen tul a 
családtagok részeltetésére fordítandó. Az egyház-
község legutóbb tartott közgyűlése az alapítványt 
hálás köszönetének jegyzőkönyvbe iktatása mellett 
elfogadta. 

A rozsnyói fögymnázium pá r t fogósága j un ius 
21-én tartott közgyűlésén az elhunyt Oravecz Mihály 
igazgató helyére igazgatónak Szántó Józsefet válasz-
totta meg. 

Helyreigazítás. Lapunk t. évi 21-ik számába 
egy értelem zavaró sajtóhiba csúszott be. A 285 
oldal jobboldalu hasábjának alulról 1 sora szerint 
u. i. a megye déli részén lakó ..szent hitszónokok" 
körében egyre terjed a magyar nyelv, holott igy 
olvasandó : a „vend hitrokonok" körében . . . Szerk. 

Külföld. 
Franciaország. Bouricrröl elterjedt volt a hír, 

hogy beadta derekát s kanossázott. A hír vak volt, 
s félrevezetésre szánt. Bourrier „Le Chrétien Fran-
çais'" c. lapjával áll erősen. Épen a 217. számban 
beszámolót tart. Érdekes és érdemes e beszámoló 
alapján megösmerkednünk részletesebben e francia 
vallási mozgalommal. A beszámoló ajánlással kez-
dődik. 16 pap, 1 oi'sz. képviselő és 7 tanár (köz-
tük : Ménégoz, Piéville) ajánlják melegen a lapot s 
annak szerkesztőjét, Bourriert, ki azelőtt „r. kath. 
pap volt, de áttérvén, megértette, hogy neki fontos 
hivatása előbbi tiszttársaival fenntartani az érintke-
zést, s közülök főleg a kétségben erősen vergődők-
nek, valamint általán a krízisben leledző francia 
katholicismusnak segítséget nyújtani. E célra ala-
pította B. a lapot, melyet mohón olvasnak a róm. 
kath. papok. Igy végzi B. az evangelisatio munká-
ját, páratlan formában, melyhez fogható nincs e 
világon ! Nincs protestáns, ki el ne ismerné e vál-
lalatnak evangelikus jellemét s jellegét, — írják az 
ajánlók — tisztelettel adózunk Bourrier buzgóságá-
nak, melyet a nehéz, de szükséges feladat megol-
dásában kifejt". Az ajánlók aláírásai után olvassuk 
a lapszerkesztő avagy igazgató jelentését, az u. n. 
„Bapporf'-ot. „Eeladatunk — úgymond B. — a ka-
tholicismuson belül s főkép annak papságában elő-
idézni az ev. reformálás mozgalmát az evangyé-
lium s az első századok keresztyénségének komoly 
megismerése alapján s a prot. papok és theol. ta-
nárokhoz való közeledés módján ! A lapot 1896-ban 
létesítették : Bourrier A., Yidalot A. és Philippot A 
néhány tiszteletreméltó, a r. k. egyházból kilépett 
pap támogatásával. Megtámadtak aztán minket: püs-
pökök, jezsuiták. Turinaz, nancv-i érsek „szörnyű-
nek" mondta az általunk csinált helyzetet, a je-
zsuiták pedig „protestáns befecskendezésnek'' ne-
vezték el munkánkat. Mi pedig lettünk s vagyunk 
és akarunk is maradni : „a% evangelikus reformálás 



y 

szerve a katholicismuson belül'1. Nem hívogattuk* 
nem csábítgattuk kitérésre a r. kath. papokat ; a 
ki áttért s jött, szabadon jöt t ; mi nem mondjuk, 
hogy katholikusok, nem mondjuk, hogy protestán-
sok, — de igenis, (s ezt hiidetjük, hogy) keresz-
tyének vagyunk . . . A kilépett testvérek számára 
Sévres-hen egy házat szereztünk (Maison hospita-
lière), hogy ott meglakhassanak, mig álláshoz jut-
nak. 8 szoba volt e házban, telve folyton expapok-
kal 1898. és 1^99-ben. A ház s lakás később meg-
szűnt, mint ilyen létezni, egyfelől azért, inéit Bourrier 
időközben Versaillesben (hova Sèvres, mint leány-
egyház tartozik) ev. ref. pap lett, másfelől meg 
azért hagytunk fel ez elszállásolási móddal, mert a 
sok pap sokat vitatkozott, dogmatizált s olyiknak 
közülök, ki épen lelki harcát vívta, nem zajra, de 
magányra s a magányban békére volt szüksége. 
Az expapok ezután egyes ev. derék családoknál 
kaptak ideiglenes elhelyezést; némelyek pedig be-
léptek a párisi prot. theol. fakultásba s itt tanultak 
és vizsgát is tettek. Hegy a polgári életben ugy, a 
hogy boldoguljanak, alapítottunk egy elhelyezési 
irodát. A dolog nehézen ment, s most is nehezen 
megy. Százával jelentkeznének a papi hivatalt el-
hagyók, ha bánók elhelyezni őket. A püspökök a 
kilépetteket azonnal megfosztatják papi diplomájuk-
tól, haragból és netáni későbbi érvényesüléstől 
való félelemből. A kilépettekre mi rá nem kény-
szeritjük a vallásváltoztatást, a mi feladatunk és 
ambitiónk egyedül az, hogy megértessük ezen, a 
római szolgaságból menekülőkkel, hogy az igazi 
üdv a mi Urunk, a Jé^us Krisztussal való közösség-
ben van, s hol a\ Ur szelleme, ott a szabadság is. 
Az egész szellemi és vallási vállalat elnöke volt 
Réveilland Jenő orszgy. képviselő, később azonban 
a vállalat Picard prot. pap. igazgatása alatt ev. fele-
kezetivé lett. he mikor ez történt, mi — úgymond 
Bourier — hogy szavunkat tartsuk, s annak sza-
badsagát megóvjuk, Héveilland és Mettetal Ágosttal 
beléptünk az ,,Evangelisátió nemzeti szövetségébe"; 
e szövetségnek pénztárosa, két censornak (Jalabert 
és Pudut) ellenőrző jegyzésére lizet segélyt a kér-
vényezőknek. Nem vagyunk mi neo-katholikusok, 
mint némelyek mondják, sem protestánsok, sem-
min! Iljnnaék mondta rólunk: „intelligens katho-
likusok soron kívüli osztálya A mi munkánk a 
katholicísmus reforinálása. Lapunk, irányunk egyet-
len a maga nemében. A r. kath. püspökök lialál-
itéletet mondtak lapunkra s megtiltották annak ol-
vasását. Titkon azért folyton s egyre többen olvas-
sák a/t olyanok, kiknek nem szabad. Nem vagyunk 
sekta; nem vagyunk fanatikusok, de azért terjesz-
kedni s hódítani akarunk, meghódítani a lelkísme-
reteket, megnyugtatni s meggyőzni arról, hogy : 
„a hol a Krisztus, ott a szabadság és ott a\ egyhá\ 
is ! Ubi Cristus, ibi ecelesia ! Ki <•{/ érti, ér\i, jöjjön 
ho\\ápk . Álljon mellénk!'1 Igy Bourrier s társai! 
A „Témoignage" (5., 7. s 8. számában Lods Armand 

referál az egvhá{ s állam elválasztása nehéz kérdé-
sében kifejtett parlamenti bizottsági munkáról. A 
bizottságban az államnak teljes konfiskálási jogot 
adni akaró Briand (socialista izii) indítványát mér-
sékli s ellensúlyozza s le is győzi némi részben 
Grosjeau véleménye, Bryandazt indítványozta, hogy 
a nyilvános kultuszintézetek (établissement-ek) va-
gyonát foglalja el az állam. Evvel szemben Grosjean 
ajánlotta s nézetét érvényre is emelték, hogy a 
vagyon tulajdonjoga maradjon meg az intézeteknél, 
melyek azonban a vagyon hasznát az istentisztelet 
ellátására ujabban alakult társaságoknak engedjék 
át, szóval, az államkincstár ne tegye rá kezét tel-
jesen e vagyonra, mint azt a socialisták óhajtanák. 
Nagy volt a vita s nézeteltérés a vallási avagy 
egyházi épületek tulajdonjoga részlet-kérdésében. 
Itt is Grosjean megvédte a jog elemi elvét annyi-
ból, hogy kétféle ily épületeket határoztak meg 
egyházi s állami (esetleg községi) intézkedés és 
hozzájárulások szerint. Cikkíró egyébként bízik a 
parlamentben, hogy az — úgymond — liberálisabb 
lesz az egyházak iránt, mint a parlamenti bizottság. 
Az ág. hitv. ev. egyház a nehéz kérdésben a status 
quo mellett nyilatkozott volt, mint régebben irtuk ; 
a francia ev. ref. egyház pedig, jogai védelmére, 
előterjesztéssel akart járulni a bizottság elé, mely 
azonban — többségi döntéssel — ez előterjesztést 
csak a tárgyalások végén (s nem folyamán) óhajtja 
meghallgatni. Ugyancsak a luth. „Témoignage" a 9. 
számban lelkesen vezérczikkezik jubilaeumától a 
britt és külföldi bibliatársaságnak, melynek Francia-
országban 42 raktára van; a 8-ik szám pedig meg-
emlékezik Kantról, kit az ujabb kor egyik legna-
gyobb gondolkodójának nevez, ki legyőzte a közön-
séges rationalismust s az Evangyéliom és a keresz-
tyén hit űtját is egyengette, midőn a komoly em-
berek lelkiismeretébe helyezte el az igazságot, fel-
rázván az embereket lelki állapotuk szabáb talan-
ságából. Ugyanezen szám melegen emlékezik meg 
az elhunyt kiváló norvég s nagy franciabarát pap-
ról :' Kaas Muntheról, ki a francia, norvég s angol 
ev. közös munkában, tudniillik : a madagaskari mis-
sióban hervadhatlan érdemeket szerzett magának. 
(Vájjon, a mi. szintén norvég származású s ev. ma-
gyar báró Ivaas Ivorunknak szivében néppárti sze-
relme mellett jnt-e kis hely az ev. missio szent 
ügyének is1?) A maroknyi prot. franciák messze 
előre haladnak a külmissió terén is ; egyik főem-
berök: Boegner M. missiói igazgat») ur (kinél, nem-
csak lélekben, levélileg most, de már 24 év előtt 
mint akkor megválasztott itju missiói aligazgatónál 
e sorok írója is tiszteletét tette volt Párisban), e 
napokban ünnepelte működésének 25-ik évi fordu-
lóját, a mikor a széles körben nyilvánult elismerés 
iránta s hűséges élettársa: neje iránt Appia szónok 
ajakán e három szép szóban aranyozódott ki: „Mi 
szeretünk titeket" („Nous vous aimons"). (Olv. Té-
moignage, május 7-iki 19, sz.). Krupec István. 



I rodalom. 
A ki közállapotainkról mindig a leplezetlen 

igazságot akarja megtudni, olvassa a „Magyar Szó" 
czirnü napilapot (Budapest, Andrássy-ut 48.) 

Előfizetési ára egy évre 28 korona, félévre 14 
korona, negyedévre 7 korona, egy hónapra 2 ko-
rona 46 fillér. Egyes száma Budapesten 8 fillér vi-
déken 10 fillér. 

Japán-magyar nyelvrokonság. A d i a d a l m a s j a -
pánok rácáfolnak arra a latin közmondásra hogy 
fegyverzajban elnémulnak a múzsák. Ugyanis a to-
kiói egyetem ősz tanára: Hiámu Mannru a mikádó 
megbízásából tegnap negyvenhét napi ut után Bu-
dapestre érkezett, hogy itt a japán-magyar nyelv-
rokonság ügyében mélyreható kutatásokat tegyen. 
A tanár erre az útjára már régen készül, a magyar 
nyelvet évek óta tanulmányozza s hogy folyékony-
ságra tegyen szert, több magyar lapott járatott To-
kióba. E lapok közül tegnap az Egyetértés szer-
kesztőségében tett látogatást és kérte, hogy mutas-
sák be ugy Kossuth Ferencnek, kinek politikai 
czikkeit rendesen olvassa, mint Eötvös Károlynak 
kinek az Egvetértés-ben olvasott müveiről elragad-
tatással beszélt. Szerinte a világirodalom kevés 
olyan emlékiratott tud felmutatni, mint Eötvösnek 
a „Nagy per" cimü munkája, melyet japán nyelvre 
lefordítani szándékozik. Az ősz tanár általában igen 
elösmeröleg nyilatkozott a magyar irodalomról és 
napi sajtóról, melynek olcsoságát feltűnőnek és 
páratlannak találta. „Az olyan napilapok, melyek 
akkora terjedelemben jelennek meg mint az önök 
lapjai s a politikán kivül annyi közhasznú tájéko-
zást nyújtanak a gazdasági élet, művészetek és az 
irodalom köréből, mint például az Egyetértés, Ja-
pánban 3—4-szer akkora árba kerülnek" — igy 
szólt Hiamu Mannru és alig akarta elhinni hogy 
az Egyetértést Magyarországon 3 és V2 japán jen-
ért, azaz 7 koronáért kapni lehesen. Az Egyetértést 
egyébként még ennél is olcsóbban, kedvezményes 
árban kapják papok, tanárok, katona tisztek, állami 
és vasúti tisztviselők, tanitók, jegyzők, körorvosok. 
Kedvezményekben is előljár az Egyetértés : a höl-
gyek olvasmányát, a Divatszalont negyedévi egy 
forintért adja a kiadóhivatal. Különös szép lesz 
az Egyetértés ezidei karácsonyi ajándáka : A nagy 
háború cimü remek diszmü. Az Egyetértés kiadó-
hivatala IV. ker. Vármegye-utca 11. szám alatt 
van. 

A szinész művészete. Az utolsó évtized alatt 
az olasz színészet ismét uralkodó polcra jutott. 
Legkiválóbb nagyjai: Novelli, Zacconí, a nők közül 
pedig Duse asszony meghódittották egész Európát 
és ábrázoló művészetük mindenütt szinte minta-
képpé lett. Nagyon fontos szolgálatot tesz hát a 
„Magyar könyvtár" a mi színészetünknek is, midőn 
a modern olasz színjátszás legjobb kézikönyvét be-
sorolja értékes gyűjteményébe, „a szinész művé-

s z e t é i n e k szerzője Luigi Rasi, a florenci állami 
szinésziskola igazgatója, akinek munkáját Radó An-
tal fordította le, megtoldva sok helyütt a magyar 
színészetre vonatkozó megjegyzésekkel és a példá-
kat is nagyobb részben a mi színházaink műsorá-
ból válogatva össze. Rasi könyvén kivül, mely a 
,,M. K." bárom számot tölti meg, az űj sorozat még 
egy becses munkát tartalmaz: Váradi Antal szedte 
össze legszebb legendáit egy „Legendák könyve" 
cimű füzetbe, mely főkép a szavaló ifjúság körében 
fog nagy elterjedést találni. — A „M. K." egy-egy 
száma 30 fillér ; az eddig megjelent 388 szám tel-
jes jegyzékét ingyen küldi meg bármely könyvke-
reskedés, vagy a kiadóhivatal: Budapest, _And-
rássy-űt 21. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

M. E. köszönjük a szíves értesítést. — K. S: 
Köszönjük. — M. L. Köszönettel vettük; a jövő 
számba. 

Pályázati hirdetés. 
A rozsnyói áll. segélyezett ág. hitv. ev. fő-

gymnaziumnál egy 

mßnntjisegfcan-tenißszefcfiani 
tanszék töltendő be, melyre kinevezés joga az 

állammal kötött szerződés értelmében a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztert illeti. 

A rendes tanár javadalma 2400 kor. törzs-
fizetés, mely üresedés esetén 2800, illetőleg 3200 
koronára emelkedik, 400 kor. iakásbér és öt izben 
200-200 kor. korpótlék. 

A kinevezett tanár jogos és kötelezett tagja 
az állami országos nyugdíjintézetnek. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, végzett 
tanulmányaikat, tanári képesítésüket, eddigi szol-
gálatukat, katonakötelezettségi viszonyaikat igazoló 
okmányaikkal felszerelt s a nagymáltóságű vallás 
— és közoktatásügyi m kir. miniszter úrhoz czim-
zett folyamodásukat a rozsnyói ág. hit. ev. főgym-
nasium igazgagatóságához 1904. julius hó 31-ig 
nyújtsák be. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék helyet-
tes tanárral töltetik be, kinek fizetése 1600 korona. 

Pályázhatnak ág. hitv. ev. tanárok és tanár-
jelöltek. 

A kinevezett tanár állását szept. 1-én tartozik 
elfoglalni. 

Rozsnyó, 1904. jun. 26-án. 
A pártfogósági közgyűlés megbízásából 

Szántó József 
53. 2—1. igazgató., 



Pályázati hirdetés. 
Az orosh'ázi ág. hitv. ev. egyházközség 

2 tanitói állomására 
pályázatot hirdetek, következő dijlevélre : 

I. Kántori fizetés. 
1.) Lakás, ennek belsejét jó karban tar-

tani a tanitó, külsejét az egyházközség 
kötelessége. Lakás helyett jogában áll az 
egyházközségnek 300 K. lakbért adni. 

2.) Temetési dij, a koronkinti szabályzat 
szerint. 

II. Tanitói fizetés. 
1.) Készpénzben 1200 K. azaz ezerkét-

száz korona. 
2.) Beirási dij a koronkinti szabályzat 

szerint. 
A fizetés negyedévenkint előre történik. 
Az egyházközség fenntar t ja magának a 

jogot, hogy a tanitót áthelyezheti, tennivalóit 
szabályozhatja. 

A pályázók tanitói és kántori képesí-
tésükről szóló és egyéb bizonyátványaikat 
alul i ro t thoz julius 20-ig kü ld jék be. 

Orosházán, 1904. jun. 27. 

Veres József 
55. 2—1 esperes. 

Pályázat tanári állásra. 
A bonyhádi államilag segélyezett ág. hitv. ev. 

algymnáziumnál e g y 

fö ldrajz-természetrajz i 
tanszékre, melyre nézve a nagyin, m. kir. Minister 
úrnak kinevezési joga van, pályázat hiredettetik. 

A rendes tanári törzs fizetése 2400 K. lakás-
pénze 400 K. ötizben 200—200 K. ötödéves kor-
pótlék. A törzsíizetés idővel 2800, illetőleg 3200 
koronára emelkedik. 

A más intézetekben rendes tanári minőségben 
eltöltött évek a korpó t lékba beszámíttatnak. 

A pályázók csak ág. lntv. ev. vallásúak lehetnek. 
Nyugdíjigényt az 1894. évi XXVII. t.-c. értel-

mében. Ha a kijelölt szakból okleveles és egyébb-
ként is megtelelő tanférfiú nem jelentkeznék, n e m 
okleveles jelött is figyelembe vétetik s 1600 K. 
fizetéssel és 200 K. lakáspénzzel alkahnaztat ik. 

A pályázók a nagym. m. kir vallás és közok-
tatásügyi miniszter úrhoz címzett s kellően fel-
szerelt folyamodványukat agy innáz ium igazgatósá-
hoz, Bonyhádon julius 31-ig bezárólag küldjék be. 

A kinevezett tanár hivatalát 1904. szeptember 
elsején tartozik elfoglalni. 

Kelt Bonyhádon, 1904. junius 22. 

Szeniczey G é z a 
esp. felügyelő. 

3—1. 

Horváth Sándor 
főesperes. 

41-os |o 
törlesztéses kölcsönöket T f f " * f 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 3U értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtar tamra. 

Személvhitelt Î P a P°knak, katonat isztek-
' nek, állami- és magán-

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

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLEI! LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány; 

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

34. 12—12 (Válasz bélyeg) 



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

folytán üresedésbe jött selmecbán}'ai egyház 

lelkészi állásra. 
Javadalom : 4 szobából álló lakás, a 

a megfelelő helyiségekkel és kis kerttel . 
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. 

Selmeczbánya, 1904. junius 7-én. 

49. 3-.B Az egyház elnöksége 

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

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

h e l i j e f e 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 pátyázók vallásukat, életkorukat, vég-
zett tanulmányaikat , képesítésüket, eddigi 
szolgálatukat, egészségi és katonakötelezett-
ségi állapotukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt és a tanintézetek nagybizottságához 
cimzett folyamodványaikat 1904:. évi jll-
liliS hó 10-ig a tanintézetek igazgatósá-
gához küldjék be. 

Felsőlövő, 1904. évi junius hó 10-én. 

Az iskolaszéki-bizottság megbízásából ; 

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

Pályázat. 
A debreczeni ágost. hitv, ev. egyháznál a 

kántor-tanitói 
állás betöltendő. Javadalma : az egyháztól 1300 
korona, a Scháfer-féle alapítványból ez idő szerint 
200 korona, tűzifa értéke 104 korona, lakbér 400 
korona, összesen 2004 korona, azonkívül az ese-
dékes ötödéves pótlék. Dalkör vezetésében jártas 
tanitó tetemes mellékjövedelemre tehet szert. 
Kellően felszerelt folyamodványok folyó évi julius 
hó 20-ig alulírotthoz küldendők. 

Debreczen, 1904. junius hó 26. 

Materny Lajos 
54. 2—1. főesperes. 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T O . I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott. 
= = = = = ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. = = = = = 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerü lég-

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 15— 7 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
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 mérsé-
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gvorsan eszközöl. 

nyomású nemes szó-
lam u hangverseny 
és templom 
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Melléklet az „Evang. Egyház és Iskola" 25. számához. 

NYILATKOZAT. 
Azt, hallom, (mert a förmedvényeket nem olva-

som, nem lévén kedvem erkölcsi szemétdombon ko-
torászni), hogy öcsém, Veres Lajos, legutóbbi nyi-
latkozatában a bányakerületi ág. hitv. ev. lelkészek-
hez fordul, ellenem szórt gálád rágalmaival. 

Jói számit ; itthon ugyanis, ahol őt is ismerik, 
meg engem is, nem ad már hitelt az ő hazugságai-
nak senki; esik a távolban akadhat még talán olyan, 
aki esetleg azt gondolhatná magában : hátha lehet 
mégij valami kis igaz abban, amit a nyilvánosság előtt 
föltál algat ellenem kárörvendő, bosszút szomjazó lé-
lekkel ! 

Ezen tiszteletre méltó testület, lelkésztársaim 
iránti tiszteletből, mint .akikhez öcséin felebbezte az 
ügyet, m e j az igazság érdekében is, becsületem vé-
delmére, elmon lom röviden a tényállást. 

Fájdalommal teszem ezt, mert hiszen nem te-
hetem a nélkül, hogy öcsém jellemének sötét foltját, 
eljárásának undok voltát föl ne tüntessem. Ebben 
pedig nem telhetik örömem. De hát ő akarta! 

Előbbi támadásai után irt nyilatkozataimban 
részletesebben ismertettem már ügyünket,idézeiekkel, 
számbeli adatokka1, tanukra hivatkozva; ámde azon 
nyilatkozatokból csak keveseknek küldöttem, hiszeu 
magán ügyek tárgyalása nem tartozik: a nagy nyil-
vánosság elé. Most azok iránt való tekintetből, akik 
előbbi nyilatkozataimat nem ismerik, vázolom rövi-
den az ügy fejlődését. 

Vagyontalan iparosnak vagyunk gyermekei. 
Már deákkori leresinényeinet beteg atyám, ké-

sőbb özvegy anyám támogatására, testvéreim segíté-
sér»'. kellett küldözgetnem. 

Mikor Oiosházára kerültem lelkésznek, özvegy 
édes anyámat, kis húgomat azonnal magamhoz vet-
tem ; anyám most is nálam lakik, húgomat fölne-
veltem, kiházisitoitam, nénémet segítettem, Lajos 
öcsémnek pénzt adtam nyomda felállítására; lapját 

fölkaroltam, momdáját megrendelésekkel láttam el, 
adósságainál jótálló voltam feleségemmel együtt. 

Gyarapodott is támogatásom áltai annyira, hegy 
20 .000 korináért házat vett jótállásom mellett, a 
nyomdája évenkint körülbelül 0000 k. tiszta hasz-
not hajtott neki. 

Még egy év előtt ő maga igy irt nekem : 

,,mindig a legnagyobb tiszteletben tartot-
talak, s hálás voltam irántad s az is maradok, 
araiért emberré tettél, jó tanácsaiddal és segít-
ségeddel sokra is vittem, — mi lesz velem, 
lia te, aki mindiq segítettél, ha segítségre szük-
ségein volt, a jövőben megvonod tőlem. — nem 
tudom." 

> . 
Érdemes volt-e erre a segítségre, csakugyan 

hálás maradt-e? megmondja szétküldött nyilatkozata ! 
Mi történt, a mi ezt a nagy változást, ezt a 

dühös támadást előidézte ? 
Egyszerűen az, hogy lapomat most már nem 

nála nyomatoml Ez az én nagy bűnöm ! 
De hogyan jutottam én erre a/ elhatározásra ? 
Megtudtam, hogy régi adósságait s un törleszti, 

nevemmel visszaélve üj adósságoki-t csinál, tilos író-
don szerez pénzt (fölvette olyan kukoriczának az 
árát. ami nem is volt neki, eladott olyan részvé-
nyeket. amiket n zálogból ki sem tudott váltani, stb.) 
cselédeit, szedőit nem fizette ; dolgait egészen elha-
nyagolta. tartozásaiért folyvást foglalásokat engedett 
foganatosítani, árveréseket kitűzni, ezek tömérdek 
költségébe kerültek : ezeket előttem gondosan e1 tit-
kolta, sőt mikor neszét vettem, tagadta ; váltóit óva-
tolni engedte (1903 . ápriltól novemberig 13S02 k. 
értékű 10 váltója óvatoltatott, amikért én meg fele-
ségem voltunk jótállók,) házára mintegy 22000 k. 
volt már betáblázva. Én tehát, mint jótálló vagyo-
nikig nagy mértékben terhelve voltam rossz gazdál-
kodása miatt. 



Vagyoni megmentésére tett önzetlen ajánlatai-
mat elutasította, sőt hamis adataival új felelősségbe 
is rántott S — 9 0 0 0 k. erejéig, mikor háza áráért 
is jótállást vállaltam, az árverés reggelén, csakhogy 
el ne árverezzék. írásban adott ígéreteiket feleségé-
vel együtt semmibe sem vették, sőt aqgodalmamat 
kigúnyolták. 

A- mellett mig egyrészt úton-útfélen rágalma-
zott. nekem meg goromba, sértő leveleket irogatott, 
másrészt volt képe ugyanakkor folytonosan (lőlegért 
zaklatni, mert máskép nem tudta a sűrűn kitűzött 
árveréseket e'halasztatni. ki utóbbi időben lapomat 
már csak úgy tudta kialiitani. lia a ssedőket én fi-
zettem, a papirost én váltottam ki, igy is csütörtök 
helyett pénteken, szombaton, vagy éppen az utánna 
való kedden, sőt szerdán este jelent meg a lapom ! 
Előlegképpen a folyó év közepéig ki volt már fizetve 
lapom nyomásának dija. Pedig ő nekem testvérének, 
)áttevőjének -45 koronáért kesziiette azt hete;.ként 
kopott betűkkel, rossz papiron, amit az idegen ny m-
dász 36 koronáért állit ki csinos alakban. 

És mégis ilyen előzmények után ő merte meg-
tagadni az én váltóimtól még a forgatói aláírást is. 
csakhogy evvel új előleg adására kénye zeritsen ; ő 
merte azt mondani, hogy nyomdája inkább legyen 
idegené, mint az enyim. mikor annak az adósságok-
kal együtt átvételéra ajánlkoztam olyképpen, hogy 
művezetőül alkalmazom, a tiszta jövedelemből adós-
ságait kifizetjük, s mikor ki lesznek fizetve, teher 
nélkül visszaadok neki mindent ; nem fogadta el ezt 
az ajánlatomat. 

Ő folyvást rágalmazott engem alaptalanul, az-
zal. hogy megbuktatásán dolgozom (pedig hiszen ez-
zel csak magamnak ártottam volna, mert adósságait 
csak neker_ kellett volna mint kezesnek kifizetni !) 
én pedig folyvást az ő nagy családja keserves jö-
vője miatt tépelődtem. Ő nevetett engem a gondok-
tól való gyötrődésem miatt, én pedig rettegtem at-
tól, hogy vagyoni bukásába engem is magával ránt ; 
ő engedte váltóit egymás után óvatoltatni s engem 
feleségemmel együtt mint jótállókat bepöröltetni, én 
pedig tűrtem, hogy azonfelül rágalmaz, leveleivel 
sérteget ; ő itthon régi módon költekezett, rám há-
rítva át minden gondot és vádat, én pedig a sok 
gondtól marcangolva kénytelen voltam fürdőre menni 
némi pihenés végett ; ő engem őrültnek híresztelt, 
lelövéssel fenyegetett, én pedig folyvást az ő meg-
mentésén töprengtem. Ő sorba zaklatta itthon, vidé-
ken, Budapesten barátaimat hazugságaival s azzal a 
kunyorálásával, hogy engem szorítsanak továbbra is 

az ő váltói aláirására, én pedig rettegtem, hogy ta-
nácsaimat nem fogadva minden vagyona elúszik s 
adósságai rám maradnak. Elárverezték már házát, 
bútorát, nyomdáját, elmegy rövid idő alatt földjük is. 

Érte már megtettem 25 év óta mindent, amit 
csak tehettem, sőt többet ís, mint a mennyit saját 
családom éraekét tekintve szabad lett volna tennem ; 
ő azonban hálátlansággal, gonoszsággal viszono/.ta 
ezt. Most már mivel tanácsaimat nem fogadta, rá-
galmai terjesztésével föl nem hagyott, haladéktala-
nul meg kellett tennem, amivel a magam családiának 
a magam becsületének, a magam nyugalmának 1ar-
toztam. 

Rágalmai ellen a bírósághoz voltam kénytelen 
folyamodni védeleméit; lapom nyomatását pedig má-
sik nyomdába adtam, mikor láttam, hogj szedői az 
újév kezdetén megint nem dolgoznak, mert hátralé-
kos fizetésüket nem kapták meg, papírja sem volt. 
Hogyan hagyhattam volna lapom nyomását ilyen 
körülmények között ő nála?! 

Erre ő lapjában engem a legduivább módon 
megtámadott, (azon a papiron, amit még én vásot-
tam ki neki!) támadásait folytonosan ismétli; nem 
azért, mintha azzal magát védeni vagy igazolni, vagy 
megmenteni tudná, hanem csupán csak azért, hogy 
nekem ártson. Lapjában előre hirdetett és bevallott 
célja, botrányt csinálni az én rovásomra. 

Hiszen mit tartozik az ő vagyoni bukása a 
liirlap közönsége elé? mit tartozik az ő vagyoni bu-
kása a bányai kerület papsága elé? mi köze van 
az ő vagyoni bukásának a püspökválasztáshoz? ő 
csak ártani akar, nekem, aki tulajdon vallomása 
szerint „emberré tettem és mindig segítettem, ami-
kor segítségre volt szüksége. " 

Ilyen gonoszságra csak elvetemült ember ké-
pes; ilyen elvetemült embernek érdemel hitelt csak 
egy szava is?! 

Igy érthető, hogy ő, aki oda arcátlankodik ma-
gán ügyeivel, közbenjárást kunyorálni Sárkány S. 
püspök úrhoz, hallatlanul gorombán sérti azt meg, 
mihelyt ügyében nem úgy ir nekem, amint ő várta 
volna tőle. Mit bánja, hogy az püspök, 81 éves ag-
gastyán, szelidlelkü ember, nagy műveltségű férfiú: 
nem nyer irgalmat, kíméletet Veres Lajostól, az elemi 
iskolát végzett, bátyja révén uborkafára fölkapaszko-
dott, vagyoni és erkölcsi csődbe jutott pöffeszkedő-
nek tollától. Ez elég jellemző — Veres Lajosra nézve. 

A püspök úr olyan magasan áll méltóságban, 
tiszteletben, érdemben, hogy egy Veres L ijos őt meg 



nem sértheti, sárral fel nem dobálhat az ő cipő-
jéig sem ! 

Én pedig, aki kénytelen vagyok szégyenleni 
azt, hogy testvérem az az elvetemült vakmerő, aki 
ilyen alávalóságra képes volt, őszintén sajnálom, 
hogy még a püspök urat is bele keverte a mi ba-
junkba; — de másrészt némi elégtétel gyanánt hi-
vatkozhatom lelkésztársaim előtt erre: ime, ilyen em-
ber Veres Lajos, ilyen ember üldöz engem • ágal-
maiva1, ilyen módon gyanúsít támadásaival, önző 
pöffeszkedésből. vak bosszúból, dühös gyűlölettel, 
becsületre, tisztességre, igazságra, hálára semmit sem 
adó gonoszsággal ! 

Mennyire semmibe sem \eszi az igazságot, mily 
vakmerően állit, tagad, ferdit, ha érdeke kivánja : 
arra mutatóul megemlítek egy-két adatot, meri vi-
tába Ő vele nem ereszkedem. 

Mikor már háza, bútora, nyomdája el volt ár-
verezve, a járásbirósági tárgyalásnál igy mondta be 
a szokásos adatokat : nyomdatulajdonos, vagyona ér-
téke 8 0 0 0 0 k. Ha csakugyan igaz, hogy ő nyomda-
tulajdonos a nyomda elárverezése után is, akkor 
csak va'ami tilos módon játszották ki a vevővel 
összebeszélve a bírói árverést a hitelezők, illetve az 
én rovásomra. Vagy pedig nem i^az, hogy nyomda-
tulajdonos, csak hazudja annak magát még a bíró 
előtt is. 

Ha csakugyan igaz, hogy vagyona ér+éke 
3 0 0 0 0 k., akkor miért fizetteti velem, mint jótálló-
val a maga és felesége tartozásait, miért nem fizeti 
szedőit, házbérét, tartozásait, a nyomda haszonbérét ? 
Vagy pedig nem igaz, hogy vagyona értéke 3 0 0 0 0 
k., csak ő hamdja ezt a bíró előtt is. 

Ha k a z , hogy nekem annyi adósságom van, 
mint ő felsorolja, van lelke mégis velem fizettetni 
meg az ő adósságait, sok jótéteményeim viszonzá-
sául ? ! Tudja ő, hogy adatai közel sem járnak az 
igazsághoz, hiszen a maga vagyoni állását sem vette 
számításba soha, mit törődik az enyimmei, a minez 
semmi köze, — csak hitelemet szeretné rontani, pe-
dig az .» szavára rá sem hederít senki sem ! 

Elég vakmerő azzal is vádolni, hogy ezt a 
mostani hírlapi harczot is én kezdtem ellene ! holott 
egyszerűen a nyilatkozatok keltével ki lehet mutatni, 
hogy csak a harmadik támadására válaszoltam, meg-
írván, hogy miért nyomatom lapomat más nyomdá-
ban; akkor egy kis ideig elhallgatott, de megint ő 
támadóit meg lapjában nyersen, gorombán, luzug 
rágahnakkal, én pedig csak adatokkal, idézetekkel, 
tanukra hivatkozva, higgadtan bizonyítottam vála-

szaimban igazaimat. Ezzel pedig ta'toztam állásom-
nak is, mert híveim és választóim előtt akart meg-
gyalázni, becsületemben vagyonomban akart tönkre 
tenni. A ki hivatalos kihallgatás alkalmával ilyen 
valótlanságokat mer bevallani, hogyan lehetne an-
nak csak egy szavát is igaznak venni, ha négy-
szemközti beszédeket mond el. vagy éppen találgatá-
sait sorolja el ? 

Aliiig várt a püspök úrtól közbenjárást, tiszte-
lettel és bizalommal kereste föl. azután pedig meg-
marta. Amig nála ny-mattam a lapomat, addig jó 
voltam neki. azután pedig minden hazugsággal el-
árasztott, régi ügyek elferdített föltárásával meg-
gyanúsított. Halálos gyűlöletben él első es máso-
dik felesége családjával, hiragban él többi testvé-
rünkkel. az anyai hagyatéktól megfosztotta első fe-
leségétől való gyermekeit, vagyonilag tönkív tette 
mostani feleségét, összeveszett már G. Szabó Lajos-
sal, aki nyomdáját megmentő szándékkal árverésen 
megvette s neki haszonbérbe adta, most hírlapjában 
ezt marczangolja. 

Gr. Szabó Lajos úr azt hitte, öcsém beszédjei 
alapján, hogy én méltatlanul járok el öcsémmel szem-
ben, azért segítségére ment a nyomda megvételével ; 
most pedig már megismervén ő+, igy ír lapjában : 

„'Veres Lajossal polémiába sem ereszkedhetem, 
mert Í'A Ő felfogása szerint hazudik az ev. 
püspök, hazudik a testvére, aki — valljuk 
meg az igazat — évek hosszú során úgy er-
kölcsileg mint anyagilag oly mértékben támo-
gatta, hogy vármegyénkben testvérével szemben 
tanúsított szeretete közmondásossá vált : hazu-
dik továbbá mindenki, aki nem akar rajta úgy 
segíteni, hogy azt visszafizetni ne kelljen, mert 
az ő szótárából, sajnos, de visszafizetés fogalma 
egyszer s mindenkorra torölve van." 

Dr. Bikádi Antal ügyvéd, akivel tanácskozgat-
tc.ui a tenni valókról, ezt írj & : 

. „többször beszélgettünk erről a dologról, egy 
évig latolgattad az esélyeket s csak miután 
Lajos helyzete nem javult, ellenkezőleg 
majdnem minden hétre tüzetett ellene árve/és, 
akkor határoztad el magadat arra, hogy érde-
keidet vele szemben biztosítod, s ezt — a 
mennyire t. i. lehetett — megtetted, mondha-
tom, a legkíméletesebb módon. 

Őszintén mondom, hogy attól kezdve, ami-
kor elöször hoztad szóba előttem Lajos vagyoni 
hajait, mindig legmelegebb rokonérzéssel, aggódó 



gondoskodással, jóakarattal kerested azokat az 
eszközöket és módozatokat, a melyekkel Lajos 
pénzügyi zavarán segíthetnél. Ebben az igye-
kezetedben még a magad érdekeit sem kímél-
ted, s azt hiszem, a magad baja életedben 
sem adott annyi gondot, mint most a testvéredé." 
Engem is bepörölt 1200 k. miatt, de a biró-

ság elutasította keresetével. (A rágalom miatt indí-
tott perben még iiídcs ítélet.) 

Egyszóval : mindenütt, mindenkor, mindenben 
csakis kizárólag az ő érdeke, haszna, előnye, aka-
rata az irányadó neki. Minden mást eltiporni, le-
gyalázni, szidalmazni, gyanúsítani, rágalmazni, a 
nyilvánosság előtt meghurcolni feljogosítva érzi magát. 

Mihaszna tagadnám : nagyon fáj nekem, hogy 
testvérein az, aki ily csúf módon viseli magát a 
nyilvánosság előtt, ilyen elvetemült vakmerőséggel 
hajszol engem is, — de hát nem tehetek róla ! 

Yiselém a keserves megpróbáltatás tövis roró-
náját, az^al a tudattal, hogy nem ilyen viszonzást 
érdemelt az én testvéri szeretetem, türelmem, sok 
esztendei áldozatkész jóságom. Viselem, de nem vi-
szonzom a sértéseket, rágalmakat ; nem viszonzom, 
mert a legégetőbb sebek fájdalma alatt sem aljaso-
dom le annyira, hogy elfe1 ejthetném, miszerint én 
pap, művelt ember és testvér vagyok, A hivatás, az 
ész, a sziv, a vér til t ja nekem, hogy tovább men-
jek, mint mennyire mennem a. jogos, sőt köteles ön-
védelem engedi és parancsolja. 

Nem lep meg, nem sebez meg most már tele 

Orosházán, 1904. junius 20. 

semmi. Sok kíméletlen ütése megkeményített. A pisz-
kos hullámok ia, mentül mérgesebben csapkodják a 
sziklát, csak annál tisztábbra mossák ; — öcsém rá-
galmai, mentül vakmerőbbek, annál inkább igazol-
nak engem, hogy türelmem elfogyván, megszakítot-
tam vele minden összeköttetést. 

Öcsém minden újabb támadása csak azt bizo-
nyítja, hogy mennyire siilyedt ő a hálátlansig, sziv-
tolenség, tisztességtelenság. vakmerőség lejtőjén ; de 
bizonyítja azt is, hogy" milyen nagy volt az én szi-
vemben ő iránta a testvéri szeretet és bizalom, mely-
től elvakítva oly sokáig eltűrtem zsarolásait, ,fel nem 
ismertem álnokságát, nem hittem elaljasodását. 

Ez hiba volt tőlem, de megbocsáthaló hiba a 
testvérnek! Nincs okom ezt szégyenleni. A szivet 
vizsgáló isten bizonyosan megbocsátja nekem ezt a 
hibát ! 

Öcsém lelkésztársaim elé vitte az ügyet, amely 
pedig egészen magán ügy; elfogadom őket én is bi-
ráimul. ítéljenek, a közölt keves adatokból. Tudom, 
hogy kinos helyzetemben részvétet és igazolást vár-
hatok ítéletükben, nem kárhoztatást és elitelést. 

Másnak öröm forr asa a jótétei, nekem keserű-
ségé lett ; másnak hű társ a testvér, nekem ádáz 
ellenség. 

Az Isten bocsásson meg neki ér te! 

En megbocsátok; sőt köszönöm neki. hogy bár 
akarata ellen is, alkalmat adott nekem, hogy magam 
eljárását igazolhassam lelkésztársaim előtt. 

Veres József. 

* 


