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A pozsonyi ev. lyceumi kézirattár 
rendezése. 

Egészséges egy'házi élet tudatával bir a 
maga történelmi múltjának, ismeri jelenjét, 
mert hiszen ebből a két forrásból merit erőt 
a maga céljának megvalósítására. A múlt-
nak és jelennek ismerete tájékoztatja a felöl, 
hogy céljának elérésében micsoda erők álla-
nak rendelkezésére. Ellenben a mily arány-
ban figyelmen kivül hagyja az egyházi élet 
a múltat és a jelent, abban az arányban tér 
cl kitűzött céljától. Ez az eltérés nem ^aj, 
ha a múlt vagy jelen egyik-másik tényezőjé-
nek tudatos figyelmen kivül hagyásából ered, 
mert anuak a lulyéb lehet pótolni, lia kell, 
de mindig baj, ha iiemtudásból származik, 
mert helyébe a tapogatóclzás lép. Ez pedig 
már mindenesetre, erő veszteséggel jár s a 
céltól való elhanyatlást von maga után. 

p]zt azt igazságot kell ma hangsúlyoz-
nunk és ismételnünk, midőn sajnálattal ta-
pasztaljuk, hogy ev. egyházunk a maga tör-
ténelmi múltját, annak részleteit oly feltűnő 
lanyha érdeklődéssel kiséri. Imitt-amott hal-
latszott ugyan egy-egy szó az egyházi levél-
tárak, irattárak rendezésének s a beu'nők 
foglalt történelmi anyag megállapításának 
szüksége felöl ; tisztába is hoztak egy pár 
vezérlő elvet : de ezzel aztán jóformán ab-
ban is maradt a terv. S ma ott állunk, hogy 
egyházaink levéltárosai sok érdekes és fon-O. 
tos dolgot tudnak a magunk parochiájának 
múltjából, de arról más persze semmit se 
tud. Mindenki csak a magáét ismeri, de már 
a szomszédjáéról alig tud valamit, vagy 
semmit. A részletekbe belátó és az egészet 
átfoglaló ismeretünk egyházunk történetéről 

nincs, ami van, nem tiszta és világos, mert 
hián\*os, egzoklalú és elavult ismeret. Pedig 
az eféle ismerettel manapság nem lehet meg-
elégedni, mert ez egyenlő azon erkölcsi erők 
f e l a d á s ^ s ^ ^ s ^ l v e k e t a történelmi igazság 
s z o l g ^ ^ t í ^ ^ i S ^ é s z ü n k r e . Nemde oda jtt-
t u n k ^ t ç j p f t . U ^ T a rendelkezésünkre szol-
gáló erők" A y é t tudtunkon kivül elve-
szítjük. . • mi szkodhatunk teljes bizton-
sággal a miUF alapjára, ingadozunk, eltérünk 
elhanyatlunk célunktól. 

Szóval a kimondott programm : egyház-
történelmünk kútfőinek tisztába hozása, át-
tekintése, beható analysise és genetikus szem-
pontok szerint való rendezése — elhangzott, 
de mindösszevéve sem sok, ami belőle ed-
eddig megvalósúlt. Egyházak, testületek, fő-
urak és egyéb levéltárak tulajdonosai hall-
gatnak tovább, ügyet sem vetnek erre a 
nagyon fontos ügyre. 

De ime, még sem hallgatnak min lenüt t ! 
Vagy ha hallgatnak is, csendesen, de annál 
intenzivebben dolgoznak ! 

A pozsonyi ág. h. ev. egyház, látja, 
hogy kézirattára a legfontosabbak egyike. Köz-
történeti, egyháztörténeti kútfők, kéziratok 
nagy mennyiségben vannak ott felhalmozva. 
Érzi kötelezettségét önmaga s az egész ma-o o o 
gyar protestantizmus iránt, 1899-ben meg-
bízza Sclirödl Józsefet ennek a kézirat tárnak 
a rendezésével, katalógusba szedésével. Bele-
kerül vagy 2000 koronába, de hát mi az 
annak a szép nagy egyháznak ? Semmi, vagy 
legalább is nem sok. Ha többe kerülne ak-
kor is megtette volna az az inteligens egy-
ház azért a gazdag kézirattárért . 

Schödl József 1899-ben rögtön hozzá is 
fogott a dologhoz. 



Mert van azzal dolog elég. Még akkor 
is, ha elődjének, Harmath Károly tanárnak 
a kézirattár értékesebb részéről közzétett 
ismertetése adott is neki valami tájékoztatást. 
De érdekes és érdemes munka, mert olyan 
változatos, mint szép tavaszi időn a termé-
szet gazdag nôvén}Tvilàga. 

Van abban a kézirattárban minden. Tudo-
mányos munkák kéziratai tanároktól, tudó-
soktól, melyeknek tárgya történelmi, vallási, 
jogi, bölcseleti, politikai, természettudományi, 
földrajzi, nyelvészeti. Vannak oklevelek, van-
nak magánlevelek kiváló e.aiberektől, a ma-
gyar történelem nagy alakjaitól, az országot, 
Pozsonyt, a pozsonyi eg}^házat, de nem ke-
vésbbé az ország más helyeit érdeklő ügyek-
ről ; eredetiben vagy másolatban, ahogy oda 
kerültek. 

Pozsony mindig gócpontja volt a pro-
testantismusnak. Oda gyűltek az ország leg-
kiválóbb protestáns tudósai, a kik már 200 
éve gyűjtik a kézirattár anyagát. í r tak ere-
deti nagy munkákat maguk is, talán a 
felét annak a szép nagy gyűjteménynek, 
amelyről Schrödl József beszámol. Azonfelül 
sokat másoltak és másoltattak. Bél Mátyás 
talán legtöbbet irt, gyűjtött, másolt és má-
soltatott, s hagyatéka unikuma és büszkesége 
a kéziratárnak. Mellette Michnay András és 
Lichner Pál szereztek a legtöbb érdemet. 

De voltak az egyháznak lelkes hivei is, 
akiknek büszkeségük volt egyházuk virág-
zása. Je szénák János báró egyik alapitója a 
kézirattárnak. Amit az országból, külföldről le-
másoltathatott, beszerezte és elhelyezte a kéz-
irattárban. Példáját többen követték, sokan 
családi levéltáruknak ott kerestek helyet. 

Igy fejlődőt a pozsonyi l}Tceumi könyv-
tár kézirattára legnagyobb jelentőségűvé e 
nemben. 

Schrődl József 4 évig dolgozott rajta, 
mig rendbe szedte. Megnézett minden dara-
bot, megállapította tárgyát, aztán számmal 
ellátva — fasciculusokba rakva — elhelyezte 
a maga helyén. A legszükségesebb részét 
már munkaközben ismertette, kivonatolta, 
hacsak lehetett kinyomatta. 

Most végre legalább egy részét elérte 
vágyainak : katalógusát, pontos tárgymutató-

ját kinyomatják, hogy legalább a közelebb-
ről érdeklődőknek hozzáférhetővé legyen. 

Valósággal öröm nézni munkájának ered-
ményét. Olyan az, mint egy bő aratás. 

A Schrődl József homloka nem eg}^szer 
izzadt, mig napfényre hozta a kincseket. Ju-
talmazza meg érte az a tudat, hogy a pro-
testáns világ kalapot emel munkája előtt ! 

Oh, bárha megvalósulnának eszméi ! Bár 
látnók már, hogy az érdekeltek mindenütt 
hozzálátnak kötelességük teljesítéséhez ol}*an 
áldozatkészséggel, oly öntudatossággal,, mint 
a pozsonyi ev. egyház, s oly kitartó lelke-
sedéssel, mint Schrődl József. 

A kormány 1902. évi jelentéséből. 
Az 1898. évi XIV. t,-cz. 20. §-a alapján 

államsegélyre jogosult lelkészek közül azok 
részére, kik ez iránt folyamodtak, a megfe-
lelő segélyösszegek az 1902. évre is folyósítva 
lettek s ezen segélyt mindaddig fogják él-
vezni, mig a fokozatos jövedelemkiegészités 
folytán oly összegű kongruában lesznek ré-
szesíthetők, mely eléri az általuk 1898. év 
előtt már élvezett államsegélyt. 

Az 1902. év a házasságkötések szempont-
jából normális esztendő volt. A házasságok 
abszolút száma az utolsó években majdnem 
állandóan 170 ezer körül mozog s minthogy 
a népesség szaporodásával nem tar t lépést, 
az ezer lélekre eső házassági arányszám év-
ről-évre csökken valamivel. A lefolyt évben 
169,029 házasságot kötöttek a Magyarbiro-
dalomban, 146,671-et Mag}Tarországon és 
22,358-at Horvát-Szlavonországokban. A há-
zasságkötések arán}Ta a népességhez a társ-
országokban jóval kedvezőbb, mert ott ezer 
lélekre 9 - l házasságkötés esett, mig az anya-
országban csak 8'6. 

A felbomlott házasságok száma 125,727 
volt és pedig halál által 123,066, elválás 
folytán 2661 házasság bomlott fel. A kötött 
házasságok többlete tehát 43,302-t tet t a le-
folyt évben. A társországok ebben a tekin-
tetben is kedvezőbb arányszámot értek el. 

A házasulók felekezeti viszonyai nagy-
jából megfelelnek annak az aránynak, a me-
lyet az eg}Tes hitfelekezetek az összes népes-
ségben elfoglalnak. Ez adatokat a népszám-



lálás megfelelő adataival összehasonlítva a 
következő összeállítást tünteti föl Magyar-
országon : 

Vallás 
A h i t fe lekezetek ará-
ny» u 19CO. é»i n é p - A v ö l e g í n y e k A m-nyasgzonyok 

Biámlái ís szerint közt volt 1802-b«n. 

Római katholikus 48*7 48*2 48*8 
Görög katholikus 10*9 112 l l ' l 
Görög keleti 131 13 9 13 8 
Ágostai hitv. evang. 7'5 7'5 7'4 
Evang. református 14"4 14'1 13'9 
Unitárius 0*4 0*4 0*4 
Izraelita 4*9 4*6 4*6 
Egyéb vallású 0.1 0*0 0*0 

A felekezetileg vegyes házasságok aránya 
az előző évhez képest emelkedést mutat. 
Megfelel ez az emelkedés annak az általá-
nos irányzatnak, melyet a vegyes házasságok 
számának alakulásánál tapasztalhatunk. A 
különböző vallásfelekezetüek mindinkább sű-
rűsödő összevegyülése s a vallási előítéletek-
nek leküzdése, melyet a szabadabb gondol-
kozás elősegít, magukkal hozzák, hogy a ve-
gyes házasságok aránya általában emelkedő 
irányzatot követ. 1901-ben az összes házas-
ságoknak 11*30 százaléka, 17.407 házasság 
volt olyan, melyben a házasfelek kölönböző 
hitfelekezetiiek voltak. 

Népmozgalmi statisztikánk az állami anya-
könyvek behozatala óta a különböző feleke-
zetű házasságra lépők között létrejött meg-
egyezések eredményét is tudakolja. 1902-ben 
az anyaországban 3813 esetben jött létre meg-
egyezés a gyermekek vallása iránt, tehát a 
vegyes házasságok 22'4°/o-ában. A római és 
görög katholikusok közt kötött házasságokat 
(2271), melyek csak statisztikai szempontból 
tekinthetők vegyes házasságoknak s a melyek-
nél megegyezés nem is lehetséges, leszá-
mítva, a vegyes házasságoknak 26 százalé-
kában történt megegyezés. A megegyezések 
közül a nagyobb rész (53'7%) az anya val-
lásának javára esett. Nyeresége a megegye-
zésekből csak a római és görög katholikosok-
nak volt (669, illetőleg 7), a többi felekezet 
többé-kevésbbé vesztett a megegyazések foly-
tán. 

A születések törvényessége szempontjá-
ból vizsgálva az adatokat, az összes születé-
seknek 9 4 százaléka házasságon kívüli vi-
szonyból származott. A törvénytelen szüle-

tések nagy számát sem morális, sem gazda-
sági szempontból nem tekinthetjük kedvező 
jelenségnek, annál aggasztóbb tehát, hogy 
a törvénytelen szülések aránya lassan ugyan, 
de folytonosan növekszik. A 80-as években 
még csak 8*1% volt, a 90-es évek első felé-
ben 8"6, második felében 9*0 és 1902-ben már 
9'4 százalék. Az anyaország magában még 
magasabb arányszámot ad, 9*8-at, mig a társ-
országokban csak 7'0 százalék a nem törvé-
nyes szülöttek aránya. Hitfelekezetek szerint 
legtöbb törvén}rtelen születés az unitáriusok-
nál (13'8%) és a görög keletieknél (13*6%) 
fordul elő, mig az ágostaiaknál csak 6-8 szá-
zaléka törvénytelen a szülötteknek. 

Az újszülöttek hitfelekezetek szerint való 
megoszlás nagyjából megfelel a hitfelekeze-
tek népszámlálási arán}Tának. Volt ugyanis 
Magyarországon az élve születtek közt : 

Róm. kath. . . 51'0 
Görög kath. . . 11 "8 
Görög keleti . . 12*6 
Ágost. hitv. ev. . 6*7 
Ev. ref. . . . 13-2 
Unitárius . . . 0*4 
Izraelita . . . 4'2 
Egyéb és. ismeretlen O'l 

összesen ÍOO'O 
A népszámlálási aránynál erősebben van-

nak képviselve az újszülöttek közt az anya-
országban a római és görög katholikusok, a 
társországokban feltűnően a görög keletiek 
és az ágostaiak. összefügg ez azzal, hogy e 
felekezeteknek az átlagosnál magasabb szü-
letési arányuk van. Az egyes hitfelekezetek 
kiszámított népességéhez viszonyítva ugyanis 
Magyarországon a születési arány követ-
kező volt : 

Róm. kath. . . 40*2 
Görög kath. . 41*5 
Görög keleti . . 37'1 
Ágost. hitv. ev. . 34*8 
Ev. ref. . . . 3 5" 3 
Unitárius . . . 33*4 
Izraelita . . . . 32*9 

összes népesség 38'4 
Az összes halálozásokból az egye s hit-

felekezetekre Magyarországon a következő 
százalékok estek : 



Hitfelekezet. 

Róm. kath. 
Görög kath. 
Görög keleti 
Ág. h. ev. 

4 9-1 
12-3 
14-0 

6-9 
13*9 
0-4 
3-2 
0 - 2 

Ev. ref. 
Unitár ius 
Izraeli ta 
Egyéb és ismeretlen 

összesen lOO'O 
Az egyes hitfelekezetek különböző halá-

lozási viszonyait sokkal kifejezőbben áll í t ja 
szem elé a következő összeállítás, mely Ma-
gyarországon az ezer lélekre eső halálozást 
m u t a t j a : 

Hitfelekezet 

Róm. kath. 
Görög kath. 
Görög keleti 
Ag. 

27-0 
30-3 
29-0 
25-1 
26-0 
27-3 
17-1 

li. ev. 
Ev. ref. . 
Unitár ius . 
Izrael i ta . 

összes népesség 26'9 
Az egyes hitfelekezetek különböző szapo-

rodási viszonyait Magyarországon a követ-
kező összeállítás mu ta t j a : 

Ezer lélekre esett szaporodás. 

Róm. kath. . . 13 2 
Görög kath. . . 11'2 
Görög keleti 
Ág. h. ev. 
Ev. ref. 
Uni tár ius . 
Izrael i ta . 

8 - 1 

9-7 
9-3 
6 -1 

15*5 
összes népesség 11*5 

A népiskolák száma, beleértve a felső 
nép- és polgári iskolákat is, 1901-ben 17,146 
volt, 1902-ben p e d i g : 17,299, vagyis 153-mal 
több, mint az előző évben. 

Ez iskolák közt elemi iskola volt : 16951, 
134-gyel több mint az előző évben ; felső nép-
iskola volt 29, egy gyei kevesebb, mint 1901-
ben ; polgári iskola 319, az előző évinél húsz-
szal több. 

Állami elemi iskola volt 1704, 134-gyel 
több, mint 1901-ben; községi elemi iskola 
1669, 6-tal kevesebb mint előbb, államosítá-
sok folytán. 

A róm. ka th . népiskolák 13-mal7 görög 

katholikusok 5-tel, a gör. keletiek 1-gyel, az 
ágost. hitv. evangélikusok S-czal, a magán-
jellegű iskolák 6-tal az izraeli táké 3-mal sza-
porodtak, a többi jellegű iskolák száma apad t 
és pedig : az ev. reformátusoké 9-czel. az 
unitáriusoké 2-vel, az egyesületieké 8 czal ; 
együttvéve az összes felekezeti népiskolák 
száma 13,397-ről 13,416-ra, t ehá t 19-czel 
emelkedett . 

Tíz évre visszamenőleg érdekes képet 
nyerünk a népiskolák számára nézve : A nép-
iskolák száma az 1892. és 1902-ik években 
a következő v o l t : ál lami 820 —1830, községi 
1942 — 1760; róm. kath. 5507—5513; görög-
kath. 2167—2077; görög-keleti 1812 - 1 7 9 6 ; 
ágost. hitv. ev. 1441 — 1402; ev. református 
2377—2086 ; uni tár ius 50—36 ; izraeli ta 
5 7 6 - 506 ; együt t felekezeti 1 3 9 3 4 - 13416; 
magán 161—205; társulat i 41—88; a nép-
iskolák összes száma ezen tiz óv a la t t 16997-
ről 17299-re emelkedett . Az elemi iskolák 
közül 12279 mellett (72'440/o) volt ál talános 
és 1978 mellett (ll'67°/o) gazdasági ismétlő 
iskola, együt t 14257 elemi iskola; az összes 
elemi iskolák 84'11%-a volt ellátva ismétlő 
tanfolyamokkal . 

folyt. köv. 

Belföld-
A képviselőház megint foglalkoztot az 1848-iki 

i-.c.-kel. Eötvös Károly : Ott van pl. egy furcsa ki-
jelentése a 1. miniszter elnök urnák, amelv et eu 
nem tudok megérteni azzal a kis tudomány nyal, 
múlttal és gyakorlattal, amelyet én a politikíii élet 
terén 32 év óta e Házban szereztem. És oz az, amit 
a t. miniszterelnök ur a magyarországi két protes-
táns felekezet igényeiről be zél, amikor azt mondja, 
liogy vannak függő kérdések, amely fü^gő kérdé-
seket a ket protestáns egyhíz valamiféle bizottsága 
formulázott és amelyekkel a kormányhoz járult , 
hogy ő óhajtja, hogy azok a kérdések az 1S48 : XX. 
törvénycikk szellemében lehetőleg közmegnyugvásra 
megoldást nyerjenek. 

Olay Lajos : Ezzel vezetik félre a református 
papokat és tanítókat! Mind félrevezetés ! Világos 
ámitása a szegény papoknak és tanítóknak. 

Elnök (csenget): Kérem a képviselő urat, ne 
méltóztassék közbeszólni ezért a kifejezésért rendre-
útasitom. 

Chty L a j o s : Beszédben is elmondtuk! Van jo-
gunk elmondani ! Tiz képviselő is elmondta! Amitás! 
Szászor is ámítás ! Xohát ! Halljuk ! 



Eötvös Károly : Az I S I S : XX. t.-c. végrehaj-
tása, akár legyen kívánatos, akár nem Magyarország 
mai helyzetében, a mai tényleges viszonyok közt, 

- sem nerc lehetséges, stm nem kívánatos. 
Olay Lajos : Ugy van! Ez az igazság! 
Eötvös Károly : Ezzel én csal: egyéni meggyő-

ződésemet mondom ki. Az 1 8 4 8 : XX. törvénycikk-
nek S'in szószerinti értelme, sem szelleme meg nem 
engedheti ina azt, hogy a mai viszonyok kőzött ta-
pintatlan módo'i, éretlen bölcseséggel ebbe a kér-
désbe akárki belekapjon. Mert az 1 8 4 8 : XX. tör-
vénycikk olyan konc pciónal a törvénybe iktatása, 
melyre mi egész Európában alkalmatlanok a véle-
mények. nin.senek r.a gérve az eszmék és hogy meg-
érnek-e valaha; a:.t én nem tudom, de annyi bizo-
nyos, hogy egy igen magas exaltációbar. levő kor-
szak ezt törvénybe iktathat t i , de a mi nemzetiségi, 
a mi egyházi, a mi felekezeti, a mi dinasztikus vi-
szonyaink knzött ma ebbe kérdésbe belenyúlni, 
azt a heláibatatlan vihart, amely ezzel járna, a nem-
zetre fölidézni azon borzasztó b&jai mellett, amelyek 
ni* st is megvannak : erre komoly államférfiú, és ko-
moly féi Ii n u nem vá lalk< zliatik. 

'Jisza István gróf miniszterelnök: Az én állás-
pontom ugyanaz a kiindulási pontot illetőleg, mint 
a képviselő uré, hogy az 1 8 4 S : XX. törvénycikket 
szó szerint végrehajtani nem leliet, hanem igenis 
azt tartom, hogy az egyházaknak azon nagy érdekeit, 
amelyeknek kielégitése az 1 8 4 8 : XX. törvénycikk 
végrehajtásának nem minden tekintetben helyesen vá-
lasztott jelszava alatt indult meg, igenis, az 18 IS: 
XX. tö vénycikkben lefektetett igéret végri hajtása 
gyanánt elő lehet venni és ki lehet elégíteni, hogy 
milyen sorrendben és hogyan, azt precize. részlete-
sen mondtam meg julius 6-iki beszédemben, lia el-
kerülte figyelmét, legyen szives elolvasni. 

Eötvös Károly: Xem kerülte e ' ! 
Tisza István gróf miniszterelnök: Ha pedig 

nem kerülte el, akkor mai támadási ezei a cimen 
valóban teljesen érthetetlen előttem, mert ott még 
a kérdések sorrendjét is világosan megmondtam. 
Csak jellemzésül hozom fel, hogy ma midőn a kép-
viselő ur azt mondta, hogy az 1 8 4 8 : X X . törvénycikket 
végivh 'jtani nem lehet, frenetikus helyeslés találkozott. 

Nessi Pá l : Nem a mi részünkről! 
Bodoky Zoltán: A vitarendező részér .1 : 
Tisza István gróf miniszterelnök : Én ma csak 

az ellenzék vezéregyéniségeivel foglalkozom, tehát 
Olay Lajos képviselő úrral — kérem iliő tisztelettel 
fogadni, hogy íóla emlékezem meg, aki ugyvan-ozott 
es lekesedett azon, amit Eötvös képviselő ur mon-
dott. Már pedig, midőn julius íi-áu nzt mondtam, 
hogy az 1848 : XX. törvénycikket ugy végre haj-
tani. ahogy azt a törvény szövege involválja, senki 
sem akarja, akkor éppen Olay Lajos ur mondta ezt: 
de én akarom ! 

Ezek után az egymással teljesen ellenkező nyi-
latkozatai ulán a képviselő urnák, azt hiszem, feles-

leges fontosságot tulajdonitok k,z általa éppen az 
1S4S : XX. -törvénycikk révén :na is használt, ke-
mény. mosdatlan és illetlen kifejezéseknek, mert 
csakugyan látszik, hogy nem ludja, miről van szó, 
nyilatkozatainak tehát abszolúte semmi súlyt tulajdo-
nítani nem lehet. 

Olay La jos : En már kijelentettem, hogy én 
leszek az első, aki követi az 184S: XX. törvény-
cikk végrehajtásában, mert szerintem ez a nemzeti 
állam kiegészítése lenne. IIa ő (Tisza) azt nem akarja 
keresztül vinni, hogy a protestáns papok és egyházak 
adózói becsületes ellátással és adórendszerrel láttas-
sanak el. akkor ne mondja azt hogy az 1 8 4 8 : X X 
törvénycikk't akarja végrehajtani, mert az nem igaz. 
Akkor mondja azt, hogy ezt akarom és ezt csinálom. 
Mert igenis fentartom az esetben, ha a miniszterel-
nök most sem lenne egyenes, hanem most is sze-
mét forgatná, hogy ez ámitás a szegény reformá-
tus tanítókkal szemben. 

Tisza István gróf miniszterülrök: T. Ház! Iga-
zán kérem a t. képviselő ur számára ei yliitő körül-
ményül betudni, hogy nem tehet róla, de igazán 
nem tudja mit beszél, általában nem ismeri a kér-
dést és fogalma sincs arról, miről van szó. 

A piótestáns egyházak az 1S48 : XX. t.-c. 
végrehajtásának firmája vagy jelszava, vagy cime, 
alatt, abban a memorandumban, ame'yet az egyhá-
zak erre a célra kiküldött együttes bizottsága át-
adott a kormánynak, a viszonosság és jógegyenlő-
ség szempontjából valamint anyagi tekintetben kér-
nek különböző intézkedéseket. Az anyagi kérelmek 
három csoportra oszthatok. A', első csoport, amely 
anyagilag a legnagyobb összeget igényli, az adóre-
form, a másodig csoport a lelkészi kongrua kérdé-
sének szabályozása, a harmadik csoport azután kü-
lömböző kisebb kultu-ális és egyházi célok elérése. 
Az első két kérelemre nézve volt szerencsém a 
múltkor itt egészen világosan kijelenteni, hogy az 
adóreform kérdését mentül előbb sürgősen megva-
lósitandónük tartom. 

Olay Lajos: Ez helyes! 
Tisza István gróf miniszterelnök: A második 

csoportot összhangba kell hozni természetszerűleg 
más felekezetek lelkészeinek megfelelő -'otációjával 
is. és ehhez a kérdéshez akkor lehet hozzányúlni, 
mikor az állam pénzügyi eszközei ezt megengedik. 
Raj ta kell lennünk, hogy ez mentül előbb bekövet-
kezzék. 

A harmadik csoportról, amely a legkisebb a 
három közt, a múltkor nem nyilatkoztam, de lia a 
képviselő ur akarja, kijelenthetem, hogy nézetem 
szerint a harmadik csoportban felhozott különböző 
egyházi és kulturális cél elérését az által kell az 
egyházaknak lehetővé tenni, hogy az az államsegély, 
amely most is évről-évre adatik, successive emel-
tessék és mindezen célok kielégítésére alkalmas le-
gyen. 

Ez a programul mindazon ügyekre nézve, ame-



lyek az 184S : XX. törvénycikkel kapcsolatban fel-
merü'tek. 

Ezt megérti mindenki! Es én akkor, mikor az 
1848 . t.-cikk végrehajtása cimén az illetékes fak-
torok ezt kérik a kormánytól, nem beszélhetek az 
1 8 4 8 : XX. t.-c. végrehajtása cimen egyébről, mint 
amit tőlem ezen a cimen kívánnak. 

A dniiàntuli hitv. ev. egyházkerület köz-
gyűlése ez idén Pápán tartatott meg Gyurátz Fe-
rencz püspök és ihászi Iliász Lajos egyházker. fel-
ügyelő ikerelnöklete melett. A gyűlés maga julius 
hó 20-ára volt egybehiva, de az egyes bizottságok 
már julius 18. és 19-én megkezdették tanácskozá-
sukat. A ker. gyűlés tagjai feltűnően nagy számban 
jelentek meg Pápán,- ahol a gyülekezetnek szívesen 
látott vendégei voltak. Már 19-én teljes létsz;';_ '-an 
együtt voltak a ker. képviselők. E napon tisztelgett 
a lelkészi kar küldöttségileg Gyurátz püspöknél és 
Iliász felügyelőnél; ez utóbbinál a pápai evang. egy-
ház is megjelent, liogy őt üdvözölje. Az egyházker. 
elnökség köszönettel fogadta a küldöttségeknek tisz-
telgéseit. Julius 18-án d. u. az egyházker. népis-
kolai bizottság Bognár Endre és dr. 0 i f f y Lajos 
elnöklete mellett s a gyámintéze'i bizotmány Löw 
Fülöp és Matus György elnöklete mellett tartotta 
meg tanácskozásait. Julius 19-én reggel 8 órakor 
az egyházker. lelkészegylet tanácskozott Gyurátz püs-
pök elnök'ése mellett nagyszámban megjelent tagok 
részvételével a pápai egyháznak ujonan épült disz-
termében. Gyurátz püspök lelkes szavakkal üdvözli 
a t sgo\a t . Megnyitó beszédébea serkent, buzdít a 
lelkipásztori teendők Jai)kadatian teljesítésére. ,.Le-
gyen a mi eszményünk a Krisztus, őt kövessük, hit-
tel vele egyesüljünk az ő evangéliumából merksün.v 
erőt. Ezzel fegyverezzük fel magunkat. Az evang. 
élezze ki fegyvereinket, ekkor ez nem tompul meg 
az ellenség si^a' ján. Mert egyházunkra nehéz idők 
járnak. Xem szabad csüggednünk. A Krisztusnak 
evangélioma Iste.inek hatalma a hívek üdvösségére. 
Ostromolni, keresztre verni, tövissel koszorúzni lehet 
ugyan az evangélium híveit, de legyőzni nem. Ha 
pedig a vezér helyt áll, ha tetteiből h;t, bizalom 
sugárzik, ott nem lehet baj. Ez a sereg győzni fog. ' 
További szavaiban lelkesítve szól a lelkészi nehéz és 
magasztos teendőkről. Majd szavait ezen szép jel-
szóval fejezi be: .,Ne csüggedjünk, velünk van a 
Krisztus, él hitünk — a d adal a mienk !" Beszédét 
a jelenvoltak helyeslése követte; a befejező szavak 
után pedig leli es éljenzés hangzott fel. — Ezuián 
Zábrák Dénes jegyző olvasta fel tartalmas évi jelen-
tését, amelyben öivendve hozza tudomásul az egy-
házmegye/ lelkész-egylet* k buzgóságát, tevékenysé-
gét i azoJó munkásság 1. Az elmúlt évben 23 érte-
kezés olvastatott fel az értekezletek ülésein. Igy a 
protestáns autonómiáról é tékes felolvasást tartottak : 
Payr, Forkoláb, Moliáesy; Bancsó és Páimay a 
bibliáról. Sokan foglalkoztak a liturgia kérdésével, 
igy: Stettner, Balogh, Lagler, satöbbi. Az értekez-

let óhajtandónak véli, hogy ezen érdekes és é t é k e s 
munkák szélesb körben is ismertté legyenek. E cél-
ból a "vallásos estéken ezeknek felolvasását ajánlja. 
E pontból élénk vita indult meg a vallásos esték-
rő', ezeknek épitő hatásáról. Horváth esperes a val-
lásos esték ellen szól; vele szemben Gyurátz, Posz-
vék, Balogh Elemé' lelkesen kelnek a vallásos es-
ték védelmére. Az értekezlet egyhangúlag a vallásos 
esték mellett foglalt állást és melegen ajánlja ezek-
nek a téli estéknek tartását. A vasárnap megszen-
telése általánossá tételének szükségét érezve a gyű-
lés, megk-.re^ni határozta a ker. g-yülést, egy űj 
szigorúbb törvény alkotása céljábó'.. A liturgia kér-
dése, melynek tanulmányozása egy küiön bizottság-
nak adatott át, oly értelmű határozatot involvált, 
hogy az egyes egyházak felhivatnik az ő kö: ükben 
fennálló istentiszteleti r e n d p l W k közlésére, hogy 
k y majd a bizottság- egy sorrendet ádapitson meg. 
Elhatározta a gyűlés, hogy az egyházak története 
megírandó. E végből elhatározta, hogy a Gainauf-
féle é'lékes, kéziratban levő munka kinyomattassék. 
A ker. lelkészi gyűlés foglalkozott a borsodi rel. 
lelkész-egylet ismeretes köriratával. E kérdés nehogy 
ugy tűnjék fel. mintha Cicero pro domo beszélnénk, 
a másnapi kerületi közgyűlés elé utaltatott és ott 
is tisztán a világi elemnek belátására bizatott. Az ér-
tekezlet Sclioltz által Lemutatott konfinnatiói emlék-
lapok közül 5000 példányt kinyomat. A más val-
lású öngyilkos halottak eltemetésére nézve az érte-
kezlet teljesen a veszprémi egyházmegye állaspont-
jára helyezkedve kimondta, hogy a lelkészt egyik 
irányban sem lehet imperative utasitani. Ez teljesen 
a lelkész pasztoralis bölcsességére, tapintatára bizatik. 
A lelkésztársak felkéretnek, hogy a kőszegi leány-
iskolánál létesített úi alapítványt, amelynek kama-
taiból egy szegény dunántuli ev. lelkészleány k a r -
jon évenként segélyt, adományaikkal növeljék. Majd 
Kapi Béia olvassa fel tartalmas értekezését ily cí-
men: ,,A biblia és társadalomnak egymáshoz való 
viszonya/' — A munkát az értekezlet végig nagy 
fieye'einmel hallgatta s annak szélesebb körben ter-
jesztését kívánatosnak mondotta. Yégüt al ertekezlet 
melegen ajánlja a kühnissió ügyét és Scholtz lel-
késztársunk .,Kü!missió" cimü lapját a tagok figyel-
mébe, támogatásába A tanácskozás Gyurátz buzgó 
imáj i záita be. Es 'e 6 órakor ugyancsak a ta-
nácsteremben előéitekezktre gyűltek egybe a köz-
gyűlési tagok, a melyen hosszantartó heves viták 
mellett készítették elő a másnapi közgyűlésnek egyes 
fontosabb kérdéseit. — Julius hó 20-án reggel ]li 
9 órakor az újonnan díszített evang. templomban 
gyámintézeli istentisztelet előzte meg a közgyűlés 
megnyitását. Az ünnepi beszédet Kiss János szom-
bathelyi prot. gyülekezetnek evang. lelkésze tartotta ; 
szép találó képekben, költői hasonlatokban gazdag 
beszéol volt. Közben a pápai egyház vegyes kara 
énekelt Kapi Béla vezetése mellett. Az istentiszte-
let végeztével megkezdte táigyalásait a köigyű'és 



Gyurátz Ferencz püspök és ihászi Ihász La jos egy-
házker. felügyelő, főrendiházi t ag elnöklése mellett. 
A gyűlést ihászi Ihász La jos felügyelő nyitotta meg 
felette aktuális, a gyűlés figyelmét végig lekötött 
beszéddel, amelyben bizalmat szavaz Tiszának a 4 8 : 
XX.-ér t . A beszédben igen találó képét festette az 
evang. egyház je 'en helyzetének. F á j j a mutatot t rá 
az ev. egyház derekának, zömének: a középosztály-
nak rohamos gyengülésére. Beszédének folyamán va-
lósairól n"inzötgazdás/ali értekezést tar tot t a magyar 
nemesi osztály Injairól, ezeknek okairól. Majd meg-
hatottan emlékezett meg prot . egyházunk nagy ha-
lottairól. Kü'önös n szép szavakban adózott Jókai 
Mór érdemeinek; kiről szólva könnyeket csalt sokak 
szemeiben. A beszéd, ame'yet a hallgatóság több-
ször élénk helyesléssel szakított félbe, — teljes szö-
vegében felvétetni h a t á r o z a t o t t a jegyzőkönyvbe. A 
jegyzőkönyv hitelesítő bizot tság: Kiss Lajos, Madár 
Mátyás, Kluger Endre, Barcsa Dezs j és Berzsenyi 
Dezső személyében alakít tatott m j g . Ezután a mi-
niszteri leiratok kerültek tárirya'ás alá. Elénk v i t i 
indult meg arró1, hogy vájjon a kei. gyűlés ezen-
túl mikor tartassák. Bélák Is ván, Mesterházy Gre-
deou arra kérik az elnökséget, hogy ezentúl szep-
temberre hívja össze a gyűlést . Majd a püspöki je-, 
lentést teijeszti be Gyurátz pils >ök, kiemelvén en-
nek egyes fontosabb pontjai t . Igy örömmel szolgált 
tudomásul, hogy a kultuszminiszter Kubinyi Mihály 
személyében a soproni képezdéhez állami gazdaság-
tani tanár t küldött. Ezért a miniszternek hálás kö-
szönetet sza/az a gyűlés. A felekezeti tanitók fizeté-
sének tárgyalása meleg érdeklődés mellett került 
szőnyegre. Gyurátz püspök és utánna C&uppon es-
peies lelkesen keltek a tanítóság érdekeinek megvé-
désére. Követelik a kántori javadalomnak a nyug-
díjba leendő beszámítását és a fizetésnek az állami 
tanitóki ak fizetésével egy színvonalra emelését. Ugyan-
ezzel kapcsolatban kimondja a közgyf.lés, hogy a 
lelkészi fizetés 2 fOO kor. törzsfizetésben, ötödéves 
2 0 0 2 0 0 ko ronában kérelmeztessék a kormánynál. 
Poszvék Sándor igazgató terjeszti be jelentését a 
főiskolai nagjbizot tság működéséről. Ennek kapcsán 
tudomásul szolgál a kőszegi leánynevelő intézetnél 
előfordult személyi változás A soproni ev. tanitóké-
pezdének szükségessé vált átalakítása, kibővítése cél-
jából elhatároztatott , hogy ez egy bizottságra bizas-
sék, mely az építésszel értekezzék, tervezetet készit-
s fn . A tanitó képesítő vizsgálat szabályzata módosit-
tatik. Ezentúl mint az érettségi vizsgán, ugy fogja 
magát a képesítőn is képviseltetni az állam. A sop-
roni theologián a IV. évfolyam megnyitása elhatá-
roztatik s evégből egyelőre se?:4dtaiiár nem alkal-
maztatik, hanem 2 lelkész tart előadást, a többi 
órát pedig a meglévő tanerők vállalják magukra. A 
soproni főiskoláknál az intézeti orvos állását rend-
szeresiti évi 7 0 0 korona fizetéssel a közgyűlés. A 
; oproni tápintézet súlyos anyagi gondokkal küzd, 
mert még a legvagyonosabb fiu után is, aki pedig 

a teljes dijat fizeti — fizeti.i kénytelen, miután a 
tápdi j igen csekély. E kérdés a főiskolai bizottság 
e.é utal tat ik. A theol. akadémián igazgatóvá Poszvék 
Sándor lett újból megválasztva. Hering Zsigmond 
referál a kerületi pénzügyi bizottság működéséről. 
Javaslatára Löw Fülöp bevála-ztatik a bizottságba. 
Majd Simkó Endre u j aiszámvevő te-:zi le az esküt. 
A hitoktatók díjazása aránylagos lu lcs szerint fog 
eszközöltetni, Határozatba ment, liogy ezentúl a köz-
alapi és Baldácsianum-segély egyszerre osztassék 
ki a pénzflgyi bizottság által. Az államsegély — 
bizonytal il lévén — biztos felosztási terv nem ké-
szíthető. M ndamellett kétféle számítással tesz pió-
bát a kerü le t ; egyiknél a tavalyi segély vétetik 
alapul, a másiknál a reménylett államsegély. E sze-
rint k a p n a : kőszegi iskola 1 2 , 0 0 0 K.-t. pozsonyi 
diákonissák 3 0 0 K.-t , Frankné 1 0 0 K.- t , Kanizsa 
3 0 0 K.-t , Nagy Lajos 4 0 0 K.-t , Nemes-Pátró egy-
ház 1 0 0 K.-t . A Schaetzel-féle alapítványra nézve, 
amelynek kamatai a soproni theol. akadémián a j o g -
t an í rnak fizetését van hivatva pótolni, — elhatá-
roztatott , hogy ez az egyetemes egyház elé ter jesz-
tessék döntés végett. A Ker. pénziárban általános 
vagyon törzskönyvnek vezetését, amelybeu az összes 
egyházak passzívái és aktívái nyilvántartatnának, — 
tekintettel amaz óriási nehézségekre, melyekkel ez 
já rna , nem fogadja el a kerület . Az egyházkerület 
tudomására hozza :tz összes gyülekezeteknek, liogy 
egyes feleknek is kész 5 száza1 ékos kölcsönt adni 
kellő bi/tositék mellett , mert tőkéi gyümölcsözése 
aggályos. Báró Solymossy L . 4 0 . 0 0 0 kor. alapítványa 
tudomásul szolgál és az utódoknak köszönet sza-
vaztalik. Papp József es Simkó Endre 7 0 0 kor. 
lakbért kérnek, Horváth Samu iskolaszolga 7 0 0 kor. 
fizetést. A gyűlés megadta. A püspöki t i tkár 5 0 0 
kor. lakbére, az egyház-ker. főjegyző 2 0 0 és aljegyző 
1 0 0 kor. tiszteletdíja állandósít4atik s közvetlenül 
a ker. pénztárból utalványoztatok. A soproni theol. 
hallgatók által rendeztetni szokott vallásos esték 
útiköltségeinek fedezésére 2 0 0 korona segély folyó-
sittatik. -— Az iskoia díjhátralékait behajtani és a 
behajthat lanokat törölni hataroztatik. Jövőre a táp-
intézetben az első három hónap után be kell fizetni 
a dijakat, aki be nem fizeti hátralékait , az bizo-
nyítványt nem kap és a következő évben fel nem 
vétetik. Az összes egyházkerületi pénztárak kezelésére 
a szokott óvás mellett a felmentvény megadatik. A 
mult évben 3 0 . 9 0 9 korona nyugdi ja t fizettek ki 7 5 
lelkésznek, 11 tanárnak és 71 tanítónak. Ebből a 
lelkészek 2 0 , 7 1 2 koronát kaptak. A tanférfiak nyug-
dijait lassankint beszüntetheti a gyámolda, tehát ké-
pesek leszünk a lelkészi nyugdi jakat viselni. Hering 
Zsigmondnak szakavatott jelentésére a közgyűlés 
jeg)zőkönyvi köszönetet szavaz. Gombócz Miklósv a 
soproni gymnázium igazgaztója, szeptember 1-én 
nyugdíjba megy. A közgyűlés hosszú, buzgó, köte-
lességtudó munkájáér t köszönetet szavaz neki. Az 
igazgatói állást egy u j nagybizottsági ülés augusz-



tus havában fogja betölteni. Majd Bognár Endre 
terjeszti by jelentését- az egyluzker. népisk. bizott-
ságról. amely örvendetes képét nyúj t ja kerületünk 
népoktatásának. Kapi Gyula igazgató referált a ta-
nitók egyleti alapszabályairól. Majd pedig a zenepár-
toló egyesületről szói, ahi l világi elnökké közfelkiál-
tássá1 Enkosz Ivároly lett megválasztva. Bognár 
Eridre íefeiál a véleményező bizottságról. Ennek 
kapcsán a gyűlés behatóan foglalkozott a miniszteri 
l e i r a t a i , amelyben előlegesen kér jelentést az isko-
lai 7agyon változtatására vonatkozó szándékról. Bar-
cza Géza nem Ját ebben sérelmet, sőt az állani be-
folyását jónak tar t ja . Bélák István felügyelő ur ez-
zel szembe he.yezkedve, feltétlenül sérelmet lát benne 
s bevárandónak tar t ja az egyet, egyház határozatát. 
Dr. Kluge Endre. dr. Ajkay Béla hason értelemben 
szó'alt fel. A gyűlés igy határoz s az ügy?t az egye-
temes gyűlés elé vi-zi. Hangos puszta, miután az 
elcsatoLis ügye még nincs kellőleg előkészitve, lé-
kül (le tik az egyházmegyéhez a kellő információk be-
szerzése céljából. Táigyalás a á vétetik a kultuszmi-
niszternek, azon megkeresése, a melyben a m ig;, ár-
ból y i ev. tani 'ót , Wurcli Gyulát el csapati; i kéri, 
miután ez nem tudja a magyar nyelvet k ' l l ő ered-
ménnyel tanitani. Gyurátz püspök íöl tá ' j i a kényes 
helyzetet, melyJ^n mi is, az állam is áll. Wuvch 
tanitó elbocsátására nekünk nincs okunk, hisz ó az 
ő képesítését éppen egy állami tanítóképző intézet-
ben nyerte. A miniszter pedig ragaszkodik az elbo-
csátásához. A tanitó nem h a j a n d ó nyugdíjaztatását 
kérni. A kerület elharározta, hogy Wurcli Gyula ta-
nitó ellen szigorú vizsgálat és fegyelmi eljárás in-
dítandó. Krasstovácz, Zágráb ügyében, a Zmaila Mauc 
Iván ügyét illetőleg sziguru vizsgálat indítandó s a 
lelkészi szamadásra hívandó fel. — Zmailát mi el 
nem ismerhetjük lelkésznek s ezért a dunántuli ev. 
ref. ker. püspök is értesítendő, hogy ő is vonja visz-
sza tőle u megbízási. Bikái utasít tat ik, liogy az anya-
egyházhoz 100 kor. díjjal járul jon hozzá s ennek 
megfelelően részesüljön a jogokban is MajJ a kér-
vények tárgyalásánál Márton E 'ek zágrábi missziói 
segédlelkész kérvénye, a m t h b e n uiiátalányt kér, a 7 0 
korona megadatik. A jövő ker. gyűlés helyéül Kőszeget 
jelöük ki. A gyűlést a püspök bu/.gó imája zárta be. 

A danántaii ág. h. ev. egyház kerület gyám-
intézetének közgyűlése f. jul ius hó 21-én d. b. S 
órakor volt a pápai ev. egyház dísztermében Lőw 
Fülöp és dr. Berzsenyi Jenő elnöklete mellett. Ének 
s ima után dr. Berzsenyi Jenő ta r t ja eg elnöki 
megnyitóját, a melylyel szónoki sikereinek egyik leg-
szebbjét aratta, mert beszéde az összes jelenvolt ikra 
igen mély és maradandó l>enyomás: tet t . Majd Lőw 
Fülöp olvasta fel évi jelentését, a melyben amaz 
eszmét veti fel, hogy kivána os voina, ha a Gusz-
tá7 Adolf-egylettel szorosabb viszonyba kerülhetnénk. 
a z evang. egyetemes egyházi gyámintézeti elnökségre 
Gyurátz Ferencet vahisztja a gyű és. Ezután Hor-
váth Dezső jegyző olvassa fel ama 11 folyamodó 

egyház anyagi helyzetének hü képét nyújtó j e l en té -
sét, amelyek a szeretet adományért és ;; Palló-féle 
alapért folyamodnak. Nagy-Kanizsa 8 0 0 korona Bán-
falva 2 5 0 korona, Palló-félében részesültek ; Xagy-
Vázcony 8 0 0 korona, La j tau j fa lu pedig 2 5 0 korona 
segélyben, a többiek: Bánk. Galsa, K.-Yath, Siká-
tor, Dunaföldvár, Némedi, Bikács 1 5 0 1 5 0 kor. 
segélyt kapnak. Az egyetemes gyámintézethez ajánl-
tatup.k: Bohonc, B.-Sz.-László Gecse, Hanta, Teés, 
Sand, Talián-Dösögd, Győré, Balf. özalapi segélyre 
terjesztetnek fel a f t . püspök úrhoz: L . - U j f l u , A.-
Lendva. Szent-László, Z.-E^erszeg, Zágráb, X.-Ka-
nizsa, Dnnaföldvár. Csáva, Nemeskér, Hetye, Bánk, 
Külső-Yath, Míhályháza. Hany, Dörgicse, Ki.szthely, 
Légrád. J a n i , Uljaink, Antunovác, Tab, Siklós. Győr-
Szemere, Győr-Ujfalu. A Gusztáv Adolf egy'etliez 
valamennyi folyamodó 100 - 1 0 0 koronát kapott . 
Balf, Sill-Sárkánv, Grodnó, A.-Lendva; 5 0 — 50 ko-
ronát, Kiss Lajosné. Sass Lajosné, Kemény és Zá-
borszkyné, Fieischacier A.-né. — 100 — ÍOO koronát 
kapot t : Kőszegi leányiskola pozsonyi diakonissa, 
Csáva, Yásárosfalu, Lövő, Damonkosfa. Hodász, 
Szentlászló. Ménfő. Ezenkívül még s.-ámos egyház 
réízesiilt kisebb-nagyobb segélyben. Az egyházker. 
gyámintézet ez idén is nemesen tel j esi m ; s a m a i t á 
nusi tisztet. A gyűlés Lőw Fülöp elnöknek buzgó 
fohászával ért véget. 

Röich Jen« meagyesi érdemdús egyhízfelügyelő 
elhalálozása után a medgyosi ev. egyház egyhangú-
lag dr. Hering Zsigmondot, soproni ügyvédei, a 
dunámuli egyházkerület számvevőszéki elnökéi vá-
lasztotta egyházfelügyelőjévé, a ki el is fogadta és 
folyó év június hó 26-án ünnepélyesén lett beiktatva. 

G) íí éseket tartottak minap a k-zépisk >iai taná-
rok, polgár iskolai tanárok, az egyetemes tanitógyil-
lés, az állami tanitók, a katholikus tanitók, a refor-
mátus tanitók, i' zsidó tanitók; csík éppen az ágos-
tai hitv. ev. egyház tanárai és tanitói nem szereztek 
még egyesületet. Xagyon sokszor fölemlítettük már 
azt. E lvárha tn i az evang. egyház a középiskolai ta-
nároktól, hogy a rájok bízott fon'os érdekek felvi-
rágoztatására ők is tartsanak közös gyűléseket; a 
néptanítók az eziedéves ünnepek alka'mával megala-
kították a maguk külön egyesületét, megál 'api tot lák 
az alap^zaoályt ; de azó'a hiába várjuk a működés 
megkezdését. íme 1 yibánosan felhívjuk azokat, akikre 
az alapszabály megerősittetetése bízva voll: adjanak szá-
mot eljáiá>ukról, annaklak adályairól vagy eredményéről. 

A magyarhoni Egyetemes Evang. Egyházi Gyám-
intézet Komáromban 1 9 0 1 . é*i szeptember h> 29-én 
megtartandó XLIV. évi közgyűlésének napi rendje : 
A közgyűlést megelőzőleg az Egyetemes Gyáminté-
zeti bizottság f. évi szeptember 27-én délelőtt 9 
órakor Budapesten (a pesti evang. egyház Deák-téri 
termében) előkészítő ülést tar t . A bizottság tagja i 
szeptember hó 28-án Budapestről a keleti pá lyau i -
varból reggeli 7 óra 30 perckor induló gyorsvonat-
tal Komáromba indulnak és oda délelőtti 9 óra 2S 



perckor érkeznek. Komáromban délelőtti 10 órakor 
az ottani evang. egyház tanácstermében bizottsági 
ülés tartatik. Különben ezen napnak szabad órái a 
Luther-társaság rendelkezésére állanak. A következő 
napon, a/az f. évi szeptember hó 29-én reggeli 9 
ó'akor a komáromi ág. hitv. evang. templomban 
gyámintézeti Istenitisztelet tartatik, ezzel kapcsola-
tosan ott a templomban offertorium lesz az Egyete-
mes Gyámimézet nagy szereM adományára. Ezek 
után ugyancsak azon templomban megtartjuk fél 11 
órakor az Egyetemes Gyámintézet ->vi közgyűlését, a 
k ö V ' t k e z f l tárgysorozattal: 1. Világi elnök megnyitó 
beszéde. 2. Egyházi elnök évi jelentése. 3. Az egy-
házi elnöki tisztségre megejtett szavazás eredmé-
nyének kihirde'ése s az u j egyházi elnöknek hiva-
talába való iktatása. 4. Az u j alapszabályok kihir-
detése. 5. A bányai egyházkerületi gyámintézet je-
lentése. 6. A dunáninneni egyházkerületi gyáminté-
zet jeléntése. 7. A dunántu i egyházkerületi gyám-
intézet jelentése. 8. A tiszai egyházkerületi gyámin-
tézet jelentése 9. A számvizsgáló bizottság jelentése 
a mult évi számadásokról, forgalmi- es mérlegszám-
la-kimutatással. 10. A központi bizottság javaslata 
a segélyek felosztása iránt. 11. A Gusztáv-Adolf-
egyleti ügyek. 12. Egyéb folyó ügyek és inditvá-
nyok. 13. A jövő évi közgyűlés helyének kitűzése. 
14. A jegyzőkönyvet hitelesítő bizottság kiküldése 
J e g y z e t . Ezen ugy gyámintézeti, mint Lu-
ther-társasági ülésekkel kapcsolatban lévő helyi ün-
nepélyeknek sorrendjét a komáromi egyházi tanács 
külön meghívóban fogja kitüntetni. Mindezen ülé-
sekre a gyámintézet tagjai s egyházi közügyeink 
barátai ezennel tisztelettel meghívatnak. Balassagyar-
maton, 1904 . évi julius hó 6-án. A Magyarhoni 
Ríryetemes Evang. Egyházi Gyámintézet elnöksége 
nevében: Dr. Baltik Frigyes e. elnök. 

T E M E T Ő. 

Perlaky Elek. 
Lelkes, buzgó tagját , kiváló, nagytudásu és 

áldozatkész vezér fér fi át vesziteUe el egyházunk Per-
laky Elekben a mult hónap 19-én. Érdemeinek 
méltatásául emeljünk neki itt is emléket és jegyez-
zük fel róla a következők!) n röviden összefoglalt 
megemlékezést. • 

Szü'etett Győrben 1840-ben . Atyja jó módú, 
előkelő posztókereskedő vo t, abból a Perlaky csa-
ládból, mely a dunántu i egyházkerületnek annyi 
kiváló egyházi féríiűt, lelkészt, esperest és superin-
tendenst adott. Győiött, Felsőlövőn és Sopronban 
tanult, majd jogot és gazdaságot végzett. Azt a mély 
vallásos érzést pedig, m e l y egész valóját áthatotta, 
már mint gyermek a családi Körbea szivta magába 
és egész é le tén át hiveu ápolta. 

Mint fiatal gazdász gyakornok került a g •óf 
Károlyiak uradalmába, hol csakhamar feltűnt az éies 
eszű ifjú ::TÓf Károlyi Alajosnak, a ki azután annyira 
megszerette, h'ogy midőn uiiui nagykövet Londonba 
ment, őt választotta és vitte magáva' t i tkárul. I t t 
azután bő alkalma volt megismerni az angol nép 
életét, annak legfelsőbb osztályait, azt a tet"tés nél-
kül valá igaz vallásosságot, mely oly csodálatos 
áldozatkészégben nyilatkozik. Innen bejárta Angol-
ors/iág nagyobb városait, nevezetesebb vidékeit, a 
nyugot legkiválóbb helyeit, beutazta Amerikát és gaz-
dag tapasztalatokat gyűjtött az egyes népek életiben 
megnyilatazó sajátos szellemről, faji jellegről és lelki 
erőről, melyekből azután mások mulattatására és 
okulására készséggel hozott elő ót és újat. 

Ebben az időben, az állami ügyeket intéi-ő 
nevezetesebb egyénekkel való érintkezés hozta neki 
azokat a kitüntetéseket, melyekről ő nem igen szo-
kott nyilatkozni, a királyi tanácsosságot, az olasz 
királyi koronarendet és a francia becsületrendet, mely 
utóbbiakról bár hoszszabb idő óta közelebbi viszony-
ban voltunk vele, csak most, halála alkalmából ér-
tesültünk. 

Ezen időben választotta meg a győri gyüleke-
zet, mint a gyülekezetben külbirtokost, konvent tag-
nak, mely oly nagy örömet szerzett neki, mint azt 
köszönő levelében megirta, hogy azt, mint a hazai 
egyházi élet terén első kitüntetési és bizalonmyilváni-
tást legkedvesebb emlékei közé sorozta és készséggel 
küldötte Londonból sterlingekben az egyházi önkén-
tes adót. 

Midőn Károlyi Alajos gróf a nagykövetségtől 
megvált, ő is haza jött vele és átvette a gróf Ká-
rolyi ur dalinak központi pénztárának kezelését és 
mint a gróf bizalmasa, azok fő intézését. Es liogy 
gróf Károlyi mily nagyra becsülte, mi sem mutat ja 
inkább mint hogy a nagyszámú kegyúri plébániákra 
az általa tett presentalásokhoz mindig megkívánta az 
ő előterjesztését, habár tudta, hogy buzgó evangeli-
kus, a mit nagyra becsült benne. Általában mindig 
a legnagyobb kegyelettel ós melegséggel emlékezett 
meg az ő ,,boldogult gróf járó l / ' a ki felvilágosult, 
toleráns, igazán vallásos érzésű róm. kath. főúr volt. 
a ki Londonban a titkári jelentéseket sokszor azzal 
szakitotta félbe : .,no most hagyjuk abba. menjünk 
a templomba; siessen, ine:t az ön temploma messze 
v a n / ' 

Volt országgyűlési képviselő, s a kormány gazda-
sági ismereteit nagyra becsülte; a gazdasági intéze-
tek vizsgáira, mint kormány képviselőt többször ki-
küldötte. 

A közegyházi élet terén a br. Baldácsy-féle 
bizottságban - szerepelt először, mint a dunántúli egy-
házkerület egyik képviselője, melyi:en a legutóbbi 
időkig igen hasznos és tevékeny munkásságot fejtett 
ki. A bizottságnak hosszú időn át volt gazdasági 
referense, aki a birtokokat beutazta, a szükséges 
építkezéseket kezdeményezte és sürgette s a bérletek-



nél az ő na°:y szakismereteinek a bizottság általában 
igen nagy hasznát vette. Kiváló része vaa abban, 
liogy a birtokok jövedelmezősége folytonosan eni 'ike-
dett és a kerületek mi idig nagyobb, és nagyobb 
osztalékot kaptak. Sokszor boldogan emlegette, hogy 
egyházának itt szolgálhat legnagyobb eredménnyel; 
a melyiek látszata van. Örült, hogy a birtokok most 
már szilárd alapon emelkedő jövedelmezőségre sz imit-
hatnak s közelebb a kerületek osztaléka még mindig 
emelkedik. Legutóbb is, a mult évben a mikor pe-
dig niár beteg volt. br. Bánffy Dezsővel, a bizott-
ság új elnökével, a ki a birtokokat mint elnök meg-
ismerni akaría, beutazta az összes birtokokat heteken 
kerésztül nagy fáradsággal. Gfyőry Elek után ő lett 
a bizottság jegyzője. 

Nagy és fontos szerepet vitt 1S90 91 -iki zsi-
naton is mint a dunántuli szabid kir. városi gyüle-
kezetek képviselője és a zsinatnak gazdája, hol lel-
kesen szállt sikra szab. kir. városi gyiilekez 'teknek 
addigi kiváltságai melbtt , mert meggyőződése volt, 
hogy a mint az a történelmi fejlődés folyamán is 
kialakult, a nagyobb jogok szabadabb fejlődést 
eredményeznek és a nagyobb gyülekezeteket nem le-
het a kis gyülekezetek Prokrustes ágyába helyezni az 
egyház kára nélkül. Ezen megg)őződése később seai 
változott meg. Sokszor előhozta ezt és fájdalmasan 
emlegette, hogy ezzel a nézetével a zsinaton kissebb-
ségben maradt s még egyházi képviselőtársa is a 
szab. kir. \árosi gyülekezetek beolvarztása mellett 
foglalt állást. 

Az egyetemes gyűlés is felismerte nagy ké-
pességeit és egyházáért minden áldozatra kész munka 
szeretetét és az egyetemes egyházi számvevőszék 
világi elnöki tisztét ruházta reá melyet o nagy szak-
avatottsággal és odaadással vitt egyházi elnök tár-
sával együtt. 

Buzgó tagja volt a budai egyháznak is, de 
egyházi tevékenységének koronáját még is azon 9 év 
képezi, melyet a győri gyülekezet telügyelői székében 
töltött. Igazi íelügyelő voll, a ki az állásnak nem-
csak a fényét kereste, hanem terhét is hordozta. Bár 
távol lakott a gyülekezettől, ismerte a gyülekezet 
minden legkisebb ügyeit; minden közgyűlésen, kép-
viselő gyűlésen részt vett, sőt még a fontosabb bi-
zottsági gyűlésekre is eljött. Ünnepélyes alkalmakkor 
közgyűlési megnyitói mélyreható igazságoktól duzzadó, 
magasan járó szép elvi fejtegetések 'voltak, melyek 
lelkesen előadva mindig nagy határt tettek a hallgató-
ságra és egész terjedelmükben jegyzőkönyvbe vétettek. 
Ünnepélyes istentiszteletekre Budapestről is mindig 
külön eljött és a gyülekezet javát, külső tekintélyéi, 
belső fejlődését annyira szivén viselte, hogy ha erről 
volt szó semmi áldozatot nem ismert nagynak. Csak 
szánakozni tudott az olyan tanult embereken kiknek 
ez iránt nem volt érzékük. 

Mikor a gyülekezet fekvő birtokot akart venni, 
2 éven át mindig eladó birtokokat nézegetett és 
mint hozzáértő gazda minden körülményt egybevetve 

számította, hogy előnyös-e a vétel a gyülekezetnek 
és a mikor a számítást megtalálta, a vételt keresz-
tül vitte. Majd niHg mikor bérpalotát épített a gyü-
lekezet, folyton tervekkel jött-ment, folyton építé-
szekkel tárgyalt Győrben és Budapesten, mígnem 
dűlőre vitte az építkezés íigyét i«. N^héz kérdések-
ben, minő például a köteiező adózás behozatala volt, 
a melynek szükségességéről meg volt győződve, kész • 
séggel magára vett^ az ügy ódiumát és addig 
kapacitált bizottságban, magán beszélgetésekben, köz-
gyűlésben, mignem a nehéz kérdést legtöbbnyire 
egyhangú határozattal oldotta meg. Lelkesedett és 
lelkesített, hivatott vezér volt. Nehéz is volt tőle 
megválni a gyülekezetnek mikor visszavonult és 
nehéz volt visszavonulni neki is .«, felügyelőségtől. 
De hanyatló egészsége kényszeritette erre őt és a 
gyülekr/etet. A gyülekezet melegen búcsúzott nagy-
érdemű felügyelőjétől ; érdemeit jegyzőkönyvbe iktatta 
s arcképét megfestetni határozta tanácsterme számára. 

Március 25-én tett^ le telügyelői tisztét és jun. 
19-én Balaton-Füreden hova enyhülést keresni ment, 
bevégezte nemes életét. Haló poraiban ismét vissza-
tért Győrbe övéi közé. hol jun. 23-án általános nagy 
részvét mellet történt meg temetése. 

Ritk.i áldottlelkü, nagymíiveltoégü, választékos 
finom modorú, nagy tudású és széles látkörű vallás-
buzgó vezér ember volt, a ki mint világi enner is 
olyan híven szolgálta egyházát, hogy mint pap sem 
tehette volna különben. 

Családi élete — bár gyermekei nem voltak — 
boldog, mintaszerű volt; testvéreihez és rokonaihoz 
való ragaszkodása és szeretete igazán megható és 
példás volt. 

Legyen áldott emlékezete, örök boldogság Isten-
nél ju ta lma! Példája lelkesítsen igaz vallásos buzgó-
ságra, az egyház szent ügyeiért áldozatkész fáradha-
tatlan munkásságra! 

Pályázat 
a mitroviczai (Szerémmegye) ág. h. evang. 

missiói leikesz-állomásra. 
A missió lélekszáma 700, nyelve német 

és csekély részben tót. Azonban ezen utóbbi 
nyelv ismerete nem feltétlenül szükséges. 

A lelkész fizetése 1600 korona készpénz-
ben és a szokásos stólák. 

Természetbeni lakás nincsen, lakáspénz 
fejében kap a lelkész 480 kor. évente. 

A kérvények a szükséges okmányokkal 
együtt 1904. szeptember 30-ig küldendők 
be alulírotthoz. 

Neudorf-Vínkovci, 1904. julius 20. 

Abaffy Miklós 
70 1—1 esperes. 
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Székesfehérvárott . 
ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerü lég-
nyomású nemes szó-j 
lamu hangve r seny 
és templom 

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-
a m í n t átalakításokat, javítást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsari eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 15 11 

Pályázat 
a hartai (Pestm. postahely) ág. hitv. ev. 

egvházközségnél megüresedet t 

I. ifcói állásra. 
A dijlevél végleges megállapítása most van 

folyamatban, a javadalom tehát pontosan meg nem 
határozható, de a legrosszabb esetben is 1520 ko-
ronára becsülhető. 

A részletekre nézve alulírott szívesen ad fel-
világosítást az érdeklődőknek. 

A kántori teendőket két kántor végzi heten-
ként felváltva. 

A megválasztandó a mindennapi iskolán kí-
vül általános ismétlő iskolát is köteles vezetni. 

Tannyelv : a magyar, de a n é m e t n y e l v tudása 
is megkívántatik. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. é. 
auguszths hó 6-ig alulírotthoz küldendők be. 

66. 3—3. Gallé István lelkész. 

Pályázat 
Alulírot t káplánt keres m a g a mellé, 

kinek évi 400 koronát és teljes el látást ád. 
Az illetőt, ha beg}'akorolta m a g á t a papi 
teendőkbe, admin is t rá to rnak óha j tom tenni 
félfizetésre. 

A magyar nyelven kívül szükséges, hogy 
németül is tudjon. 

Ezen ál lást elfogadni ha j landók fordul-
janak levelükben az alulírotthoz. 

Kel t Gyomán, 1904. julius 11. 

65 3—3 
Schulz Jenő 
ág. h. ev. lelkész. 

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

fögymnasiumnál egy modern philologiai 

latin-német tanszék 
töl tendő be, melyre a kinevezés joga az ál-
lammal kötöt t szerződés ér te lmében a vallás 
és közoktatásügyi m a g y a r kir. minister t il-
leti. — A rendes t a n á r j avada lma 2400 kor. 
törzsfizetés, mely üresedés esetén 2800, ille-
tőleg 3200 koronára emelkedik, 400 kor. la-
kásbér és öt izben 200—200 kor. korpótlék. 

A kinevezett t aná r jogos és kötelezett 
t ag j a az ál lami országos nyugdí j in téze tnek . 

A pályázók val lásukat , é le tkorukat , vég-
zet t t anu lmánya ika t , t aná r i képesí tésüket ed-
digi szolgálatukat , katonakötelezet tségi vi-
szonyaikat igazoló okmányaikkal felszerelt s 
a Nagymél tóságú vallás és közokta tásügyi 
m. kir. minister úrhoz c ímzet t folyamodásu-
ka t alóiirott főgymnasiumi felügyelőhöz 
1904 . augusztus 15-éig n y ú j t s á k be . 

Okleveles pályázó h iányában a tanszék 
helyettes tanár ra l töltetik be, kinek fizetése 
1600 korona. 

Pá lyázha tnak protestáns, első sorban ág. 
hitv. ev. t anárok és tanár je löl tek . 

A kinevezet t t aná r ál lását szept. 1-én 
tar tozik elfoglalni. 

Rozsnyó, 1904. julius 26-án 

72 2 - 1 
Dr. Hajcsi Sándor 

a főgymnasium felügyelője. 
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Pályázati hirdetmény. 
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi kollégiu-

mának jogakadéniiáján a magyar közigazgatási jog és 
statisztika tanszéke, melylyel ideiglenesen a jogböl-
cselet előadása is egybe van kötve, megüresedvén, 
e tanszékre ezennel pályázatot hirdetek. 

A tanszék javadalmazása — miután egyelőre 
nyilvános rendkivüli tanárral töltetik be — collé-
giumi jogakadémia pénztárából havi előzetes rész-
letekben kifizetendő 2800 kor. évi törzsíizetés, 600 
Kor. évi lakpénz, valamint ideiglenesen, egy évre 
megszavazott 600 kor. drágasági pótlék. 

A megválasztandó rendkivüli tanár nyugdíjjo-
gosultságát és fizetési kötelezettségét az 1894. XXVII. 
t.-cikk szabályozza. 

Megválasztható csakis oly ág. hit. evang. pá-
lyázó, a ki a tanszék valamelyik főtárgyából egye-
temi magántanári képesítettséggel, illetve a ki ál-
lamtudori vagy jogtudori oklevéllel bír. Ez utóbbiak 
azonban három év alatt az egyetemi magántanári 
képesítést megszerezni kötelesek s ezenkívül ameny-
nyiben jogtudor választatnék meg, köteles lesz az 
átlamtudori oklevelet is megállapítandó záros ha-
táridőn belől megszerezni. 

A megüresedet t tanszéket az eperjesi Collégium 
igazgató-választmánya tölti be. A megválasztandó 
tanár tanszékét 1904. szeptember 10-én lesz köte-
les elfoglalni s ez időtől kezdve a tanszéket meg-
illető javadalmak élvezetébe lép. 

Pályázni kívánók eddigi tanulmányaikat, minő-
s í tésüket , esetleges hivatali alkalmaztatásukat, iro-
dalmi működésüke t , katonai szolgálati kötelezettsé 
güket vagy az alóli mentességüket és rövid élet-

rajzukat feltüntető pályázati kérvényüket — és pe-
dig, ha közszolgálatban állanak, közvetlen felettes 
hatóságuk utján — f. évi augusztus 20-ig a tiszai 
ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collégiuma igaz-
gatóválasztmányához címezve, alulírotthoz nyújt-
sák be, 

Eperjesen, 1901. évi julius hó 15-én. 
# 

Dr. Schmidt Gyula 
68 3—2 coll. fe lügyelő . 
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Pályázat. 
A besztercebányai ág. hitv. ev. gymnasium-

nál a 

nieiinyiségtan-természettaui tanszék 
rendes tanárrai töltendő be. Javadalmazás: a fenn-
tartó egyházközség pénztárából 1760 K fizetés 440 k la-
káspénz ; az államsegélyből a fizetés 640 K-val 2100 
K-ra a lakáspénz 120 K-val 560 K-ra egészíttetik k-
Okíeveles pályázók hiányában nein okleveles egyén 
helyettes tanári minőségben alkahnaztatik s 1700 
K díjazásban részesül. A megválasztandó rendi.é 
tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek jogosan 
kötelezett tagja. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Az egyházi közgyűléshez intézett s kellően 
fölszerelt folyamodványok f. évi augusztus hó 10-ig 
a gymnaslum igazgatójához küldendők, ki megke-
resés esetén bővebb felvilágosítással is szolgál. 

Besztercebánya, 1901. julius 18. 

Burkovszky Kálmáu 
i skola i fe lügyelő , 

69 2 2 

Kész í t m i n d e n n e m ű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z O M B A T H E L Y . 
R a k t á r : B u d a p e s t , V . , L i p ó t - k ö r u t 15 . = 

Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat lóerc 

H e u z i n - m o t o r o s c s é p l ö k é s z l e t e k. 
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csavaros 
és szabad, víznyomású borsajtók. 

Osborne D M.-féle v i lágbir i ' i amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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