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Báró Prónay Dezső egyetemes fel-
ügyelő megnyitó beszéde az egyete-

mes gyűlésen. 

Átha tva azon vallásos és szép ima által, 
melyet érdemes egyházi főjegyzőnk egyete-
mes gyűlésünk bevezetésénél szokásos isteni 
t iszteleten mindn} rájunk épülésére elmon-
dott, üdvözlöm teljes tisztelettel és hitrokoni 
szeretet tel evangelikus egyházunk összegyűlt 
tagjai t . A történelmi fejlődésnek következ-
ménye, hogy az egyházi élet súlypontja egy-
házkerületienkben fekszik. 

A kerületekben alakul ki egyházunk köz-
véleménye, az igy kialakult közvélemény je-
lentkezik és uralja egyetemes gyűlésünket. 
Ezzel számolni kell mindenkinek, a ki egy-
házi közügyekben résztvesz. Számolok én is. 
A tárgy, mely eg}rházunk közvéleményét ma 
leginkább foglalkoztatja, az 1848: XX. t.-
oikkben lefektetet t elveknek és ezek megva-
lósításának a kérdése. Ez olyan uralkodó 
eszméje egyházi közvéleményünknek, hogy 
ez elől nem térhet ki senki, olyan ez, mint 
a minket környező levegő, melyet mindenki 
besziv. Az 1848: XX. t.-cikkben lefektetett 
elvek végrehajtásáról van szó. Egyházunk a 
mult időkből két dolgot vett át. Önkormány-
zati jogaihoz való ragaszkodást , szeretetet, 
az önkormányzati jogot oly széles terjede-
lemben értve, mint a milyen terjedelemben 
r i tkán rendelkezik vele valamely felekezet. 
Az önkormányzat tal egyházunk átvet te a 
szegénységet is. A szegénység nyomasztó, 
de azért a szegénység nem jelenti a nyomo-
rúságot. A nyomorúság megtöri az embert, 

a szegénység felemeli. A nyomorúság az er-
kölcsi élet követelményével szemben nehe-
zebbé teszi a helyzetet. A szegénység nem 
teszi nehezebbé, sőt az evangélium tani tása 
szerint a gazdagság inkább mint a szegény-
ség. — Anj 'agi kérdésekről is szó van az 
1848: XX. t.-cikkben és erkölcsi elvekről is. 
Várjuk az államtól vagyoni helyzetünk javi-
tását . A magyar honi evangélikus egyház a 
mult idők hagyományaiként önkormányzat i 
hagyományai mellett és szegénysége mellett 
megnyer te a más felekezetűek közül az el-
fogulatlanok szeretetét és rokonszenvét. En-
nek a. rokonszenvnek és becsülésnek egyik 
alapja éppen az volt, hogy az evangélikus 
egyház szegénysége dacára is képes volt 
nagy szolgálatot tenni a hazai közművelő-
désnek s példáját ad ta annak, hogy áldozat-
készséggel csekély eszközökkel is lehet nagy 
eredményeket elérni. Midőn erre utalok, te-
szem azért, hogy felhivjam a figyelmet arra, 
hogy az 1848 : XX. t.-cikk megvalósí tásával 
nemcsak arra legyünk tekintet tel , hogy mit 
nyerünk, mit adnak, de hogy hogyan adják ? 
A végrehajtás legyen az elveknek külső té-
nyekben való elismerése és ne csak az anyagi 
előny számszerű jelentkezése. A fö dolog le-
gyen a biztosíték az iránt , hogy a mit nél-
külözések és szenvedések árán mint egyház-
nak egyik legfőbb erkölcsi kincsét megsze-
reztünk, önkormányzat i jogainkat csorbítatla-
nul származtassuk át a jövőre. Abban a re-
m é l t b e n , hogy egyetemes gyűlésünk tanács-
kozásainál ezek az elvek irányadók lesznek, 
még egyszer üdvözlöm a gyűlés tagjai t . 



Á liturgiára vonatkozó ujabb „negy-
vennyolcz". 

A vasi felső egyházmegye papi értekezletének 1904, 
évi április hó 14-én tartott ülésében leiolvasta 

S T E T T N E R G Y U L A 
az értekezlet elnöke. 

(Folytatás.) 

"10. Mig a római egyházban a l i turgia 
túltengése mellett az Isten igéjének hirde-
tése elsatnyult, elsorvadt; addig a mi isteni 
tiszteleteinkben a prédikálás túltengése f o t y -

tán a szorosb értelemben vett liturgiái ele-
mek elhanyagoltatván sorvadásnak indultak. 
A templombajárók igen sok helyen azt hitték 
és azt hiszik, hogy még mindig jókor van, 
ha az isteni tisztelet megkezdése után fél-
órával jönnek, mert akkor kezdődik a pré-
dikáció ; nem lévén az iránt érzékük, hogy 
épen a l i turgiában érvényesül a hivők sere-
gének tényleges részvéte, közreműködése. 

11. Akár az egyház mulasztása lett le-
gyen oka a hivek közönyösségének, akár pe" 
dig a hivek részvétlensége folytán restült 
meg az egyház is : a liturgia kérdésének fel-
vétele annyit mindenesetre bizony it, hogy 
feléledt annak tudata, hogy e téren is tenni 
rendezni, tisztázni, javitani valónk van. 

12. Némelyek az egyformaság hiánj 'á t 
panaszolják fel, minek folytán a pap, ha akár 
szomszéd gyülekezetben ta r t isteni tiszteletet, 
kénytelen előbb megkérdezni, hogy mi it t a 
„szokás" ? — Mások keveselik a liturgia ma-
radványokat, a melyek még fentar tot ták ma-
gukat ; mig ismét mások még a legkeveseb-
bet is sokalják. 

13. Ha megkérdezzük a római egyházat, 
miért tűr csak egy nyelvet, még pedig a holt 
latin nyelvet l i turgiájában, azt kapjuk fele-
letül, hogy élő nyelv módosul, élő nyelv hasz-
nálata mellett tehát a liturgia is a változás 
eshetőségének volna kitéve ; ha pedig a nép 
nyelve vétetnék használatba, a liturgia is 
annyiféle lenne, a hányféle a nyelv. Egyfor-
maságról akkor szó sem lehetne. Nagyon 
fontos igazság ez, melyből a mi többnyelvű 
magyarhoni egyházunk részére azt a tanul-
ságot merithetjük, hogy eltévesztett eljárás 
volna, a liturgiát a nj^elvek sajá tságának 

figyelembe vétele nélkül megállapitani, egy-
formásitani akarni. 

13. Ha a római egyház isteni tisztele-
tében a liturgia túltengését tapasztal juk — 
viszonyítva, a l i turgiát az ige hirdetéséhez, — 
másrészt épen a római egyTház l i turgiája is 
a maga lényegéből ki lett forgatva a nép 
nyelvétől idegen holt nyelv használata foly-
tán. A hivők serege a tevőleges részvételből, 
mely a liturgiában lényeges, ki lett zárva. A 
gyülekezetet helyettesitette az énekesek kara ; 
a hol ez nem állt rendelkezésre, — .esetleg 
egy ,,minisztráló : t iskolás gyermek, a kit a 
gépiesen elmondandó latin mondatkák— jól — 
rosszúl kiejtésére betanítottak. 

Az áhitatos közönség a misét már csak 
..hallgatta1'. o 

15. A nép n}7elvén való éneklést a ró-
mai egyház ez idő szerint még megengedi 
ugyan ; de a ,,Ceciliánusok" törekvései ujabb 
időben oda irányulnak, hogy e téren is min-
dent reformáljanak latinra, hogy a nép a 
nyilvános isteni tiszteletnél teljesen elné-
muljon. 

16. Ha el lehetne tekintenünk attól az 
alaptévedéstől, mel}7 szerint a római egyház 
isteni tisztelete lényegileg mise-áldozat, a 
lelkész tehát áldozó pap ; ha el lehetne tekin-
tenünk attól a másik tévedéstől, mely a ró-
mai szentek seregével különösen a szűz Má-
riát, az egek királynéját, mint segitőt és 
közbenjárót foglalja az isteni tisztelet kere-
tébe ; ha el lehetne tekintenünk attól, hogy 
a nép nyelvének mellőzése, magának a 
hivő közönségnek mellőzése és igy az isteni 
tiszteletnek a maga lényegéből való kiforga-
tása : t isztán a liturgia alaki szerkezetét 
véve szemügyre, készségesen elismerhetnők, 
hogy a római egyház l i turgiája a vallásos 
művészet remek alkotása, mely azonban épen 
az által, hogy mindig ugyanazzal az eg}~for-
masággal végeztetik, a gépszerű formáiiz-
musba sülyedés csiráit önmagában hordja. 

17. A mise előkészítő részét, mely Luther 
idejében még nem volt a római egyházban 
sem általánosan elfogadva Luther mellőzte. 
Későbbi liturgusok már a XVI. évszázad 
második felében felvették belőle a követke-
zőket : 



Liturgus : In nomine Pat r i s et. Filii et 
Spiri tus sancti. 

Gyülekezet : Amen. 
(Az úgynevezett ,, lépcsői ma" a vulgata 

szerint a 42-dik, a mi számitásunk szerint a 
43. zsoltár l i turgus és minisztráns által alter-
nat im elmondva, valamint az ezt követő 
„Gloria Pa t r i et Filio et Spiritui sancto", 
melyre a minisztráns felel : ,,Sicut erat in 
principio et nunc et Semper et in saecula 
saeculorum. Amen". — elmaradt). 

Lit. Adiutorium nostrum in nomine Do-
mini. 

Gyül. Qui fecit coelum et terram. 
Lit . felhivja a gyülekezetét imádkozásra 

és bűneinek bevallására (invitatorium). 
Confiteor Deo omnipotenti . . . 
Misereatur vestri omnipotens Deus . . . 
Gyűl. Amen. 
Lit. (Absolutio) : Jndulgent iam, absolu-

tionem et remissionem peccatorum tr ibuat 
nobis omnipotens et misericors Dominus. 

Gyűl. Amen. 
Oly vasárnapokon vagy ünnepnapokon, 

a mikor az Ur vacsorájának kiszolgáltatása 
egésziti ki az isteni tiszteletet, a közönsé-
ges isteni tiszteletet megelőző gyónáshoz 
ebből az előkészitő részből lehetne a litur-
giái elemeket felkasználni. 

Az adiutorium után következnék a Szent 
igére alapitot t rövid gyónási beszéd. 

Az absolutiót megelőznék a nálunk álta-
lánosan szokásos kérdések a gyülekezet fe-
leleteivel („valljuk", — ,,bánjuk", — „hisz-
szük" —). 

Más alkalmakkor ez a rész eleshetnék. 
18. A római liturgia szerint a fő isteni-

tisztelet kezdődik az „iutroitussal", mely 
a la t t a zsoltárokból") vett igét értjük, a mely-
nek kezdő szava szerint egyes vasárnapok 
külön elnevezéssel is jelöltetnek (Estomihi, 
Invocavit, Remeuiscere, Oculi, Sactare, Incli-
ca, Jubilate, Cantate, Exandi). Az iufroitus 
(a Kyriével és glóriával) több tekintetben 
egyezik a „praefat ióval", a mely a római 
liturgia legünnepélyesebb részére, a szorosb 
értelemben vett „miseáldozatra" előkészit. 

A mi liturgiáink az ünnepélyesebb isteni 
*) Vagy a prófétákból. 

t iszteletet a praefatióval kezdik, a glóriával 
folytat ják. 

19. Az isteni t iszteletet megnyitó ének 
után a lelkész üdvözli a gyülekezetet, mely 
az üdvözletet viszonozza. 

Lit. Dominus vobiscum. 
Gyűl. E t eum spiritu tuo. 
L. Sursum corcîa. 
Gy. Habemus ad Dominum. 
L. Grat ias agamus Domino Deo nostro. 
Gy. Dignum et iustum est. 
L. Vere dignum et iustum est, aequum 

et salutare, nos tibi semper et ubique gra-
tias agere, Domine sancte, Pa t e r onmipotens, 
aeterne Deus . . . 

Gy. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus 
Deus Zebaoth! Pleni sunt coeli et terra gloria 
tua. ( ? . . . . Hosianna in excelsis . . . ?) 
Hallelujah ! Hallelujah ! 

L. Gloria in excelsis Deo et in ter ra 
pax hominibus bonae voluntatis ! Laudamus 
te, benedicimus te, grat ias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam. Domine Deus, rex 
coelestis, Deus pater omnipotens ! Domine, 
Fili. unigenite, Jesu Christe ! Domine Deus, 
agnus Dei, Filius Patr is , qui tollis peccata 
mundi miserere nobis ; qui tollis paccata 
mundi, suscipe deprecationem nostram ; qui 
sedes ad dexteram Patris , miserere nobis ! 

Quoniam tu solus sanctus, tu solus Do-
minus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum 
sancto spiritu in gloria Dei Patr is . Amen. 

20. A „Kyrie eleison ! Christe eleison 
Kyrie eleison r '-nak a l i turgiákban a „gloria" 
előtt van helye. A római eg3 'házban e sza-
vakat azért mondják, vagy éneklik görög 
nyelven, hogy isteni tiszteletökben a görög 
egyházzal való eg} ség is kifejezést nyerjen. 
Evang. liturgiák is megtar to t ták a Kyriét 
(görögül vagy a nép n}Telvén). Nálunk nem 
szokásos. Pótolja egyébiránt a 19. sz. alat t i 
záróimában ismétlődő „miserere nobis !" 

21. A liturgus szavait „Gloria in excel-
sis Deo !" a gyülekezet (vagy énekkar) is 
folytathatná : „et in ter ra pax hominibus 
bonae voluntatis. Hallelujah !" 

Lit. Laudamus te — sat. mint fent a 
19. sz. a. 

22. A praefatio és glória után, melyben 
a gyülekezet állva vett részt, következik a 



gyülekezet éneke (egy vagy két vers, mely 
a la t t a l i turgus az oltár felé fordulva marad). 

13. Az introitust minteg}' pótolja a li-
turgus által szokás szerint az oltár felé for-
dulva mondot t (vagy énekelt) ige, például 
Adventben (Ezsaj. 40, 3.): 

, ,Tisztítsátok az Urnák ú t j á t ! 
Hallelujali !" 

a gyülekezet feleletével : 
„Egyengessétek meg a pusztában a mi 

Is tenünknek ú t j á t ! 
Hallelujali !" 
(Collecta). Lit . Imádkozzunk ! Rövid ima, 

vonatkozással a felolvasandó vasárnapi vagy 
ünnepi epistolára. 

Az imára felelhet a gyülekezet „Amen"-
•nel, mia la t t a l i turgus az oltár felöl a gyü-
lekezet felé fordul és az epistolát felolvassa. 
Az epistola felolvasására felel a gyülekezet : 

,,Deo grat ias !" 
24. (Graduale). Rövid ima — vonatko-

zással az evangyeliomra, — melynek felol-
vasására felel a gyülekezet : 

Gry. Laus tibi Cliriste ! 
(L. Pe r evangelica dicta deleantur uos t ra 

delicta). 
25. Alkalmasnak vélem, hogy ha a szó-

széki beszéd textusa az evangyeliom. blvas-
tassék az ol tárnál az epistola ; lia a beszéd 
textusa az epistola, az evangyel iomnak az 
ol tárnál legyen a helye. H a pedig szabad 
textus t választot t a lelkész, tekinte t te l legyen 
arra , hogy evangyeliomi szakasz mindenesetre, 
akár mint alapige, akár az oltár előtt felol-
vasásra kerüljön. 

26. A perikopának az oltár előtti felol-
vasását követi (ugy a római, mint az evang. 
egyház l i turgiáiban a „Credo", melyre nézve 
némely li turgusok k ívánatosnak vélik, hogy 
a lelkész felszólítására és vele együt t az 
egész gyülekezet mondja el fennszóval. Má-
sok a gyülekezet énekével (,,A\ ir glauben all 
an einen Gott") kivánják pótoltatni . Nálunk 
a ,,credo" a közönséges va tá rnap i isteni tisz-
teletben mint a l i turgia állandó része meg-
lehetős ál ta lánossággal — mellőztetik. Ta lán 
azért is, mivel elhely e^tetése a lka lmat lannak 
ta lá l ta tot t . 

27. A római egyházban a prédikáció, a 
mennyiben az ünnepélyes isteni t isztelet ke-

retében helyet igényelt — vagy az evangye-
liom felolvasását, vagy a „credót" követte. 
Némi habozás látszik ebben, valljon a credo 
még a ..missa catechumenorum^-l ioz tar to-
zott legyen-e, vagy pedig már a ,,missa íide-
lium"-lioz. Mert a prédikációnak mint tani-
tásnak , az elsőhöz kellett tar toznia . 

28. Lu ther eleintén a , ,credo" elé k ivánta 
a prédikációt helyezni, mint a mely a hi tre 
serkent és a hi tval lásra előkészít ; nem so-
kára azonban ha tá rozot tan a , ,credo" u tán 
jelölte ki a prédikáció legalkalmasabb helyét. 

29. A perikopa oltári felolvasását* követi 
nálunk a gyülekezet közéneke és a szószéki 
szent beszéd, melynek rendjére nézve a kö-
vetkezők ta lá l t a tnak megjelölve : 

Votum. — (Bevezetés ; — a gyülekezet 
énekverse ; — Miatyánk). Alapige. — Be-
széd. — Közima. — Egyház i hirdetések. — 
Miatyánk. — (Záró votum — vagy : Áldás). 

Egyelőre csak annyi t jegyeznék meg e 
helyen, liogy7 ta lán elég a Miatyánkot csak 
egysééi' e lmondani a szószéken. 

30. Olyan helyeken, a hol az Aroni ál-
dás t a lelkész a Miatyánk u tán a szószéken 
mondja, az ezt követő gyülekezeti énekvers 
zár ja be a közönséges isteni tiszteiecet. Más 
helyeken közvetlenül a Miatyánk után kezdi 
a gyülekezet az utolsónak kijelölt énekverset, 
melynek éneklése a la t t a lelkész az oltár elé 
lép és ott mondja az Aroni á ldást — és : 
. .Ziehet hin in Fr ieden !" (Ite, missa est"). 
Ismét más helyeken az oltár előtti záró litur-
gia a következő : 

L. Dominus vobiscüm. 
Gy. E t cum spiritu tuo. 
L. Oremus. 
Rövid hálaadó ima a hal lot t i g é é n és az 

Aroni áldás. 
Az imára, valamint az á ldásra a gyüle-

kezet Ámennel felel (ill. felelhet). 
Az orgona u tó já téka a la t t a gyülekezet 

kivonul a templomból. A kik az Ur vacso-
rá jával élni kivannak v i s szamaradnak és az 
oltár közelében lévő székekben foglalják el 
helyeiket. 

31. A római l i turgiában a missa fi.de-
lium részei : a credo (? 1. fent a 27. sz. a.) 
az ojjertórium a praefat ióval és a szoros ér-
telemben vett mise-kanon. 



Az offer tor iumnak nevezet t ima épen 
onnan vet te elnevezését, mivel mondása vagy 
eléneklése a l a t t az Ur aszta lához járuló hi-
vek kenyeret , bort és egyéb adománya ika t 
fe la jánlot ták az o l tár ra , melyekből az Ur 
vacsorá jához szükségesek elkülönit tetvén, a 
többi fé l re té te te t t a templom és az egyház 
szolgái javára . 

A mi t a római l i turgia az offer toriumból 
csinált, annak a mi egyházunkban eg}*által-
jában nem vehet jük hasznát . 

A praefat iónak helye m á r a 19. sz. a. 
meg volt jelölve. 

(folyt, köv.) 

Belföld-
Az egyetemes gyűlésen fe lo lvastatot t a kor-

mány leirata is, amit a közös bizottsághoz intézett. 
Erre a jogügyi bizottság javasolja, hogy az a pro-
testáns ügyeket közösen intéző bizottsághoz tétes-
sék át. 

Veres Józsel hozzájárul a javaslathoz, hogy az 
ügy áttétessék a közös bizottsághoz. Mindamellett 
egy-két megjegyzést óhajt tenni. Nagyjában öröm-
mel fogadja a korvány javaslatát, de részleteiben 
némiképen aggodalmaskodik. Aggályát tejezi ki a 
leirat ama kifejezései fölött, hogy „a törvényesen 
bevett vallásfelekezetek közötti tökéletes egyenlő-
ség és viszonosság az egész vonalon érvényesül-
jön, természetesen tekintetbe vételével a törvényes 
fejlődés és az egyes vallásfelekezetek benső termé-
szete által előidézett különös viszonyoknak". Ez a 
korlátozás eszébe juttatja az embernek azt a híres 
törvényt, ami megadott sok jogot a protestánsok-
nak, salvo tarnen jure dominorum terrestrium. 
Evvel azután mindent elrontott ! Köszönettel ve-
szi tudomásul, hogy az egyházi adó terhén végre 
könnyíteni akar a kormány; de kifogása van az 
ellen, hogy a lelkészi íizetés rendezését, vagy a 
korpótlékkal kiegészítés vagy a congrua fölemelése 
utján tervezi. Nem vagy az egyiket vagy a másikat, 
hanem mindakettöt joggal kértük, sőt a harmadi-
kat is, a nyugdíj ügyének méltányos rendezését. 
Az egyház jövője a lelkészeken fordul meg. Ha a 
mostani 1000 korona íizetés marad meg, erre a 
pályára csak a vagyonban és tehetségben legsze-
gényebbek fognak menni, kényszerűségből, nem 
hivatásérzetből, nem lelkesedéssel. Ezek alatt tönkre 
megy az egyház is, a lelkészi állás tekintélye is. 
Az emlékirat a 800 Irtos fizetésnél maradt; ámde 
azóta a köztisztviselők lizetéset tetemesen föleinelte 
az állam, az élet is megdrágult ; méltányos, sőt 
halaszthatatlanul szükséges, hogy a lelkészi Íizetés 
minimuma folemeltessék annyira, a mennyire a 
lelkész tudományos képzettsége, működésének ér-

téke, hivatásának tekintélye megköveteli : kapjon 
tehát legalább annyit, mint a középiskolai tanár, 
alapfizetés, korpótlék, nyugdíj tekintetében. A 800 
fi t. miatt általános az elégedetlenség, sőt zúgolódás ; 
a tervezett congressust azért mellőzték a lelkészek, 
hogy hatóságaik ellen ne látszassanak tüntetni és 
főkép azért, mert szeretik hinni, hogy a hatóságok 
a jogos kívánságot méltányolva, komolyan, őszin-
tén, melegen karolják fel az ügyet és kieszközlik 
teljesítését. A kérés teljesítésének eddig sem a 
pénz hiánya volt az oka, hiszen a csekély con-
gruára is tiz hosszú évet kötött, ki a törvény, holott 
más tisztviselőknél sokkal nagyobb összegeket még 
visszamenőleg is megszavazott. Furcsa az, hogy 
mi zörgetünk, panaszkodunk legrégebben, legkisebb 
fizetésen, és mégis éppen a mi fizetésünk javítá-
sát halasztja el megint a kormány, beláthatatlan 
időkre. Felszólalásával alkalmat akar adni a lelké-
szeknek, annak kimutatására, hogy ebben mind-
nyájan egyet értenek, a vezető hatóságoknak arra, 
hogy erről meggyőződjenek. Kéri, mondja ki az 
egyetemes gyűlés, hogy a közös bizottság a lelké-
szi alapfizetést ne 800 frtban állapítsa meg, hanem 
a középiskolai tanár fizetése összegében, korpót-
lékkal és nyugdíjjal ; a fizetés rendezését ily érte-
lemben komolyan sürgesse a kormánynál. 

Zsilinszky Mihály hozzájárul, hogy az indít-
vány áttétessék a közös bizottsághoz. De helytele-
níti a politikát ide behozni és támadni a kormányt 
akkor, mikor éppen a kormány tényleg cselekszik, 
tárgyal a közös bizottsággal. 

Veres József szavainak helyreigazítása címén 
kér szót és kijelenti, hogy távol áll tőle a politikát 
ide hozni, és távol áll tőle, hogy gróf Tisza Istvánt 
mint protestáns embert és mint szabadelvű em-
bert megvádolja azzal, hogy egyházát gyengíteni 
akarja. De íizetésrendezéséuek halasztásával ezt 
teszi akarata ellen is. Mikor ő rámutat arra, ami 
hiányzik a leiratban, bár 10 év óta kérjük : az nem 
politika. 

Sztehló Kornél méltányolja a Zsilinszky által 
felhozottakat., de helyesnek tartja Veres felszólalá-
sát, mert ezzel ő csak a helyzet tisztázásához 
akart hozzájárulni, tájékoztatja avval a közös bi-
zottságot a kívánalmakról ; sőt magának a kor-
mánynak is szüksége van a támogatásra, sürge-
tésre, az ellenkező törekvés ellensúlyozása végett. 
Hadd tudja meg hát az itteni nyilatkozatokból a 
kormány is, a közvélemény is, hogy mi' a mi kí-
vánságunk és hogy a mostani elintézésben nem 
nyugszunk meg, kívánságunk most nem teljesített 
részét tovább is lönntarljuk. 

Materny Lajos kijelenti, hogy a lelkészek Ve-
res Józsel nyilatkozatát helyeslik és ahhoz csatla-
koznak. 

S\entiványi Árpád szerint már a kongruatörvény 
meghozatalakor aránytalanul kevés volt a megál-
lapított 800 frtos lelkészi fizetés-minimum. Elfő-



gadja azért a minimum magasabb megállapítása 
érdekében elhangzott érveket. De font.osabb kér-
dés az adó-ügy rendezése. A reformátusok zsinatja 
holnap ül össze s foglalkozni fog ezzel a tárgygyal. 
Javasolja annak a kimondását, hogy az ág, hitv. 
ev, egyház szükségesnek látja az ág. hitv. ev. egy-
ház zsinatjának összehívását s bizottságot küld ki 
a kérdés előkészítésére. 

Gyurátz Ferencz püspök a kormány leiratá-
nak -azt a pontját, amely az adózók terheinek 
könnyítését célozza, helyesléssel fogadia. Ami a 
lelkészi javadalmazásokat s az erre vonatkozó in-
dítványoknak a közös bizottsághoz való áttételét 
illeti, megjegyzi, hogy nemcsak azt kell tekintenünk, 
hogy mit kapunk, hanem azt is, hogy minő felté-
telekkel. Nehogy ugy járjunk, mint a kongruánál, 
hogy a kormány minden lelkésszel külön tárgyal-
jon, mert ez az autonomia meglazulására vezetne. 
Óhajtandó volna tehát, az átiratban kifejezést adni, 
hogy a közös bizottság őrködjék a protestáns au-
tonómia felett, hogy az államsegély ne a lelkészek-
nek külön, hanem az egyház-egyetemnek adas-
sék ki. 

Dr. Mikler Károly eperjesi jogakad. dékán a 
főiskolák tanárai érdekeinek megvédése céljából 
fordul az egyetemes gyűléshez. 

Dr. Fischer Sándor pártolja Veres indítványát. 
Haviár Dániel azt hiszi, hogy a kormány le-

irata értelmében előbb az egyetemes egyháznak 
kell az adózási törvényeket megállapítani. Előbb a 
kormány nem tehet semmit. Ha ez igy van, a zsi-
nat sürgősen egybehívandó s bizottság küldendő 
ki, amely az egyházi adózási viszonyokat újólag 
megállapítaná. A reformátusok buzgólkodtak és 
siettek is és zsinatukon már fognak is e kérdéssel 
foglalkozni. Ismétli tehát, hogy a zsinat tartása 
szükséges. 

Bélák István szintén indítványozza zsinat tar-
tását, mert zsinat állapította meg a lelkészi java-
dalmazásnak minimumát, tehát a zsinatnak is kel-
azt megváltoztatni. 

A jogügyi bizottság javaslatát elfogadták azza. 
a kijelentéssel, hogy az egyetemes gyűlés kimondja, 
hogy a lelkészi fizetések 800 ítos minimumát ezi 
dőszerint kevésnek tartja, s a felemelést mielőbb 
kívánja. 

A zsinat tartására vonatkozólag az ügyrend 
értelmében megengedett jogánál jogva az elnök 
hozzájárult ahhoz, hogy a zsinatügyben a tárgyso-
rozattól eltérőleg már most kezdődjék a tárgyalás. 

Rövid szünet után dr. Győry István előadja a 
jogügyi bizottság javaslatát, amely szerint küldes-
sék ki egy bizottság, amely a kerületek vélemé-
nyének meghallgatásával előkészítse a zsinat egy-
be I livását, jelentést tegyen ez ügyben a jövő év-
egyetemes gyűlés előtt. 

Szentiványi Árpád, Händl Vilmos, Materny La-
jos, dr. Meskó László, Ihász Lajos, Gyurátz Ferenc 

Haviár Dániel, Laszkáry Gyula, dr. Mikler Károly, 
Glauf Pál, Barcza Géza, Zsilinszky Mihály. Szelényi 
Aladár szólaltak fel a zsinat tartása mellett vagy 
ellen, az egyetemes gyűlés 47 szavazattal 45 ellen 
a jogügyi bizottság javaslatát fogadta el s bizottsá-
got küldött• ki a zsinat előkészítésére; ennek tag 
jai : az egyetemes és kerületi elnökségek, Láng 
Lajos, dr. Kéler Zoltán, Händl Vilmos, Kund Samu 
Pozsvék Sándor, Barcza Géza, dr. Wágner Géza, 
Haviár Dani, Veres József, dr. Meskó László, Mün-
nich Kálmán, Terray Gyula, Lányi Bertalan, Sztehlo 
Kornél, dr. Zsigmondv Jenő, Glauf Pál, Góbi Imre 

A bibliatársaság részére 6017 k. gyűlt be, 
Petrovics Samu sürgeti a bibliának a mostani 

irodalmi nyelvre leendő fordítását, mert a Károli-
féle forditás nagyon rossz. Gyurácz Ferencz vé-
delmébe veszi a támadás ellen a Károli fordítást, 
feltünteti annak nagy érdemeit; különben is az 
átjavitás folyamatban van. Erre Petrovics meg nem 
történtnek kéri tekinteni felszólamlását. 

Kimondotta a közgyűlés, hogy theologusok 
csak a tanári kar tudtával fogadhatnak el ösztön-
dijakat. 

A theologiai szervezet ügyében tudomásul 
vette a közgyűlés a szakbizottság javaslalát, mely 
szerint a tervezet a pozsonyi akadémiát érintetle-
nül hagyja, a másik két intézet további fejlődését 
örömmel üdvözli, a végrehajtást azonban akkora 
hagyja, mikor a szükséges költség meglesz hozzá. 
A tanügyi részt még részleteiben fogja a bizottság 
tárgyalni. 

Hosszú vita keletkezett a házépítés ügyében. 
Végre is azt határozta a közgyűlés, hogy a házat 
tölépitteti s a bizottságot intézkedés jogával ru-
házta föl. 

A közös protestáns bizottság felfogása követ-
keztében szükségessé vált az adózás ügyében in-
tézkedni ; ehhez hosszab idő kell, miért is kimondta 
a közgyűlés, hogy e végett dec. 7-én fogja foly-
tatni üléseit. 

Az alapokról szóló javaslat részletes tárgya-
lása is Wágner Géza indítványa következtében a 
decemberi ülésre maradt. 

Az ezredévi pályamű szerzője gyanánt Pokoly 
József ref. theologiai tanár jelentkezett. 

A közoktatásügyi bizottság a vallástanitási 
tantervet elkészítette. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül azt a rossz szo-
kást, hogy a küldöttek jóformán csak az első nap 
vesznek részt a gyűlésen, a többi napon kong a 
terem az ürességtől, pedig lelkészek napidijat is 
kapnak s különben is kötelességük volna a gyű-
lés tagjainak a gyűlésen komolyan részt venni. 
Mire való akkor az önkormányzat joga, lia a jog-
gal nem élnek még azok sem, akiknek kötelessége 
volna azt a jogot gyakorolni ! Mit ér akkor a sok 
panasz utólag, hogy rosszul intézik az ügyeket, 
ha el sem mennek a gyűlésre azok sem, akiket 



oda kiküldött a maguk kerülete? Joggal, köteles-
séggel komolyan kell eljárni! 

Az evang. lelkészek tanuló fiait segélyező egye-
sület megtartván gyűlését az egyetemes gyűlés 
első napján, a számvizsgáló bizottság jelentését 
helyben hagyván, tudomásul vette. A segélyeket 
ugy osztotta ki, hogy egy folyamodó Budapesten 
szabad asztalt kap, egy kap 120. egy 100, kettő 
70—70, hat pedig 60—60 koronát. A jótékonyság 
nagyobb mérvű gyakorlását nehezíti a hátralékok 
magas volta. Kivánatos volna hogy maguk a tagok 
segítsenek tagokat gyűjteni, a lelkészek között 
is, de különösen azon jobb módii birtokosok közt, 
a kik lelkészek fiai. 

Templomszentelés. kondorosi ev. uj templom 
felszentelését dee. 4-ére vagyis Advent II. vasár-
napjára tűzte ki a templomépitő bizottság. A fel-
szentelést a bányakerületi püspök ur helyett nt. 
Veres József békési esperes fogja végezni. Az egy-
házközség ez utón meghívja a gyülekezeteket ezen 
magasztos ünnepélyére. 

— Jegyzőkönyv, mely felvétetett Budapesten 
1904. évi november hó 9-én a magyarhoni ág. 
hitv. ev egyetemes egyház lelkészi karának Veres 
József orosházi lelkész és főesperes elnöklete mel-
leit megtartott értekezletén. Jelenvoltak : az elnö-
kön kivül az egyetemes közgyűlésre feljött lelké-
szek közül mintegy negyvenen. Tárgyak : 1. Veres 
József elnök üdvözölve a megjelenteket az érte-
kezletet megnyitotta s a jegyzőkönyv vezetésére 
Bándy Endre lévai lelkészt, annak hitelesítésére 
Handel Vilmos honti tőesperest és Horváth Sá-
muel győrmegyei főesperest kérte fel. 2. Bándy 
Endre lévai lelkész jelentést tett az egyházmegye-
és egyházkerületi lelkészi értekezletek működésé-
ről. Az értekezlet a jelentést köszönettel tudomá-
sul vette, s megbízta az előadót, hogy jelentését 
az Ev. Egyház és Iskola cimü lapban tegye közzé, 
továbbá felkérte az elnököt, hogy az egyházmegyei 
és egyházkerületi lelkészi értekezletek működésére 
vonatkozó adatokat jővőre is szerezze be s az egyet 
temes lelkészi értekezletnek tétessen arról jelentést. 

A lelkészi értekezlet megbízta elnökét, hogy tár-
gyak kitűzéséről és munka hozásáról gondoskod-
jék, nevezetessen tűzze ki a következő tárgyakat: 
a diakonissa ügyet, a vallásos esték kérdését, a 
liturgia, a socialismus és az egyház vagy egyebeket 
is s azok kidolgozására és előadására kérjen fel elő-
adókat. 4. Bándy Endre lévai lelkész előadást tartott 
a következő cím alatt : az egyház és állam viszo-
nya különös tekintettel a közoktatásra. Előadó fel-
tüntette azt az irányzatot, mely szerint a közokta-
tás terén az állam mindig több és több befolyást biz-
tosit magának a közoktatás ügyére, úgy hogy lassan-
kint az egyháznak nein marad egyéb joga, mint a költ-
ségek fedezése és előre látható, hogy az iskolák álla-
mosítása idővel az egész vonalon meg fog történni, 
a midőn az iskolai vagyonra az állam fogja kezé-

rá tenni. Ezért is előadó felteszi a kérdést." mi le-
gyen ily viszonyok között az egyház teendője "? S a 
feltett kérdésre azzal felel, hogy az egyház minde-
nek előtt arra törekedjék, hogy mentse meg a 
mit lehet, vagyis az iskolai vagyont törekedjék az 
egyház elidegenithetlen tulajdonává tenni ; a leg-
szorossabban vett egyházi céloktól ne vonja el az 
eszközöket azért, hogy iskolákat létesítsen s az is-
kolák létesítésénél és fen tartásánál a költségek fe-
dezésére törekedjék minél nagyobb hozzájárulást 
kieszközölni az államtól ; végül a hol a viszonyok 
űgy kívánják, ne zárkózzunk el az érdekeink biz-
tosítása mellett keresztül vihető államosítástól, AZ 
értekezlet az előadást, mely ily fontos és aktuális 
kérdést tett tanácskozás tárgyává, köszönettel fo-
gadta s kimondotta, miszerint szent feladatunknak 
tartjuk, hogy hogy szép történelmi múlttal dicse-
kedő iskoláinkat lehetőleg sértetlenül adjuk át az 
utókórnak ; a hol az államosítás kikerülhetetlen, 
ott törekedjünk megvédeni egyházunk érdekeit; 
végül a vallástanitásra fordítsunk minél nagyobb 
gondot. 5. Bándy Endre lévai lelkész azon indít-
ványát, hogy az egyetemes lelkészi értekezlet for-
duljon kérelemmel a kereskedelemügyi miniszté-
riumhoz kedvezményes vasúti jegyek engedélye-
zése iránt, az értekezlet elfogadta s megbízta el-
nökét annak keresztül vitelével. 6. Bándy Endre 
lévai lelkész indítványozta, hogy a lelkészi érte-
kezlet kössön szerződést valamelyik fővárosi szál-
lodatulajdonossal az iránt, hogy a lelkészi érte-
kezlet tagjai családjaikkal együtt kedvezményes 
áron kapjanak szállást. Az értekezlet az indítványt 
elfogadta s felkérte elnökét és Majba Vilmos érte-
kezleti tagot a szerződés megkötésére. Több tárgy 
nem lévén a tanácskozás befejezést nyert. Kmf, 
jegyezte : Bándy Endre ért. jegyző. Hitelesítették 
Budapest 1904. nov. 10. Veres József s. k. elnök 
Händel Vilmos, Horváth Sámuel. 

Báró Bánffy Dezső zsinati elnök megnyitó be-
szédéből: ,.Az ujabb idők tüneteiként jelentkező 
anyagi szempontok, azon viszonyok, melyek a 
megélhetést napról-napra nehezebbé teszik, kény-
szeritőleg parancsolják, hogy a főtiszteletü és mél-
tóságos zsinat azon kérdésekkel is foglalkozzék, 
melyek az egyház hivei által viselt és már-már 
elviselhetetlenné válni kezdő terhek könnyítésére 
vezethetnek, de másfelől arról is kell gondoskod-
nia, hogy az egyház alkalmazottjai az ujabb kor 
igényeinek megfelelő és őket jogosan megillető 
javadalmazásban részesüljenek. Nehéz kérdés ez, 
mert mig egyfelől az alkalmazottak javadalmazásá-
nak emeléséről kell gondoskodni, addig másfelől a 
hívek elviselhetetlen terheinek könnyítése el nem 
maradhat. 

A kérdést megoldani a magunk erejéből ké-
pesek nem lehetünk. Az állam van itt hivatva kö-
telességet teljesiteni, oly kötelességet, melyet már 
az 1848-ik évi törvényhozás a XX. t. c. m egal ko-



tásával elvállalt akkor, midőn egyfelől rendelkezve 
arról, hogy az összes bevett vallásfelekezetek kö-
zötti jogegyenlőség és viszonosság biztosittassék, 
addig kimondotta azt is, hogy egyes vallásfeleke-
zetek egyházi és iskolai terhét hordozni fogja. 

De ez természetes is, mert az államszervezet 
mai kialakulásában a felekezetektől sok olyan te-
endők elvégzését követeli meg, melyek szorosan 
véve állami teendők volnának és ha ezeknek átt 
ruliázásával az egyes felekezetektől közremüködés-
vesz igénybe, természetes, hogy azért kárpótlást 
is nyújtani kötelessége. Elsősorban talán éppen 
ezen kérdés rendezése érdekéből az egyházkerüle-
tek és a konvent áítal előkészített törvénytervezet-
nek az adózásra vonatkozó része kell, hogy a fő-
tiszteletü és méltóságos .zsinat foglalkoztatásának 
tárgyát képezze és ezzel sürgősen lehetővé tegye, 
hogy az egyetemes egyházunk es a kormány kö-
zött a XX, t.-c. végrehajtása, illetőleg az annak 
szem előtt tartásával egyházunk segélyezése érde-
kéből megindult targyalások mielőbb megoldásra 
vezessenek. Az állam kötelességet teljesít, midőn 
az 1848-ik évi XX. t.-c.-ben foglalt Ígéret beváltásá-
val az egyházi alkalmazottakat megillető javadal-
mazásnak lehetőségét biztosítja, intézményeink és 
intézeteinknek a kor színvonalán való tartását elő-
segíti és az elviselhetetlen terhek súlyát hiveink 
válláról leveszi". 

Értesítés és kérelem, A Luther-Társaság iro_ 
dalmi szakbizottságának tankönyvi albizottsága f. 
évi nov. hó 10-én Budapesten megalakult. Elnö-
kül Hörk Józsefet, jegyzőül (és intézőül) pedig : 
Mafia Vilmos társasági titkárt választotta. Az ülés 
a megalakulás után arról is tanácskozott, hogy a 
munkát, miképen kelljen megkezdeni s ezen cél-
ból azt az utasítást adta az újon választott elnök-
nek és jegyzőnek, hogy a tankönyvi albizottság 
ügyrendjét és lehetőleg munkaprogrammját is ál-
lítsák össze és a legközelebbi rendes évi ülésen 
mutassák be. Ebből folyólag első sorban az albi-
zottság tagjait, nevezetesen a következő urakat : 

1. Bierbrunner Gusztáv. 2. Adorján Ferencz. 3. 
Veres József, 2. Bachát Dániel, 5. Bereczky Sándor, 
6. Korén Pál, 7. Kap y Gyula és 8. Stromp László 
urakat és azután minden érdeklődőt, különösen 
azon lelkész és tanár urakat, a kik a tankönyvi 
irodalomban közreműködni kívánnak, tisztelettel 
kérem : méltóztassanak az ügyrendre és a munka-
program inra vonatkozó nézeteikét velem s illetve 
Majba Vilmos jegyző úrral közölni, hogy úgy a 
munkakezdeten lehető korán túlesvén, beletoly-
hassunk a nagy ----- meggyőződésein szerint — egy-
házunkra és társaságunkra áldásos, hasznos mun-
kálkodásba. — Márt nézelem szerint ezen albizott-
ságnak kell lennie az ág. hitv. ev. iskolák kéziköny-
vei — kiadójának. Kérni fogjuk a püspök urakat 
hogy a kerületek iskolai hatóságait, lelkészeit és ta-
nárait, tanítóit szólítsák fel, hogy ezen szándékunk-

ban támogassanak. Semmiféle tankönyvet szigorú, 
lelkiismeretes szakbi^álaf. és felülbirálat nélkül ki-
adni, vagy terjeszteni, ajánlani nem fogunk s a 
mit elfogadunk, — a hol kell — a közoktatásügyi 
miniszter által approbáltatjuk. Első sorban egyhá-
zunk és a tudományosság, illetőleg az iskola ér-
dekei állván szemünk előtt, — a mely tárgyra 
egyáltalában nincs ev. szellemű tankönyvünk — 
olyanra felhívjuk az írók figyelmét ; de meglévő és 
egyházilag és paedagógiailag kifogásolható — hasz-
nálatban levő kézikönyvek helyett behozandó új 
könyvekről is gondoskodni fogunk. Mindezt azon-
ban most részletezni nem akarom, a. munka-prog-
ranim és az ügyrend majd nyújtanak bő felvilágo-
sítást ; most elég legyen megjegyeznem, hogy a 
prívátthaszonra törekvő magánvállalatok helyébe 
a Luther-Társaság hasznára váló társasági ev. tan-
könyv kiadv-vállalatot akarunk teremteni, megho-
nosítani, s ehhez kérjük illetékes hitsorsosaink 
szellemi, erkölcsi támogatását ! Pozsony, 1904. nov. 
13-án. Hörk József, a tankönyvi albizottság elnöke. 

Theol. tanári vizsgát tett az egyet, közgylés 
alkalmával két jónevü fiatal lelkésztestvérünk ; az 
egyik BÍatnic\ky Pál zólyomi, a másik Pröhle Ká-
roly laj ta uj falusi lelkész. írásbeli tételeik a követ-
kezők voltak : az előbbinek 1. , A belmissió ügye 
Magyarországon". 2. „A reformátió hatása a paeda-
gógiára." az utóbbi 1. „A keresztyén hittan alap-
elvei és főtulajdonságai", 2. „A főiskolai rendsze-
res theol. seminarittmok feladata és módszere'- — 
c. tételeket dolgozta ki. 

Lelkész beiktatás. Meg a múlt hónap tolyajnán 
iktatta be hivatalába Székely Gyula nagylomnici 
(Szepes m.) főesperes, Lipták topporci és Hajts 
kislomnici lelkészek segédlete mellett a hollólom-
nici lelkészi hivatalba az egyházközség újonnan 
választott lelkipásztorát : Ritter Istvánt. Az egyház-
községnek majd háromnegyed éven keresztül, 
előbbi tanítójának halála és lelkészének eltávozása 
folytán nem volt sem tanítója, sem pedig leikésze, 
annál öröm teljesebb volt tehát a beiktatás ünne-
pélye a hívekre, akik tőlük telhetőleg minden meg-
tettek, hogy új pásztoruk körükben jól érezze ma-
gát. Isten áldása legyen a hívekkel és lelkészükkel! 

Aranykönyv. A kondorosi uj templom belső 
berendezésére ujabban adakoztak: Déiczv Péterné 
200 koronát; Kondacs Jánosné és leánya Glózik 
Jánosné 140 k. és Szenes Mihály 10 koronát; utób-
biak adományaikat a templom-csillárra adták. A 
templom felszentelésére szóló meghívást lapunk 
más helyen hozza. 



T E M E T Ö. 

Csiskó János. ) 
1841 —1904. 

1904. augusztus 15-én hunyta le szemeit a ha-
lál álmára, augusztus 17-én kisérték ki utolsó út-
jára azt a férfiul, ki 39 évre terjedő nemes mun-
kássággal vezette a kassai ág. hitv. evag. egyház-
község ügyeit és tevékeny részt vett minden ne-
mesebb egyházi és társadalmi mozgalomban. 

Eszményekben fenkölt, tettekben gazdag, jel-
lemben kitogástalan élet záiult le elhunytával. Kö-
telességteljesítés és a szeretet világa képezték élete 
tartalmát ; amazzal az egvházépitést munkálta, ez-
zel családja otthonát boldogította. 

Igazi lelkipásztor és pap, férj és atya volt. 
Mint a kassai ev. egyház lelkésze méltán so-

rakozik elődjeihez, egy Szontágh Sámuel. Ueckenast 
Mihály, Szopkó Mártonhoz. Mint nagy készültségü 
theologus — úgyszólván a jenai egyetem csarno-
kaiból kerülvén be a kassai parochiára, azzal a 
mindent felölelni akaró buzgósággal fogott hozzá 
egyháza lelki kormányzásához, mely buzgóság élete 
utolsó percéig sem lankadt meg. De nem feledke-
zett meg egyháza anyagi rendezéséről, gyarapításá-
ról sem. Tetemes összeget képviselnek azon ha-
gyományok, melyek Csiskó buzdító s rábeszélő 
befolyásának eredményei és a kassai egyházat a 
vagyonosabb egyházak sorába emelték. 

Egyházszeretet, békesség, rend uralkodott 
abban az egyházban, melynek Csiskó János volt a 
papja, kivált oly felügyelők oldala mellett, kik az ö 
törekvéseit mindenben lelkesen támogatták, a mi-
nők az elhunyt Brósz Jónás, majd Benczúr Géza, 
a jelenlegi egyh. felügyelő. 

Hogy mintegy tükrét adja az egyházi élet fej-
lődésének évről-evre, megállapította és kiadta a 
kassai ev. egyház „Évkönyveit", a folyó 1904. évre 
már a XXIV. évfolyamban. Szükkeretü, de érdekes 
és buzdító müvek ezek az egyház közönségére 
nézve; azonban fölötte becses adatanyag tárházai 
történelmi tekintetben is. O alapította meg az „Egy-
IníZ emléktábláját" is, a nagylelkű jóltevők hagyo-
mányainak és alapítványainak megörökítésére, me-
lyek 171,000 K. összegben legnagyobb részben az 
(j lelkesítő buzdításának és utánjárási fáradozásai-
nak köszönhetők ; ő létesítette az ,,Aranykönyvet' 
az egyház örök tagjaivá vált azon tagok emlékére, 
kik egyházi évi illetéküket egy nagyobb tőkével 
váltották meg. Ily uton a pénztárba 1871—1903-ig 
összesen 12070 kor. folyt be. Egyházi beszédei kö-

*) Jegyzet. Steiger Ferenc, ev. polgári iskolai tanár ur szives-
st gvbol a „Felsőmagyarország"-bau megje'^ut folytatásos köz-
leménye alapján. Sok és actuális közleményekkel lévén elhal-
mozva e rövid nekrolog csak moat nyerhetett helyet lapunkban 

közzé, leginkább kimagaslanak nagy szárnyalású 
emlékbeszédei, <-lső sorban reformáció ünnepi szó-
noklatai, majd alkalmi ünnepségi beszédei, 
zül, melyeket nagy részben az Evkönyvekben tett 

Utolsó beszédét, hattyúdalát már nem mond-
hatta el a templom alapköve letételének 100 éves 
jubileumára, mely ünnepségre oly nagy örömmel 
készült s melynek ez év augusztus 28-án kellett, 
volna lefolynia, .-l nagyszabású beszéd elkészült, 
teljes kidolgozásában ott feküdt Íróasztalán, de a 
demosthenesi aranyszáj, mely azt elmondta volna 
a hivők seregének, elnémult örökre. Az egyház 
azonban szeretett lelkészének ezen testámentomát 
mégis olvashatta a jubileumi örömnapon ; az egy-
házi elnökség kegyeletből kinyomatta s szétosztatta. 

A nagy tudásu s protestáns hitbuzgóságától 
lángoló kassai lelkész munkásságát nemsokára 
méltányolta és igénybe is vette a VI. sz. k. városi 
egyházmegye, a tiszai kerület, az egyetemes egy-
ház is. Mint munkabíró s munkaszerető férfiút, 
előkelő tisztségekkel tüntették ki minden téren, Az 
esperességnek gyámintézeti pénztárosa, majd szám-
vevőségi elnöke lett; Sztehlo János esperes vissza-
von ulásával első sorban ő volt predestinálva az 
esperesi állásra, de Csiskó korára s még inkább 
egészségére való tekintetből ezen ujabb kitünte-
tésre határozottsággal nem kívánt reflektálni, l>e-
válaszlatott a kerület lelkészvizsgáló bizottságába, 
az eperjesi kollégium igazgató-választmányába; az 
egyetemes egyházi törvényszék bírája volt stb. stb. 
Nemes munkát végzett ő minden téren. Szava bá-
tor és súlyos, érzelme mindig egy és ugyanaz : 
meleg és protestáns. 

AZ irodalmat szerette, munkálta is. Nagy 
figyelemmel kisérte a német és a hazai theologiai 
irodalmat. Theologiai továbbképzését különösen a 
svájci kiváló beszédirodalom müveiből eszközölte. 
A prot. reformegylet idejében valóságos úttörő 
munkásságot fejtett- ki barátja s hivatal társa Bogsch 
Albert tanárral együtt és a budapesti templomban 
is tartott egy ez irányú beszédet, mely a Kovács 
Albert „Egyházi Reform^-jában jelent meg. Ugyan-
itt közölte egy húsvéti és egy-gyámintézeti beszé-
dét és Bogsch-sal együtt irt theologiai értekezését 
is. A vallási tankönyv irodalom terén két müvével 
tünt ki: Keresztyén vallástan, a középisk. III.—IV. 
oszt., valamint korlirmáns növendékek számára és 
Egyháztörténeti korrajzok, melyet Bogsch 'Albert-
tel közösen irt ^'éber Samu esperes német nyelvű 
tankönyve nyomán. E nyáron rendezte előbbi mü-
vét a harmadik kiadás alá, még is jelent azóta, de 
a boldogult a teljesen elkészült uj példányokat már 
nem láthatta meg testi szemeivel. 

Nagyszámú, derék családot alapított, melyért 
lelke egész hevével ólt és halt. 

* * 
* 

Csiskó János dobsinai ev. polgári családból 
származott. Atyja Nizsnán Árvamegyében egyideig 



mint bánvaőr tartézkodott, liol János fia 1811, ja-
nuár 24-én született, A szülők 1845-ben ismét visz-
szaköltöztek Dobsinára és íiok ott végezte elemi 
iskoláit. A gimnasiumot Rozsnyón járta; 1861-től 
Eperjesen tanulta a bölcsészeti és theologiai tudo-
mányokat és tanítványa volt a nagytudornányu Illa-
vacsék, Tillisch és Sahranz tanároknak, utóbbi a 
mostani budapesti ev. lelkész. A theológiai szakvizs-
gálatot, az akkor úgynevezett candidaticumot 1864-
ben a nagyhírű Máday Károly superindentendes 
előtt "tette Je Rozsnyón és az év őszén a jenai egye-
temre ment theol. tonitványainak folytatása végett. 
Itt két szemeszteren at hallgatta Fischer Kun ótól, 
a heideldergi mai nagy bölcselettörténeti írótól a 
a bölcseletet és német irodalmat (Eaust magyará-
zatát). Ilase Károlytól, a klasszikus történetíró és 
polemikustól az egyháztörténelmet és Jézus életét, 
Rückertől, a hires höltőirótól és Grimmtől Pál apos-
tol leveleinek magyarázatát. Jenai egyetemi tartóz-
kodásáról és tanárairól mindenkor a legynagyobb 
tisztelettel és hálával emlékezett meg ; legnagyobb 
hatással volt reá Hase és Fischer, kiknek nemes 
szabadelvüségét a theol. és bölcsészeti kérdések 
megítélésében mindvégig megtartotta s a szószéken 
és az életben vallotta és érvényeesitette. Jenából 
hazakerülvén, próbaszónoklat alapján 1865. október 
havában megválasztatott a kassai magyár-német 

egyház lelkészévé Szoipkó Márton lelkész mellé és 
Máday superintendens által felavatva, megkezdte 
segédtelkészi működését. Majd 1868-ban Szopkó 
helyébe rendes lelkésznek választatott, mely polcon 
majd 4 évtizeden át működvén, a kassai egyházat 
a hazai mintaegyházak sorába emelte. Tisztelte, be-
csülte őt a hivők serege, a város közönsége ; sze-
rették barátjai és a testvéregyházak papjai. 

Azonban a békés és elégedett állapotnak vé-
gett vetett ezelőtt 10 évvel egy szélhüdési roham, 
mely erős szervezetét megtámadta és aláásta. Hely-
reállott ugyan látszólag, de régi egészségét nem 
nyerte vissza többé. Az évek során a rohamok 
még kétszer ismédlődtek, bár elég ió kimenetellel, 
de a negyedik roham végzetessé vált és 1904, aug. 
15-én cl. e. háromnegyed 11 órakor kioltotta életét 
a még alig 64 éves férfiúnak. 

A hálás egyházközség nagyja-apraja megjelent 
a szerelet lelkipásztor végtisztességén, mely aug. 
17-én d. u. fél 5 órakor impozáns módon ment 
végbe. Jelen voltak a város, vármegye, egyházak, 
tanintézetek, hivatalok nagyszámú képviselői, a vi-
déki egyházak kiküldöttei, lelkészei. Eljött ritka hű-
ségű főpásztora t'-s barátja Zelenka Pál püspök is, 
hogy megadja neki az utolsó kíséretet. 

Pihenjen békén ! Áldott legyen a föld, hol 
csendes sirálmát alussza ! Áldott maradjon emléke 
hivei között örökké, mint áldott volt működése 
egyházban, izkólában ! 

Palyázati hirdetmény. 
Udvarhely vármegyében Zsombor köz-

ségében, az ev. luther. 

lelkészi állas 
üresedésbe jött, (869 ev. luth, lélek száma 
— törzsfizetése 1800 korona.) 

Ezen állásnak betöltésére ezennel f. é. 
november hó 27-ig pályázat hiidetik. 

Teljesen felszerelt kérvények az ev. luth, 
kerületi esperesi hivatalhoz Lenineken, up 
lietyben küldendők. 

no. 2-2 A kőhalmi ev. lutli, területi konzistorium. 

Pályázat. 
A pestmegyei ág. h. ev. esperességhez tartozó 

rákoskeresztúri egyház 

lelkészi állomására, 
melynek javadalma tisztességes lakás, terjedelmes 
házikert, stúiák, offertoriumok, 588 korona alapít-
vány évi kamata, hivatalos ügyekben és a tüzelő 
anyagnak a paplak udvarára szállításához szüksé-
ges fogatok, a lelkész használatába utalt földek ál-
lami adója és e félék, a mennyiben azokat az egy-
ház fizeti és a mi fő, 1837 korona az egyház és a 
politikái község pénztárából negyedévenként előre 
és 41 kataszirális hold és 790 négyszögöl kőröstói 
és 1 katasztrális hold és 800 négyszögöl rózsahegyi 
dülőbeli íöldek haszonélvezete, melyek műveltetése 
azonban a lelkész dolga, özvegyi segély 400 koro-
nás alapítvány címén, melyet mindig az előbbi lel-
kész özvegye és árvája élvez, ha ugyan van ilyen. 

A lelkész kötelességei a rendeseken kivül az, 
hogy egymás után következő két vasárnapon né-
met és lót vagyis kettős nyelvű istentiszteletet és 
prédikációt tart, a harmadik vasárnap, illetve ün-
nepnapon pedig magyar nyelven tart istentiszteletet, 
illetve prédikációt. A lenti javadalomért köteles a 
lelkész a vizsga alkalmával megjelent hivatalos 
egyéneket, mint az egyház vendégeit saját költsé-
gén ellátni és köteles az űrVacsoráhz mindenkor 
szükséges bort is sajátjából kiszolgáltatni. 

Jelentkezni ke'.l alulírott főesperesnél novem-
ber 24-ig. 

Czegléd, 1904. november 2. 

Baniczky Lajos, Török Jczsef f 
esp. főfelügyelő. 114—2—2 főesperes. 



Világhírű ? 
aR F K f l P r i " f e s t é s z e t i müintézet a ki-

j j f v L n UAL) válóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

d e n tájáról. 9G—20-9 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj-, aquarell- és pastellfestésben fénykép után 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

Legfinomabb kivitelű Blom-, Platin-
é s k r é t a r a j z ára 5 k o r o n a 

Részletes ár jegyzék bérmentve. 
Egv életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést, sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi j 

„í (El(0RD" festészeti njüintézet 
B u d a p e s t , V I I , Rot tenb i l l er -u tca 46. 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. egyházmegyéhez tar tozó 

restez a i 

lelkészi állomásra. 
!. Javada lom: 
1. A'/, egyház pénztárából 680 korona. 
2. Az államtól congrua címén 993 k. 14 f. 
3. Szabad lakás: három szoba, konyha, ka-

mara, padlás és egy kis kert az udvaron. 
4. Stóladijak : keresztelés 2 kor. Avatás 1 k. 

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

5. Ünnepi offertorium karácsony, húsvét és 
pünkösdkor. 

I!. Szolgálati nyelv a német. A ki tótul is tud. 
előnyben részesül. Jelentkezhet minden ág. h. ev, 
segédlelkészül alkalmazható 24 éves egyén. 

Szabálvszei ü jelentkezés a főesperesnél f. évi 
november végéig. 

Temesvár, 1904. november hó 7-én, 
Krarnár Béla 

113. 2 - 2 főesperes. 

üzletem fennállása a la t t 116 ev. ref. Eláznak szolgál tam munkámmal 

Orgona építészeti műterein 
D e b r e c e n b e n 

Darabos-utca 7. sz. a. (a flollegiiim mellel!). 
FENNÁLL 1893. ÓTA. 

Teljesen e célra épitett házamban készitem a 
mai kor legtökéletesebb vívmánya szerint bármily 
kivitelű új orgouákat s azokért a legmesszebb-
menő jótállást vállalom. 

Orgona építészetem, mint az ev. ret. 
egyházak érdekét szolgáló intézmény, e 
téren az országban egyedül áll. 

Munkám jóságával elértem azt, hogy minden 
évben növekszik a cégem iránti bizalom, s igé-
ri'iii ezúttal is, hogy továbbra is úgy az árakban, 
mint a kivitelben egyházam érclekét tartom első 
sorban is szem előtt és teljes megbízhatóságra 
törekszem. Elvállalok régi orgonák átalakítását, 
áthelyezését, tisztítását, hangolását és javítását, 
vagy évi gondozását mérsékelt áron, több évre 
menő jótállás mellett. 

A nágytiszteletü és tekintetes egyházi elöl-
járóság és az adományozó közönség, valamint a 
kántor, orgonista és tanitó urak s/.ives (pártfogá-
sába továbbra is ajánlva magamat, maradtam 

teljes tisztelettel 

Kerékgyártó István 
33.11. orgona készítő. 

Határozott á rak , elsőrendű minőség, erőteljes nemes hangzású orgonák. 

w-

£ Hazánk legrég ibb harangöntödéje. ^ 

Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi jótállás. 

Előnyös feltételek engedtetnek. 

S O P R O N B A N 

Ajánlják legjobban berendezett harangöntődéjüket 
a t. községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagv-
ságban és zengzetben csak a leatinemabb harangércből 
tiszta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok újra-
öntetnek : ezek. valamint az új harangok is, a már meg-
levőhöz teljes összhangzatban öntetnek, Minden harang 

hangja elóre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz 
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákknl 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. Ková-
csolt vasból készült 
tűzmentes haranqáll-
vànyokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 



Minden család pénzt takarít î ! ! 
Remek 6. szem. ká-
vés készlet minden 

színben csak 
95 kr. f, 1-40 f. 190 

Finom ajour 6 szem. 
kávés készlet min-
den színben csak 
f. 2-20 f.2-90 f. 3 45 

111. 26—3. 

Remek 6 szem. vászon 
Damaszt Garnitúra 
csak f. 2.10 f. 2.90 

f. 3.40 f. 3.90 

Szép mintázott vá-
szon törülköző 6 
drb. csak f. 1.25 f. 
1.72 í. 1.90 f. 2.10 

30 rőfös vég 
csodavászon csak 

f. 3 65. 

30 rőfös vég bőr-
vászon csak 

f. 4-15 

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f. 4-95 

30 rőfös vég 
Gyöngy vászon 

csak f. 54.5 

30 rőfős vég rum-
burgi vászon csak 

5.60 

30 rőfös vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6.40 

50 rőfös vég bői-
vászon 

csak 8 25 

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9-45 

50 rőfös vég 
rumburgi. vászou 

csak f. 10-40 

30 rőfös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4-65 
30 rőfös vég R. Chif-

fon csak f. 5.40 
30 rőfös vég R. 

R. Chiffon vászon 
f. 6.85 

3 rőfös vég csikós 
kanavász 

csak f. 3-25 

30 rőfös vég csikós 
és koczkás I-ma ka-

navász csak 
f. 4-55 

30 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f. 5-4:0 

35 rőfős vég 
kanavász kü-

lönlegesség csak 
f. 6 40 

30 rőfös vég fehér 
csikós csinvat ágv-
huzatra csak f 6.35 

30 rőfös vég virágos 
fehér csinvat 

ágyhuzatra csak 
f. 7-40 

Remek női ing 
vászonból, kézi hím-

zéssel csak 
85 kr. f. ,M5 f. 1-55 

Remek női Chiffon 
ing schweizi hím-

zéssel csak 
í. MO f. 1-42 f. 1-74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-
lasztékban csak 

9 8 kr. f. 1-25 f. 156 

Remek jiőr chiffon 
nadrág csak 90 kr, 

f. 118 f. 1-45 

Remek Chiffon alsó 
szoknyák hímzéssel 
csak f. 1.35 f. 1.75 f. 

2,25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szok-

nyák csak 
f. 1-65 f. 2-15 f. 3-22 

Varrás nélküli vá-
szon lepedő 2 mtr. 
hosszú és 11/2 mtr 

széles csak 
9 2 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászon lepedő 
2 mtr liosszu, 1 */2 
mtr. széles csak 

f. 1 0 5 

Nemzetközi keresk. ügynökség 
B u d a p e s t , K e r e p e s i - u t 65. sz . i .e . 

Remek selvent Cloth 
paplan minden spin-

ben csak f, 3.95 

Remek Caschmir 
paplan minden szin-

ben csak 
f. 3-55. 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z Ó M B A 1 HELY. 
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 ^ZLi Benzin és szivógáz motorokat i L 
B a n z i n - m o l o r o s c h é p l ö h é s z l e t e k. 

2—50 
őiu' 

Malomépitészet I ,i hengerszékek, minden e szakmába vágó 
.gépgyár tása . Teljes mumalmiberendezések. 

Osborne D. M.-féle világhírű amerikai arató és kaszáló gépek magyarországi kizárólagos kép\iselősége. 

25 25—19 

KüiÖnSeCfeSSéq : Legújabb szerkezetű csavaros 
~ _ ésszabad. víznyomású borsajtók. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés. 


