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Az uj iskolai törvényjavaslat ág', hitv. 
ev. egyházunk szempontjából. 

Felszól ittatván, adnám elő véleményemet az uj 
iskolai törvényjavaslatról, azt a hövetkezőkben aka-
rom megkísér leni. 

Mindenek előtt néhány általános megjegyzést 
kell előre bocsátanom. A mi ág. hitv. ev. egyházunk 
és a magyar állam érdeke, nem képzelt, de igazi 
érdeke egy és ugyanaz volt s az ma is. Az állam 
igazi érdeke az, hogy polgárai külön-kii'ön és ösz-
szesen becsületes, hű, hazaszerető, törvényeket tisz-
telő, kötelességeiket teljesitő, áldozatkész és minden 
körülmények közt megbízható emberek legyenek, fent 
és alant, a kormán)zók és a kormányzottak. S mi-
dőn ág. liitv. ev. egyházunk a puszta földin túl 
emelkedik s magasabbra törekszik ugyan, mégis 
minden tanításával, cselekedetével, életpéldával szol-
gái s intézményei részéről, szóval egész igyekezeté-
vel epén azt akarja elérni az emberekkel e földön, 
a mi a földi haza, vagy a mint azt ez idő szerint 
nevezni szeretik, az állam boldogulására, biztosítá-
sára és felvirágzására szolgál. Hogy ezen cél eléres-
sék, a természetétől fogva önző embert már gyermek-
korában kell ezen cél felé irányítani és eztn célra 
igyekvő befolyás alatt tartani. Es hogy ezen befo-
lyás érvényesülhessen, arra szolgálnak az oktató és 
nevelő intézetek, az iskolák a legalsóbb fokozattól a 
legfelsőbbig. Ezeknek berendezése s vezetése nagy 
fontosságú. Valamennyi ily intézménynek az alapját 
az úgynevezett elemi iskola képezi. S itt különösen 

$ 

erről van szó. 
A mint ismeretes, hazánkban az állami kor-

mányz it ezen goudot a legújabb időkig az egyházak 
vállán hagyta. S a történelem bizonysága szerint 
nem kellett azt megbánnia; nem kellett megbannia 
különösen a mi ág. hitv. egyházunk ebbeli műkö-
dését Egyházunk oktató s nevelő intézetei szolgál-

ván saját egyházi érdekeiknek, mindenkor híven, a 
legjobb tudással és akarattal szolgáltak a földi haza 
igazi érdekeinek is. A viszonyok változtak; az állam 
is felismerte ebbeli kötelességét. Kimondatván az ál-
talános tankötelezettség, a fennálló intézetek elég-
teleneknek bizonyultak. Egyházunk meghozott min-
den áldozatot, hogy a maga kebelében ezen követel-
ménynek is megfelelhessen ; de nem rendelkezvén 
anyagi erőkkel, nem felelhetett meg teljes mérték-
ben. S az állam is magára vállalta ezen feladat egy 
részét. Mik ép és mily irányban tette azt. az sze-
münk előtt \an. 

Emelkedtek községi, állami iskolák, a melyek-
ben az állam közvetlen vezetése s felügyelete alatt 
történt az oktatás, folyt a népnevelés munkája és 
folyik máig. Ezen iskolák mint közösek, nem tart-
hatták meg a felekezeti jelleget; s az, a 1111 a ne-
velés ezen fukán a legfőbb : a vallásban való okta-
tás és nevelés ezen iskolákban hátiéi be s 'orult. 
Nem csak ez; a felekezeti iskolák is az állami fel-
ügyelet alá kerültek, az állami tantervhez alkalmaz-
kodtak s az egyház befolyása lépésről-lépésre szű-
kebbre szoríttatott. Az oktatás inkább értelmi, ész-
beli tanítássá lett, a tudásra fektettetett a hang-
súly s itt is inkább az ezen világra vonatkozó is-
meretek foglalták el az első helyet. Hogy vájjon 
ezen változás az államra és egjházra előnyös, áldá-
sos volt-e, ahhoz igen sók kétség fér. A jelen bizony-
ságul szolgál. A mostani nemzedék nagyobb- részé-
ben már az uj iskolai rendszer neveitje. S vájjon 
milyen állapotot teremtett azon időkhöz viszonyítva, 
a mikor még az oktatás az egyház kezében volt ? 
A különbség szembeszökő. A tudás kétségtelenül 
nagyobb terjedelmet nyert ; de vájjon ezzel párhuza-
mosan haladt-e a szivnemesités. a jellemképzés ? Váj-
jon elterjedt-e a becsületesség, tisztult-e az erkölcsi-
ség, szilárdult-e a megbízhatóság, növekedett-e az 
áldozatkészség és mélyült-e a hazaszeretet? És hol 



Tan a kötelességtudás, hol a hűség az élethivatás-
ban a nyilvános hivatalban ? Hiszen mindenünnen 
napról-napra hallunk kötelességmulasztásról, hűtlen-
ségről, vesztegetésről, sikkasztásról s mindenféle bű-
nökről. Mindenünnen hangzik az elégül ellenség szava, 
fizetésemelés, munkakönnyités, nagyobb kényelem, 
több élvezet követeltetik minden oldalról. Ezek nem 
fogyotkozások már, nem az embeű gyarlóság kifo-
lyásai többé, a mi elvétve minden korban létezett; 
ezek már az elterjedt tudás alapján rendszeresen 
űzött, számítással elkövetett tettek és tények, s a 
mi a legnagyobb baj, már nem kivételek. Hát ezen 
tényekkel szemben megdöbben a hazafi s/ive, a ki-
nek van érzéke valami magasabb iránt. Ez nem 
akar vád lenni a községi és állami iskolákra ; mert 
hisz azok arról nem tehetnek, s ők megteszik köte-
lességüket a maguk részében. De azon helyzet, a 
melyben ezen interconfessionális iskolák találtatnak, 
azután az egész iskolai rendszer *nás eredményre 
nem is vezethetnek. 

A népoktatás fejlesztése érdekében az államkor-
mányzat részéről uj törvényjavaslat lett kidolgozva 
s már az országház asztalán várja tárgyalását*). A 
mint ismeretes, a javaslat az elemi népiskolára és 
az abban működésre hivatott tanerőket képző isko-
lára vonatkozik, illetve ezen oktatást törvényileg 
akarja szabályozni s meghatározni. Mily előzmények 
után került a javaslat az országgyűlés elé, s mily 
nyilatkozatok történtek róla a tanácskozmányban : az 
nem tartozik ide. Mi csak a mi ev. egyházunk szem-
pontjából akarunk róla véleményt kockáztatni. Hogy 
a javaslathoz tárgyilagosan szólhassunk, mindenek 
előtt meg kell állapítani : mi, és mi kell hogy legyen 
az elemi oktatás célja ; mert e szerint alakul az 
elemi iskola feladata és ez határozza meg az esz-
közöket, a melyekkel a cél elérhető. 

Az elemi iskola cc'lja nem lehet egyéb, mint 
a gyermek-emberben megvetni azon alapot, a melyen 
az életben tovább ppilhet oly irányban,, hogy e föl-
dön becsületes emberré váljék, s liogy becsülettel 
állhasson meg az élet harcában. Ez és egyedül ez 
lehet az elemi iskolának célja; ha más célokat állí-
tunk s akarunk elérni az elemi iskola utján, téves 
útra tértünk s ne ai érünk el eredményt. 

E szerint az elemi iskola feladata a gyermek-
embernek az emiitett célra vezető ismeretek elemeit 
nyújtani. Elemeit, hangsúlyozzuk, s nem rendszeres 
tudományt. Az ezen fokra nem való, a 6 — 12 éves 

*) Jegyzet , Az ismeretes politikai zavaros helyzet kö-
vetkeztében ugyan ez a javaslat is lekerült a többiekkel együt t 
a Ház asztaláról, de ez nem változtat a dolgon. Sz. 

gyermek azt meg nem emésztheti. Nem jó, ha gyer-
meknek már ezen korban akarjuk megmutatni min-
dennek az okozatiságát, s nem jó, hogy már a gyermek 
tudja mindennek az okát. Ezt még itt nem értheti meg, s 
nem bírja követni, annál kevésbé magában feldolgozni, 
megemészteni. I t t az általános igazságok, eredmé-
nyek tételesen nyújtandók a gyermeknek dióhéjban. 
,,Az úgy van1', kell mondani a gyermeknek, hogy 
miért, az majd később jön s később fogja megér-
teni. Máskülönben a gyermekben elfojtatik a kíván-
csiság, a tudásvágy s már az elemi iskola végezté-
vel azt gondolja a gyermek, hogy mindent tud s 
tulajdonképen nem tud semmit. A mondottak alap-
ján az elemi iskolának tárgyai nem lehetnek mások, 
mint a hitvallás, az olvasás, az irás, a mennyiség-
tan és némi kézügyesség, a mennyire azt az iskola 
nyújthatja. Egycb dolog mint külön tantárgy ezen 
fokra nem való. Az elemi iskola úgy oldja meg fel-
adatát, ba megtanítja a gyermeket első sorban is-
merni az Istent, mint a legfőbb tekintélyt, mint 
mindennek mindenható Urát, mint a legjóságosabb 
gondviselőt, mint a leghatalmasabb segítőt az élet 
minden bajában, mint a kegyelem Istenét, a ki a 
bűnös embert fiának fogadja el az ő Fiáért a Jé-
zus Krisztusért s örök életet ad mindazoknak, a kik 
e kegyelmét hittel elfogadják. Továbbá mint szent 
és igazságos bírót, a ki nem hagyja megtorlatlanul 
a legkisebb bűnt sem s szigorúan bünteti az ő tör-
vényeinek áthágóit. Ebben rejlik minden földi tekin-
télynek a hatalma, ebben minden földi törvény tisz-
teletének a titka, ebben a kötelességteljesítés ereje 
és a hűség szilárdsága. Hogy az iskolai oktatás által 
ezen ismeretek vésődjenek minél mélyebben a fogé-
kony gyermeki szívbe, ez úgy az állam, mint az 
egyház igazi, a legfőbb érdeke, azért erre fektetendő 
a legnagyobb súly, fordítandó a legtöbb idő. Továbbá 
tanítsa meg az elemi iskola a gyermeket olvasni. 
Ezt három fokon teszi. Első sorban mechanice ; to-
vábbá formálisan-értelmes olvasásban; végül mate-
riálisan-értelmes olvasásban. Ezen keretbe foglalandó 
minden tantárgy : történet életképekben, alkotmány-
tan, természetrajz, természettan, egészségtan, földrajz 
mind olvasmányi cikkek alakjában, tételesen. Az is-
meretlen uj fogalmak megértetésére szolgál a tanitó 
szóbeli magyarázata. Továbbá tanítsa meg az iskola 
a gyermeket írni, alakilag lehetőleg szépen, tar-
talmilag lehető helyesen. Végül a mennyiségtanból 
ü négy számtani alapmiveletet s a niértanból a leg-
egyszerűbb dolgokat. Ezenkívül némi kézügyességet 
a körülményekhez képest. 



Az csi j iöz a feladat megoldására a beszéd, a 
nyelv, akár élő szóban, akár írásban ; itt mindkettő 
kapcsolatosao. E nyelv természetesen nem lehet más, 
mint a gyermek anyanyelve, a melynek meglehetős 
szóbőségét és nyelvtani szabályait a gyermek az is-
kolába már magával hozta. Ha ezen helyes eszköz 
nem alkalmaztatik, a feladat nem oldható meg, a 
cél nem érhető el. Ez oly bizonyos, mint kétszer 
kettő négy. Soha sem szabad szem elől téveszteni 
azt, hogy itt elemi iskoláról van szó. 

A mi ág. hitv. ev. egyházunk népoktatási in-
tézetei, minden fogyatkozás és erőtlenség dacára, 
mindenkor becsülettel megfeleltek s a célt általában 
elérték. Mert egyházunk jelszava mindég az ő Urá-
nak ama parancsolata volt : ,.Elmenvén tanítsatok 
minden népeket*'. Az állani közbejöttével megválto-
zott a helyzet. Az elemi iskola célja meg lett vál-
toztatva s a mint állíttatik, ,.magasabb" cél tüze-
tett ki. Ez a cél a magyarországi népnek nyelvileg 
való egyesitése, s eztm célnak kell, h jgy első sor-
ban és főképen szolgáljon az elemi iskola. Ez tör-
vén} ileg lett kimondva először oly alakban, liogy a 
magyar nyelv mint az államnyelv nem kötelező tan-
tárgyul vétetik az elemi oktatás keretébe. Ez he-
lyes, ha ezzel nem akarunk mást, mint alkalmat 
adni a nem magyar ajkú honpolgároknak, hogy aki 
akarja (? Sz.) és arra képes, ezen nyelvet elsajátíthassa. 
Nem tudom, melyik cél lebegett a törvényhozók 
szemei előtt, ez utóbbi-e, vagy az előbbi? Nyilván-
valóan az utóbbi; de később az előbbi nyomult elő-
térbe. S minthogy eddig nem volt elérhető, arra 
akar vállalkozni a most előterjesztett iskolai tör-
vényjavaslat. Mig az előző, erre vonatkozó töivény 
azt követelte, hogy a magyar nyelv az elemi oktatás 
kötelező tantárgya legyen minden iskolában, addig a 
mostani javaslat már azt követeli, hogy minden, az 
elemi iskolának hat osztályát végzett gyermek ,,a 
magyar beszédet annyira elsajátítsa, hogy az ő élet-
viszonyainak megfelően gondolatait magyaiul helye-
sen ki tudja fejezni, továbbá tudjon magyarul folyé-
konyan olvasni, irni és számolni". 

A mi ág. hitv. ev. egyházunkra nézve épen 
ezen a javaslatban kitűzött célon fordul meg. Azon 
Isten teremtette, vagy ha ügy tetszik, azon termé-
szetadla helyzet, a melyben országunk a nép külön-
böző nyelvűsége következtében \an, az úgynevezett 
közvélemény szerint megváltoztatandó, s a haza összes 
népségei egy nyelvüekké teendők. Azt nem akarjuk 
itt fejtegetni, hogy az ily igyekezet^ az Isten jogaiba 
s hatáskörébe Taló avatkozás. Itt a dolognak csak 

a gyakorlati oldalára fordítjuk figyelmlluket, felvet-
vén azt a kérdést, vájjon az elemi iskola a contemp-
lált törvény alapján megoldhatja-e valódi feladatát,, 
elérheti-e az igazi célt? A felelet csak tagadó lehet. 
És épen azért az tgyházra, a mi ág. hitv. ev. egy-
házunkra nézve kiszámithatlan kárral jár, de nem 
kevesebb kárral az államra nézve is, ha annak va-
lódi érdekeit tekintjük. 

Ezen állítási meg is kell okolni. De nincs 
könnyebb ennél. Az világos, ha a javaslatban kitű-
zött célt el kell érni, úgy az elemi iskolában min-
den másnak háttérbe kell szorulnia. A mi ág. hitv. 
egyházunk három nyelvű ; a magyar nyelvű gyüle-
kezeteket itt figyelmen kivül hagyhatjuk, azokra e 
tekintetben a töivényjavaslat nem vonatkozhatik, mint-
hogy a piiori megfelelnek követelményeinek. Marad-
nak tehát a más két nyelvű gyülekezetek, u melye-
ket a törvényjavaslat mélyen érint. A javaslat sze-
rint (II. fej.) az elemi iskola két tagozatú ; a min-
dennapi, a hol a tannyelvet az iskolafenntartó ha-
tározza meg azzal, hogy az állami és községi isko-
lák magyar tannyeívűek legyenek, az államiak min-
denesetre, s csupán a val'ástanitásnál engedtetik 
meg az anyanyelv használata is ; az ismétlő, u hol 
a tannyelv különbség nélkül a magyar. A javaslat 
13. §-a nem kevesebb mint 15 tantárgyat vesz fel 
az elemi oktatásba. Mondottuk, minek kellme lenni 
a fődolognak az oktatásnál úgy az állani, mint az 
egyház valódi érdekében: a hitvallás. De vájjon 
juthat-e arra idő, hogy azt csak némikép is lehessen 
elégséges eredménynyel kezelni, ha a javaslat 15. 
§-át vesszük tekintetbe az ő követelményével ? S 
vájjon lehetséges-e, hogy a többi tantárgyaknak csak 
egy fél óra is jussoa hetenként, lia a magyar nyel-
vet oly mértékben kell tanitani és megtanítani a 
nem magyar nyelvű iskolában, a mint azt a 15. §.. 
követeli ? S lia úgy a vallástanilást, mint a többi 
tantárgyak tanítását háttérbe kell szorítani, vájjon 
elérhető-e azon eredmény, a melyet az iskolával 
szemben el lehelne várni ? Nem. Es vájjon elérhető-e 
azon eredmény, a melyet a javaslat követel a ma-
gyar nyelv megtanítása tekintetében ? Az sem. Ha 
ezt elakarja érni a nem magyar tannyelvű iskola, ak-
kor mással nem foglalkozhalik, és ha csupán 
ezzel foglalkozunk is, még akkor sem éri el. Hogy 
azután azt, a mi ..minden ország támasza és talp-
köve, a tiszta erkölcs"-öt ápolja s fejlessze, arra 
nem jut idő. S most az iskolafentartó egyház m-ígis 
megfogja követelni iskolájától, hogy a reá bízott 
gyermekeket lehetőleg oda hozza, hogy az egyház-



nak od iadó tagjaivá, a hazának hű fiaivá és az em-
beri társadalomuak is becsületes, hasznos munkásaivá 
legyenek. De ezzel szemben az állam meg fogja kö-
vetelni, hogy a gyermekek magyarul tanuljanak meg 
beszélni, olvasni, helyesen irni és számolni. Mond-
hat ja valaki, hogy a fentebb emiitett szükséges dol-
gokat magyar nyelven is megtanulhatja a gyermek. 
Igen, a magyar anyanyelvű gyermek ; de a nem ma-
gyarnak még a maga anyanyelvén is nagy fáradsá-
gába kerül az. Nem, azt nem lehet elérni; itt vagy 
az egyik, vagy a másik rész lesz megrövidítve ; s 
természetes hogy a hatalmasabb fogja az övét ke-
resztül vinni, az pedig az állam. 

És most. a tanítás sikereért vagy sikertelensé-
géért a felelősség súlya az iskola tanítójára neheze-
dik. Ő, és egyedül ő a felelős azért, hogy az állam 
követelményeinek elég legyen téve. S ez a mi ev. 
egyházunkra nézve különösen végzetes jelentőségű. 
Intézkedik ugyan a törvényjavaslat arról, hogy a 
tanítót a tanításban senki se háborgassa, tekintélyét 
senki se csorbítsa ; arról is, hogy a beiskolázás és 
a rendes iskolalátogatás biztosítva legyen, a mi nagy-
ban előmozdíthatja az eredményes tanítást. De ezek 
mégis csak külső dolgok. Azzal a javaslat nem számit, 
legalább nem (átszik számítani, hogy milyen tanuló-
anyagot kap a tanitó, hogy nem minden született 
gyermek hozott magával tehetséget, tudásvágyat és 
tanulási kedvet a világra s hogy csak nagyon kevés 
százaléka az összes tanulóknak képes a kitűzött, célt 
elérni e's hogy a tanulóságnak, hogy sokat ne mond-
junk, legalább egy harmada nem csak hogy magyar 
nyelven nem tud a tananyaggal boklogúlni, de még 
anyanyelvén is alig képes elégséges eredményt fel-
mutatni. Nem számit azzal sem> hogy az ország leg-
több elemi iskolája osztatlan, hat csztály egy tanító-
val s sokszor igen népes, a hol nem lehet oly ered-
ményt elérni, mint a hol egy-két osztálylyai foglal-
kozik a tanitó. De azért a tanitó a felelős. Hát lia 
a tanítóval szemben valaki oly magas követelmény -
nyel lép fel, adjon is néki hatalmat, hogy azt meg-
tehesse, Olyan tölcsért azonban eddig senki sem tu-
dott feltalálni. Oly követelmény csak a közép isko-
lákkal szemben állitható fe'. 

Ki vállalkozik a tanítók közül ezen feladatra ? 
Senki ; mert megoldhatatlan. Az egyházi tanitó ér-
nék következtében azon helyzetbe kerül, hogy két ura 
lesz egy és ugyanazon időben ; egy adni fogja a 
fizetését s azért kívánni fogja tőle, hogy az Ő érde-
keit szolgálja, az ő követelményeinek feleljen meg. 
Ez az egyház. A másik úr nem ád fizetést, lega-

lább nagyon sok esetben nem, de azért nem kisebb 
mértékben fog parancsolni a tanítónak, hogy az ő 
képzelt érdekeit szolgálja s az ő követelményeinek 
leleljen meg. Ez az állam. S minthogy a kényszer-
eszközök tekintetében ez a hatalmasabb : vi.ágos, 
hogy a tanitó ettől fog rettegni, annak dacára, hogy 
ezen másik úr az ő eltartásához talán egy fillérrel 
sem járul, s igyekezni fog minden erőből ennek meg-
felelni. De liogy csak megközelítőleg is megfelelhessen, 
fizető urát az egyházat minden esetre meg kell rö-
vidítenie s ennek elégedetlenségét vonja magára. Igy 
mindég két tűz között lesz ; és ki képes ezt kiál-
lani ? Ha a tanitó önérzetes, becsületes, ielkiismore-
tes ember, lelkiismerete nem fogja engedni, hogy 
egyházát mégiöviditáe ; s minthogy máskép az ál-
lam követelményeinek nem felelhet meg, helyzete 
tarthatatlan le-z. Mert a felcsigázott követelmények-
nek nem fe'elhetvén meg, midnen igyekezete, min-
den erejénnk megfeszítésével teljesített, munkája da-
cára mindkét oldalról cibálni fogják. Tajjon nem-e 
lesz kénytelen mondani : „Miért legyek én két úr-
nak a szolgája, nem-e jobb nekem az állam szolgá-
latába állanom ? Igy legalább csak egy parancsolóm 
lesz s ha fizet, csak ennek nótáját leszek kénytelen 
fújni s nem kettőt egyszerre4'. Igy egyházunk nem 
magyar ajkú gyülekezetei oly helyzetbe jutnak, hogy 
nem fognak iskoláikba tanítókat kapni, legalább i.em 
önérz'etes, jellemes tanítókat, hanem egfeijebí- olyan 
szolgalelkű egyéneket, akik nem sokat törődnek az 
egyház követelményeivel, csak a fizetésüket kapják 
meg. Hogy min; tanítják meg növendékeiket a val-
lásból s többi az élethez szükséges ismeretekből, azért 
nem igen fog fájni a fejük ; csak az áll. tanfelügye-
let legyen megelégedve a magyar nyelv tanításával, 
a többi mind semmi. Igy ai iskolafenntartó egyház-
nak maradnak terhei, kötelességei, de joga illuzorius; 
csupán a tanitó választás.* hagyatik meg néki, egyel) 
semmi. És ezen jog is csak a levegőoen függ a 
javaslat azon intézkedése következtében, hogy a mi-
nisz er a néki nem tetsző tanítót eltávolíthatja s 
helyette az egyház meghallgatása nélkül mást nevez-
het ki. 

Erre azt mondhatja valaki, hoíy ez csak azon 
esetben foganatosítható, ha a tanitó nem felel meg; 
ha kötelességét teljesiti, nem mozdítható el. Igen, 
de a követelmény oly nagy, h^gy nem felelhet meg 
néki a nem magyar nyelvű iskolában egy tanitó'sem ; 
mondom egy sem oly mértékben, a mint azt a ja-
vaslat előszabja. S a javaslat nem azt k^rdi, telje-
sitette-e kötelességét a tanitó vagy sem, hanem el-



érte-e az előirt; eredményt ? Ha nem érte el, legyen 
az ok százszor is a tauitón kivül, ő a felelős, me-
het. S annak megállapítása, vájjon a tanitó által fel-
mutatott eredmény megfelelő-e vagy nem, csupán az 
áll. tanfelügyelet, illetőleg a kir. tanfelügyelő tet-
szésétől fog függui. Ha a tanitó a tanfelügyelő kedve 
szerint fog eljárni az iskolán kivül minden alkalom-
mal, akkor az iskolai eredmény mértéke még a ma-
gyar nyelv tekintetében is leszállittatik s meg fog 
felelni ; ha azonban a tanitó arca nem fog tetszeni 
a tanfelügyelőnek, akkor a legszebb eredmény is nem 
lesz megfelelő. Nem le?z egyetlenegy tanitó sem, a 
ki iipm volna eltávolítható minden hűsége, szorgalma 
s lelkiismeretessége dacára. Csak ismernie kell pél-
dául a felvidéki vizsonyokat s ez mindjárt kivilág-
lik. Ha valamelyik tanitó él alkotmányos jogával s 
például nem a kormánypárti képviselőjelöltre szavaz, 
vagy esetleg megválasztják polgártársai a vármegyei 
bizottságba s itt megesik, hogy valamely tárgynál a 
tanfelügyelő kedve ellenére szólal fel, vagy szavaz, 
mutathat bármily eredményt a magyar nyelv tanítá-
sában, az mind semmi ; államellenesnek, megbizhat-
lannak lesz bélyegezve s igy könyörtelenül eltávuli-
tandó. Mert a felvidéken a kormánypárt = állam, és 
a kormán)pártellenes = államellenes. S ezen alapon 
nincs egyén, a ki nem volna megtámadható. S hozzá 
még járul azon körülmény, hogy e tekintetben való 
fegyelmi eljárás a vár in. közigazgatási bizottság ha-
táskörébe utaltatik. 

Hát a mi ág. hitv. ev. egyházunkra nézve ezen 
törvényjavaslat végzetes jelentőségű. Maga a javas-
lat, ha törvénynyé lesz, végeredményében a papíron 
marad, azon egyszerű oknál fogva, mert keresztűlvi-
hetetlen. A benne kitűzött cél nem lesz elérhető. 
Hanem szenvedni fog alatta egyrészt egyházunk nem 
magyar ajkú gyülekezeteiben működő tanítóság, ez 
legelsősorban adja m^g az árát ; másrészt magok a 
gyülekezetek. Mi várja a tanítókat, láttuk. A gyüle-
kezeteket mi várja, azt sejteti a javaslat 51. §-a, 
mely szerint a kultuszminiszter az olyan iskolát, 
melynek tanítója mar két izben mozdittatott el állá-
sától a 49. §-ban emiitett okokból, egyszerűen meg-
szünteti s helyébe állami iskolát állit. Először a ta-
nítókat, azután magokat az intézeteket. Ezeket elő-
ször megszüntetni, azután elvenni. Hiszen a 22. §. 
második bekezdése erre elég alapot szolgáltat, bár 
az csak az ismétlő iskoláról szól. Azt sejteti ama 
kultuszminiszteri rendelet is, mely az egyházi vagyon 
ellenőrzéséről szól. Egyszerre nem megy az, hanem 
lassan-lassan, majd idővel sikerül. 

Akármily optimistikus szemüvegen keresztül is 
nézztk a javaslatot, az a mi ág. hitv. egyházunk 
nem magyar nyelvű iskoláinak pusztulását jelenti. 
De ezzel egyházunk alapjai is aláásatnak. Igaz, hogy 
az állami és más felekezeti iskolákban is a vallás a 
sorban a legelső helyen áll. De vajjön oly körülmé-
nyek között, a milyenek a nem felekezeti iskolákban 
vannak, leliet-e ág. hitv. ev. növendékeinket ezen te-
kintetben kellően ellátni ? Még a legkedvezőbb eset-
ben is, a hol leliet hitoktatót alkalmazni, a hitokta-
tásra szánl idő oly kevés, hogy az ember nem tudja, 
mit kezdjen. Osztatlan iskolában, hat osztály részére 
heti háfom óra ; az osztottakbaa osztályonként heti 
két óra. S a hol csekélyebb számú ev. tanulók jár-
nak áll. vagy községi iskolába s niucs ki oktassa 
őket ? Ahhoz járul még az is, hogy sokszor a mit'a 
hitoktató e tekintetben épített, azt a tanitó lerontja, 
mert ő felvilágosodottabb, mintsem a vallási igazsá-
gokat igazságoknak fogadná el. S az egyház nem 
tehet ellene semmit, mert rem az ő tanítója. 

Érdemes volna még a javaslat második részé-
vel is foglalkozni, a tanítóképzésre vonatkozó résszel. 
Azonban igy is hosszúra nyúlt ezen cikk s a máso-
dik részrŐi sem lehetne mást mondani, mint erről. 
Végeredmény az, hogy a javaslat, lia törvénynyé 
lesz, az államnak nem lesz üdvére, boldogulására, 
de egyházunknak lehet és lesz kiszámithatlan kárára, 
iskoláinak romlására. A kitűzött célt nem éri el s 
az elérhető célt elveti. Adná Isten, hogy csalat-
koznám ! 

M. M. M. 

A liturgiára vonatkozó ujabb „negy-
veimyolcz". 

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.) 

32. A mise-kanon első részében foglalt imák 
a mennyiben lielyölv van a mi istenitisztele-
tünkben, a. szószéken mondatni szokott imá-
ba már bele vannak foglalva. 

33. A következőkben az összehasonlítást 
mellőzve, csak az Ur vacsorája kiszolgálta-
tásának sorrendjét kívánnám általánosságban 
megjelölni : 

a) rövid bevezető ima; 
b) Miatyánk, melynek záró szavait („mert 



t ied az ország" sat.) a gyülekezet mond-
hatná ; 

c) a szereztetési szent igék, melyeknek 
e szavainál ,,ez az én testem" — ,,ez az én 
vérem" — a lelkész jobbjával a kenyér ill. 
a bor felett a kereszt jelvényét alkalmazza; 

d) rövid imafohász (esetleg énekvers alak-
jában) a szentség méltó megünnepléséért ; 

e) a közönséghez intézett felhivás, hogy 
immár járuljon az Uz asztalához ; 

f) az Ur vacsorájának kiszolgáltatása 
alat t a gjmlekezet az „Agnus Deit" vagy 
más alkalmas éneket énekel ; 

g) hálaadó ima ; 
h) áldás („Az Istennek békessége . . .") ; 
i) záró énekvers. 
34. A mise-kánonból felhasanálhatók a 

következők : 
d) után : L. Pax Domini sit semper vo-

biscum. 
Gry. E t cum spiritu tuo. (Vagy pedig : 

Amen.) 
(Esetleg a hol a „sumtio"-nak is hety 

adatik : 
L. Domine, non surn dignus, ut intres 

sub tectum meum, sed tantum die verbo et 
sanabitur anima mea . . . . Corpus Domini 
nostri Jesu Chisti custodiat animam meam 
in vitám aeternam. Amen . . . . Sanguis Do-
mini nostri Jesu Christi custodiat animam 
meam in vitám aeternam. Amen.) 

35. Az 1707. évi rózsahegyi zsinat X. 
Canona értelmében a lelkész „önnömnagá-
nak az Ur vacsoráját fel nem adhat ja" . 

Luther szerint a lelkész a „szereztetési 
igék'1, a. ,Miatyánk" és a , ,Pax" után, a gyüleke-
zettel együtt éljen az Ur vacsorájával, oly-
formán, hogy elsőben önnönmagának, azu-
tán a többieknek szolgáltatja ( . . . „soll der 
Geistliche mit der Gemeinde das Abendmahl 
unter beiden Gestalten nehmen, indem er es 
zuerst sich selber, dann den andern reicht".) 
Köstlin, M. Luther, 5-dik kiadása I. 532. lap. 

36. A német liturgiákból felhasználható 
f . után: L. Danket dem Herrn, denn Er ist 
freundlich ; 

Gj t. Und seine Güte währet ewiglich. 
(L. Lasset uns benedeien den Herrn — 
Gy. Gott sei ewiglich Dank !) 
37. A szorosb értelemben vett liturgiái 

részek latinul vétettek fel, mivel azoknak 
jelenleg ismeretes magyar forditása igen sok-
tekintetben kifogás alá eshetik. 

38. Az Ur vacsorájának külön beszéd-
del való bevezetését csakis az esetben tar-
t anám helyén valónak, ha a gyónás már az 
előző napon ta r ta to t t meg. Különben elég 
volt a gyónási beszéd, — meg a prédikáció. 

39. Hogy a liturgiái részek bővülése 
mellett a prédikációnak rövidebb méretűnek 
kell lennie, az talán magától értetődik. 

40. Az időre nézve bajos volna, ha tá ro -
zott szabályt állitani, hogy meddig tartson 
az istenitiszteletnek minden egyes része. 
Nem tekintve az oly ünnepnapokat, mélyeken 
a gyülekezet tömegesen szokott az Ur asz-
talához járulni és az Ur vacsorájának ki-
szolgáltatása több időbe telik, a fő istenitisz-
telet tán másfél óráig, az ezt megelőző gyó-
nás félóráig, az Ur vacsorájának kiszolgál-
ta tása szintén félóráig ta r tha tna . 

41. A liturgus énekeljen-e, vagy csak 
mondja azokat, a mikre a gyülekezet felel-
jen ? „Canere et dicere unum erat" . Ha egy-
szerűen, emelkedett hanghordozással elmondja 
— jól van ; — ha énekel, gondolja meg, 
hogy az éneklés is arra való, hogy a mon-
dandókat annál t isztábban érthetőkké tegye. 
Épen ebből a szempontból szükséges lenne 
az egyes részleteket ugy szövegezni, hogy 
énekelhetők is legyenek ; a zenei kidolgozást 
pedig szintén úgy szerkeszteni, hogy a nyelv 
rhytmusával minden tekintetben megegyezzen. 

42. H a az Ur vacsorájától eltekintve, 
melyet kiszolgáltatnunk csakis az oltárnál 
lehet, az istenitiszteletnél oltár és szószék 
között külömbséget teszünk, ugy ál tal jában 
az ima inkább az oltár elé való mintsem a 
szószékre. Tehát a prédikáció u tán való imát, 
az áldást megelőzően szintén alkalmasabb 
volna az oltárnál mondani. 

43. Imádságaink általánosságban nem 
igen felelnek meg a liturgia követelményei-
nek. Sok bennök a szóbőség, sok a hosszú 
periódus, gyakori a költői fellengzés. Mind-
ezek a templomi közös imádságba, de külö-
nösen az oltár elé nem valók. I t t a legegy-
szerűbb egyszerűség a legnagyobb művészet. 
Minden felesleges szónak elhagyása t iszta 
nyereség. 



44. Némelyek azt t a r t j ák , hogy az imát 
nem kellene könyvből olvasni, hanem mint 
a szivnek közvetlen kiömlését szabadon el-
mondani. Lehetnek erre is alkalmak. De a 
ki a közönséges templomi imádságot mindig 
szabadon mondott imával akarná pótolni, — 
mester legyen ! 

A programmszerü „imaórákban", melyek 
it t-ott divatba kezdenek jönni, van ugyan 
melegség, — van épitő hatás ; — de a kö-
zönség előtt való imádkozásból a mutatvány-
szerűség sem szokott hiányozni. Egy ily (bap-
tista) imaórában számtalanszor hallottam az 
Is tent vagy a Jézust „kedves Uram"-nak 
szólitani. A túlságos édesség hamar émely-
gősre válik. 

45. Mig a római l i turgia a misekánon-
tól való legkisebb eltérést is szigorúan t i l t ja , 
addig a mi egyházunk a l i turgiában szabad-
ságot enged. Csak „in necessariis" legyen 
meg az , ,unitas". Az ige hirdettessék t isztán 
és hamisittatlanul, a szentségek szolgáltattas-
sanak ki az Urnák rendelése szerint. 

A többiek, ha nem is teljes egyforma-
sággal, csak ékesen és alkalmas jó rendben 
folyjanak — a hivők gyülekezetének épülé-
sére. 

46. Teljesen helytelennek t a r t anám az 
oly felfogás ápolását, mintha egyes li turgiái 
elemek mellőzésével az evang. istenitisztelet 
lényeges hiányt szenvedhetne. Ezzel épen 
a római egyház ál láspontját foglalnók el. 

47. A feladat immár az volna, a ren-
delkezésre álló anyagból — a felhasználásra 
alkalmasakat — isteni t iszteletünk szokásos 
keretének lehető kímélése mellett e keretbe 
beilleszteni. Az e célból készítendő „agendá-
nak" szorosb értelemben vett l i turgiái része 
a nyelvi külömbségek szerint különféle ala-
kot fogna nyerni. 

48. Hogy a liturgia a szó igaz értelmé-
ben épitő lehessen, lelkésznek és kántornak 
egymást jól meg kell érteniök. Mindkettőjök 
egyaránt á t legyen hatva a hit melegétől. 
Mindkettejök örömmel és buzgósággal felel-
jen meg feladatának. 

(Vége.) 

Belföld. 
Huszonöt éves felügyelői jubileum. A nagy-

szombati evang. egyház mult hó 30-án mint a Re-
formátió emlékünnepén szép ünnepet ült Kalenda 
János felügyelőnek felügyelőségének 25-ik évforduja 
alkalmából .Az ünnepi istentiszteletek után az egész 
gyülekezet összegyűlt a templomban ; a hol az oltár 
előtt felállított zöld asztalnál a két lelkész között 
helyet foglalt az ünnepelt. Egy alkalmi gyülekezeti 
ének eléneklése után Farkas lelkész magyar és 
tót nyelven, utána Albrecht lelkész német nyelven 
üdvözölte az immár 25 évi áldásos működésre visz-
szatekintő felügyelőt, az utóbbi egy díszesen kiál-
lított emlékalbumot (az egyháztanács tagjainak 
arcképeivel) nyújtotta át a jubilansnak. Üdvözölték 
még az iskola részéről: egy leányka bokrétával, az 
idősb, tanitó Pollacsek R. s a nőegylet részéről 
Fruttiger Amália elnök. Kalenda János 25 évi mű-
ködése teljesen méltó az egyház hálájára. Alatta 
szerveztetett a második tanitói, majd a második 
lelkész-hittanári állás, az egyházi hivatalnokok sorsa 
lényegesen javíttatott, csupán templom épités cél-
ára 100000 K vagyon gyűlt össze s az egyház ösz-
szes vagyona, a mely 25 év előtt alig tett 40—50 
frtot, ide értve az egyház kezelése alatt levő jóté-
kony alapokat is, melyek egyébiránt mind egyházi 
célokat szolgálnak, meghaladja a 600000 Koronát. 
A nagyszombati egyház ma — a püspöknek itt tar-
tott cánoni látogatásáról tett jelentése szerint — a 
kerület legrendezettebb egyházainak egyike, a mit 
Isten után nagy részben Kalenda János körültekin-
tekintésének köszönhet. E felett való méltó örömé-
nek kivánt az egyház kifejezést adni. Ad multos 
annos! 

Az egyetemes nyugdijintézeti bizottságnak 7-ik 
évi jelentése az 1904. évi egyetemes közgyűléshez. 

1. Az egyetemes nyugdíj intézet pénztárának 
1903. évi december hó 31-én lezárt számadása 
szerint bevétel volt járulékok és offertoriumokból 
110640 K 86 f., kamatokból 29464 K 42 f., bérház 
3/10 jövedelméből 4130 K 06 f. összesen 144238 K 
34 f. Kiadás : igazgatási és kezelési költség 897 K 
60 f., özvegyek és árvák dijaira 19441 K 96 f., tő-
késítésre 123898 K 78 f. összesen 144288 K 34 f. 

A tartaléktőke 1903. év végén volt pénzinté-
zeti záloglevelekben 658-100 K, egyetemes bérház 
értékének 3/10 részében 124718 K 28 f., - takarék-
pénztári betét 75923 K 60 f., összesen 859041 K. 
88 fillér. 

2. Az egyetemes kegydijalap ugyanazon évi 
zárszámadása szerint, bevétel volt: előző évi ma-
radvány 16186 K 70 f., ennek kamata 741 K 44 f. 
közalapból évi jutalék 7600 K, összesen 26528 K 
14 f. kiadás: kegydijakra 5299 K 72 f., maradvány 
egyenleg 21228 K 42 f., összesen 26528 K 14 f. 

3. Ellátási dijat élvező özvegy van 55, ezek 
között 25 özvegy 63 olyan árvával, kik 18-dik élet-



évüket még be nem töltötték. Szülőtlen árva 5 
családbeli, összesen 11. A nyugdíjintézet fennállása 
óta meghalt 4 özvegy, ezekből 2 árvaneveltetési 
dijra jogosultak hátrahagyása nélkül. 

4. Nyugalomba vonultak kegydij mellett a kö-
vetkezők: 1. Kiss Lajos bobai 420 K, 2. Alexy Já-
nos poltári 800 K, 3. Ritter Károiy somorjai 600 K, 
4. Pántvik János resicai 480 K, 5. Hafenscher Ká-
roly sárvári 600 K, 6. Reusz Lajos nagyrőcei 500 
K, 7. Krno András cserencsényi 400 K, 8. Tornyos 
Pál váci 800 K, 9. Hrencsik Károly. Selmecbányái 
800 K, 10. Hetyei Mór csikvándi 600 K, 11. Schön-
viesner János nagyszalóki 800 K. 12. Höncz Adolf 
martheói 600 K, 13. Michaelisz Izidor kőszegi 400 
K, 14. Matisz János sikátori 480 K. 15. Rusek Gyula 
poduzsáni 800 K, 16. Roy Pál kochanóci 600 K, 
17. Bartholomaedesz Gyula kámói 600 K, 18. 
Moczkó János csácsói volt lelkész 800 K. A nyu-
galmazott kegydijasok közül meghalt Linberger 
István késmárki és Kemény János kiskőrösi volt 
lelkész. 

5. A folyó évre kiállított járulék számlák elő-
írása szerint befizetni tartozik : 

a) Egyetemes közalap . , , 48096 K — f. 
b) Dunáninneni egyházk. . . 14724 K 82 f. 
c) Dunántúli „ . . . 14340 K 28 t 
d) Rányai ,, . . . 16911 K 84 f, 
e) Tiszai „ . . . 18943 K 67 f. 
f ) Egyet, theol. akad, . . . . 2244 K — f. 

összesen 115260 K 61 f. 
Az előirt összegben mint, hátralék szerepel 

a dunáninneniben . . . , . 917 K 14 t. 
a dunántúliban 193 K 60 f. 
a bányaiban 1637 K 28 f. 
a tiszaiban 2676 K 07 ff 

összesen 54-_!4 K 09 f. 
E hátralékos összegből egy rész az év folya-

mán befizettetett, a töbtinek befolyása pedig a 
szabályrendelet 31. §-a alapján megsürgettetett. 

Aranykönyv. A galsai ág. hitv. ev. anyaegyház-
község a napokban szép alapítványhoz jutott. 
Edeskuty Jenő budapesti ásványvíz nagykereskedő 
boldogult nagyatyja emlékére „Edeskuty Sándor 
örök alapítványa" címmel alapítványt létesített, hat-
száz koronát azon célra lefizetvén, hogy ezen ösz-
szeg kamata évente boldogult nagyatyja Edeskuty 
Sándor egyházi illetékét fizesse. így állit a hálás 
unoka ércnél maradandóbb emléket nagyatyjának, 
igy törekszik a vallásos buzgóság az egyházi ter-
hen könnyíteni, mely bizony a galsai ág. hitv. ev. 
anyaegyház tagjaira 100%-on felül álló terhet kép-
visel. Áldva legyen emléke Edeskuty Sándornak 
közöttünk ! Isten áldása legyen hálás és áldozat-
kész unokáján ! 

Emlékünnep. A zólyomi ev. olvasókör október 
30-án a reformatio évfordulója alkalmával igen si-
került felolvasó estélyt tartott a követKező műsor-
ral : 1. Rlatniczky Pál ev. lelkész üdvözölte a díszes 

közönséget. 2, „Erős vár a mi Isténünk", énekelte-
a közönség. 3. „A kereszt alatt", Sántha Károlytól 
szavalta: Spéró Jolán. 4. „A reformatio hazánkban 
a mohácsi vész előtt", irta s felolvasta: Robál Sa-
mu hitoktató. 5. ,,Isten dicsősége", Grelltől, elő-
adta : Simkovics Gusztáv karnagy vezetése alatt a 
kör vegyeskara. 6. „Nehéz órában", Szabolcska 
M.-tól, szavalta : Kovácsik Ilonka. 7. „Erős vár a 
mi Istenünk" utolsó verse, énekelte a közönség. 

A eperjesi ág. hitv. collegiumi theol. testület 
1904. október 31-én retormatiói ünnepet tartott a 
következő műsorral : 1. „A világosság győzelme" 
(Mendelssohntól). Szövegét irta Frenyó Lajos coll. 
tanár. Száník Ernő theol. énektanár vezetése mel-
lett énekelte a theol, énekkar. 2. Megnyitó-beszéde 
Mondotta Rartos Pál testületi elnök. 3. „Krisztus a 
tengeren" (Váradi Antal). Szavalta Melezer Elza 
úrhölgy. 4, Ünnepi beszéd. Tartotta Hallát János 
theologus. 5. a) „Isten dicsérete" (Bognár Ignácz), 
b) „Vándor estimája" (Weber). Énekelte Krayzell 
Rózsika úrhölgy. Harmoniumon kisérte Szende 
Nándor theologus. 6. ,,A reformatio emlékezete" 
(T>. Józsa Gyula). Szavalta Tóth József theologus. 
7. Luther diadaléneke. Száník theol. énektanár ve-
zetése mellett énekelte a theol. énekkar. 

A református egyház most ülésező zsinatának 
alkotmányjogi bizottsága gióf Degenfeld József el-
nöklése alatt tartott tanácskozásán dr. Raksa Lajos 
előadó indítványa alapján igen érdekes határozatot 
hozott. A bizottság egyértelmileg abban állapodott 
meg az előadó előterjesztését magáévá tevén, hogy 
az 1848. évi XX. t.-cikk 3. §-ának keresztülvitelétől 
nem teszi függővé egyházi és iskolai szükségletei 
kielégithetése körül támasztott és a magyar állam-
mal szemben történeti al&pon álló igényeit, miután 
ezen igényeit nem egyedül a jelzett törvényszakasz-
ból származtatja. A reformáció óta a protestánsok 
soha sem részesültek azon vagyonban, a melyet 
addig a katolikusokkal közösen birtak s az azzal 
járó államalkotó és állam'fentartó hivatást a nem-
zet érdekében századokon át összerejükből teljesí-
tették. Ez a szempont az, a melynek alapján a 
protestánsok igényei, a többi bevett felekezet ha-
sonló igényeivel nem azonosíthatók. Az érdekes 
határozat, melyet a zsinat tagjainak többsége, ta-
nácskozáson kivül már magáévá tett, a zsinat leg-
közelebbi ülésszakában kerül végleges le tárgya-
lás alá. 

Lelkészválásztás. Jótpelsöcön negyedfélezer 
lelket számláló ág. h. evang. anyaegyházban f. hó 
20 -án a Kuyna kidőlt halálával megüresedett lel-
készi állásra huszonkilenc pályázó közül egyhan-
gúlag, közfelkiáltással Vitális Gyula zólyomlipcse' 
ev. lelkész választatott meg. Ugyanekkor hitoktató 
lelkésznek Jes\ens\kv Gyula Selmecbányái admi-
nistré tor választatott meg. 



Külföld. -
A Gusztáv Adolf egyesület szept . 19—23. nap-

jain Pank egyházi tanácsos elnöklete alatt Heidel-
berg egyetemi városában tartotta 57. évi nagygyű-
lését. ünnepi istentiszteleten Drews giesseni 
theol. tanár prédikált, inig az ünnepi ajándékot, 
szent edényeket, bibliákat és oltárteritőket szegény 
egyházközségek részére Hölscher lipcsei superin-
tendens vette át. A nyilvános nagygyűlést megelő-
zőleg Schaffner lelkész a párisi prot. egyházi vi-
szonyokról, az istentelen sociáldemokratákról s a 
vallástalan liberális kormányról, Hoppe Brazilia val-
lásos nyomorúságáról, Kinzenbach a cseh viszo-
nyukról értekezett. Szomorú képek az ev. egyházi 
élet múltjából a diasporában. A nagygyűlésen a 
bádeni s a szászweirnári koronaörökös is megje-
lent s a német császár igen meleghangú táviratot 
küldött. „Különös megelégedéssel és élénk érdek-
lődéssel kíséri — úgymond — az egyesület hűsé-
ges munkáját". A német egyházi választmány nevé-
ben Kelber müncheni föegyházi tanácses s a hei-
delbergi egyetem nevében Lennne theol. tanár üd-
vözölte a (V. Adolf-egyesület közgyűlését. Az üd-
vözletek után az első nagygyűlést Pank központi 
elnök nyitotta meg igen nagyhatású beszéddel. El-
mondotta többi között, hogy a túrni templomépítés 
100 ezer márkába került az egyesületnek, s a mult 
évben 250 ezer márkát csak Csehországra fordí-
tott. Annak a nézetének adott kifejezést, hogy ezen-
túl csak a szükségletekhez mérten a tervek és a 
költségvetések előzetes beküldése mellett fognak 
az egyházközségek segélyben részesülni. Majd a 
speieri protestátió templomának felavatásáról és 
Gál magyar képviselő , vad sovinista" támadásáról 
szólott s erélyesen visszautasította a G. Adolf-egye-
sületnek tulajdonított „titkos pangermán célokat". 
Végül rövid vonásokban s gazdag tanulságokkal 
kitérve ismertette a nem épen örvendetes és biz-
tató német egyházi viszonyokat. Az elnöki meg-
nyitó után Härtung superint., mit az egylet főjegy-
zője az évi jelentést terjesztette elő, a mely szerint 
az egyesületnek mult évi bevétele volt 2858027 
márka, a melyből 1578859 márka segélyezésekre 
fordítható. A nőegyletek gyűjtése 277414, a német 
birodalomé 818768, Ausztria-Magyarországé (118721 
s más országoké 158340 márka, a mi eléggé tekin-
télyes összeg. Legátumokban kapott a központi 
pénztár 33191, s a 45 főegylet pénztára 248022 már-
kát, 51 templom felavattatott s 17 uj templomnak 
alapja megvettetett. 39 egyházközség hálásan kilé-
peti az egyesület gondozásának köréből. Sajnos, a 
szükségletek évről-évre növekednek, a melyeknek 
az egyesület alig képes megfelelni. Igen nagy fel-
adat, vár még reá Ausztriában és Pósenben, s nagy 
íi szükség Elszáz-Lotharingiában is. A központi 
elnökség eseményekben gazdag jelentése külön 
nyomtatásban is megjelent. Egy nyilvános esti gyű-

lésen egyes képviselők Brazilia, Csehország, Bel-
gium és Elszász-Lotharingia vallásos egyházi álla-
potairól értekeztek. Előadást tartott Braunsveig volt 
Saloniki, jelenleg lipcsei lelkész „a Gusztáv Adolf-
egyesület keleti munkájáról és feladatairól", a melv-
ben többi között hangoztatta, hogy nagyobb támo-
gatást igényel Alexandria iskolaügye, Kairó építke-
zése, az egyptomi protestánsok gondozása, a bairuti 
templomépítés ügye s a konstantinápolyi s.-lelkészi 
állomás. Utóbbi helyen egy vándorlelkész alkalma-
zására van szükség, a ki gondozhatná a drinápolyi 
protestánsokat és az anatóliai vasút mentén talál-
ható nagyszámú hívőket. A 3 nagy szeretetado-
mányban: 22337 f 6827t 6727 márkában Wünschel-
burg siléziai, Tirschenreuth bajor és Znaim morva 
egyházközsége részesült. A jövő évi nagygyűlésre 
Erlangenbe, Stralsundba és Brombergbe kapott 
meghívást s utóbbi el is fogadtatott. Forrásunk 
szerint a Gusztáv-Adolf-egylet ügye Pank elnöklete 
alatt a legjobb kezekben van. Pank nekünk ma-
gyaroknak is jó barátunk és személyes ismerősünk. 
Fia több éven át Pokoly J. kolozsvári theol. tanár-
ral együtt ilj. Tisza Kálmán nevelője volt. 

Dk Szlávik Mátyás. 

i roda lom. 
A jus exclusivae, (vetojog) a pápaválasztásnál. 

Irta dr. Kérészy Zoltán, képesített egyetemi tanáj-. 
Budapest, 1904. Politzer Zs. kiadása. Ára 2 K 5o f. 
(120 lap). A római pápaság mindig nagyon ügyes 
és merész volt abban, hogy jogait nemcsak meg-
mentette, hanem folyvást gyarapította is a fejedel-
mek és a népek rovására. A fejedelmek és népek 
pedig mindig ügyetlenek és gyávák voltak a pápa-
sággal szemben meglevő jogaik védelmében és 
felhasználásában. így azután lassankint a pápa ura 
lett a fejedelmeknek és népeknek, ezek pedig a 
pápaság rabszolgái és eszközei. Idők folytán a ve-
tojog is annyira elhomályosodott, összenyomódott, 
hogy az utolsó pápaválasztás alkalmával már me-
részen azt állították nálunk is az ultramontanok, 
hogy ez a joga egyáltalán nincs is a fejedelmeknek. 
Erről a lontos jogról ir tanulságosan, érdekesen dr. 
Kérészy könyve, méltó a jogászok és az államfér-
fiak teljes figyelmére. 

Segédkönyv a vallástanitáshoz. , , H a s o n l a t o k a 
I\áteho$" cimmel most hagyta el a sajtót magyar 
fordításban, egy igen ajánlható kis munka, melyet 
lelkésztestvéreink, vallástanáraink és vallástani-
tással foglalkozó tanítóink bizonyára eredményesen 
használhatnak a különféle iskolákban. A mű szer-
zője : Seheller Arnold münchengasserstädti (Német-
ország) ev. lelkész, fordítója : Re dei Károly puszta-
földvári (Békés m.) ev. lelkész. Bészletesebb ismer-
tetését még fentartjuk ugyan magunknak, de már 
most is megragadjuk az alkalmat, hogy az érde-
keltek figyelmét felhívjuk reá. 



Magyar állam. A protestáns bizottság emlék-
iratáról szólván elismeri, hogy a prot. egyházak 
támogatása nemzeti érdek, de kifogása van az 
1848-i XX. t, c. alkalmazása ellen; azt kivánja, hogy 
annak alapján az állam a. r. kath. egyháznak adjon 
évenként 10 millió koronát. Nem rossz ! Megtar-
totta az egyház a tömérdek birtokot, a mit a hon-
védelem, közigazgatás, igazságszolgáltatás, templo-
mok, iskolák, kórházak épitése cimén kapott, e 
feladatok teljesitését idők folytán magára vállalta 
az állam, s teljesiti polgárai adójából, még pedig r. 
kath. érdekben más vallású polgárai adójából is, 
és még ezen felül adjon 10 milliót. Hazafias célokra 
nem jut a hazai alapitványokból, de Péterfillérre, meg 
be nem vallható célokra jut igen sok; a haza má-
sodrendű a pápaság mellett, mégis még most is 
újabb ajándék kellene. Igaza volt IX. Piusnak, mi-
kor a magyar kath. papságra nézve azt mondotta, 
hogy el kellene tőle venni a javakat, mert túlsá-
gosan gazdag! 

Egyházi baszéd a kassai ev. renovált tem-
plom alapkőletételének 100 éves emlékünnepére 
irta és október hó 16-án elmondotta Homola Ist-
ván evangelikus lelkész. Tartalmas, ügyes beszéd ; 
ügyesen választott alapigéje: Zsoltár CXYIII, 
24—29 és „a 100 évvel ezelőtt épitett, most meg-
újított templom szavát" tartalmazza az ő tisztelői-
hez. (A vonatkozott ünnepélyről rövid tudositást a 
jövő számunkban.) 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

P. J. Az én egyházmegyémben éppen most 
kapta meg az egyik lelkész azt a rendkivüli se-
gélyt, ami még hiányzik neki az 1600 koronából 
az alapfizetéshez és congruához. A kiknek a tör-
vény értelmében joguk van hozzá és folyamodnak 
érte, megkapják. Csakhogy az a különös, hogy a 
lelkészek legnagyobb része nem is folyamodik 
érte, pedig rá szorulna a segélyre, joga is van 
hozzá ; vagy lia folyamodik, az adatokat nem jól 
szedi össze, ^z ilyen azután magára vessen ! Az 
ön esetében nézetein szerint nem helyes az eluta-
sitás megokulása, midőn azt mondja : nem adja 
meg a kért összeget, mert már a congrua eléri 
most azt az összeget, amit 1897-ben élvezet az 
államsegélylyel együtt. A törvény nem azt mondja 
hanem azt, hogy addig kapják a rendkivüli állam-
segélyt, amíg a kongnia az 1600 koronát el nem 
éri ; vagyis a lelkész fizetése 1897. óta minden 1600 
k, legyen. Tanácsom az : méltóztassék a püspök 
urat megkérni, hogy illetékes helyen szerezzen ér-
vényt a törvény helyes magyarázatának. No az 
igaz, hogy keservesen adják azt a kis segélyt ! Tiz 
évre elosztva, évről-évre folyamodni a hiányzó ki-
egészítésért, évről-évre vitatkozni a törvény értel-
méről ! Lám egyéb tisztviselők egyszerre megkap-

ták a fizetésemelést, pedig sokkal nagyobb volt a 
fizetésük is, az emelés is ; sőt visszamenőleg kap-
ták meg! — M. N. A lelkész stolája a belügymi-
niszter 22690 78 sz. rendelete értelmében. — St. Gy. 
Levél ment. — V. Gy. Köszönjük de csak a jövő 
számban hozhatjuk. — M. L. Köszönettel vettük, 
azonban a mostani számba későn érkezett, szintén 
csak a jövő számba jöliet. — A másik is megje-
lenik, mihelyt az aktuálisabb közlemények után 
jut hely. — St. F. Köszönöm levél ment. — J-
Csak a jövő számba jöhet. 

Pályázat 
a margonyai (Sáros m.) tót-magyar nyelvű 

ág. hitv. ev. egyTház 

lelkészi állomásra. 
Javadalom : 1. Telek jövedelem 174 K. 

2. Párbér 220 K. 3. Munkaválság 154 K. 4. 
Készpénz 123 K. 20 f. 5. Pa t ronátus i ju ta-
lék 224 K. 6. 10 öl fa 100 K. 7. Stóla jö-
vedelem 150 K. 8. Alapítványok kamata i 
80 K. 9. Offertoriumok 20 K. összesen 1245 
K. 20 f. Ezenkívül congrua 1600 koronáig 
873 K. 40 f. A kellően felszerelt folyamod-
ványok f. évi dec. 20- ig alólirott espereshez 
küldendők. 

Zsegnye, u. p. Eperjes 1904. nov. hó. 

Bánó Árpád Hajdú János 
espe re s ség i fe lügyelő . 116. 2—1. esperes . 
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e p ^ s 3 m » H • a . y Világhírű ! 
ap r f t T l ï ? ! ] « festészeti müintézet a ki-

jjALAUAU válóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 9 6 - 2 0 - 1 0 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj-, aquare l l - és pas te l l f es tésben fénykép után 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

Legfinomabb kivitelű Blom-, Platin-
és k ré t a ra j z ára 5 korona 

Részletes árjegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„ Ç ^ O R D " festészeti njiiintézeíi 
Budapest, VII., Rottenbiller-utca 46. 



H O N I G F R I G Y E S 
gőzüzemre berendezett 

harang, érczöntödéje, szívattyugyára 

Arad, l íákóczy-utcza 1 1 — 2 8 . szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 40( ,/0 
súly és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitiinő jó liang és t a r t ó s s á -
gáé r t 10 évi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fe l -
tételek ! 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vas harangfelszerelések és 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak forgatható vasszereíésre való átala-
kít isuk, avagy azoknak csekély felül fi-
zetés mellett uj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes állapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 

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

Székesfehérvárot t . 
= ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. — ™ 

Elfogad megren-
delést "a legújabb 
csőrendszerü lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
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-
amint átalakításokat, javítást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
112. 1 5 - 2 . 

Az 1902. évi verseczi ipar es gazdasági kiállitá-
J j táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki- ^ jC 

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. J j j 

I Wegenstein C. L. * a * 
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•—— első délmagyarerszági 

orciona-épiíő műintézet 
(villamos üzemre berendezve 

! Temesvárott . 
Szál l í t k i tűnő , l e g ú j a b b 

r e n d s z e r s z e r i n t k é s z í t e t t 

= pneumatikus = 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb á rak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
Az 1896. évi kiállításon a nagy mil leniumi érem-

mel kitünletve. 27—25 

Kivonat az el ismerő i ra tokbó l : 

T. Egry úr ! 
A szilvás-ujfalusi róm. kath. templom részére öntött 

harangokkal és hiveim teljesen meg vagyunk elégedve. 
Szilvás-Újfalu. (Zemplénm.) 

Lenz József, 
i k - l e l k é s z . 

baktai EGRY FERENCZ 
harangöntő 

K i s - G e j ő e z , U n g m e g y e . 
Ajánlom harang-
öntő műhelye-

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

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

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

T e s s é k á r j e g y z é k e t k é r n i ! 



Minden család pénzt takarit ! ! ! 
R e m e k 6. szem. ká-
vés készlet minden 

szinben csak 
95 kr . f, 1-40 f. 1 9 0 

Finom a jour 6 szem. 
kávés készlet min-
den szinben csak 
f. 2 2 0 f .2 '90 f. 3 45 

1 

111. 26 -4 -

Remek 6 szem. vászon 
Damasz t C4aj:nitura 
csak f. 2.10 f. 2 .90 

f. 3 .40 f. 3 .90 

Szép min t ázo t t 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 rő fös vég bőr-
vászon csak 

f. 4-15 

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f. 4-95 

30 rő fös vég 
Gyöngy vászon 

csak f. 54.5 

30 rő fős vég r u m -
burg i vászon csak 

5.60 

30 rőfös vé g I -a 
r u m b u r g i vászon 

csak f. 6 .40 

50 rőfös vég bői-
vászon 

csak 8 25 

50 rő fös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9 45 

50 rőfös vég 
r u m b u r g i vászon 

csak f. 10-40 

30 rő fös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4"65 
30 rő fös vég R . Chif-

fon csak f. 5 .40 
30 rő fös vég R. 

R. Chiffon vászon 
'f . 6.85 

3 rőfös vég csikós 
kanavász 

csak f. 3 25 

30 rő fös vég cs ikós 
és koczkás I ma ka-

navász csak 
f. 4-55 

30 rő fös vég 
finom kanavász 

csak f. 5-40 

35 rő fő s vég 
kanavász kü-

lön legesség csak 
f. 6-40 

30 rő fös vég fehér 
csikós cs invat ágy-
huza t r a csak f, 6.35 

30 rő fös vég v i r ágos 
fehér cs invat 

á g y h u z a t r a csak 
f. 7-4P 

Remek nő i ing 
vászonból , kézi h ím-

zéssel csak 
85 kr. f. M5 f. 1-55 

Remek női Chiffon 
ing schweiz i h ím-

zéssel csak 
f. 110 f. 1-42 f. 1-74 

R e m e k nő i háló 
Corse ta n a g y vá-
l a sz t ékban csak 

98 kr. f. 1-25 f .156 

Remek nőr cbiffon 
n a d r á g csak 9 0 kr, 

f. 1-18 f. 1-45 

R e m e k Chiffon alsó 
szoknyák h ímzésse l 
csak f. 1.35 f. 1.75 f. 

2,25 

R e m e k Cloth és 
posz tó alsó szok-

n v á k csak 
f. 1-65 f. 2-15 f. 3 22 

Varrás né lkül i vá-
szon lepedő 2 mt r . 
hosszú és 1 '/2

 m t r 
széles csak 

9 2 kr . 

Va r r á s né lkül i re-
mek vászon lepedő 

2 m t r hosszú, 1 '/2 
mtr . széles csak 

f. 1 05 B u d a p e s t , K e r e p e s i - u t 65. sz. i .e. 

R e m e k se lvem Cloth 
pap lan m i n d e n szin-

ben csak f, 3 .95 

R e m e k Caschmi r 
paplan m i n d e n szin-

ben csak 
f. 3-55. 

Kész í t m i n d e n n e m ű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
R a k t á r : Budapest, V., Lipót-körut 15. 

Gazdasági gépeket, szerkezetű. Benzin és szivógáz-motorokat ió2erőS 

B e n z i n - m otoros cséplő készlete k. 

25 2 5 - 2 0 
ívialomépitészet : ^ hengerszékek , m i n d e n e s zakmába vágó K ü l Ö n l ö Q G S S é C I ! L e g ú j a b b sze rkeze tű csavaros 

1 ü_£ép g y á r t á s a . Te l j e s mümalmiberendezések . és szabad, víznyomású borsajtók. 
Osborne D. M.-félö v i l ágh í rű amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

m a g y a r o r s z á g i k i zá ró lagos képvise lősége . * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés 


