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Az uj népiskolai törvényjavaslat és az 
evang. iskola. 

A ki a parlament elé terjesztett uj törvényja-
vaslatot egyes részletei szerint teszi bírálat tárgyává, 
melyek látszólag va^y nemzetiségi érdekeket sértenek, 
"vagy Önkormányzati hatásköröket szorítanak kisebb 
területre, az erről olyan véleményt alkothat magának, 
mely nem felel ínég a valóságnak és a, melyet e 
gondos — bár tagadhatatlanul sok helyen fogyaté-
kos és nemzeti szempontból sem kielégitő — javas-
lat nem érdemel meg. 

A törvényjavaslat alkotói számoltak culturalis 
helyzetünk mai képével. Az 1868. XXXVIII. t.-c. 
a népművelődés emelésére általában nagy hatással 
volt. Statisztikai adataink az ország sok vidékéről 
azonban még most is megdöbbentő adatokat tárnak 
elénk. Hogyan teljesítették az iskobfentartók fele-
kezeti és nemzeti kötelességeiket, lia egyes vidékek 
sivár műveltségi állapota ennyire kedvezőtlenül be-
folyásolja culturStatistikánkat. Hogyan teljesítette 
köteleiségét az iskola ott, a hol 37 év múlva is 
ilyen szomorú eredmények kerülhetnek napfényre ? 
Miben célt szolgált ott az iskola? Csodálhatni-e, 
hogy az állam, melynek szintén igen fontos köteles-
sége őrködni az állam polgárainak értelmi nevelése 
felett, hatásosabb eszközökhöz nyul, ha veszélyben 
látja a honpolgárok értelmi fejletlensége miatt ama 
nemesebb célokat, melyekért dolgozni, melyek meg-
valósításáért közreműködni mindnyájunknak dulce et 
decum est. Ezért a javaslatnak ason intézkedései, 
melyekkel az oktatás intensivebb eredményét akarja 
biztosítani és a melyekkel az ismétlő iskolát szerves 
egésszé köti össze az elemi iskolával s jótékony ha-
tású befolyását ezekben is biztosítani akarja, csak 
e1 isin érést érdemelnek. 

Nézzünk végig ismétlő iskoláinkon. Vannak di-
cséretes kivételek, de az bizonyos, hogy az embert 

sok helyen keserű csalódás érné, ha keresné őket, 
mert az a valami, a mit az illetők annak nevezntk, 
nem lehet eszköz komoly és fontos célok elérésére s 
nem iehet komoly culturalis tényezőnek tekinteni. 
Lehet-e csodálni, lehet-e rossz néven venni, ha az 
állam ezekben is biztosítani kívánja érdekeit, melyek 
különben a felekezeti jól felfogott érdekekkel azono-
sak, legalább evang. egyházunk felekezeti és műve-
lődési érdekei sohasem jutottak összeütközésbe az 
állam érdekeivel, ha azokat egyházához, hazájához 
és hazájának nemzeti érdekeihez hű kéz vezette. 

Hogy az uj törvényjavaslatnak culturalis ha-
tása mellett nemzeti irányú hatása is lesz, azt a 
jövő évtizedben már örömmel fogják tapasztalni. 
Kivánatos is. Az 1900. évi népszámlálás adatai sze-
rint az ország lakóinak 40o;o-a nem beszél magyarul, 
a nem magyar nyelvű lakosságnak pedig 83.2°0-a 
nem ért magyarul. A javaslat azon intézkedései, me-
lyük a magyar nyelv elsajátításának biztosítására 
vonatkoznak, míg egyrészt nem akadályozták az ál-
talános műveltség elemeinek megszerzését, másrészt 
bizonyos, hogy a nemzeti nyelv megismerésével szé-
lesebb terűletekre hatol a nemzeti érzés, sőt ennek 
varázserejével be fog hatolni oda is, a hol talán 
még ismeretlen s el fogják érni azt, hogy összes 
t&nulóink az ősök hithüségében megérzik a hazasze-
retet nem kevésbbé magasztos tüzét s tudni fogják 
síkokon és hegyeken, hogy az evang. egyház a nem-
zeti irányú mozgalmaknak, küzdelmeknek és erőfe-
szítéseknek természetes talaja és forrása volt, s 
hogy az állam most sem kivan tőlünk többet, csak 
alkalmat akar nyújtani arra, hogy a nemz-ti nyel-
vet, mint közkincset mindenki megismerhesse s ezzel 
összeforraszthassa a haza gyermekeit érzésben, hogy 
képesek lehessünk nagyobbb alkotásokra. 

Azzal támadják a javaslat ezen intézkedéseit, 
hogy iskoláinkat lefoglalva a nemzeti nyelv számára, 
akadálya lesz az általános művelődésnek. A kik ta-



nitással foglalkoznak és a kik az emberi agynak 
működését befogadó és feldolgozó képességét s en-
nek erőkifejtő hat irait ismerik, tudják, Hogy ez az 
ellenvetés nem állhatja meg a tárgyi kritikát. S ha 
a nemzetiségek ez ellen itt-ott felzúdultak, ez ért-
hető ; ők tudják, hogy törekvéseik ott leszn-k meg-
támadva, a hol legszorgalmasabban dolgoztak s meg-
feledkeznek arról, hogy a magyar nyelv tanitására 
vonatkozó ujibb intézkedésekre ők kényszeritik az 
államot, midőn 1867 óta alig tudnak felmutatni egy 
gyermeket is, a ki az ő nem magyar tannyelvű is-
kolájukon megtanult volna magyarul beszélni, s ha 
37 év alatt egyes vidékeken s ennek etnographiai 
vonatkozása is van, — a népiskolák, dacára annak, 
hogy magyarul nem, vagy alig tanítottak s rz erre 
fordított tanórák csekélysége sem szolgálhatott aka-
dályul az iskolának általános művelődési hatásában 
s ennek dacára mégis mennyire elmaradtak egész 
vidékek és mennyire elmaradtak iskoláik ugyanezen 
lielyeken működő állami iskoláknak nem magyar 
anyanyelvű tanú!ókkal felmutatott eredményei mellett, 
ki fogja elhinni azt, h< gy az uj törvényjavaslat ve-
szélyezteti a7- iskolák célját, mikor az olyan iskolák 
veszélyeztetik a népnek érdekeit. Hogy evang. egy-
házunk nem érzi e törvényjavaslatban a hangoztatott 
veszedelmet még ott sem, a hol nem magyar tan-
nyelvű iskolá'nknak 20 °0 magyar anyanyelvű tanu-
lóját magyar tannyelven kell majd oktatni, bizonyítja 
az, hogy felekezeti céljainak védelmét nem látja 
szükségesnek s lia itt-ott van is duzzogás, az csak 
azért van, mert az iskola nem les7, alkalmas a jö-
vőben felekezeli pairs alatt egyesek politikai kedv-
teléseit szolgálni. 

Hallani erős evang. egyházaktól is, hogy jobb 
lesz iskoláit ál?,dni az államnak, mint ilyen körül-
mények között felekeze'i intézeteket fentartani. Pilla-
natnyi keserűség kifakadása. Muló tünet. Bár hiszem 
és vallom, hogy a közhasznú ismeretek tanitísánál 
is lehet felekezeti szellemet biztosítani, mert a köz-
ismeretek közlésénél, alkalmazásánál összefüggésbe 
lehet hozni evang. egyházunk eseményeit, egyéneit 
és azok életének nevezetesebb epocháit s ezek alkal-
masak arra, hogy itt is ápoljuk a tanu'óklan a fe-
lekezeli szellemet s bár nem célom és szándékom 
erre buzdítani a kesergőket, — abban sem látnám 
az evang. egyház veszedelmét, ha ilyen körülmények 
között lemondana felekezeti iskoláiról. Az egyház 
működési köre, iránya mindenesetre nagy változáson 
menne keresztül az evang. érdekek veszedelme nélkül, 

s azok védelmére akkor is meg lehetne találni az 
óvóintézkedéseket. 

Lássnk a kérdést közelebbről. Evang egyházunk 
legnagyobb gyengesége az anyagi erők elégtelensége. 
Ha tehát egyházaink felszabadulnának az iskolák 
fentartó terhétől, minő tőke álíana rendelkezésére, 
mely kezébe adná az eszközöket a társadalmi téren 
való hódításra. A felszabadult tőkék képessé tennék 
az egyházat olyan kifejtésre, melylyel biztosítani le-
hetne felekezeti szellemű hódításokra. Hatalmas bi-
zonyíték erre amerikai evang. testvéreink példája. 
Az egyesült államok jegecesedő társadalmában az 
önfentartás lázas munkája által kifáradt testvéreink 
felekezeti buzgó élete szép példája annak, hogy fe-
lekezeti jellegű iskolák nélkül sincs veszélyeztetve 
az ev. egyház, sőt ott a valláshoz való ragaszkodás 
és áldozatkészség olyan hatalmas erővel nyilvánul 
meg azokban is, kik ott nőttek fel, a milyenre itt-
hon is reászorulnánk elég sokszor. Nem ak a rom 
ezzel azt bizonyítani, hogy felekezeti iskoláink feles-
legesek, csak megemlítettem, hogy ott is fentartható 
az evang. szellemű élet, a hol az egyház nem tá-
maszkodhatik mindig és mindenütt felekezeti jellegű 
népoktatási intézetekre. Művelni kell az értelmét, 
hogy az talaja lehessen a nemes, az egyházához tu-
datosan ragaszkodó érzelmeknek. Az értelem műve-
lését pedig a javaslat nem akadályozza, sőt biztosí-
tani akarja, midőn az elemi iskola tankötelezettségét 
egyeseknél kiterjeszti a 7-ik évre is s az ismétlő 
iskolák tanidejének és tananyagának megállapításával 
és a szakfelügyelet kiterjesztését célzéiskola felügyelők 
alkalmazásával intenzivebb munkát akar biztosítani. 

A törvényjavaslatnak a tanitók képzésére vonat-
kozó intézkedései szintén örvendetes haladást mutat-
nak. Az egységes képzés felé tör, midőn a tanítói 
oklevél kiadását és a végleges alkalmazásra való jo-
gosultságát állami vizsgáló bizottság előtt teendő 
szakvizsgálathoz köti, s ezzel megfogja teremteni az 
egységes népiskolát is a történelmileg kialakult jo-
gok keretén belül. A tanitó tekintélyét emeli, midőn 
közhivatalnoknak mondja ki, esküt követel, melyet 
sok evang. tanítótól saját felekezete s un kíván meg, 
s azon fegyelmi intézkedések, melyek a javaslat 41. 
§-ában vannak sohasem fogják fenyegetni azt a la-
nitót. ki egyházának és népének valódi érdekei mel-
lett hazafias nemzeti kötelességét is hűn fogja tel-
jesiteni. 

A tanitó ainagi helyzetén nem javít semmit 
vagy olyan keveset, melyről nem méltó beszélni. 

Egy magyar protestáns. 



A mi vend testvéreinkről. 
Il in : Mohácsy Lajos. 

I. 

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületnek 
e^yik közismert karakterisztikuma a?, hogy honi 
evang. egyházunkban a legmagyarabb kerület és 
egyúttal az egyedüli, a melyben nincsen nemzeti-
ségi kérdés. S ez igaz. A mi népeink nem ismerik 
a nemzetiségi kérdést ; ennek igen gyakran az egy-
háziasság s a hitélot rovására kifejlődni szokott szen-
vedelmeit itt senki sem szítja. Mi mindnyájan egyek 
vagyunk s mint jó testvérek mindég együtt érzünk 
s egyet értünk. 

Pedig a mi templomainkban sem hirdetjük min-
dég és mindenütt magyar nyelven az Istennek di-
csőségét. Sőt mondhatjuk, ho^y éppen ez a mi „leg-
magyarabb" és a ,.nemzetiségi kérdéstől" eddig tel-
jesen ment egyházkerületünk éppen a nyelvi külön-
féleséget tekintve, tarkább mint akár melyik egy-
házkerület. 

A mi papjaink több nyelven prédikálnak, mint 
akármelyik kerület lelkészei. Mert tudtommal a mi 
egyházunk ,Jiátom nyelvű' egyháznak hivattatik 
és pedig azért, mert hiveink a magyar, német és a 
tót nyelv szerint oszlanak meg országszerte. Ez a 
három nyelv minden egyházkerületben képviselve 
van. Sőt vannak gyülekezetek, a melyek maguk is 
dokumentálják evang. egyházunknak e ,,három nyel-
vűségét". 

Pedig a mi magyarhoni ev. egyházunknak van-
nak hivei, a kik a jelzett három nyelvnek egyikét 
sem használják istentiszteleti nyelvül. És csodálatos, 
hogy pzek éppen abban az egyházkerületben és hozzá 
csak is ebben af egyben — vannak, a mely a 
köztudatban mint legmagyarabb szerepel : a dunán-
túli ev. egyházkerületben. Nem a horvátokra célo-
zok itt. Ámbár ezek is hozzánk vannak : Zágrábbal, 
Hrasztovác és Antnnováccal becsatolva. De horvát-
jaik lehetnek a szerémi egyházmegyei lelkészeknek is. 

Van azonban itt a Dunán túl néhány olyan ev. 
gyülekezet, a milyen — a hivek anyanyelvét, s igy 
istentiszteletét tekintve — több, széles e hazában s 
igy egyik egyházkerületben sincs. 

Ezek .a gyülekezetek, a vasi középegyházme-
gyéhez beosztott : vend testvéreink egyházközségei. 
Vendjeink csak nekünk vannak. És mi szeretjük 
őket. Büszkék vagyunk rájuk. Mert a vendek jó 
protestánsok, hithű lutheránusok. 

A vend szereti egyházát; hiteért kész mindent 

feláldozni. Papját, tanítóját szereti, megbecsüli ; hoz-
zájuk híven ragaszkodik s őket mindenben követi. 
Valóságos mintaképe lehet az igazi protestáns em-
bernek. Ezért vagyunk mi büszkék a mi jó vend-
jeinkre. 

Egyházszeretetilknek ezernyi ezpr példáját le-
hetne felhozni. Olyan szép templomok, emeletes is-
kolák, 6 — 7 szobás paplakok mint a vendségben — 
bizony-bizony mondom a leggazdagabb altöldi gyü-
lekezetekben sem akadnak mindenütt. Pedig a ven-
dek talán e haza legszegényebb népei ; én legalább 
még teljes életemben sem akadtam oly szegénységre 
mint a vendek között. Az az iskolás gyermek, a ki 
2 — 3 órányira lakik az iskolától, magával hozza 
napi eleségét már reggel a tarisznyában. Hajdina és 
babkenyér; keményre főtt fehér bab. Ez a napi ele-
sége. De azért a vend ember az egyházáért kész 
mindenre. Ugyan melyik egyház népe tenné meg 
azt, a mit az elmúlt években egy vend gyülekezet 
tett, a mely csak hogy temploma szépen épülhes-
sen fel, minden állami adó forint után 6 forint egy-
házi adót vetett ki. Pedig ez ott nem is tűnt fel. 
Magyarósd, Bodóhegy érdemes lelkipásztora sokat 
tudna beszélni a vendek egyházs^eretetéről. Náluk 
történt sok egyébb eset közt az is, hogy egy sze-
gény szolgalegény egész élte keresményét: 800 ko-
ronáját az egyháznak adá, templom építési költségre. 

Ezért vagyunk mi büszkék a mi jó vendjeinkre. 
De még másért is. Azért mert jó hazafiak. Ra-

gaszkodnak anyanyelvükhöz, de azért valósággal ra-
jonganak a magyar hazáért. Olyan március 15-iki 
ünnepet, a mely annyi lelkesedéssel, őszinte, igaz és 
ben^ő örömmel folyt volna le még nem igen láttam 
mint az vila. mit a battyándi olvadó-kör tartott 
egykoriban, midőn köztük voltam. Az öregek közt 
még sok akad, a ki nem tud magyarúl, de már a 
fia, unokája gyönyörűen beszél magyarúl. Megtanulja 
az iskolában, a hol a legtöbb tárgyból magyar a 
tannyelv. Fiatal tanítóval biró iskolákban : tisztán a 
magyar. És a tanulmányi eredmény kitűnő. Pedig 
a mikor az a 6 éves kis vend darab oda kerül az 
iskolába, legtöbbször alig tud egy szót is magyarúl. 
Mire a 6 osztályt kijárja tisztán beszél magya-
iul. A mi vendjeink tehát ebben is példaképül szol-
gálhatnak a íug-kapálódzó nemzetiségeknek, kik a 
minister legutóbbi rendelete miatt annyira tüsszögnek. 

Nyelvét azért a vend is szereti; leszólni, ki-
csinyelni nem engedi. De mert jó magyar hazafi — 
valósággal büszke, ha jól tud magyarul. Ezért azok 
a nemzetiségek, a melyek a magyar nyelv ellen 



annyira zúgolódnak — hazafiság szempontjából nem 
jól állanak. 

Türelmes a Tend nép; nem szűkkeblű, nem • 
elfogult. Ugyan melyik tót vagy német egyház vá-
lasztana meg olyan lelkészt vagy tanitót, a ki tó-
tul, németül csak olvasni, de beszélni egy árva 
szót sem tud. S a vendeknél erre is van példa, Nem 
is egy. Igaz, hogy utóbb meg kell tanulniuk az 
ilyeneknek is a nyelvet ; de erre sem annyira a hi-
vek'türelmetlen zaklatása, mint inkább a becsület-
érzés ösztönzi a;5 oda került jó magyar fiúkat. Igy 
ma is a vendek egyik elismerten legjobb vend szó-
noka, a tótmoráci pap, jóravaló gömörmegyei ma-
gyar ember, a ki talán akkor hallott először vend 
szót a mikor mint felszentelt pap oda került a ven-
dek közé: Battyándra, a boldogult emlékű jó Czi-
pott Kezső lelkész mellé. It t \olt a magyar fiak 
iskolája. A jó Czipott bátyánk oktatott bennünket a 
zengzetes vend nyelvre. Ő tétette meg azzal a sok 
mássalhangzó torlódáshoz nem szokott magyar nyelv-
vel azokat a ficamodásokat, a mikből kikerült aztán 
egy-egy jó hangzású vend szó. Es nem fogyott el a 
türelme a sok próbálgatásban. Szívesen, örömmel 
tette. ElmondoU egy-egy szót ötször, tízszer, húsz-
szor ; mutatta hogyan kell a nyelvet illeszteni, az 
ajkat csucsorgatni; hol kell a hangsúlyt megadni, a 
szót nyújtani. 

S bámu1 atos eredménnyel járt e munkája. Min-
den káplánja jó vend lett. Az eklézsiák örömmel, 
lelkesedéssel hallgatták s máig is hallgatják azokat, 
kik ott vannak. S ezek a jó Czipott bátyánknak 
köszönhetik ezt. Neki köszönhetem én is s még 
vagy öten-hatan kik nem lettünk ugyan vend pa-
pokká, de tudunk vendül. 

S örülünk, hogy ismerjük e nyelvet. Én lega-
lább örülök neki, s legszebb legkedvesebb napjaim-
nak tartom nn'g ma is azt a rövid időt, a mit mint 
püspöki titkár és missiói lelkész Battyándou töltöt-
tem, a beteg, halálosan beteg Czi jott bácsi gyüle-
kezetében. De úgy tudom a többiek is szeretettel em-
lékeznek vissza jó Czipott bácsijukra és azokra a 
buzgó, jó templomba járó vendekre. 

Ez az érzés Íratja velem is »nost e sorokat. A 
jó vendekre s nyelvűkre akarom felhívni ev. egyhá-
zunk érdeklődő lelkészeinek b. figyelmét. Megér-
demli a figyelmet. 

folyt. köv. 

Ének.*) 
(Szentháromság u. 26. vasárnapra) 

(Mt. 25, 31—46.) 
Dallam : 

„Krisztus Urunkuak áldott születésén" 

1. Hirdeted, hogy josz égi dicsőséggel, 
Melynek fényiben Te Fölséged székel, 
Angyali karral seregelve körbe, 
Leszállsz a földre ! 

2. Hirdesd szelíden, szent ajakad szólja: 
Te vagy a lelkek megszabadítója, 
Ki sorba mindét bilinCsiből oldod, 
Hogy legyen boldog! 

3. Ne Jegyen porhoz, időhöz se kötve, 
Hulljon ie róla. mi múló, örökre : 
Szálljon Tehozzád boldogan, szabadon, 
Ama nagy napon ! 

Potrovics Pál. 

Belföld. 
Jelentés a lelkészi értekezletek működéséről. 

(Az egyet, lelkészi éi tekezleten előterjesztette Bándy 
Endre lévai lelkész, (folytatás). 

Dunántúlról szinte csak a kerületi lelkészi 
értekezlet jegyzőkönyve áll rendelkezésünkre ; de 
ez a jegyzzkőnyv hű tükre az egyházmegyei lel-
készi értekezletek munkásságának is. Ott már meg-
valósították azt, a mit a Dunán innen mint óhajt 
kifejeztek. Őröm és lelkesedés tölti el az ember 
szivét, ha ezen kerület lelkészi karának munkál-
kodásával csak a jegyzőkönyv alapján is foglalkoz-
hat és megismerkedhet. Vajha mihamarabb ennyire 
jutnánk egész magyarhoni ev. egyházunkban ! A 
kerületi lelkészi értekezletet buzgó ének, ima és 
a püspökelnök megnyitója előzte meg. Ez az el-
nöki megnyitó igazi főpásztori szózat, mely nagyon 
alkalmas arra, hogy a kétkedőt hitében megerő-
sítse és a csüggédőt megerősítve a kitartó munka 
folytatására ösztönözze. 

Az értekezlet főtárgya volt azon jelentés, me-
lyet Zábrák Dénes lelkészegyleti főjegyző olvasott 
fel az egyházmegyei lelkészi értekezletek múlt 
évi tevékenységéről és a püspök állal kitűzött 
kérdő pontok megvitatásáról. 

E szerint olvastatott a lelkészi értekezleten 23 
értekezés és egy bírálat, részint theologiai tudomá-
nyos, részint és főképen a gyakorlati életbe vágó 
közérdekű tartalommal, részint a lelkészek anyagi 
helyzetének javítására vonatkozólag, 

A soproni felső egyházmegyében Payr Sándor 
,,A magyar protestáns autonomia történetéről, fej-

*) Előfoliászul is használható. (A megfelelő számból 
sajnálatunkra kiszorult. Sz.) 



lődéséről és jelentőségéről", Bancsó Antal ,.A bib-
lia jelentőségéről" olvasott munkát. 

A vasi felső egyházmegyében Stettner Gyula 
a liturgiáról értekezett s a kerületi liturgiái bizott-
ság épen az ő munkáját fogad te el tárgyalás alap-
jául. Ugyanott Király Mátyás a Kiss János-féle agen-
dáról, Fábry Pál a házi istentiszteletről tartott fel-
olvasást. 

A vasi közép egyházmegye lelkészei Porkoláb 
Gyula értekezése alapján a protestáns szellem ha-
nyatlásáról elmélkedtek. 

A győri egyházmegyében Pálmai Lajos a li-
turgiáról és a biblia jelentőségéről olvasott fel, 
Bertha Dávid és Hörényi Lajos pedig arról érte-
keztek : ,,llelyeselhető-e a templomnak isteni tisz-
teleteken kivül más célokra, mint pl. gyűlések, év-
záró vizsgák tartására való leihasználása?" 

A veszprémi egyházmegyében Mohácsy Lajos 
a liturgiáról, Zsakó János a templomnak istentisz-
teleten kívüli célokra való felhasználásáról, Kapi 
Béla a kultusz és művészet viszonyáról, Balogh 
István a liturgiáról, Nagy Kálmán a házi istentisz-
teletről Kiss Lajos a biblia jelentőségéről érte-
keztek. 

A zalai egyházmegyében Fenyves Ede Sien-
kievitz 01 ó „Quo vadis" cimű művét ismertette. 

A somogyi egyházmegyében Németh Pál a 
bibliáról és a templomnak istentiszteleten kivűl 
más célra való felhasználásáról, Mesterházi Sándor 
a liturgia egyöntetűségéről és a borsodi indítvány-
ról, Madár Re^ső a reformaliónak hazánkban való 
elterjedését elősegitó körülményekről olvastak mun-
kákat. A legutóbbit Mesterházy Sándor irásbelileg 
birálta meg. 

A mint az előadottakból kitűnik, a dunántúli 
egyházmegyék lelkészi értekezletei Iegynagyobbrészt 
ugyanazon kérdéseket vitatták meg, a mely kérdé-
seket a püspök, mint a kerületi lelkészi értekezlet 
elnöke tűzött ki. Az emiitett tárgyakon kivül még 
mint kérdő pontok tárgyaltattak: ,,A vasárnap 
megszentelésének fontossága", - - „Az iskola és 
templom feladata az egyházban ; kölcsönhatásuk 
egymásra", — „Kinek szól Krisztusnak ezen uta-
sítása : Azért elmenvén, tanítsatok minden népeket, 
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében 

Az egyes kérdésekre nézve a kerületi lelkészi 
értekezlet az egyházmegyei alelkészi értekezletek 
alapján alkotta meg a maga ítéletét. 

A kerületi értekezlet határozatai is közérde-
kűek. Igy elhatározta, hogy megkeresi az egyház-
kerületet és egyházegyetemet, hogy levéltáraik tar-
talomjegyzékét nyomassák ki, hogy azok a lelké-
szekre nézvé az egyház történetének művelése 
céljából hozzátérhetők legyenek ; s felkéri a sop-
roni evang. konventet, hogy a Gamauf-féle nagy 
történeti munkának kiadását tanácskozás tárgyává 
tenni kegyeskedjék. A borsodi indítványra vonat-

kozólag azt mondta ki az értekezlet : hogy az in-
dítványt tudomásul veszi, de annak tárgyalásába a 
maga részéről belebocsátkozni nem hajtandó és az 
egész ügyet a kerületi közgyűlés bölcs [belátására 
és méltányossági érzetére bízza. Gondoskodott az 
értekezlet konfirmáció emléklopok és „Keresztény 
családi emlékkönyv" nyomatosáról, ^zon kérdésre 
nézve : „Mitévő legyen az ev. telkész, ha más 
vallású öngyilkos vagv halott eltemetésére szólít-
ják fel. a kitől a maga illetékes lelkésze a teme-
tési szertartást bármely okból megtagadta1?", az 
értekezlet abban állapodott meg, liogy ily esetek-
ben az eljárást a krisztusi szeretettől vezérelt lel-
kész pas torai is prudenliájára kell bízni. A nőnevelő-
intézetben tanuló lelkészleánykák segélyezésére az 
értekezlet alapot létesített, melyhez minden lel-
kész egyszersmindenkorra 10 korona adománynyal 
járul. Az értekezleten Scholcz Üdön ágfalvai lelkész 
terjedelmes jelentést terjesztett elő a kiilmissióról, 
fájdalmasán emlékezve meg a mi missiói növen-
dékünknek Mázsár Jánosnak betegségéről, ki azóta 
jobblétre szenderült. 

Ezekben voltam bátor jelentésemet a lel-
készi értekezletek működéséről előterjeszteni s so-
raimat azon óhajjal végzem : vajha a jó Isten se-
gítene bennünket, hogy a dunántúli eljárát az egész 
egyházban megvalósíthatnánk s az egyetemes lel-
készi értekezleten minél előbb beszámolhatnánk 
az összes egyházmegyék s mind a négy egyházke-
rület lelkészi értekezleteinek működéséről. 

Harangszentelési ünnep. Meghaló ünnepe volt 
nov. 6-án délután a jobbágyi ev. leánygyülekezet-
nek (E.-Sziget fiíiája). E napon szentelte fel az uj 
haragot Stettner Gyula felsővasi esperes megbízá-
sából Ullrich Pál németszentmihályi lelkész magas 
röptű beszéd kíséretében, ki a vidéki ev. és kath. 
atyafiakra való tekintetből német nyelven tartotta 
meg szónoklatát, A felszentelő szavak után előbb 
az uj harang szólalt meg, majd mindkettő szólt 
megható ősszhangzalban. A harangok ' elcsendesül-
vén Király Mátyás gyülekezeti lelkész tartott ma-
gyar nyelvű szónoklatot s buzgó ima után a nagy-
számú gyülekezetet megáldotta. A/. új harang meg-
szerzésével a gyülekezet régi vágya teljesült, mert 
már ez előtt 30 évvel készült hely a liurangállvá-
nyon egy második harang számára. De előbb az 
iskola-tanítónak és torony építésből származott 
6000 koronányi adósságot kellett lelizelni. és a 11 
évig az adósság miatt üresedésben levő tanítói ál-
lást kellett betölteni. Ez idén végre a gyülekezeti 
lelkész elérkezettnek látta az új harangra való 
gyűjtés megindítását. És nem csalódott, az alig 22 
családból álló kis gyülekezet egyszerű sorsú népe 
szinte erejét meghaladólag áldozott oly buzgalom-
mal, hogy két hét alatt együtt volt 800 korona, 
mihez kiegészítésül járult a vidéki hitfelek s kath. 
atyafiak adománya, tőkép az áldott gyámintézet 
(esp. 50 kor. kerül, gyámint. 100 k.), segélye. Az 



új harang 298 kgr. ára 1072 korona, közmegelége-
désre öntötte SeítenhofTer harangöntő cég. Az ün-
nepélyen résztvevő nagyszámú közöség láthatólag 
meghatva távozott el az ünnnpély színhelyéről, az 
ünneplő gyülekezet tagjai pedig szivükben a ha-
rang e jeligéjét vallva tértek hajlékaikba : hogy, 
Erős várunk nekünk az Isten. 

Lelkészjelölés. A Szendi (fehérkomáromi egy-
házmegye) megüresedett lelkészi állásra — a meg-
boldogult Hering esperes helyére — jelölve lettek : 
Piri Károly pápai püspöki, Vértesi Zoltán hidegkúti, 
Wolf Józset orosházi esperesi segédlelkészek és 
Vité.x Vajos legutóbb megválasztott podluzsányi 
lelkész. A választás a legközelebbi vasárnap ejtetik 
meg. 

Templomavatás Kis-Somlyón. Lélek emelő 
ünnepélyt ült mult hó 6-án a kis-somlai evang. gyü-
lekezet. Ugyanis ekkor avatta fel az 1783-ban épült, 
de az idők vihara által nagyon megrongált s az 
elmúlt nyár folyamán újra épitett templomát, a 
kerületnek érdemekben gazdag püspöke G\urác\ 
Ferencz. 9 órakor már tömve volt a lelkészlak 
udvara ünneplő közönséggel. Közelről és távolról 
felekezeti külömbség nélkül, özönlött a nép, hogy 
örüljön az örülőkkel ! Nem is tért be az ünneplő 
közönség nagy része a tágas templomba sem : 
künn szorult legalább is 2000 ember, a kiknek az-
után Porkoláb Gyula zalaegerszegi lelkész hirdette 
az ünnepélyhez méltó módon az igét. 9 és fél óra-
kor vonult be a főpásztor kíséretével egvüt: Buzgó 
ének és Varga Gyula esperesnek oltári imája után 
felavatta a főpásztor a templomot, az uj orgonával 
az uj oltárral és a szent edényekkel együtt. Fela-
vató beszédében kiemelte a gyülekezet nagy ál-
dozatkészségét ; mesteri vonásokkal ecsetelte a 
templom rendeltetését, előadásával nem egyszer 
könnyekig meghatva az ünneplő gyülekezetet. 
Utána a helybeli lelkész mondott szent beszédet 
szivből, szivhez szólva a zsoltáriró eme szavai 
alapján : „adjatok az urnák dicsőséget és imádjá-
tok őt az ő szent hajlékának ékességében Isten-
tisztelet után ünnepi közgyűlés volt, melyen a lel-
kész felolvasta a gyülekezet tanulságos történetét, 
mely nyomtatásban is meg fog jelenni. Majd szo-
kásos kérdő pontok kerültek tárgyalás alá. melyek 
során örömmel gyözödött meg a vizitáló püspök 
ur arról, hogy a kis-somlai gyülekezetben minde-
nek jó rendben és ékesen folynak. Különös felis-
merését fejezte ki a gyülekezeti nőegylet iránt, a 
melynek életrevalóságát a közel 5000 koronába 
került gyönyörű orgona, diszes szószék és oltár 
hirdeti. A templom épites 28 ezer koronába ke-
rült. Ebből 5000 korona a nőegylet ajándéka, 12 
ezer korona pedig önkéntes adakozásokból jött 
össze. Előljártak az adakozásban a következők : 
alsókáldi Káldy Gyuláné urnő 1000 koronával ; du-
bai Takács Ferencz gyülekezeti felügyelő és neje 
800 koronával ; Mesterházy testvérek 700 koroná-

val ; Noszlopy testvérek 400 koronával ; Ozv. Kisfa-
ludy Kristófné 200 korona ; egyes jótbmodú pol-
gár emberek pedig 50—200 koronát ajánlottak fel 
a szent és nemes célra. A többi 11 ezer koronát 
pedig részint kölcsön vette a gyülekezet önmagától 
alapítványi pénzeiből, részint pedig 1898-tól tő-
késítette évenkénti pénztári maradékokból. Az 
ünnepély — mely úgy az ünneplő közönség,. 
mint a résztvevő vendégek előtt bizonyára mara-
dandó emlékű lesz — d. u. 2 órára ért véget ; este 
5 órakor pedig a püspök ur ő méltósága többek-
kel együtt innen egyenesen Budapestre távozott 
az egyetemes gyűlésre. 

Beküldetett. Különös. Az Ev. Egyház és Iskola f. 
évi 48.számában 583. lapján olvasom, hogy az elárvult 
kassai ev. 1. egyház adminisztrátora ifj. Draskóczy 
Lajos eperjesi lelkész, a tiszai egyházkerület joge-
rős és életbelépett lelkészválasztási szabályrende-
let 10. §. c. alpontjában pedig az ily esetekre kö-
vetkezőképpen intézkedik : ,,A lelKészi hivatal meg-
megüresedésekor az esperes azonnal megejti a 
szükséges intézkedéseket, nevezetesen: c) az egy-
házközség, illetve missiói kör kormányzatát és a 
lelkészi hivatal vezetését valamely szomszéd lel-
készre bizza és megállapítja a sorrendet, a mely-
ben a s\oms\éd és a legközelebbi lelkészek ünnepe-
ken, vasárnapokon és hétköznapokon ezen egy-
házközségben, illetve missiói körben az istentiszte-
letet végezni kötelesek. Ellenben oly egyházközség-
ben, illetve missiói körben, a hol egynél több rendes 
lelkész van> a\ üresedés ideje alatt felmerülő teen-
dőkkel a helybeli másik, vagy a helybeli lelkészek 
eyyilie bízandó meg. A jelen §. alapján megbízot-
tak kötelesek a megbízást elfogadni és a vele járó 
teendőket teljesiteni." — Ez alapon valóban megér-
teni nem tudom, hogy a kassai I. egyháznak tény-
leg nem a kassai II. egyház, hanem az eperjesi I. 
egyház lelkésze volna a legközelebbi lelkész s ha 
a szabályrendelet szerint az üresedés ideje alatt 
felmerülő lelkészi teendőkkel a helybeli másikvagy 
a helybeli lelkészek egyike% bi\andó meg, mi jogi 
alapja van annak, hogy az adminisztrátori teendők-
kel mégis nem a helybeli másik, hanem az eper-
jesi lelkész bízatott meg? Nem állhat az, hogy az 
ilyen kisegítést az illető lelkész elvállalni nem 
akarná, mert az jogerős szabály rendele ti kötelesség, 
mely esetleg fegyelmit vonna maga után, de nem 
álhat meg az sem, hogy valamely gyülekezet nem 
akarná respektálni azt, a mennyiben ez nem a 
gyülekezet, hanem az esperës szabályrendeleti joga. 
Elég különös ez, s csak a szabályrendelet be nem 
tartásában lelheti magyarázatát. X. 

Templomavatás. Magasztos és szép ünnepet 
ült f. hó 4-én a békésmegyei kondorosi egyház. 
Ezen még nem is két évtizedet ért egyház nagy 
és halhatatlan jóltevője, a néhai Achim Ádám 
szarvasi lelkész és a régi békési egyházmegye es-
perese nemesszivüsége tolytán oly anyagi helyzetbe 



jutott, hogy fennállása rövid ideje alatt diszes és 
tágas paplakás és impozáns gótstilü templomát fel-
építhette és ez utóbbit nagy ünnepség között fel 
is avathatta. Maga a templom Garay Ernő jónevii 
budapesti építész tervei szerint készült 1000 hivő 
befogadására. A tágas és világos templomhajót há-
rom oldalról erkély veszi körül, mig az oltár, me-
lyet a kassai Úr cég készített, a szentélyben nyer 
elhelyezést, a szószék pedig az oltártól jobbra az 
erkély közelében van. Az oltárképet, — Jézus a 
tengeren — a békéscsabai művészi ecse-
tét dicséri. Az orgona a templom még kissé ned-
ves volta miatt csak a jövő évben állíttatik fel. 

A közel és távolról összesereglett hivők, f. hó 
4-én reggel fél 9 órakor gyülekeztek össze a tem-
plom elüti. Veres József békési esperes, ki a fel-
avatás tisztét a gyengélkedő püspök úr megbízásá-
ból teljesítette, 12 lelkész kíséretében a templom 
elé lépett, s egy alkalmas szentírási hely elmon-
dása után a templomot megnyitotta. Erre a hivők 
serege beözönlött a templomba s miután elhelyez-
kedett, az esperes, Scholz Gyula és Zvarinyi János 
szarvasi lelkészekkel az oltár elé lépett és antipho-
nia és a 100-ik zsoltár elmondása után, vala-
mint a hívőknek magyar nyelvű éneke *után 
elmondta u igás szárnyalású, magvas avató beszé-
dét, megáldván az egész templomot és annak ol-
tárát, szószékét és keresztelő medencéjét. Egy al-
kalmas lót ének után Scholcz Gyula szarvasi lel-
kész Ézsaiás 56, 6 alarján fejtegette nagy hatással: 
Miért kell e háznak imaháznak lenni '? Majd ma-
gyar ének után Mendöl Lajos nagyszénás! lelkész 
a 27. zsoltár 4—7 versei alapján, képekben gazdag, 
alaposan átgondolt ünnepi beszédét tartotta e 
tétel felett : Mi a mi templomunk ? 1. Hitünk kő-
sziklavára, 2. bánatunknak temetője, 3. örömünk-
nek áldozó oltára. — Zvarinyi János szarvasi lel-
kész Úrvacsorát szolgáltatott és 4 gyermeket ke-
resztelt. 

Ezzel véget ért a felavató isteni tisztelet. 
Déli 1 órakor a régi „kondorosi csárdában4' 

tartatott meg a közebéd, a melyen számos telkö-
szöntő mondatott. 

kondorosi hivek Szarvasról költözködtek 
Kzudorosra. A régi anyaegyház nem feledkezett 
meg kedves leányáról, eljöttek mintegy 500-an, 
kik külön vonaton, kik kocsin, hogy leányuknak 
örömében részt vegyenek. Oh bizonyára nem egy 
öröm- és hálakönny csillant meg az apák szemé-
ben, láttára e szép ünnepélynek. S lia valaki, úgy 
ezen egyháznak buzgó lelkésze, Reviczky László, 
a kire az egyház-alapítás és rendezés első és leg-
nehezebb gondja súlyosodott, a ki az építkezés ne-
héz terhét viselte és ime mindeneket jó végekre 
vitt, bizonyára hálatelt szívvel felsóhajtott : „Idáig 
vezérelt bennünket az Úr ! Néki legyen dicséret 
és tisztesség ! 

Mi pedig, kik tanúi voltunk ezen örömnek, 

abban a tudatban távoztunk ezen virágzó egyház-
ból : hogy itt le vannak rakva a biztos fejlődésnek 
kövei, s itt áldott emléke fenn fog maradni s fi-
ról-fira szállani annak a jólelkű papnak emléke, 
Achim Adam emléke, a ki a kondorosi temető 
hantja alatt alussza boldog álmait. Isten áldása le-
gyen és maradjon' a kondorosi egyházon, lelké-
szén és minden fián ! Frint Lajos aradi ev. lel-
kész. 

Protestáns esték Pozsonyban. Az egyet . ev . 
theol. akadémia tanárai által rendezett adventi fel-
olvasó estéknek érdekes és élvezetes, minden te-
kintetben a kedély tiszta, nemes világát eltöltő és 
felemelő fehér estéje folyt le mult szombaton (dec. 
3.) a theol. akad. díszteremben. Ezen szempontot 
szolgálta első sorban Raffay Sándor theol. tanár 
felolvasása Tamás evangyeliomáról, melyben a Jé-
zus -gyermekkorára vonatkozó hagyományok színes 
és eleven képeit közvetlen melegséggel rajzolta ; 
másodsorban Albert József lyc. tanár versei, me-
lyekben egyrészt tapasztalati életböleseség, más-
részt pedig vallásos emelkedettség nyilatkozott 
meg. Az est kereteit a theologusok két szép éneke 
töltötte ki. 

KÉRDÉS. 
Van-e joga a lelkésznek követelni adó-

alapon a községi virilisi helyett a kéj)viselőtes-
tületben, ha erre a saját adója és az egyházközség 
pénztárából fizetett, de az „Ev. lelkész birtokivén"' 
feltűntetett adó — természetesen kétszeresen szá-
mítva — alapúi elégséges ? Ha igen, módját kel-
lene keresni annak, hogy a lenézett ev. lelkész ne 
esetről-esetre járjon utána s jogalapot képező adója 
után úgyszólván úgy csikarja ki virilisi jogát. Igaz, 
hogy ez sok esetben az adóösszeirók figyelmetlen-
sége, de hát a katholikus papsággal szemben 
több a figyelem, miért nem kérjük ezt mi is a 
magunk számára ? 

Külföld. 
A német kathol ikusok 51-ik nagygyűlésén a 

„kath. Budapesf'-hez hasonló módon és irányban 
többi között a kath. népegyletről is értekeztek. A 
hivatalos kimutatás szeriirt az egylet tagjainak száma 
az elmúlt évben 100 ezer taggal megszaporodott s 
ma már 400 ezerre rug, a mi bizonyára nagysza-
bású és arányú klerikális hálózatra mutat. Leg-
erősebben van elterjedve a rajnai vidékeken 137992, 
Bajorországban, ebben a német klerikális Belgium-
ban 10084, a bajor Pfalzban 6291, Würlenbergben 
27933, a szász királyságban 4986, Badenben 17358, 
Meklenburgban 269, Szász-AVeimárban 470, Olden-
burgban 3997, Üraunsweigban 441, Anhaltban 214, a 
hanza városokban 2210, Elzász-Lotharingiában 
28341, Siléziában 22623, Posenben 52, keleti Po-
roszhonban 216, nyugati Poroszhonban 384, Pom-
merániában 27, Brandenburgban 4111, Slesvig-



Holsteinban 1030, Hannoverában 20328, Westfáliá-
ban 91621, Ilessen-Nassauban 19701, Hassia nagy-
hercegségében 4156 és Lippe-Detmoldban 200 tag-
gal. A jelentés szerint az elmúlt évben 1900 nép 
gyűlést tartottak. Ismételt izben nők is meghivattak. 
Mindössze 9 millió népirat kelt el. Eddigelé 14 
munkás titkár van alkalmazva. A fiatalabb papok 
megnyerése céljából a theol. konviktusokban és 
sem in ár kunokban sociális tanfolyamokat szerveztek 
és socialtudományos iratokat terjesztenek. Az 
1903-ik évben volt 316433-05 márka bevétele és 
300605-64 márka kiadása. Hát az csakugyan óriási 
klerikális hálózat a prot, Németországban ! 

Anglia közoktatásügyi állapotairól" Peters is-
mert nevü statisztikus iró : ,,Anglia és az angolok" 
c. művében következőleg nyilatkozik : Az angolok 
mint hajdan a rómaiak egyoldalú nemzeti szem-
üvegen nézik a világot, s önteltségükben annyira 
vannak, hogy politikai akarásuk és cselekvésük in-
dító rugója az ő kalmárszellemü nagyzásuk. A 3. 
királyság népoktatásügyét tekintve, az messze mö-
götte van a németnek, A házassági viszonyokat 
nézve, úgy az 1902. évben a férfiaknak 2-5% s a 
nőknek 2 9%. Skótiában 2-16% férfi és 2-76% nő s 
végül Írországban 1 1 - 5 % férfi és 9 - 4 ° / o nő analfa-
béta volt. Jellemző az is, hogy az angol iskolák 
tantervében a tulajdonképi tudományos tevékeny-
ség messze elmaradt a játék és a sport mellett. 
Így a német gymnásiumokban 4 napon át 6 s 2 
napon át 4 órában a tanulók a padokon ülnek s 
csak 2—2 órában van hetenként torna és ének, 
a minek eredménye az, hogy az érettségit tett ta-
nulónak eléggé nagy tudása van a természetről, a 
történelemből és az irodalomból, a melylyel az an-
golok tudása össze nem hasonlítható. Az angol 
tudatlanságról a figyelmes szemlélő csudálatraméltó 
dolgokat tapasztal. S ha az angol csúfolódik a né-
met pápaszemmel és szőrszálhasogató alaposságá-
gával, úgy feledi, hogy az ő tudása igen korlátolt 
s túlságos prakticismusában alig éri el a minimu-
mot vagy a közepességet. Az angol a tudományt 
is látható mértékkel méri. S ilyen az ő bölcselete 
és irodalma egyaránt az összes tudományágakban. 

Skótidban az egyházi vita politikai jelleget kezd 
ölteni, A vita lényege a következőkben foglalható 
össze: Skótiában egészen 1900-ig a „szabad skót 
egyház" állott fön az „egyesült presbyteriánus egy-
ház" mellett. Akkor a szabad egyház egyet, gyű-
lése azt határozta, liogy a másik egyházat is föl-
veszi a maga közösségébe. A presbyteriánus egy-
ház 24 tagja azonban vonakodott a íüsiótól s igényt 
tartott a 200 millióra rugó egyházi vagyonra. 1100 
lelkész azonban a.csatlakozás mellett volt, pörre 
került a dolog, s a skót biróság a kisebbség rová-
sára a többség mellett döntőit, A lelsó ház azon-
ban a kisebbségnek itélte oda a vagyont, a mi a 
többségben iszonyú megdöbbenést keltett. A to-

vábbi fejleményeket is figyelemmel fogjuk kisérnL 
Nálunk S\abó Aladár élénken érdeklődik a kérdés 
iránt. 

Burk stuttgarti pralátus elhunytában nagy ha-
lottja van a német pro testa ntismusnak, ki okt. 1. 
hunyt el 78 éves korában. E kiváló egyházi szónok 
szül. 1827-ben, tanult Tübingában, 1855-ben diaco-
nus, majd 1862-ben lelkész és kerületi felügyelő 
lett Hallban s 1871-ben praeparandiai igazgató Ess-
lingenben. 1874-ban a stuttgarti főegyházi tanácsosi 
állással tüntették ki. Wintenberg egyházi és isko-
lai ügyeiben vezető szerepe volt. Munkásságának 
főtere azonban az egyházi szónoklat s a lelkipász-
torkodás volt, 1900 óta nyugdíjban élt. Kiadott be-
szédei és Luther életrajza irodalmi körökben is 
ismeretesek. 

Belgiumban egyre hódit a klerikálismus. S bár 
az állam és az egyház külön van választva, a gya-
korlat egészen a klerikálismus ügyét szolgálja. A 
belga kormány támogatásával a klerikálisok tömér-
dek sok kolostort építenek, holott Belgiumnak már 
is 60 ezer szerzetese és apácája van, s az egész 
iskolaügy teljesen az ő kezükbe jutott. Azt is ol-
vassuk, hogy a kath. templomépitésre szánt állami 
segélyezések 250 ezer frankról 700 ezerre emelked-
kedtek legújabban. Továbbá olvassuk, hogy a kü-
lönböző kongregátiók ingó és ingatlan vagyona 
1035346000 frankra rag. Pedig az 1840-ik évben 
még csak 779 kolostora volt Belgiumnak 11998 s 
1900-bnn a francia kongregátiók beözönlése óta 
már 2286 kolostora 40834 rendi taggal. íme igy 
hálózza be a klerikálismus Belgium állami, egy-
házi és iskolai ügyét — az anarchista socialde-
mokratia nagy örömére és gyönyörűségére. 

Németországban a Worms városában â  múlt 
hóban tartott legújabbi zsinaton több életbevágó 
kérdés került tárgyalás alá. Igy mindenekelőtt 
Cordes liaftiburgi lelkész „Németország jelenkori 
ev. egyházának a közéletre gyakorolt hatásáról" 
értekezett. A világtörténelem menetét tekintve a 
protestantismus eddigi fejlődési története a leg-
szebb reményekre jogosított fel, mig azzal szem-
ben ma a reformatio anyaföldjén (s igy van ez 
nálunk is) a közélet Luther szelleme és hite alól 
alól emancipálta magát. Az ultramontanismus s a 
szocialdemokratia uralma igazolja, hogy ez egy-
háznak nem sikerült a nagy tömegek meghódítása. 
Sőt közel vagyunk ahhoz, hogy a protestantismus 
mint a közélet szellemi hatalma csődött mond s 
magán konventi kultusszá s büreankraliává tör-
püL Annak oka maga a protestantismus. mely meg-
szűnt lenni a népélet és a kultúrélet megújulásá-
nak mozgató ereje. Pedig az egyház hódító mis-
siói ereje az evangéliumban, a reformatio történe-
tében s a Wichern-féle mozgalomban van meg-
adva. Ehliez új szervezés kell az egyházközségek-
ben s a német ev, tartó mányegy házak szorosabb 



tömörülésében. Örvendetes kezdetnek vehető az 
egyházi választmány s a zsinatok csatlakozása, 
mely utóbbi kérdést közelebbről Kirchenhcim, hei-
delbergi tanár fejtegette. A zsinat alkalmából a 
wormsi Luthereinlék előtt nagyobb Luther ünne-
pély tartatott, a melyen Leinne tanár róla. mint 
arról a szellem hősről értekezett, ki kora bajaival 
férfiasan szembeszállott. Hatalmas retormátori 
egyéniségekre s szabad ev. népegyházra van ma 
is szükségünk a szabad államban. A nyilvános 
népgyűléseken Trünpelmaiin magdeburgi lelkész 
„az ev. egyházról s a nemzet szellemi életézől'S 
Lucius mairfzi jogtanácsos „az ev. egyházról és a 
politikai életről" és Werner frank.urti lelkész „az 
ev. egyházról és a sociális életről" értekezett. A 
zsinatnak üdvözlő táviratára a császár és a lies-
seni nagyherceg melegen válaszolt. A zsinat kü-
lön resolutióban is hangoztatta az ultramontanis-
inussal szemben a protestantismus közéleli sze-
repét és feladatait s az ev. tartományegyházak szo-
rosabb tömörítését. 

Eperjes. Dr. S\lávik Mátyás. 

I roda lom. 
A ,,Cirkevné Listy" vezércikke a a tanügyi új 

/. , jényjavaslatról értekezik, melylyel szemben cikk-
ír*» az ev. egyházi tót álláspontot az ev. iskolák 
feladásában, illetve államnak való átengedésében 
fejti ki s hivatkozik Leményi román egyházi tan-
felügyelőre, ki szintén kész az államnak átadni a 
román iskolákat azon a ciinen, hogy aki parancsol, 
fizessen is ; az iskolák fenntartásának terhétől 
megszabadult egyházak pedig egész szellemi és 
anyiigi erejűket az istenszolgálat- s a vallásokta-
tásra s itt az anyanyelv gondos ápolására fordít-
sák. Az egyháznak, mint isteni intézménynek, ma-
gast» rendeltetése van, mint az államnak. Az ál-
lam törvényének fejet hajtunk, de azért az Isten-
országa számára nevelni a tót népet első s főkö-
te les s tg ! Ezt tegyék a papok, a kateclieták a kán-
torok segítségével. Széles mezőt munkáltunk ed-
dig s nagy áldozatokkal fenntartván az iskolákat, 
meggyöngültünk az istenháza támogatásában. Az 
iskolát már meg nem védhetjük, védjük meg a 
templomot. Erről gondolkozzatok — úgymond a 
cikkíró — Sión tanácsosai s ne aludjatok, de őr-
ködjetek, buzgólkodjatok, mert különben minden 
elvész ! Okályi Győző jó s gyakorlati „Munkánk 
sok akadálya" C. hosszú s a következő (9-ik) szám-
ban is folytatódó cikke, melyben Okályi kifejti, 
hogy a papi szép s jó munkának, a Krisztus nyája 
legeltetésének két lő akadálya van : egyik bennünk 
papokban, másik pedig népünkben rejlik. Érdeke-
sen, bőven és sok igazsággal igy beszél a két aka-
dályról : 1. Kevesen vannak a papok között az iga-

zán kiválasztottak" kevesekben lángol az Cr s az 
Cr népe iránli szeretet. A papi pályára is némelyek 
csak azért lépnek, mert olcsó (pedig nem az) vagy 
hogy keveset kell itt t múlni (ebteu is csalódnak, 
mert sok itt a tudomány, s aztán a jó pap holtig 
tanúi), keveset dolgozni (a rossz papnak igen), 
sokat lehet pihenni, könnyen megélni, politikai cé-
lokúi lehet szolgálni stb. AZ igy gondolkodók nem 
is diszei már a theol. főiskoláknak sem, hol rend-
szerint nem nemes szenvedélyekbe merülnek s e 
szenvedélyeknek hódolnak később is, a hivatalban, 
a mikor az Cr szöllőjét elhanyagolják, a lelkek gon-
dozásával, a nyáj legeltetésével nem sokat törőd-
nek, miért is széled a nyáj. Az ilyen lelkipásztor 
nem sokat forgatja a szentírást, a legtöbbet közű-
lök, sajnos, már a középiskolákban sem vezérelt a 
vallásosság útjára a mai nem nevelő, de csak ta-
nitó tanárok elégtelen buzgalma. 2. De a népben 
is sok, sőt több hiba rejlik. Hány itju pap, száz ide-
állal, tiszta szándék s törekvéssel, csalódások 
súlya alatt korán elkedvetlenedik, lelkében össze-
törik s leteszi Gedeon fegyverét s Aron vándor-
botját! Hiába kér, beszél, int, prédikál, a nép há-
ládatlan, javithatlan, tanulni, olvasni, nemesbedni 
nem tud, vagy nem akar. Ha a pap fogyasztási 
egyletet szándékozik létesíteni : a nép beéri zsi-
dója boltjával, papjának meg rossz néven veszi, 
hogy ilyen dolgokba avatkozik. Mikor a cikkíró 
hitelszövetkezet érdekében serénykedett, akkor azt 
kérdezték tőle De nem csal meg Ntű ur ?" Mert 
..kabátos'- lévén a pap is, nem bizik benne a nép. 
Nagy hibája a népnek az ő csúnya fösvény lelkü-
lete is, melylyel megint természetesen a papról azt 
vallja, hogy „annak soha semmi nem elég." S 
ugyancsak ez az istenadta nép mindjárt megha-
ragszik a papjára s a haragját érezteti vele. Minden 
rosznak melegágyai bizonyára a korcsmák, itt tár-
gyaltatnak s dőlnek el az egyházi s iskolai ügyek 
is s terem sok bün. 

Az akadályok azonban el ne rettentsenek, mi 
csak gyomláljunk türelemmel egyre jobbau s egy-
más tanítására tartsunk lielyenkint papi értekezle-
teket kétszer is egy esztendőben elméleti és gya-
korlati tárgyak beosztásával, a mikor mineig sorra 
kerülhet valamely az illető egyházban található fo-
gyatkozás, s uralkodó vétek. S ez értekezletekbe 
vpnják be a tanítókat is, hogy igy is védjük az 
iskoláinkat (íme ! fenti cikkíró meg átadná .a tan-
intézeteket az államnak !) Közömbösség, vagy ennél 
is rosszabb" cim alatt ösztönzi, buzdítja tőleg a vi-
lági tót egyházi vezetőket, hogy lelkesedjenek s 
szálljanak síkra a tót ev. egyház igazai melleit. A 
gyűlésekről el ne maradjanak, khsebbségöK s lesza-
vaztatásuk tudatában el ne kedvetlenedjenek, me-
ntsenek erőt s vegyenek példát lutheránus előde-
inktől . . . mert mennél késlekedőbbek s félénk-
kebbek a tótok, annál törekvőbb s bátrabb az el-
lenség . . . ápolni kell a tót irodalmat is, hogy a 



pesti Kséftár az ő naptárai s véres históriáival el 
ne foglalja a tért, szóval : ha a tótok magok nem 
segítnek magokon, más nem segit rajtok. Stefánik 
Igornak „Vallás és haza" c. cikke az autalfalvi pap-
választással foglalkozva bizonyítja, hogy a hazánál 
előbbre való a vallás s dicséri Sárkány püspök és 
Zsilinszky felügyelő magatartását s elitéli a „basá-
nak1* nevezett Kramár s társai és a pesti hírlap-
írók "eljárását hivatkozván Berzsenyire is, a ki azt 
mondaná, hogy: ,,Minden ország támasza s talp-
köve a tiszta erköics." Elismerőleg szól a szám az 
idei bányakerületi közgyűlésről, s itt Veres József-
ről is, hogy a theol. tanügyi kérdésben a külföldön 

.tölthető 4-ik év mellett szólalt föl; a tiszakerületi 
ev. közgyűléssel s főleg Kubinyi Géza magatartásá-
val azonban a „Cirk. Listy" nincs megelégedve, 
mint az a szerkesztőnek „Hortobágy széléről a hideg 
balti tengerig" című mindenesetre érdekes és ta-
nulságos uti s gyűlési rajzából kitűnik. 

Krup ec István. 

A ..Keresztyén Népbarát" evangyéliumi nap-
tár az 1905. évre, rövid időn belül megjelenik s 
kapható lesz a „Magyar Biblia és Evangyéliumi 
Irat-Terjesztő Társaság" alapkezelőségénél Karca-
gon. Ára e jóravaló naptárnak csupán 40 fillér, — 
A kiben csak van egy kis buzgóság az evangyé-
liumi iratok terjesztése iránt, rendeljen bizományba 
legalább 10 példányt. (A terjesztők 10 százalék 
kedvezményben részesülnek.) 

Erdéiyi pr. lap. A theol. fakultus vagyoni kon-
szolidációjáról. „Az anyaszentegyháznak kötelessége 
a papképzés lehetőségét biztosítani megfelelő in-
tézet fentartása által, de nem elengedhetetlen kö-
telessége a tanulóifjúság ellátásáról is gondoskodni, 
tehát ezt csak annyibari gyakorolja, annyiban van 
rá kellő fedezete. Theól-fakultásunknak van fede-
zete az intézet fenntartására, a tanárok javadal-
mára, de nincsen a növendékek internatusi és 
konviktusi költségeire. Ellátási kedvezmények nél-
kül azonban igen kevés lesz a theologus, mert az 
évenként legalább 400 kor. számitható költség fe-
dezését nem bírják. Előlegezze tehát maga az in-
tézet minden egyes hallgatónak, négy éven keresz-
tül, az ellátási költséget oly föltétellel, hogy az 
állomásba jutó pap csak 20 éven keresztül, egyenlő 
részletekbe és 1%-os kamat melle-ft legyen köteles 
a négy év alatt 1600 k.-ra szaporodott előleget 
megtéríteni. Az 1%-os kamat fedezné a kétes kö-
veteléseket és az elhalálozás folytán előállható vesz-
teségeket." 

Rómában az áttérések a pápa szemei előtt is 
nagy mérveket öltenek. Mint egy romai lap írja, a 
legközelebbi pünkösd ünnepén 17 katbolikns sza-
kitott a kaíholicismussal és lépett be a protestáns 
•egyházba. Növelte az áttérések érdekességét az a 
körülmény, hogy az áttérők közt három pap volt. 

Az áttérési szertartást egyik evangelikus templomban 
tartották, .a mi még inkább növelte azt a kinos 
hatást, melyet az eset X. Pius pápára gyakorolt. 
Mondják, hogy a pápára mély hatást gyakorolt az 
áttérések híre, s misét möndott-liogy Isten tartóz-
tassa fel ezt a mozgalmat. A sok levélnek, melye-
ket a katholikus egyházból kilépő papok püspökük-
höz irnak, tartalma sokban hasonlít egymáshoz. 
Mint az ilyen levelek egyik typusát emlitem fel egy 
francia abbé következő sorai : „Mint gyermek, naivul 
hittem a katholikus vallásban, mint ifjúnak célom 
volt, hogy pap legyek. Vakbuzgó voltam, mint fiatal 
pap, s a kereszt, lábainál térdre esve magános 
szobámban gyakran gyakran óhajtottam mártírként 
halni meg Internért. A martirság elérkezett, de más 
alakban. Tanulmányaim, elmélkedésem és tapasz-
talataim a csalhalatlanság dogmája által „elátkozott 
szabad vizsgálódás felé irányították eszméimet, s 
ezek meggyőztek, hogy a Syllabus egyház Krisztus 
szellemétől eltávozott és változtatások és emberi 
tanok által olyan intézménnyé lett, mely szolgává 
teszi a lelkiismeretet, a helyett hogy felszabadítaná.'* 
Mily egyenes és biztos fejlődése a gondolkozni 
akaró katholikus ember szellemének, mely, ha a 
consequentiák levonásától vissza nem riad, valóban 
nem vezetnek másra, mint a kaíholicismussal való 
szakításra ! 

„Szivemet hozzád emelem." Ot évvel ezelőtt dr. 
Baros György kolozsvári unitárius theologiai dékán 
ezen a címen női imakönyvet adott ki. Tartamában, 
stílusában egyaránt kiváló és bátran az unitárius 
imakönyvirodalom gyöngyének mondható. A szerző 
most második bővített kiadásban adta közre, A 
szöveg ugyanaz, de a külső forma sokkal szebb, 
tetszetősebb. Az imakönyv mintegy husztéle kötésű 
kiadásban jelent meg, melyek mindenike minta-
szerűnek mondható A 2 korona 40 filléres kiadástól 
a 6, 10, 14 koronás kiadásig szemet gyönyörködtető 
egész sorozata a könyvkötészet remekeinek, melyek-
ben a könyvkedvelő is örömét lelheti: vászon, 
selyem, bársony, elefántcsont és bőrkötés a leg-
szebb kivitelben. Az annyira kedvelt imakönyv igy 
méltó formában kerül a közönség elé; bizonyára 
örülui fog mindenki, hogy a munka ismét kapható. 
Meg lehet resdelni a szerzőnél Kolozsvárt, viamint. 
minden könyvkereskedésben. Evang. híveink azon-
ban nem sokat nyernek vele ; csak unitárius, leÜ 
fel benne a hitének megfelelő imát. 



T u d n i v a l ó k 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 1904. évi 74979. sz. a. kelt rende-

lete. 
a felekezeti tanitók fizetésének kiegészítésére és kor-
pótlékainak fedezésére engedélyezett államsegélyekre 
vonatkozó nyugták portómentes beküldése tárgyá-

ban. 
Tudomás és az iskolaszéki elnökök megfelelő 

utasítása végett van szerencsém a főtiszt, hatósá-
gokat tisztelettel értesíteni, hogy a m. kir. keres-
kedelemügyi miniszter úrnak f. évi 54-636, sz. a. 
kelt átirata szerint a felekezeti tanitók fizetésének 
kiegészítésére és korpótlékának fedezésére az 
1903. évi XXVI. t.-c. alapján engedélyezett állam-
segélyekre vonatkozó nyugtákat a felekezeti lelké-
szek iskolaszéki elnöki minőségükben, az iskola-
szék nevében, a m. kir. adóhivatalokhoz ,,uktatási 
ügyben portómentes'* záradékkal portómentesen 
küldhetik be. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

H. L. Köszönettel éettük; legközelebb fel-
használjuk. — S. J. Kívánsága szerint. — Th. J" 
Koszönjük ; levél is megy. K. P. A stóla adómentes. 

•psa I sa g ti s EB a V i l á g h í r ű ! 
aD r k W l " í e s t é s z e t i müintézet a ki-

j j [ \ L I \ U A L ! válóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 96—20—13 
Elsőrangú képek árai : 

O l a j - , a q u a r e l l - c s p a s t e l l f e s t é s b e n f é n y k é p u tán 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

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

Rész le tes ár jegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha r é s z ü n k r e 3 r e n d e l é s t s z e -
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„ í ^ O R D " festészeti njiíinísézBí 
Budapest, VII., Rottenbiller-utca 46. 
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Hazánk legrégibb harangöntödéje. ^ 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 

Előnyös fel tét el eh' engedtetnek. 

SELTENHOFER FRIGYES FII 
S O P R O N B A N 

Ajánlják legjobban Lerendezett l iarangöutodéjüket 
a t. községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagy-
ságban és zengzetben csak a legfinemabb harangércböl 
t iszta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok ú j ra-
önte tnek ; ezek, valamint az líj harangok is, a már meg-
levőhöz tel jes összhangza t tan öntetnek,. Minden harang 

hangja előre határoz-
tatok meg. Különösan 
figyelmeztetjük szaba-
dalmuzott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre 1 agy haran-
gok részéïe, mely ál-
tal ezek könnyen húz 
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákkal 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. Ková-
csolt vasból készült 
tűzmentes harcngáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 



Minden család pénzt takarí t ! ! ! 
Eemek 6. szem. ká-
vés készlet minden 

szinben csak 
95 kr. f, 1-40 f. 19 0 

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

1 .. 

111. 2 6 - 6 . 

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

f. 3 . 4 0 f. 3 . 9 0 

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 - 9 5 

30 rőfös vég 
Gyöngy vászon 

csak f. 54.5 

30 rőfős vég rum-
burgi vászon csak 

5 . 6 0 

30 rőfös vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6.40 

50 rőfös vég bőr 
vászon 

csak 8 2 5 

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9 45 

50 rőfös vég 
r umburgi - vászon 

csak f. 10-40 

30 rőfös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4 6 5 
30 rőfös.vég K. Chif-

fon csak f. 5.40 
30 rőfös vég R. 

R. Chiffon vászon 
f. 6 . 8 5 

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"40 

35 rőfős vég 
kanavász kü-

lönlegesség csak 
f. 6 4 0 

30 rőfös vég fehér 
csikós '-sinvat ágv-
liuzatra csak f, t>.cí5 

30 rőfös vég virágos 
fehér esinvat 

ágyhuzatra csak 
f. 7 - 4 0 

Remek női ing 
vászonból, kézi him-

zéssei csak 
85 kr. f. M5 f. 1-55 

Kernek női Chiffon 
ing scliAveizi him-

zéssel csak 
f. 1 10 f. 1-42 f. 1-74 

Kernek DŐÍ háló 
Corseta nagy vá-
lasztékban csak 

9 8 kr. f. 1-25 f.1 5 6 
I 

Eemek nőr chiffon 
nadrág csak 90 kr, 

f. í-18 f. 1-45 

Kemek Chiffon alsó 
szoknyák himzéssel 
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 2 2 

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

széles csak 
9 2 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászon lepedő 

2 m ti; hosszú, l ' / 2 
mtr. széles csak 

f. 1 0 5 

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

Remek selyem Cloth 
paplan minden szin-
ben csak f, 3.95 

Remek Caschmir 
paplan minden szin-

ben csak 
f. 3 -55 . 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z O M B A T H E L Y . 
Raktár : Budapest, V., Lipót-körut 15. 

Gazdasáqi gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat iler 
B e n z in - m o to r o s c s é pl ö k é s z let e k. 
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ráalomépitészet : hengerszékek, minden e szakmába vágó K ü l Ö n l e a e S S é Q \ Legújabb szerkezetű csavaros 
— ! L. gép gyártása. Teljes miimalmibereudezések. ~ és szabad, víznyomású borsajtók 
O s b o r n e D. M.-féle v i l ágh i rü amerikai arató és kaszáló gépek » Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

magyarországi kizárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségletre külön költségveté 


