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Vidéki hang a prot, irodalmi Társaság 
ügyében. 

Minél inkább közeledik decz. 20-ka, annál idő-
szerűbbé válik a magyar prot. irodalmi Társaság 
megalakulása feletti gondolkodás. A téli idő hosszú 
estéi igen alkalmasak arra, hogy komoly tárgyak 
felett elmerengjünk, és különösen hogy elmélkedjünk 
egyházunk égető kérdései felett. 

Senki sem fogja tagadni, hogy protestáns iro-
dalmi Társaság létrehozása égetően sürgős ügye a 
hazai protestantismusnak. Eégi mulasztást kell helyre-
hoznunk általa, és reményt kell nyújtanunk hitfele-
inknek arra nézve, hogy a jövőnek új, szilárd alap-
jait fogjuk lerakni akkor, mikor e társaságot meg-
alapítjuk. 

Vájjon fog-e sikerülni az új vállalat ? avagy 
csak oly pillanatnyi felhevülés rövid tartamú szüle-
ménye lesz az is, mint annyi más társaság, vagy 
aminő volt a ktilömben tevékeny, de rövid életíi 
prot. egylet ? Vájjon van-e elég érzék első sorban prot. 
intelligentiánkban, másod sorban evang. népünkben 
egy oly vállalat iránt, mely nem hoz anyagi oszta-
lékot, mely legfeljebb szellemi élvezetet és tudomá-
nyos fejlődést igér ? Bár mennyire szeretném, még 
sem merem egészen határozottan kimondani az igen t . 

Ha az elsó felhívásra nyilvánult érdeklődést te-
kintem, mely rövid hónapok alatt mintegy harmincz-
ezer forintnyi alapítványt, és mintegy négyezer frtnyi 
évi jövedelmet eredményezett, akkor a remény édes 
érzete kezd támadni lelkemben. De ha másfelől ol-
vasom azt a sokféle felfogást, mely a külömböző 
prot. egyházi lapokban nyilvánul ; ha olvasom a 
debreczeni ref. atyafiaknak exclusiv álláspontját, és 
nézem a szokatlan zélust, melylyel egyesek annak 
védelmére kelnek ; ha látom a szeretetlenség, a tájé-
kozatlanság és egyúttal az önzés jelenségeit, melyek 
felekezeti arrogantia színében lépnek fel éppen a 
többségben levő ref. atyafiaknál : akkor megvallom. 

remény helyett aggodalom fog el, — és gondolataim 
észrevétlenül szétfolynak, mint a gőzpára, mely hi-
deg levegőre jut. 

A czél oly szép ; a feladat oly magasztos, hogy 
szinte csodálkozunk, ha akad prot. ember, aki azt 
megvalósítva nem akarja látni ! A magyarhoni prot. 
egyház történeti kútfői még nincsenek egybegyűjtve, 
annál kevésbé kiaknázva és feldolgozva. A magyar 
prot. egyház története még nincs megírva, s nagyon 
messze vagyunk attól, hogv méltóan meg legyen 
írva. Pedig tudjuk, hogy a múlt a jelennek alapja, 
és a jövendő felvirágzásnak gyökere. Már a régiek 
tudták, hogy a történelem az igazság világossága és 
az élet mestere. S íme a szóban levő irod. társaság 
első sorban az egyliáztörténelmet akarja mívelni, 
mint amely közös alapját képezi valamennyi hazai 
prot. felekezetünknek, mint amely a múltak emlékei-
nél gyújt szövétneket a jelen nemzedék számára. 
De nem fordítja el figyelmét a többi egyházi, theo-
logiai, egyházjogi és bölcsészeti tudományoktól sem; 
sőt, hogy a nagy tömegre is hathasson, felkarolja a 
népies valláserkölcsi irodalmat is ! 

Ez utóbbi ellen sokféle felszólalás történik a 
vidéken. Mi evangélikusok büszkén mutatunk „Luther-
társaságunkra", mely szerény eszközökkel ugyan, de 
mégis szép eredményt képes felmutatni. Az unitáriu-
soknak is megvan az ő „Dávid Ferencz egyletük", 
mely kizárólag az unitárius felekezet érdekeit szol-
gálja. Csak a ref. atyafiaknak nincs még külön egy-
letük, mely a népies felekezeti irodalmat ápolná. 

Talán nem csalódunk, ha azt mondjuk, hogy a 
debreczeniek féltékenységének főoka abban fekszik. 
Ok nem akarnak az unitáriusokkal „fogódzni" ; — 
s talán mitőlünk is félnek, hogy lutheránus szellem-
ben fogunk dolgozni. Ennél fogva óhatják, hogy a 
népies irodalom ne vonassék be a prot. irod. Társa-
ság munkakörébe. Én azt hiszem, ebben minden 
veszedelem nélkül lehetne nekik engedni ; hadd ma-
radjon fel nekik is a tér arra, hogy külön Kalvin-
vagy Bethlenegyesületet alakítsanak magoknak Deb-
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reczenben. Ennek még az az előnye is lenne, hogy 
a prot. irod. Társaság annál többet tehetne a tudo-
mányos irodalom terén, mert nem forgácsolódnék 
széjjel sem a szellemi, sem az anyagi erő. 

Valóban kár volna e kérdés felett összeveszni 
éppen most, mikor minden igaz protestáns embernek 
komoly vállvetett munkájára és áldozatkész buzgal-
mára van szükség. 

A f. hó 18-kára összehívott közgyűlés lesz hi-
vatva annak bebizonyítására, hogy megértettük-e a 
haladó kornak szózatát; avagy ismét az egyenetlen-
ség átka fog-e reánk nehezülni, intő például egy ké-
sőbbi és kedvezőbb kor gyermekei számára! 

Mi vidékiek, akik epedve várjuk a protestáns 
tudományosság igazságainak egy irod. Társaság általi 
hirdetését, akik még tudunk lelkesülni az Isten di-
csőségéért és anyaszentegyházának felvirágoztatásáért, 
reményteljes szemmel nézünk a jövő felé, — és azon 
óhajtással várjuk az alakuló gyűlést : vajha hitfeleink 
közül is minél többen vennének részt a prot. irod. 
Társaság végleges megalakításában ! Alföldi. 

„Vannak mig bírák Magyarországon"! 
Mikor az 1880. év Szept. l-jén életbe lépett 

hazánkban az uj büntetőtörvény s a dunáninneni 
kerület főpásztora egy u. a. év deczember 6-ikán 
kelt körlevelében részletesen előadta ama pontokat, 
melyek az új törvénycsoport tartalmából papi hiva-
talunkat illetik, volt okunk föltenni és reményleni, 
hogy a mosonymegyei ev. esperességnek tán nem 
lesz alkalma evang. egyházunk jogain ejtett sérelem 
miatt felszólalni, illetőleg törvénysértő plébánost pörbe 
fogni. Hiú remény ! Mert hogy mily „ungenirt" 
módon teszi túl magát itten-ottan egy-egy rkath. 
pap az ország törvényein és a kormány rendeletein, 
arra sajnos, én is szolgálhatok már most egy csatta-
nós példával. Nyilvánosságra hozom az esetet két 
okból : egyrészt, hogy lássuk, miszerint az ez esetben 
hozott Ítélet igazolja főtisztelendő püspök úrnak a 
fönn hivatkozott körlevelében foglalt ama reményét, 
„vannak még birák Magyarországon," másrészt, hogy 
lelkésztársaim, kik hasonló sérelmeket tapasztalni 
kénytelenek a siker nagyobb reményével foghassák 
pörbe a törvénysértőt. Mert hiába, daczára az oly 
világos törvénynek, legalább nekem több oldalról 
kellett azt a jóakaratának látszó tanácsot még pro-
testáns embertől is lenyelnem, „hogy jobb lesz, föl 
nem szólalni" kár a békét megzavarni, „úgy is 
hiába" stb. Nem törődve az ilyen hátramozdító 
tanácsokkal drága egyházunk jogait szenteknek tartva, 
a sérelem megtorlását kerestem és — hál, Istennek — 
legalább az első fórumnál meg is találtam. 

Nem akarok itt szólni a pör folyama s a pör 
tárgyalása alatt tapasztalt keserűségekről, az invec-
tivákról, melyeket arczomba vágtak azért, mert volt 
bátorságom belenyúlni a darázsfészekbe — erre el 
lehet készülve minden lelkésztársam, a ki hasonló 
pört indít — hanem inkább előadom az esetet min-
den további commentár nélkül. 

Bezenyei Króner-Küffner Ernő, papréti (az ottani 
evangélikusok Eajka egyházközséghez tartoznak) nagy-
bérlő, vegyes házaságban élő evang. apa fiú 
gyermekét elkeresztelte Matkovich Antal, bezenyei 
plébános. Mikor az illetéktelen ténykedés hónapok 
múlva tudomásomra esett, felszólítottam a keresztelési 
bizonylat kiadására s kaptam a következő cinikus 
választ : 26/1888 „Nagytiszt, lelkész úr! f. évi Márczius 
hó 5-ről 17 számú felszólítása folytán van szerencsém 
következőleg válaszolni, Tek. Króner-Küffner Ernő 
úr vegyes vall. házaságba lépte előtt határozottan 
kijelentette : hogy születendő gyermekei nemi tekintet 
nélkül rkath. nevelésben részesüljenek, ennek folytán 
r. kath. szertartás szerint is annak idején copu-
láltatott. — Adott szavához hiven ragaszkodva, fia 
születése után előttem személyesen megjelent, kérve, 
hogy én újszülött Ernő nevii fiát, rkath. szertartás 
szerint kereszteljem meg, a mi 1887. évi június hó 
23-án megtörtént. A magyar kir. vallás és közok-
tatási minister 1879 évi jan. 28. 32889/1878 ren-
delete alapján pedig a halál, születés eset ott jegyzendő 
föl, a hol megtörtént és ennek értelmében az általam 
keresztelt, Króner-Küffner Ernő úrnak fia a bezenyei 
anyakönyvbe be van irva, tehát nagytiszt, uraságod-
nak kérését, illetőleg követelését nem teljesíthetem." 
M. A. mp. 

Ezen válasz után s előzetesen közölve ezt a fő-
tisztelendő püspök úrral is, pörbe fogtam a plébánust 
s kétszeri tárgyalás után a m. óvári járásbíróság a 
következő Ítéletet hozta. 

2783/88 B. III. 888/303 
0 Felsége a király nevében. 

Vádlott Matkovich Antal 46 éves rkath. plébánus, 
vagyonnal bir, bezenyei lakos a btk. 53. §-a és az 
1884. évi 24727 számú vallás és közoktatásügyi 
ministeri rendeletbe ütköző vallás és annak szabad 
gyakorlata elleni kihágásban vétkesnek mondatik 
ki s ezért a btk. 53. §-a alapján a btk. 21. §-ának 
alkalmazása mellett az 1887. évi 8. t.- czikkben jelzett 
czélra 15 nap alatt, különbeni végrehajtás terhe mellett 
fizetendő s behajthatlanság esetén 4 napi elzárással 
helyettesítendő 40 frt. pénzbüntetésre mint fő és 2 napi 
elzárással helyettesítendő 20 frt. pénzbüntetésre, mint 
mellékbüntetésre Ítéltetik s köteleztetik 15 nap alatt 
különbeni végrehajtás terhe mellett a rajkai ágost. 
evang. lelkész részére Króner-Küffner ErnŐ 1887 évi 
junius 20-án született Ernő nevű gyermekéről szóló 
keresztelés bizonylatot kiszolgáltatni, valamint köteles 
a kir. kincstár részére az esetleg felmerülendő eljárási 
költségeket megtéríteni. 

Ezen Ítélet jogerőre emelkedés után a győri 
püspökséggel, mint vádlott felettes hatóságával, úgy a 
rajkai ág. ev. lelkészi hivatallal közöltetni rendeltetik. 

Indokok : 
A tárgyalás adatai szerint-Króner-Küífner ErnŐ, 

bezenyei — papréti lakosnak vegyes házaságából 
1887 évi junius 20-án fiú gyermeke születvén, ezt, 
a bezenyei rkath. lelkész Matkovich Antal, tudva 
azt, hogy a fiú atyja evangelikus vallású, megke-
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resztelte a r. kath. anyakönyvbe bevezette s a midőn a 
Bezenye közse'gre nézve illetékes rajkai ág. h. ev. val-
lású lelkész Ringbauer Gusztáv ennek f. évi február 
havában biztos tudomására jött, s őt a keresztelési 
bizonylat kiadására felszólította, ezt ő megtagadta. 

Vádlott beismeri azt, hogy a gyermeket csak-
ugyan megkeresztelte s az anyakönyvbe be is vezette, 
ügy beismeri azt is, hogy a keresztelési bizonylat 
kiadását megtagadta, s azzal védekezik, hogy ő a 
keresztelést és az anyakönyvbe való bevezetést az 
apa határozott kívánsága folytán vallási törvényei 
és az 1879 évi 32880 számú vallás éa közokt. ügyi 
miniszteri rendelet értelmében eszközölte, mely utóbbi 
szerint a születés és halálozás azon helyen jegyzendő 
be, hol az történik, — továbbá, hogy vele az 
1884 évi 24727 számú vallásügyi rendelet közölve 
nem lett s hogy a terhére rótt kihágás büntethetősége 
elévült. 

Ezen beismerések szerint megállapítható tehát 
az, hogy vádlott az evang. apa fiú gyermekét, mivel 
ezt a beszerzett anyakönyvi kivonat is tanúsítja, meg-
keresztelte, a bezenyei rkath. anyakönyvbe bevezette, 
s a hivatkozott vallásügyi rendeletben meghatározott 
8 napi határidőt, melynek elmulasztása a btk. 53 
§-ának az 1868 évi 53. tcz. 12. §-ára való kiterjesztését 
vonja maga után, — be nem tartotta, kérdés tárgyát 
tehát csak az képezi, vájjon a kihágás büntethetősége 
elévült-e? 

Jelen esetben a kihágás az által lett elkövetve, 
hogy a 24727 számú vallás ügyi rendeletben előirt 
határidő beteltéig vagyis 1887 évi julius l-ig bezá-
rólag a keresztelési bizonvlat az illetékes evang. ö J O 
lelkésznek kiadva nem lett, a kihágás tehát mulasztás 
által követtetett el, a mulasztás pedig folytonos lévén, 
az általa előidézet törvényellenes állapot jelenleg is 
fenn áll, s annak folyama alatt az elévülés kezdetét J J 
sem veszi ; s így tekintet nélkül arra, hogy a fel-
jelentés csak 1888 évi julius hóban, tehát 1887 évi 
julius l-jét több mint hat hónappal követő idő alatt 
történt — megállapítandó az, hogy a kihágás bün-
tethetősége nem évült el. 

A mi a vádlót által felhozott egyéb mentő 
körülményeket illeti, hogy t. i. az anyakönyvbei 
bevezetést az említett 1879 évi rendelet alapján tette 
s a bizonylat kiállítását pedig azért tagadta meg, 
mert ezt az apa úgy kivánta, és mivel vele a kérdéses 
vallásügyi rendelet közölve nem lett, figyelembe azért 
nem jöhetnek, mert a vádlott által hivatkozott 
32889 878 számú rendeletet az 1884 évi többször 
említett rendelet a vegyes házasságból származó 
gyermekekre nézve mint későbbi kétségkívül hatályon 
kívül helyezte s így ez az anyakönyvezés tekintetében 
alkalmazást nem nyerhet, mert továbbá az, hogy 
valamely törvény és rendelet alkalmazása vagy ennek 
mellőzése valamely fél akaratától függjön a lelkész, 
mint az állam részéről az anyakönyvek helyes veze-
tésével megbízott közeg s így közhivatalnok részéről 
meg nem tűrhető s magát a fél akaratának törvény 
és rendelettel szemben alá nem vetheti, — s így 
mert végre a törvény és ezzel egyenlő erejű, az 

országos rendeletek tárában megjelent s e szerint 
szabályszerűen közhírré tett rendelet nem tudásával 
magát senki sem mentheti. 

Ezek szerint vádlott bűnössége megállapítható 
levén, vádlott az ítélet szerint volt bűnösnek kimon-
dandó. 

A büntetés kiszabásánál nyomatékos enyhítő 
körülménynek találtatott vádlott kiváló társadalmi 
helyzete, s az, hogy ő Króner-Küífner Ernő határozott 
és ismételten is kifejezett kívánsága folytán, vallási 
törvényeinek kényszere alatt is állott. 

Az Ítélet rendelkező részében foglalt egyéb 
intézkedés a bűnösség kimondásának úgy az elj. 
szab. 45^-ának következménye. 

M. Ovárott a kir. jbiróságnál, 1888 évi november 
hó 17-én. Hübéry mk. kir. aljbiró. 

Ezen ítélet, mig egyfeliil fényes tanúbizonyságát 
adja a biró igazságosságának, más felül visszataszító 
példáját mutatja annak, milyen visszás állapotba 
jut az, a ki két úrnak akar szolgálni. Mert a rkath. 
plébánusnak, röstelvén bevallani, hogy reversalist kért, 
hogy a mi ennél még sokkal czélravezetőbb fogás, — 
becsületszavát köttette le a vegyes házasságra lépő 
evang. apának, hogy születendő gyermekeit vala-
mennyit a rkath. vallásban nevelteti — lám milyen 
nevetséges eszközökhöz kell folyamodnia, hogy eljá-
rását igazolja. Az 1879 évi jan. 28. kelt-32889 szá-
mú min. rendelettel védeni az elkeresztelést, egészen 
új fogás — de annál szerencsétlenebb, mert absur-
dum. Nem szükséges mondanom, hogy miért. Az 
1884 évi 24727 számú vallásügyi rendelet nem 
tudásával védekezni pedig épenséggel nem méltó 
eljárás, mivel bajos föltenni, hogy ilyen fontos ren-
delet nem lett volna közölve a rkath. papsággal is. 

Megjegyzem még, hogy mi megnyugodtunk az 
ítéletbe, s hogy az ellenfél természetesen föllebbe-
zett. Várhatjuk jogosúlt kíváncsisággal a felsőbb 
forum ítéletét. Piingbauer Gusztáv 

rajkai ev. lelkész. 

liuitl, 
A legújabb gőmöri eset. Újnak nem is lehet nevezni, 

mert csak ismétlése az s folytatása azon vakondok munká-
nak, melylyel a romanismus egyházunk körül ólálkodik, 
hogy nagyobb és nagyobb tért hódítson s szaporítsa „a 
boldogok, az üdvözültek" számát. Nem ismeretlen a harcz, 
melyről a fekete sereg le nem mond, legfellebb szünetelni 
látszik, nem ismeretlenek a fegyverek, melyeket a XIX-ik 
században, a felvilágosultság, a lelkiismeret, az egyenjogú-
ság, a haladás századában használ; ezen harczot, ezen fegy-
vereket ismeri minden protestáns lelkész s cura pastoralist 
gyakorolva követi is híven Pál apostol tanácsát (Efesusi 
levél 6. r. 14—18), résen áll e „veszedelmes időben" Isten-
nek fegyverével : az igazságnak mellvasával, a békességnek 
Evangyéliomával, a hitnek paizsával, az idvességnek sisak-
jával és a lelki fegyverrel, mely az Istennek beszéde. 
Ezekkel felövezetten kell küzdenie s küzd, hogy az ellen-
ségnek nyilait felfogja s azokat hatástalanokká tegye, 
állandó levén az apostoli korból korunkra s ennek leg-
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alább hazai egyházi életünkre bátran alkalmazható azon 
„veszedelmes idő", melyet napi rendre szögezett a r. kath. 
tábor azon eljárása, mely szerint körében az egyházfele-
kezetek viszonyosságát szabályó hazai törvények és ren-
deletek kijátszása, az azok ellen való szüntelen és válo-
gatás nélküli harcz — hogy úgy mondjuk — autonomiává 
változott, törvénynyé lett. 

Egyházunk gömörmegyei Sionja is nem egyszer né-
zett szembe az ultramontanismussal, jelezve, hogy résen 
áll, hogy ismeri az ellenmunkát s ellenfelével tud érdeme 
szerint elbánni. 

Mi történt ujabban Gömörben? 
Van Rozsnyón egy Kósa Károly által alapított s 

Schopper püspök által dotált kórház, melynek igazgatója 
a rozsnyói r. kath. egyház plébánosa, a kórházban az első 
alapító emberbaráti intentiói szerint a betegek vallás-
különbség nélkül felveendők és gvógykezelendők — a mos-
tani vezető szellem intentiói szerint a protestáns betegek 
ha lehetséges — haláluk előtt (nem baj, ha különben is 
életben maradnak, avagy hátha így is életben maradhat-
nak), áttérítendők a r. kath. egyházhoz. 

Ez történt ott legújabban is két ev. vallású beteggel 
halálos ágyokon, nem mondom hogy áttértek, mert hát 
nincsenek reá tanuk, bekebeleztettek az „egyedül üdvözítő" 
egyházba. 

Az áttérítésnek ezen „kórházi" módja Rozsnyón nem 
első eset; ez által azonban gömörmegyei protestáns körünk-
ben, nem kevésbé az egész megyében, sőt annak határain 
túl méltó megdöbbenést s eléggé indokolt izgatottságot 
szült eme két áttérítésnek, illetve áttérésnek r. kath. rész-
ről való beismerése nyilvánosan a „Rozsnyói Híradó"-ban. 

Hogy is történt tehát a dolog? 
Rozsnyón székelő, fáradhatatlan apostoli buzgóságú 

püspökünk első lévén a küzdők, a bátrak, a meg nem 
félemlithetők között is, ez által egy lépéssel tovább megy 
előre, nyilvángsságra hozza a kórházi esetet a „Rozsnyói 
Híradó"-ban azon megjegyzéssel, hogy a hivatkozott kór-
házban a protestáns betegek áttéritési csábításoknak van-
nak kitéve s hogy így a kórház igazgatósága az eredeti 
alapító humánus szándékát híven nem teljesíti. 

Tényekből folyólag méltán mondhatta el ezeket így 
és pedig miután jónak látta, nyilvánosan. Eljárásával jelt 
adott nekünk is. 

A kórház igazgató-plébános válasza hogy hangzik? 
Beismeri a két áttérést, a hitáttérítési csábítgatást tagadja 
s azt annál inkább is teheti, mert a két áttért — a más 
világból — nem tanuskodhatik többé, a törvényszabta 
intézkedések mellőzését a betegek áttérésénél kúriai dönt-
vénynyel (?) indokolja. Hirdeti palam et publice, hogy: 
„reversálisokat szedtem, szedek és szedni is fogok." 

Más szóval az elkövetett törvénytelenséget, a kórházi 
missiót még menteni is tudja, igazolni is képes lelkiismerete 
előtt, ha ugyan az őt kérdőre vonná. Még többet is mon-
dott mint a mennyire viszont válaszolni alapja volt. Mel-
lőzve a feldicsőített reversalisokhoz kifejezett törhetlen 
ragaszkodását, megemlítésre méltó válaszában az, mely 
szerint neki nem igen van ínyére, hogy az evang. super-
intendensek ma már püspökök. Úgy látszik sokalja ezek-
nek a püspöki czímet s dignitást. E tekintetben legyen néki 
és táborának ízlése szerint. Egy szerényke megjegyzést 

azonban szabad itt is kockáztatnunk. Eltekintve attól, hogy 
az ős keresztény korszakban még nem volt ismeretes a 
„kinevezési rendszer", a melytől ma (nem protestáns) egy-
háziak és világiak várják boldogulásukat, függelemért 
javadalmukat, megélhetésükhöz az eszközt, talán szabad azt 
hinnünk, hogy egy vagy két százezernyi hivő lélek vá-
lasztó szabadságának összpontosulása a jobbak legjobbjá-
ban, mint püspökválasztó aktus legalább is felér egy 
r. kath. püspök „kinevezésével." 

Az eset, a mint érthető is, Gömörmegyében nagy fel-
tűnést, izgatottságot okozott, az egész ev. lelkészi kar 
síkra állott elismerésével és hálás köszönetének nyilvánu-
lásával püspökünk mellett s a harczot felvéve a r. kath. 
kórház igazgató-plébános ellen. 

Mi lesz a következmény? Tábora nevében meg mondja 
a rozsnyói plébános nyíltan. 

Mi a tanúság ezen sajnos esetből reánk nézve? Nem 
más mint az, hogy legyünk résen, védjük Sionunkat, hogy 
az bevehetetlen legyen. 

Milyen lesz az elismerés egyházunk szent ügyének 
rozsnyói bátor védője, tiszai kerületünk apostoli buzgóságú 
püspöke iránt, kinek püspöki széke és méltósága, hogy nem 
sine cura ha egyébből nem tudnánk eléggé, ebből is meg-
tanulhatjuk, kinek míg Isten kegyelméből legközelebb be-
töltendő 70. életéve igényt adhatna arra, hogy nem kevés 
érdemein megpihenjen, az ellentábor ujabb és ujabb alkal-
mat szolgáltat érdemei sokasítására, gyarapítására? 

Erre nézve nem sokára sokaknak szive fogja megadni 
a feleletet. Dgy. 

Száz éves jubileum. A nagyszalóki ev. egyház, a tátra-
aljai esperességnek egyik legbuzgóbb gyülekezete, f. évi 
november 25-én ünnepelte mind a helybeli hívek, mind a 
szomszéd gyülekezetek igen nagy részvéte mellett temploma 
100 éves felszentelési örömünnepét. Már a kora reggeli 
órákban részint kocsin, részint gyalog nagy csoportokban 
vonultak a vendégek a közel fekvő városok és községekből. 

Kilencz óra után a nép a templom körül, az egyházi 
elöljáróságok pedig a paplakon gyülekeztek össze. A lel-
késztársak közül a tátraaljai esperességből a beteg fő-
esperesen és a kislomniczi lelkészen kivül mindnyájan jelen 
voltak; a XIII városi esperességből pedig megjelentek 
Justh István alesperes és sztrázsai, Strauch Béla felkai, 
Wünschendorfer Károly poprádi és Nikoiszky Andor zsákóczi 
testvérek. A felügyelő és gondnok urak nagy része szintén 
jelen volt. 

Kevéssel 10 óra előtt megszólaltak az ünnepi haran-
gok és az igen diszesen restaurált és ezen ünnepi alkalomra 
nagy gonddal és ízléssel feldíszített templom kapui meg-
nyíltak. Egy pillanat alatt a meglehetősen tágas templom 
minden zúga tömve volt hívekkel, úgy, hogy a helybeliek 
nagy részének kinn kellett maradnia. Végre az esperességi 
és egyszersmind helybeli felügyelő ns. dr. S z o n t a g h 
Miklós úr vezetése alatt bevonultak az egyházi elöljárók 
és kezdetét vette az isteni tisztelet, melyet B a r t a 1 
Andor batizfalvi testvér „Ehre sei Gott in der Höhe" 
antiphona éneklésével bevezetett, mire a gyülekezet az 
„Allein Gott in der Höh' sei Ehr" kezdetű chorált éne-
kelte. Ennek elhangzása után oltár elé léptek S z é k e l y 
Gyula esperességi jegyző és jelen esetben esperesi helyettes 
nagylomniczi, M e 1 e k y Andor svábóczi és F a i x Mihály 
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hollólomniczi lelkészek, kik közül az utóbbi az ünnepi 
collectât énekelte, Meleky a textust olvasta, illetőleg éne-
kelte, mi szokatlan a német gyülekezetekben és Székely 
azután lelkes szavakkal a szentelési beszédet tartotta, 
melyben ecsetelte a mult idők ezen gyülekezetet is sújtó 
sanyarúságát, míg végre a türelmi parancscsal egy jobb 
idő hajnala virradt fel, mikor ezen gyülekezetnek is lét-
joga biztosíttatott és a hívek mindjárt arra törekedtek, 
hogy méltó templomot építsenek. Továbbá buzdította a 
híveket Isten és az elődök iránti háladatosságra, valamint 
uj buzgalomra a jövőben és végre újra felszentelte és meg-
áldotta a templomot jövő századokra. Ezek után a gyüle-
kezet egy alkalmi ünnepi éneket énekelt, mire a nagy-
érdemű helybeli lelkész és alesperes S c h ö n v i s z n e r 
János úr mélyen átgondolt, szívhez szóló és sok történelmi 
mozzanatot magában foglaló szószéki beszédét tartotta, 
melyben kifejtette, hogy ezen ünnep szerény alázatosságra, 
háladatos megemlékezésre és örömteljes reményre buzdítson 
minket. Ezen beszéd és ima után az egyház életéből egyes 
mozzanatokat és a jóltevők és adakozók igen hosszú soro-
zatát olvasta fel. Befolyt ezen ünnepi alkalomból csak 
ezen évben megindított gyűjtésből részint tárgyi, részint 
készpénzbeli ajándékokban mintegy 1200 frt. Nevezetesebb 
pénzadományokat adtak : ns. dr. S z o n t a g h Miklós fel-
ügyelő úr 50 frtot, H u n f a l v y Pál *ő méltósága mint 
ezen egyház szülöttje 50 frtot, szintúgy testvére ns. Hun-
f a l v y János 30 frtot, W e s z t e r Pál gondnok úr 50 frtot 
stb. — A tárgybeli ajándékok közül kitűnnek egy értékes 
bronce-csillár, melyet több jómódú család szerzett meg és 
az igen diszes és értékes valódi arany hímzéssel és rojtok-
kal ellátott oltári terítő, melyet néhány hölgy, első sorban 
W e s z t e r Pálné és leányai ajándékoztak. Azonkívül 
még megemlítendők Luther és Melanchton széles arany-
rámákba foglalt képei, az ifjúságnak ajándéka. Nem szabad 
itt megfeledkezni arról sem, hogy katholikus és mózes 
vallású hívek, sőt maga a katholikus plébános is adakoz-
tak ez ünnepélyre! Az összes jóltevőknek meleg szavakban 
köszönetet mondott és Isten áldását kívánta nekik a szónok. 

A prédikáczió közben és után a helybeli dalegyesület 
K 1 i m e k György helybeli tanító vezetése alatt kar-
énekekkel emelte az áhítatot. Yégre a hálaadó collecta é3 
az ároni áldás a helybeli lelkész és egy énekszakasznak 
a gyülekezet általi eléneklésével az isteni tisztelet véget 
ért. A kivonuló hívektől az ajtók mellett átvették az oflfer-
toriumot, melyet a helybeli lelkész úr nagylelkűen az egy-
háznak ajándékozott, habár vocatoria aliter őt illette volna; 
ezért is, de különösen az egész gyűjtés, a templom és 
paplak restaurálása és az egész ünnepély rendezése körül 
szerzett érdemeiért méltán megilleti őt, valamint a fel-
ügyelő és gondnok urakat is, az egyház hálás köszönete 
és mindnyájunk elismerése. 

Dél után 1 órakor kezdődött W e s z t e r Pál gond-
nok úr vendégfogadójának két termében az igen számos 
terítékű közebéd, melynél a toasztok hosszú sorát az es-
perességi felügyelő ns. dr. S z o n t a g h Miklós úr kezdte 
meg. — Az estére tervezett tánczmulatság elmaradt, mivel 
az ismeretlen gonosztevők által névtelen levelekben előre 
hirdettetett tűzvész este 5 órakor csakugyan kiütött oly 
helyen, honnan könnyen a fél községet elhamvaszthatta 
volna, ha a helybeli és a szomszéd tűzoltó egyletek már 

előre nem lettek volna figyelmeztetve és mindjárt ott nem 
termettek volna, úgy hogy sikerült a tüzet lokálizálni, 
melynek azonban így is 5 csűr esett áldozatául. 

Legyen ezen ünnepély hatása a kedélyekre tartós 
és hozza a kívánt gyümölcsöket! Faix Mihály, 

ev. lelkész. 
Templomszentelés Gyomán. A b.-gyomai ág. h. evang. 

templom, mely a m. évi szept. 2-án belső felszerelésével 
együtt leégett, dr. Szeberényi Gusztáv püspök úr meg-
bízottja, nagyt. Áchim Ádám esperes úr által f. évi decz. 
2-án vagyis Ádvent 1-ső vasárnapján lett felszentelve. 

A csinos oltár, a gyomai hölgyek által szerzett vörös 
bársony terítékkel, s a keresztelő medencze Szendrei Eszter 
ref. kisasszony s Herder Mária ékes koszorúival volt fel-
díszítve. 

Habár az időjárás kedvezőtlen volt, mégis a szom-
széd M.-Berényből számosan jelentek meg az ünnepélyre, 
kik vezetőjük, t. Braun József községi jegyző úr által 
tolmácsolták érzelmeiket s jó indulatukat az ünneplő egy-
ház iránt. A jó kívánságokat a lelkész köszönte meg. 

Háromnegyed kilenczkor megszólalván a harangok, 
esperes úr az [ünnepi szónokokkal, Dax György és ifjabb 
Jeszenszky Károly m.-berényi lelkészekkel, a helyi lel-
készszel s presbyterekkel, követve az ájtatos néptől a pap-
lakból a közel levő iskolába ment, hol két vers eléneklése 
után a lelkész elbúcsúzott rövid szavakban az iskola helyi-
ségétől, mint azon helyről, hol az egyház az építkezés 
miatt már több, mint egy év óta szolgálta az Urat. Erre 
következett a templombamenet, az lírvacsorai edények s a 
biblia, tálczán előlvitetvén. A gondnok az esperesnek át-
adván a kulcsot, az esperes a templomot sajátkezűleg nyitá 
ki s az említett lelkészek élén a többi hívekkel s ven-
dégekkel a templomba lépe. Erre megzendült az „Erős 
kővár mi Istenünk" ismert ének s a felavató esperes, Dax 
György és ifj. Jeszenszky Károly lelkészekkel az oltár elé 
lépett, hol Jeszenszky a szokásos collectât énekelte, Dax 
pedig a szentírási alkalmi igéket felolvasta a 4. versszak 
eléneklése után. Erre a segédkezők elhagyván az oltárt, 
következett az utolsó vers éneklése s majd a felszentelési 
szónoklat és actus. A nagyszabású s mesterileg kidolgozott 
felavatási beszéd, melyben szónok az ünneplő egyház múlt-
járól, csekély erejéről, de buzgóságáról, megpróbáltatásáról, 
mely úgymond 50 év folytán 4-szer volt kénytelen templo-
mot építeni — megemlékezik s Isten megsegítő kegyelmére 
s a támogató testvéri szeretetre utal, nagy hatást gyako-
rolt az egész hallgatóságra, különösen az ünneplő egyház 
híveire. Gyönyörű volt a felszentelési ima is. 

A felszentelés után a felavató elhagyván az oltárt, 
3 vers énekeltetett harmonium kísérete mellett (az orgona 
nem lévén még egészen kész) s Dax György m.-berényi 
lelkész mondott hatásos beszédet német nyelven I. Krónika 
17. alapján. Erre következett a győri régi énekes könyv 
ez alkalomra lenyomatott „Hálaadást és tiszteletet zeng 
ma e buzgó sereg" czimű ének két verse. Ennek elzengése 
után ifj. Jeszenszky Károly lelkész lépett a szószékre 
II. Mózes III. 1 — 6. tartván lelkes hazafias beszédet. Nem 
akarom egyszeri hallás után bővebben ismertetni e két 
beszédet: úgy hiszem mindkettő meg fog jelenni. 

A magyar beszéd végeztével már majdnem dél volt, 
midőn a helyi lelkész az oltár elé lépett az Űr vacsoráját 
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kiszolgálandó. A meghallgatott úrvaesorai beszéd s a gyó-
nás után, az absolutio végett járulván a hívek az oltárhoz, 
a nem úrvacsorálók közül sokan haza siettek, mi az ünne-
pély rendes befejezésére nézve egy kissé visszatetszőleg 
hatott, valamint az úrvacsorával élők csekély számâ  is. 
Az egész ünnepély a helyi lelkész imája s ároni áldásával 
ért véget. 

Fogadja az egyház forró köszönetét nagyt. Achim 
Ádám esperes úr, valamint Dax György és ifj. Jeszenszky 
Károly urak is szíves fáradozásukért s a lelki élvezetért, 
melyet az ünneplő egyháznak szereztek. Schulcz Jenő. 

Tanítói jubileum s tanítói gyűlés Alsó-Sajón. Az alsó-
sajói egyház nov. 14-ikén azon alkalomból, hogy tanítója 
akkor töltötte be hivataloskodásának 40. évét, szép ünne-
pélyt rendezett. Ezen alkalomból a gömörmegyei általános 
tanítótestület rozsnyói járásköre Alsó-Sajóra tette őszi 
közgyűlését. Chotvács Pál alsó-sajói lelkész, Terray Béla 
körlelkész s Klein Sámuel felügyelő valamint a kör elnöke 
id. Nagy Lajos a jubiláns Majba Lipót lakásán fejezték ki 
az egyház s a kartársak jó kivánatát, üdvözletét. 

Az ünnepély azután a legnagyobb helyen a templom-
ban folytatódott, ahol Terray Pál lekész tartotta az alkalmi 
szónoklatot. 

Azután az ünnepeltnek ezüst serleg nyújtatott át, 
melyet az ünnepély rendezői vettek ama nap emlékére. 

Az ünnepelt szívből jövő meleg szavakban köszönte 
meg a megemlékezést, az ünnepéit, eme szavakkal fejez-
vén be beszédét : ígérem, hogy a míg élek, működésemet 
mindig szeretett hazánknak s a magĵ ar ayelv terjesztésé-
nek fogom szentelni. — Bachát Endre oláhpataki tanító 
verses köszöntőt mondott. Az ünneplő nép „Erős várunk 
nékünk az Isten" dallama között hagyta el a templomot. 

Az ünnepély befejeztével a tanítói kör gyűlése tar-
tatott meg. Az elnök hatásos beszédben nyitotta meg ezt, 
megemlékezvén melegen az ünnepeltről is. Beszédjének 
veleje : Bátran és előre ! 

Kubinyi Géza járási főszolgabíró (ki beszedében magát 
tiszteletbeli tanítónak nevezte), elhozta és szétosztotta a 
vármegyének mintegy 200 frtnyi adományát a magyar 
nyelvet legsikeresebben tanított tanítók között. 

Tartatott értekezés is, megvitatták napi kérdéseiket, 
letárgyalták fglyó ügyeiket, 

Gyűlés után a paplakon volt a jábiláns tiszteletére 
gazdag lakoma, mely hogy talpra esett toasztokban bővel-
kedett s igazi jó kedvvel volt fűszerezve, tanúsítja tán az 
is, hogy 5 frt toasztilleték folyt be. Az egyházi nőegylet 
javára ugyancsak a fehér asztal mellett 9 frt 30 kr. 
gyűlt be. 

Sok ily derék munkást egyházunknak — több ily 
szép napot a hű munkásoknak! 

R 1 t f 1 1 i . 
A Gusztáv-Adolf-egylet 1888. szeptember 4 . - 6 . S. m. 

Halléban tartott nagygyűlése. (Folytatás). E javaslat felett 
érdekes megbeszélés történt dr. Rogge udv. lelkész, 
Göbel hallei consist. tanácsos, J a c o b i weimári főlelkész 
részéről és elnök kijelenti, hogy mind a javaslat, mind a 
megbeszélés közben felmerült indítványokat fel fogja a 
központi bizottmány, intézkedés végett, használni. 

Következett ezután a központi bizottság tagjaira tör-
tént szavazatok beszedése, melyek szerint 8 tag, részben 
újonnan választatott meg. És bejelentették a főegyletek 
a „ s z e r e t e t - m ű v é r e adandó adományaikat. Ezek sze-
rint : a győző egyház részére 18,051.75, a két nem győző 
egyház részére 10,799.32 jelentetett be. A mi egyetemes 
gyámintézetünk csupán a győző egyháznak ajánlott fel 
80 márka, 25 fillért. 

Míg e két munka folyt, addig szóhoz jutottak : Baum-
g a r t n e r tanár Genfből, P e t e r s o n lelkész Seraingból, 
Appia lelkész a belgiumi missziói egyház részéről, Schul-
lerus lelkész Erdélyből, M a r s t a l l e r konzul Bari-ból, 
N i e m a n n consist. tanácsos Münsterből, H e s e k i e l gene-
rál-superintendens Posenből, F e l i c i lelkész Udinéből és 
G l a d i s c h e f s k y ev. ref. lelkész Budapestről. Ezen fel-
szólalások felette érdekesek, de e helyen hosszadalmasság 
nélkül nem reprodukálhatók. 

E helyett bővebben ismertetjük a 3 egyházat, mely 
a szeretet-műre volt kijelölve; nevezetesen Schwetz-et 
Westpreussenben, S t a d 1 ó-t Galicziában és S traub i n g-ot 
Bajorországban. Ezekről a terjedelmes és jelesen összeállí-
tott ismertetést előadta dr. G r o s s m a n n superintendens 
Grimmából. 

Schwetz. 
1328-ban alapított ott a német lovagrend a Visztula 

és a Schwarzwasser találkozó pontján egy várat, mely mint 
rom még most is érdekes ékessége a tájnak. A vár alatt 
terült el a fentnevezett város, mely gyors virágzásnak 
indult. 1466-ban Westpreussen lengyel kézbe került; a 
jezsuiták behívattak az országba s ezek előbb lengyelekké 
tették a német főurakat, azután katholikusokká és a 17. és 
18. század uralkodói ravasz erőszak és iszonyú gyilkolással 
(a thorni vérfürdő 1724-ben) léptek fel az evangélikusok 
ellen. 

Hosszú évtizedeken keresztül az ev. lelkészek csak 
titkon és álruhában látogathatták meg Graudenz és Könitz 
felől a protestánsoknak felmaradt, szétszórt kis csoportjait. 
— A német nemesség és városi polgárság (Schwetzben 
akkor már csak 10 ev. polgár találkozott) pusztulásnak 
indult, csupán e g y rend állt ellen a hanyatlásnak, a Visztula 
síkföldén lakó német földmíves. 

1772-ben, Lengyelország első felosztásakor, West-
preussen ismét német uralom alá került és Schwetzben 
újra feléledt az evang. gyülekezet. A mostani egyház még 
nem egészen 120 éves. Nagy Frigyes a vásártéren levő 
magtárt ajándékozva nekik, abból alakítottak templomot. 
E templom volt akkor 24 négyszegmérföldön, az akkor már 
20,000-re emelkedett ev. lakosság számára az e g y e d ü l i 
istentiszteleti helyiség. 

Azonban ott is — mint nálunk — a Visztulának erő-
szakos szabályozása folytán a város folytonos áradásoknak 
lett kitéve. 1855-ben épenséggel 4 hétig tartott vízáradás 
alkalmából az a terv támadt, hogy a 600 esztendős várost 
áttelepítsék a Schwarzwasser balpartján lévő magaslatra 
s e czélra Frigyes Vilmos király 20,000 tallért rendelt is. 
De csak is az 1877- és 1879-ki rémes áradások után határoz-
hatták el magukat, hogy ősi lakhelyöket, gyermekkori és 
házi történetök helyét elhagyják. 1881-ben fölépült az uj 
város, minden középület átvándorolt, csak az ev. templom 
maradt ott árva magányban. A város talaja szántófölddé 



4 1 3 

változott. A lelkésznek is lett paplaka az uj városban, de 
mely 20 perez távolságra esik a templomtól. Még csak helyet 
sem hagytak az uj városban az ev. templom számára. Ilyet 
még csak 1884. és 1885-ben lehetett 8000 márkán, az uj 
temető és a progymnasium szomszédságában, megszerezni. 

Még folyó évben is márc. 17-től ápril 23-ig volt árvíz 
a mikor a tébolyda kis kápolnájában kellett istentiszteletet' 
tartani; még pedig Vilmos császár gyászünnepén hármat 
egymásután, mivelhogy a kápolnában csak 100 ülés létezik. 

A régi templom, a sok árvíztől annyira nedves, pené-
szes és bűzhödt, hogy sok heti száradás volt szükséges 
ahoz, hogy azt újra használatba vehessék. Elodázhatlan 
szükség, hogy 1889-nek tavaszán megkezdessék az uj 
templom építése. De erre 210,000 márka szükséges, mire 
részint készletben, részint remélhetőleg van 177,000 márka. 

Az egyház 1851. óta két lelkészszel bír, kiknek egyike 
a filiákat szolgálja, lévén a filiákban 5722, a városban 
2468 lélek, kik 17,305 kath. lélek közé szorultak. A második 
lelkész 15 állomáson szolgál. 

A hívek az állami adó 29%-ét fizetik templom és 
iskola részére. 

Stadlo. 
Jóllehet a reformatio korában itt is derengett világosság, 

mégis csak II. József korában keletkezett itt ev. egy. melyet 
Elzassz, Bajorország, Württemberg, Hesszen, Nassau és 
Rajnavidék lakosai alapítottak, lévén nekik igérve 10 évi adó-
mentesség, 14 hold föld, szabad vallásgyakorlat és felekezeti 
iskola annak fejében, hogy az ország mívelődését emeljék. 

A 104 gazdaságból állott telep most 1000 ev. lelket 
számlál 9 annyi rkath. között. Fekszik a Dunajecz két 
partján s bír számos filiával. 1839 óta szolgál ott Lányi 
András, szepesi származású tanító, kinek összes bevétele, 
pénzben és terményekben 194 frtra rúg. 

Stadlóban 1887-ben orozva gyújtatott fel az iskola, 
melyet ezer frton, kőből újra felépítettek. 

Az 1786-ban, fából épült templom (harang nélkül s 
csak 1867 óta az utcza felőli bemenetellel), 1802-ben egy 
orkánszerű déli vihar következtében összedőlt s felépítve, 
ismét fából, leégett 1807-ben. IJjra felépült fából ; most 
azonban annyira szúette, hogy a dongákat bottal lehet 
keresztülszúrni. Uj templom építése 24,000 frtot igényel, 
mire még csak 2000 frtot teremthettek elő. 1885-ben, épen 
silány termés idején, szerzettek egy kis harangot. 

A paplak csupán 3 szobás, melyben T o p p e r c z e r 
János lelkész nagy családja meg nem fér s melyet a köz-
vélemény ekkép jellemez : „A paplak egy törvényesen 
bevett egyházhoz nem méltó épület." A paplak és mellék-
épületek felállítása 6500 frt igényel. A papifizetés 475 frtot 
tesz ki. A papi fizetési alap csupán 1150 frt. 

A hívek felette szegények, nagyrészt elköltöznek s 
katholikusok rendkívül magas áron váltják magukhoz kis 
birtokaikat. 

A stadlói iskola elvesztette nyilvánossági jogát. 
A szegény gyülekezet Lázárként fekszik az ajtó előtt. 

Es mind e mellett még a Dunajecz áradása f. é. juniusban 
az azelőtt még 1 kilométernyire a folyótól fekvő temetőből 
elszakított oly nagy részt, hogy határtalan erőfeszítéssel 
kényszerűitek 6 ezer fton uj temetőföldet vásárolni. Ezen 
felül elvként vallja a gyülekezet : Egy krajezárnyi hitelt 
sem vesz igénybe. 

A fő szeretet-adomány nagyrészt fedezné a 35,500 ftra 
előirányzott templom, paplak és iskolaépitési költségeket. 

(Folyt, köv.) Láng Adolf. 
Papi konferenczia Belgrádon. 

ín. 
Ugyancsak f. é. május 13-án az az vasárnap esteli 

6 órakor tartatott meg az esteli istenitisztelet számos hall-
gató közönség előtt, Pritsche atmageai lelkész által a 
Dobrugeaból, ki 14 évig missionáriusi minőségben Chinában 
tartózkodott, prédikálván Luk. 1, 78 és 79 felett. 

Beszédének bevezetésében szólt Istennek irgalmas-
ságáról, melylyel meglátogatott minket egyszülött fiában 
Jézus Krisztusban e világ világosságában, hogy megjelen-
jék azoknak, kik a setétségben és a halálnak árnyékában 
vágynák, (Luther szövege szerint : „die im Schatten des 
Todes s i t z e n " , találván értelmezve s hangsúlyozva a 
„s i tzen" kitételt) hogy a mi lábainkat igazgassa a békes-
ségnek útára.' Áttérve ezután a pogányokra, megemlékezett 
Chinában folytatott 14 évi hittérítői munkálkodásáról s 
érdekes, megragadó képet rajzolt az ottani viszonyokról. 

China már 1000 évvel Krisztus urunk előtt ismerte 
a könyvnyomtatás mesterségét, az iránytűt, a porczellánt 
és a puskaport. Kiterjedése és már azon időben is akkora volt 
mint ma. A népnek erkölcsi romlottsága s a felső tizezerek, 
hivatalnokok, tisztviselők korruptiója megmérhetetlen. A 
chinai kormány, hogy ezen országos bajnak elejét vegye, 
évente több alkalmas egyént szokott Európa fővárosaiba 
küldeni s a modern kulturállamok elvei szerint kiképeztetni, 
hogy visszakerülve hű munkásai legyenek hazájoknak. 

A chinaiak több vallási rendszernek hívei : Kong-fu-
tze, La-o-tze, Buddha és a Fung-shui tanait vallva. La-o-
tze Krisztus urunknak kortársa volt s mélyen behatolt a 
háromságos istenség titkába. Istent „Je-he-vai"-nak nevezi. 
Felette kegyes férfiú volt, ki az imádkozást életszükség-
letnek tartotta s szégyenkezett felebarátjának ártani. 
Fung-shui a szerencsét hozó tájaknak, helyeknek s idők-
nek tana. Az ember életének minden legcsekélyebb foglal-
kozását, cselekményét bizonyos helyhez, időponthoz köti a 
jó szerencse elnyerhetésének czéljából. Valóságos kasuistika 
a mindennapi foglalatosságra s teendőre nézve. A babonás 
népre, mely ezen pokoli tanokhoz csökönyösen ragaszkodik, 
sok nyomorúságot hoz. Még maga az uralkodó ház is e 
tanhoz szít. így legújabban a pekingi udvari csillagjósok 
már egybehivattak, hogy Quang-szu a mostani chinai csá-
szárnak bekövetkezendő nősülésére ki kutassák a szeren-
csés napot. Peking közelében levő sűrű erdőben egészen 
magányosan egy templom emelkedik, melyet a chinai csá-
szár egj'szer egy évben meg szokott látogatni, áldozván 
az isteneknek s imádkozván hozzájuk. Ezen erdőt s a 
mennyei császárnak e titokzatos templomát más halandó-
nak meglátogatni főbenjáró vétség s halállal büntettetik. 

A chinai nyelv nehéz, az olvasás és írás még nehe-
zebb. Áll 300 alapformából összeállított 80000 jelből s a 
ki ezeket ismeri s használni tudja, az tudós a chinaiak 
felfogása szerint. Hogy fogalma legyen a hallgatóknak 
magának a chinai nyelvnek hangzásáról, Pritsche lelkész 
a Hongkong északkeleti részén lakó Hakka chinaiak nyel-
vén idézte János 3, 16. Ezen általa élő szóval idézett 
szentírási hely magyar betűkkel jelezve körülbelül követ-
kezőképen ejtendő : 
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„Song-ti kai oi-zin he kan jong, ki jung kia tuk-
szang-csi dz pin si-kan nyin-lói sz lung-dszung sin ki kai 
nyin m sz csin-lun tu tet jun szang." 

„Song-ti" a chínaiaknak több mint 3000 éves szent 
könyveiben az igaz Isten megnevezésére használtatik s 
annyit jelent, mint „legfőbb úr, uralkodó", emlékeztetve a 
héberek „elohim"-jára. A napbarnította hittérítőn észre 
lehetett venni, hogy anya nyelvén, m e l y e t 14 éven át csak 
is családja tagjaival beszélt, nehezére esett a prédikálás s 
hogy — mint azt maga is őszintén bevallá — a zengzetes 
Hakka nyelven folyékonyabban s gördülékenyebben lett 
volna képes érdekes beszédjét nekünk elmondani. 

(Folytatása követk.) 

Tisztelettel kérjük mindazokat, kik akár 1887. 
akár a folyó 1888. évre lapunkra előfizetéseikkel 
hátralékban vannak, szíveskedjenek tartozásaikat 
mielébb leróvni. Sajnos, hogy oly tőkével nem rendel-
kezünk, mely mellett az előfizetéseket nélkülözve, a 
lap kiadása körül folyton felmerülő s aránylag nagy 
költségeket fedezhetnők. E kérelmet ismételve is 
mélyen tisztelt olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

S z e r k e s z t ő s é g . 
Kimutatás 

a t h e o l . t a n - , i l l e t ő l e g s z a k k ö n y v e k k i a d á s a 
v é g e t t m e g i n d í t o t t g y ű j t é s e r e d m é n y e i r ő l . 

XXVIII. kimutatás: 
b) Az E v a n g . D o g m a t i k á r a előfizettek: 143) T. 

Minich Dániel 1. úr Modor 2 frt. 144) T. Bortnyik György 
I. úr Kölese 2 frt. 145) T. Holuby Gusztáv 1. úr Lubina 
2 frt. 146) T. Svehla Gusztáv L úr Breznobánya 2 frt. 

Dr. S z l á v i k Mátyás B ö l c s é s z e t t ö r t é n e t é n e k 
II. részét megrendelték : 26. Kadlecsik J. kapi-németfalvi 
ev. lelkész. 27. Kovács Béla abauj-vajkóczi ev. ref. lelkész. 
28. Hajdú J. zsegnyei ev. lelkész. 29. Szalóczy P. miskolczi 
ev. ref. lelkész. 30. Sirisaka A. pécsi tanító. 31. Zachar 
Samu ratkói ev. s. lelkész. 32. Krizsán Zsigmond nyústyai 
ev. s. lelkész. 33. Gi'ósz Albert eperjesi főgymn. tanár. 34. 
Eperjesi ev. tanítóképezde. Pukánszky Béla, pénztáros. 

— Liptómegyei esperességből. Hibbei lelkésszé lett 
S i m k o v i c János, volt tarnóczi lelkész. — D r o p p a Já-
nos, csorbái nyugalomba vonúlt lelkész helyére B o d i c z k y 
Cyrill, hibbei volt segédlelkész választatott meg. — A tar-
nóczi egyház felügyelője K e r m e s z k y György elhalálo-
zása után felügyelővé dr. M a t u s k a Péter, orsz. gyűl. 
képviselő választatott, másod felügyelővé lett Nóvák Dániel, 
liptómegyei jegyző. 

— Miklósfalva mosonmegyei egyházgyülekezetünk újó-
lag zaklattatásnak néz elébe. Az odavaló r. k. plébános 
még II. József előtti időkből származó okmány alapján a 
községtől, melynek nagy része evangelikus, 12 öl fát kö-
vetel, daczára annak, hogy elődei 1843-ban és 1856-ban az 
akkori politikai hatóságok által e követeléseiktől elüttettek. 
Ugy látszik, az eddigi siker, melynél fogva Miklósfalva 
községének ev. lakossága az 1790/1. 20. t.-cz. világos ren-
delkezése ellenére a r. k. egyház és iskola fentartásához 
járulni itéletileg kényszeríttetett, megnöveszté a r. k. plé-
bános úrnak étvágyát. 

— A pesti ev. magyar-német gyülekezet templomépí-
tési alapjának javára V i g y á z ó Sándor cs. kir. kamarás 
felesége, szül. br. P o d m a n y i c z k y Zsuzsana úrhölgy 
3000 frtot adományozott. A nagy eréllyel folytatott alap-
gyűjtés eredménye mintegy 150 ezer forint. 

— A bánfalvi újonnan épült ev. templomot november 
21-én vette át a vállalkozótól a békési ág. hitv. ev. espe-

resség által kinevezett bizottság. A gót stylben épült 
templomot Mátray Lajos k.-sz.-mártoni építész építette s 
az egyháznak 16 ezer frtjába került. 

— Százéves templomjubileum. A mezőberényí magyar-
német evang. egyház nov. 5-én ülte meg temploma fenn-
állásának száz éves jubileumát, mely alkalommal a meg-
telt templomban, hol a híveken kívül a többi felekezetek is 
szép számmal voltak képviselve, D a x György tartotta az 
ünnepi beszédet német nyelven, alapigéül választván Is-
tennek ama szavait : „En fogok köztetek lakni, legyetek az 
én népem, én leszek a ti Istentek." Fenkölt szellemű be-
szédében szívökre kötötte a híveknek, hogy ezen jubileum 
erősítse őket a hitben, a felebaráti szeretetben s a jövő 
reményében és a hazafiságban. Azután G a l l e István se-
gédlelkész tartott szép magyar beszédet. 

— A tokayi egyház lelkésze Honéczy Miksa állásáról 
lemondott. Ugy halljuk, hogy a tokayi egyház a S. A. 
Ujhelyben most szervezkedő egyházzal fog társulni s a 
lelkész is Ujhelyben fogna lakni, a mennyiben Ujhelynek 
nagy misziói köre vár lelkészi gondozásra. Az intézkedést 
fontos ezen pontokon a hegyaljai esperesség buzgó és lel-
kes elnöksége vette át. Sikert munkájokra — szép jövőt a 
társuló egyházaknak ! 

— Jony Tivadar hamvai Miskolczon legközelebb a mis-
kolczi ág. hitv. ev. egyház s a hatóság közben jöttével exhu-
máltattak s az ideiglenes ngyughelyről Kézsmárkra vit-
tettek. Jóny Tivadar tudvalevőleg vagyona nagy részét 
280 ezer forint értékben a kézsmárki lyceumnak hagyta, 
a miskolczi ág. és ref. gymnásiumoknak is 16—16 ezer 
forintot hagyományozott. Áldás emlékezetére. 

— Fancsalban e hó elején csinos iskola avattatott fel 
a főesperes által, a megyei tanfelügyelő jelenlétében. Az 
egyház ügyeinek rendezése sok gondott adott az esperes-
ségnek s ime itt is elmondható : A régiek elmultak, min-
denek megújulnak. 

— A kis-honti esperességben K l e n ó c z o n októberben 
nagy tűzvész dühöngött, a község egyharmadát elhamvasz-
totta s ebben az ev. templomot, tornyot és paplakot is. 
Reguli Pál lelkésznek készpénzét, könyv- és levéltárát, 
összes ezidei termését elhamvasztotta a tűz, a régibb anya 
könyvek is a tűz martalékaivá lettek. A lelkész részére, 
ki anyagi kárt vallott, a tiszakerületi lelkészek körében 
gyűjtés van folyamatban. 

— Gyászesetek. Egy napon, úgymint f. évi nov. 28-án 
haltak meg, s egy napon, úgymint 30-án temettettek dr. 
B i h a r i Péter, ref. főiskolai rendes- és tud. egyetemi ma-
gántanár, Budapesten és K e r e s z t e s József, theologiai 
akadémiai tanár Nagy-Enyeden. Hazai protetáns tudomá-
nyosságunk e két kiváló munkásának halálával nagy csapás 
érte úgy e szélesebb körű, általok nagy szakavatottsággal 
s odaadó lelkesedéssel művelt tért, valamint a tanintézete-
ket, de legkivált családjaikat, kiknek fájdalmában mi is 
mindnyájan őszinte szívvel osztozunk. — Nagj^ságos dr. 
H u n f a l v y János, kir. tan., egyet, tanár, a m. t. aka-
démia és számos hazai és külföldi tudós társaság tagja, a 
budai ág. h. ev. egyház szeretve tisztelt felügyelője f. é. 
decz. 6-án reggeli 4 órakor jobblétre szenderült. A drága 
halott tetemei f. hó 8-án d. u. 2í/2 órakor tétetnek örök 
nyugalomra. Béke porain ! Áldás emlékezetén ! 

— „Tréfás szavalmányok gyűjteménye" a czíme annak az 
igazán díszesen kiállított könyvnek, mely az Orbók Mór által szerkesztett 
„ H a s z n o s m u l a t s á g o k " V-dik füzetét képezi. E könyv egyik czélja 
— miként a szerző az Előszóban mondja — az, liogy a magyar költészet 
legremekebb humoros költeményeit egybegyűjtve adja a víg szavalmányok 
után kutató i f jak s mindazok kezébe, a kik a magyar nemzet kiváló 
költőinek humorában gyönyörködni akarnak. Szerző az egyes költemény-
csoportok előtt az illető költők jól sikerült arczképeit és rövid életrajzait 
is közli. A füzetet díszes kiállítása, olcsó ára (50 kr.) és alkalmas volta 
miatt melegen ajánl juk karácsonyi ajándékul való megvételre. A füzet 
Orbók Mór tanárnál rendelhető meg Pozsonyban s ugyancsak nála kap-
ható a „ T r é f á s s z á m t a n i f e l a d v á n y o k g y ű j t e m é n y e " , 
diszes kiállításban 25 kr . ; s a „ T r é f á s m é r t a n i f e l a d v á n y o k 
g y ű j t e m é n y e " 117 képpel 50 kr. A ki az itt jelzett összeget előre 
beküldi, a könyveket bérmentesen kapja. Előfizetni is lehet 4 füzetre 
1 frt . 60 kr.-ral. 

WIGAND F. E. NYOMDÁJA, POZSONYBAN. 


