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Felhívás 
a magyarországi protestáns egyház híveihez 
a „Károli Gáspár-emlék és alapítvány" ügyében. 

Az isteni gondviselés, az ő beláthatatlan mély-
ségű rendelkezése szerint, nagy és nemes czélok ke-
resztülvitelére liívta el a mi magyarországi protestáns 
egyházunkat. Azt a feladatot tűzte elébe, hogy egyéb 
társadalmi intézmények mellett, — egyik harczosa 
levén a lelkiismereti szabadság, a felvilágosultság és 
erkölcsök magasztos eszméinek — általa is megvaló-
síttassák közöttünk Istennek országa, a melynek 
áldásai képesek csak boldogítani és megnyugtatni az 
emberi szívet s megszentelni annak számára a földi 
életet. 

És ha protestáns egyházunk emez elhivatásának, 
ma már szintén három századon keresztül húzódó 
történetén, annak változatos eseményein végig tekin-
tünk : lehetetlen, hogy valamennyien imára ne kul-
csoljuk össze kezeinket ama lélekemelő tanulsága előtt 
e hosszú történetnek, hogy a mi sorsunkat vezető 
isteni gondviselés, koronkint megajándékozott ben-
nünket nagy és kiváló férfiakkal, a kik, készséggel 
engedve küldetésüknek, áldozatkész munkásai lettek 
e nagy czéloknak s alkalmas eszközei annak, hogy 
Istennek akarata érvényesüljön életünk vezetésében 
annak minden pontján. 

De történelmi multunk e felemelő és hálára 
kötelező tanulsága mellett aztán egy komoly intelem 
is szól mindnyájunk szivéhez. A szent ügy és nemes 
czél érdekében elhullott nagyjaink ugyanis, a legtöbb 
esetben, saját lelkiismeretök megnyugtatásán és a 
jobbak időszerű elismerésén kivül, alig részesültek 
más jutalomban; nemcsak, hanem az történt meg 
velünk, hogy, mert erős és jellempróbáló küzdelmeket 
mért ki, ugyancsak az isteni gondviselés, a mi 
kicsiny protestáns egyházunknak sorsáúl, eme hosszas 
küzdelem zajában, annak könyei és gyakran keserű 
megpróbáltatásai között, jeltelen, ma már szintén 
elfelejtett sírok takarták el szemeink elől legnagyobb 

embereinknek drága hamvait. „Megpróbált, háború-
sággal látogatott meg as TJr,a az írás szavai szerint, 
bennünket, s e háborúság fájdalmai és annak iszony ú-
ságai miatt, gyakran kínos hallgatásra és lemondásra 
volt kényszerítve szivünkben a hála és kegyelet kö-
telességének érzete, s önhibánkon, vagy szándékos 
mulasztásunkon kivül, bizonyos fájdalmas vissza-
emlékezése az az elmúlt időknek, hogy nem minden-
kor „temethettük el prófétáinkat i'ign, mint azt tőlünk 
megérdemelték,11 s hogy, habár drága emlékezetük él 
is szivünkben, s gyakran magasabbra is dobogtatja 
azt, azok a jeltelen sírok tényleg csakugyan meg-
vannak s beszakadozott hant ja i , a feledékenység 
sivárságával környezett tájékai, régi kegyeletes köte-
lességek lerovására hívják fel az utókort. 

Egy ilyen jeltelen, a százados szép és nagy 
emlékek korából kiemelkedő sír iránti kegyeletes 
kötelesség teljesítésének érdekében intézzük e testvéri 
szózatot a mi magyarországi protestáns egyházunk-
hoz tartozó hitsorsosokhoz, annak minden rendű és 
rangú tagjaihoz. 

Ez a jeltelen sír a hírneves egykori gönczi pap 
és kassa-vidéki esperesnek, a teljes szentírás első 
magyar fordítójának, Károli Gáspárnak sírja, az 
abauji egyházmegye kebeléhez tartozó gönczi ev. ref, 
egyházban. 

Minő kincscsel ajándékozta meg a mi magyar 
protestáns egyházunkat akkor, a mikor szent val-
lásunknak isteni alapját, a teljes szentírást, immár 
csaknem három századdal ezelőtt, édes anyai nyel-
vünkre lefordítva, kezünkbe adá: ezt protestáns ember 
előtt tüzetesebben magyarázni és feltüntetni bizonyára 
nem szükséges, s teljesen elég talán csak annyit fel-
említenünk, hogy ez az első teljes magyar biblia 
mindnyájunk számára megnyitotta és hozzáférhetőbbé 
tette azt az isteni forrást, a mely egy egészen ú j és 
az eddiginél áldásosabb világosságot nyit meg a bölcs 
előtt, s minden szükségesre megtanítja a tudatlant is; 
a mely örökös vezére és táplálója hitünknek, éltető 
lelke reményünknek; a melynek szivünkhöz szóló 
hangjai megenyhítik fájdalmainkat, biztatásai letörlik 
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könyeinket; a melyből ki boldog, szerencsés, 
előkelő közöttünk, egy felsőbb, áldó hatalom iránti 
tiszteletet és háladatosságot tanul, — a szegény, az 
üldözött, az alacsony sorsban levő pedig erőt nyer 
annak a tudatnak birtokában, hogy az ő sorsát is 
egy bölcs és szerető kéz vezeti czéljai felé; a mely 
a könyvek könyvévé épen azért vált kezeink között, 
mert vezére életünknek, s bizony szerencsés, boldog 
és megelégedett az, a ki keresi és megérti a benne 
rejlő örök és isteni tudományt!! . . . . 

Ma, a midőn — Istennek legyen hála — már 
békésebb és nyugodtabb napok jutottak osztályrészéül 
magyarországi protestáns egyházunknak is, a több-
irányú szent és kegyeletes czélok felé való törekvések 
között, tudvalevőleg, egy szélesebb körű mozgalom 
indult meg az iránt, hogy mi módon lehetne leg-
illendöbben lerónunk Károli Gáspár áldott emléke iránt 
azon hálatartozásunkat, amelyet az elmúlt idők viszonyai 
és körülményei között teljesítenünk eddig nem lehe-
tett? Tiszáninneni egyházkerületünk, mint a mely-
nek kebelében élt és munkálkodott legközvetlenebbül 
ezen nagy férfiú, engedve azon intelemnek, a melyet 
a megindult mozgalomból magára nézve szintén a 
közvélemény egyenes parancsa gyanánt is tekint-
hetett : egy szélesebb körű bizottságot alakított a 
maga körében abból a czélból, hogy a Károli-emlék 
ügyében megtegye a szükséges kezdeményező lépé-
seket, sőt annyira kívánatos megvalósításához is el-
juttassa azt. E bizottság legközelebb megtartván 
tanácskozásait, mindenekelőtt abban állapodott meg, 
— épen az előtte ismeretessé lett közfelfogáshoz alkal-
mazkodva, — hogy a reánk következő 1890. évben, 
mint a Károli által magyar nyelvünkre fordított 
biblia 300-os évfordulójának alkalmából egy, a nagy 
férfiú emlékéhez és érdeméhez méltó szobrot kiván 
Gönczön felállítani, mint ahol nyugosznak — tudva-
levőleg — az elhúnytnak porai; e mellett, hogy a 
kegyeletes megemlékezésünk maradandóbb és szé-
lesebb körű is legyen: egy tekintélyes „Károli-alapot" 
óhajt létesíteni, a mely kamatai által protestáns iro-
dalmi czélok segélyezésére és esetleg más, később is 
megállapítható protestáns érdekeknek szolgálván, 
a mellett, hogy kívánatos lendületet hozhatna lassú 
fejlődésű irodalmunkba, egyszersmind szaporítaná kö-
zöttünk, protestáns testvérek között, az annyira szük-
séges összetartás kapcsait. 

Ugy ezekre, mint a megtartandó emlékünnepre 
vonatkozó további megállapodásokat, annak idejében 
mindenesetre bő mértékben lesz alkalmunk meg-
ismertetni a nagy közönséggel. Minthogy azonban 
úgy a tervbe vett emlékszobor, mint maga a vKároli-
alapa is, csak közadakozás útján valósítható meg: ez 
alkalommal épen az említett czélok megvalósítására 
szükséges összeg egybehordására hívjuk fel, hitsorsosi 
szeretettel, teljes bizalommal és szép remények között, 
protestáns testvéreinket ; tisztelettel kérve , hogy 
e tekintetben mindenki a tőle kitelhető legnagyobb mér-
tékben mutassa meg szives áldozatkészségét. 

Mi tudjuk azt, hogy protestáns egyházi életünk 
fejlesztése, annak megerősítése, minden i rányban 

áldozatokkal j á r ; de ügy érezzük, hogy egyetlen, 
semmi áron oda nem adható kincse lelkünknek ez 
a mi imádott egyházunk és annak részünkre fentartott 
áldásai; és úgy érezzük, hogy protestáns egyházunk 
nagyobb, szentebb, a múltból reá maradt köteles-
séget ma nem teljesíthet, mint azt, hogy megadja 
első magyar bibliafordítójának azt, a mit régen meg-
érdemelt; mint azt, hogy méltókép lerója Károli Gáspár 
iránt a kegyeletes megemlékezésx adóját. 

Mindenesetre szerencsés, boldog nép vagy tár-
sadalom az, a melynek nagy embereket ad kegyel-
méből az isteni gondviselés; de még szerencsésebb 
és boldogabb az, a mely nagy embereit megérdemelni 
és megtisztelni tudja is, akar ja is; és a történet 
kiáltó tanulsága szerint csak annak a társadalom 
míveltségének van biztos jövője, a mely múltjából 
nem ismeri sem a próféták megkövezésének bűnét, 
sem pedig a hálátlanságot és közönyösséget nagyjai 
iránt. 

Minket, magyarországi protestáns testvéreket, 
egyházi életünk változatos küzdelmei, csekély szá-
munk, az ennek tudatából származó összetartozás 
érzete . . . szívünk, lelkünk vele született jó hajlandó-
ságai, rég megtanítottak a hála és kegyeletesség 
erényeinek gyakorlására. Épen azért, teljes bizalom-
mal vagyunk az iránt, hogy protestáns testvéreink, 
egyenkint és összesen, szivesen meghallják szózatunkat; 
és ez alkalommal adakozásra híván fel a protestáns 
hitbuzgóságot, a Károli Gáspár-nak állítandó emlékre 
és a nevéről nevezendő alapra, abban a reménység-
ben vagyunk, hpgy e czélra a legszegényebb is elhozza 
a maga filléreit, hogy igy rövid idő alatt, mi is 
mindnyájan, lelki örömmel és dicsekedéssel elmond-
hassuk, szent könyvünk szavaival, majdan a kettős 
emlék előtt : „Legyen ez jegyül közöttünk, hogy mikor 
kérdendik a ti fiaitok az ö atyjokat, ezt mondván : 
mire valók ezek a kövek? mondjátok meg nekik : ezek 
a kövek emlékezetre lesznek a fiaknak mindörökké 
Józsua IV. 6., 7. 

E szent és magasztos ügyet ismételten is figyel-
mébe ajánlván protestáns hitfelekezetünk tagjainak. 

Hazafiúi üdvözlettel maradtunk Miskolczon, 1889. 
július 12-én. 

Testvérei, atyafiai az Úrban: 
Kun Bertalan, Br. Vay Miklós, 

tiszáuinneni ev. ref. püspök. egyházkerületi főgondnok. 

Lelkészi értekezletek. 
M o t t o : „Nem lesz addig friss pezsgő 

élet és tevékenység a mi anyaszentegyházunk 
főiben és tagjaiban, míg létre nem jönnek s 
virágozni és gyümölcsözni nem fognak a lel-
készi értekezletek." Lévay Lajos. 

Sokat olvastam már szaklapjainkban régebben, 
ú g y mint ujabban a lelkészi értekezletekről, némi 
csekélységet magam is irtam már ez ügyben; de 
mégis az eddigi eredménynyel fee én, se más tiszt-
társaim egyáltalában véve nem lehetünk megelégedve. 

Ez év február hó 3-ika óta szaklapjainkban ez 
irányban szélcsend állott be, mert Lévay Lajos kar-
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társunk lelkes felelevenítő és sok igazat mondó czikke 
után — mi sem történt. A néma csend közepette 
okom van azt vélni, hogy a lelkészi értekezletek 
„életét, tevékenységét" utóvégre is ta lán az egyház-
kerületek lesznek kénytelenek fölkelteni. Azonban 
az i ly módon történendő kezdeményezés, vagy rendel-
kezés, azt hiszem nem válna egészen dicséretünkre! 

Szerintem sokkal helyesebb és szorosan köteles-
ségszerűbb lenne, ha a lelkészi értekezletek ú j életre 
költését mi magunk eszközölnők, szabályoznók, de 
végre valahára alaposan s a kor kívánalmainak 
megfelelőleg! 

A lelkészi értekezletek itt vagy amott alkal-
mazott 6 — 1 2 pontozatü alapszabályairól van tudo-
másom, de egy mélyen átgondolt, alapos részletezéssel 
körülirt,• szélesebb körben megvitatott , az előre hala-
dott kor követelményeinek megfelelő s a jelen idő 
fokozott igényeihez alkalmazott lelkészi értekezleti 
alapszabály még nem létezik. Már pedig részletes, 
minden i rányt s a teljes munkakör t határozottan 
jelező és egyházhatóságilag szorosan kötelező pon-
tozatok nélkül, a lelkészi kör sehol meg nem old-
ha t j a magasztos és nagyfontosságú hivatását. 

Vannak lelkészi értekezletek, ahol félévenkint 
gyűlnek össze a kör tagjai ; vannak olyanok, a melyek 
ugyan negyedévenkint , de csupán a d. e. órákon 
10—12-ig ta r t ják értekezleteiket. Az érintettek közül 
szerintem egyik sem felel meg kellőleg — sem ki-
tűzött nemes hivatásának, sem pedig a sok i r ányú 
és igen nagyfontosságú magasztos czé)jának. 

A félévenkint tartott gyűléseknek csak ügy lenne 
értelme s valami sikere, ha a lelkészi kör egymástól 
nagy távolban lakó tagjai egy végtében legalább 
két egész napon át ta r tanák üléseiket. A negyed-
évenkinti gyűlések hasonlóképen, ha talán az össze-
találkozás sok költségbe kerülne a létező helyi 
viszonyok szerint, csak ügy oldhatná meg hivatását 
s úgy vezetne kellő eredményre, ha ezek is egyfoly-
tában két egész napig ta r ta tnának meg. Ahol pedig 
az a rosz szokás van gyakorlatban, hogy a lelkészi 
értekezlet negyedévenkint d. e. csakis 2 — 3 órán át 
értekezik : az ilyen gyűlésekért kár fáradni , nem 
méltó fuvardí j t és ebédköltségeket fizetni. 

Ezek helyett szerintem legczélszerűbb lenne 
mindenütt — ha a helyi viszonyok, kivált pedig az 
egymáshozi közelség megengedi, hogy a lelkészi kör 
bárhol minden hónapban egyszer egy egész napon át 
tanácskozzék egyházi és szakműködése teendőinek 
lehető legjobb megoldása ügyében. E r r e könnyen 
azt a mentséget lehetne felhozni, hogy a lelkészi kör 
mi felett tanácskozzék évente 12 napon á t? Azon-
ban, ha komolyan veszszük elhivatásunkat, én azt 
hiszem, hogy tanácskozási t á rgy és elintézni való 
(kivált a jelen papir — corruptio — s hitetlenség 
sphará jában) mindig bőven lenne. 

H á t a lelkészi komoly, odaadó önképzés, a gya-
korlati életben a számtalan ú j meg u jabb fontos 
kérdés, az írásbeli önálló papi dolgozatok, a vallás-
tanítási minta kathekizácziók stb. nem adnának-e 
folytonosan komoly és nemes munkát saját önkép- i 

zésünk és egyházi ügyeink kivánt felvirágoztatása 
tág körében ? ' Óh ha a lelkészi munkakör széles 
mezejét aka rnám csak némi részletezéssel bár kör-
vonalozni, akkor tenger sok lenne a t á rgy és teendő 
minden i rányban, miket mindenikünk nagyon jól 
tud — és elég mélyen érez is! 

Ezek óiltal csak azt czéloztam, hogy végre vala-
hára fogjunk a tettleges munkához; alkossunk egyesült 
közreműködéssel lelkészi-köri alapos, részletes, korszerű 
általános alapszabályt, vitassuk azt meg minél tágasabb 
körben, minél jobban; alkalmazza azt minden lelkészi 
kör saját viszonyaihoz mérten, főirányait, elveit szem 
előtt tartva; tétessenek annak pontozatai egyházható-
ságilag szorosan kötelezőkké; szaporítsuk meg a tanács-
kozási munkaidőt a jelzett módon, mert az igények, 
követelmények úgy is folyton szaporodnak : ezeknek 
pedig szoros, elodázliatlan kötelességünk, minélinkább, 
minél hívebben• és lelkiismeretesebben meg is felelni. 

Fejér Gyula, 
—^CSE**®?- ev. lelkész. 

(Folytatás és vége.) 

1839-ben a tanév végén kitűnő sikerrel tette le Kis 
János superintendens előtt a hitjelölti vizsgát. Mindeddig 
egyedüli vágya volt s ez szülői óhajával is találkozott, 
hogy egykor mint lelkipásztor azon szent érdekeket szol-
gálja, melyekért szive lángolt. — Buzgón gyakorolta is 
magát a szónoklásban, még pedig oly sikerrel, hogy e téren 
a legszebb jövőt jósolták neki. De pártfogói, különösen 
Dr. Töpler biztató tanácsára még Sopronban elhatározta 
magát arra, hogy életét az oktatásügynek szenteli, annál 
is inkább, mert előre biztosították, hogy Sopronban alkalom 
adtán tért nyitnak tehetségei érvényesítésére. 

„Tanárjelölt" volt ő tehát a szó szoros értelmében, 
midőn 1839 őszén megragadván a vándorbotot, a német 
tudományos élet metropolisába, Berlinbe zarándokolt. — 
I t t egy új világ tárult fel előtte. Zavarban volt, mit hall-
gasson ? Tanárnak készült, de micsoda tanárnak ? ez az 
akkori viszonyok közt a jelöltre nézve nyilt kérdés volt, 
melyre csak a jövő véletlensége adta meg a feleletet. Szak-
csoportokról akkor nem volt szó. Meghívták az ifjút tanár-
nak, — az általa előadandó tantárgyakat pedig a szükség-
hez képest s a pártfogóság bölcs belátása szerint osztották 
ki neki. — Szóval akkor nem annyira szak- mint ency-
clopaedikus képzettséget követeltek. — Müllner első sorban 
hallgatta a theol. tudományokat. Egy Marheineke, külö-
nösen Neander szellemének hatása mutatkozott is mindig 
theol. tanári működésén. E mellett a classikus nyelvek, 
a physika és vegytan tanulmányozása vette igénybe két 
évre terjedt egyetemi idejét. 

Miután Németország éjszaki részét beutazta, úgy is-
meretben, mint tapasztalatban meggazdagodva visszatért 
kedves hazájába, hogy ifjúi lelkesedéssel párosult.tudomá-
nyát az ifjúság nevelése érdekében értékesítse. — 1841-ben 
foglalta el azt a nevelői állomást, melyet Kis János superin-
tendens ajánlására Dráskóczy Sámuel, Gömörmegye al-
ispánja s a tiszai egyházkerület nagytekintélyű felügyelője, 
tartott fenn számára. Hideg fogadtatásra talált itt a szü-
lők részéről, — aggállyal bizták serdülő fiaik szellemi veze-
tését azon nevelő kezeire, kinek gyermekes testalkata nem 
sejteté a lelki előnyöket, melyekkel bírt. De már néhány 
hét múlva gazdag kárpótlást talált az „ifjú nevelő" a 
dicséretekben, melyekkel a szülők elhalmozták s a szeretet-
teljes ragaszkodásban, melyet tanítványai iránta tanúsítot-
tak. A szívélyes viszony, mely e családhoz fűzé, nem vál-

I tozott aljkor sem, midőn köréből távozott. 
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Pedig ez idő hamar következett be. — 1842. április 
havában nyert meghívást a soproni lyceum kebelében meg-
ürült tanári állomásra, a „syntaxis"-osztály vezetésére s 
az 1843/4-ik tanév elején el is foglalta új hivatalát. — 
A soproni convent Müllnerben emberére talált. A lyceum 
válságos állapotban s sokat vesztett volt régi jó hírnevé-
ből. Mindenütt új szellem, új élet ébredt. Erezték ennek 
szükségét Sopronban is, csak erőre volt szükség, ki az 
annyiszor sürgetett reformokat biztos kézzel életbe is 
léptesse. 

Müllner hivatalfoglalásával egyidejűleg életbe lépett 
a zay-ugróczi tanrendszer s ezzel a századok óta kizáró-
lag használt latin tannyelv helyét a magyar foglalta el. 
Nagy örömére minden igaz hazafinak, de mily nehézséggel, 
mennyi gonddal, mennyi új munkával járt ezen üdvös 
reform megvalósítása ! Magyar nyelvű tankönyv nem volt, 
tehát irott füzetekkel kellett a hiányt pótolni. Igen, csak 
hogy óriási feladat volt, hogy a tanár, ki csakis latin nyel-
ven hallgatta, olvasta s adta elő eddig a tananyagot, egy-
szerre oly nyelvet használjon, mely mindeddig nem igen 
szolgált sem az iskolai előadás, sem az irodalmi ismeret-
közlés közegéül. S ha csak egy szakcsoport szük körében 
merült volna fel a nehézség, melytyel a tanárnak meg-
kellett birkóznia! De az akkor uralkodott osztályrendszer 
kifolyása volt, hogy a tanár, ki osztályában az összes 
tantárgyakat adta elő, minden egyes tudomány terén kény-
telen volt előre gondoskodni a nyelvi alakokról, a mű-
szavakról, melyeknek keretébe a tananyagot foglalta. 

Ha e mellett nem feledkezünk meg arról, hogy Müllner 
heti tanóráinak száma 30-ra rúgott, hogy a régi szokásnak 
megfelelőleg úgynevezett „privátá"-t is kellett tartania, 
sőt a felsőbb osztálybeli tanulók kérésére még az angol 
nyelvoktatást is elvállalta, úgy tisztelettel kell meghajol-
nunk azon férfiú előtt, ki feladatát a lehető legmostohább 
viszonyok közt a lehető legjobb sikerrel oldotta meg. 
Bizonyságot tesz erről, hogy gondosan elkészített füzeteit 
nemcsak Sopronban, de más testvérintézetekben is használ-
ták. 0 volt egyike az elsőknek, kik magyar nyelvű tan-
könyvvel ajándékozták meg a középiskolát. Latin szókötés 
s verstana, mely 1845-ben jelent meg, egészen a legújabb 
időig volt használatban. Egyéb tankönyvei kéziratainak 
kinyomtatásában a kiadási költség fedezésének kérdése szol-
gált akadályul, utóbb a tanrendszerben s tanári működésé-
ben bekövetkezett változás is. 

A munkásság, melyet a tanári pályán kifejtett, közel-
ismeréssel találkozott. Ha „előlépés"-ről a hazai protest. 
tanügy terén szó lehet, úgy Müllner rohamosan emelkedett. 
O volt a tanári karnak legfiatalabb, de legmunkásabb, leg-
képzettebb, legtiszteltebb tagja is. Külső kifejezést is nyert 
ez számtalanszor. Alig működött volt néhány évig a syn-
taxisban, midőn az intézetet fenntartó soproni convent 
bizalma a legfelsőbb osztályokba szólította. E minőségben 
ismételten kormányozta az egész főtanodát, mint annak 
igazgatója. Előadta a physikát a theol. tantárgyak mellett. 
Sőt alig volt gymnasiumi vagy theol. tantárgy, melyet elő 
nem adott volna. 

Változtak a viszonyok 1853-ban, midőn a lyceum a 
dunántúli egyházkerület tulajdonába ment át, s a Thun-
féle „Organisationsentwurf'' szerint szerveztetvén a gym-
nasium, a szakrendszer lépett életbe. Ez forduló pontot 
képez az intézet történetében. Müllnerre nézve is annyi-
ban, mennyiben erejét szűkebb téren összpontosítván, inten-
sivebb munkásságot fejthetett ki. A gymnasiumban a görög, 
utóbb a latin nyelv, a theologiában pedig az újszövetségi 
írásmagyarázat, az egyháztörténet, s néhány évig a rend-
szeres theologia előadására szorítkozott. így lett ő szak-
tanár modern értelemben. Visszatért „első szerelme" tárgyá-
hoz, azon térre, melyen Müllner tanári működésének ki-
törölhetlen nyomai lesznek. A theol. tudományosság szín-
vonalán állva s mély ismereteket vallásos hittel, Isten 
országáért való szent lelkesedéssel párosítva, döntő be-
folyást gyakorolt hallgatói szivére-lelkére. A dunántúli 

egyházkerület derék papjai, kevés kivétellel, az ő tanít-
ványai. 0 egyike azon keveseknek, kik a hazai egyház-
történeti kútf'orrásokra fordítják figyelmöket. Ebbeli kuta-
tásának eredménye : a soproni lyceum s a soproni gyüle-
kezet története, mely monographia a lyceum háromszázados 
jubileuma alkalmával 1857-ben jelent meg, még pedig 
magyar és német nyelven. 

Az iskolát fenntartó egyházkerület is teljes elismeréssel 
adózott Müllner sikeres munkásságának s ennek számtalan-
szor kifejezést is adott. Az 50-es évek vége felé a theol. 
intézet igazgatójává választá. 1861-ben a gymnasium és 
theologia újra egyesíttetvén, őt állítá a közös intézet élére. 
1869-ben Müllner lemond igazgatói hivataláról, de már 
1876-ban a közbizalom újra feléje fordul, s ez idő óta ismét 
ő vezeti a főtanoda ügyeit. 1887-ben előrehaladt korára 
hivatkozva azon kéréssel járul a lyceum felügyeletével 
megbízott iskolai bizottsághoz : fogadja el igazgatói s tanári 
hivataláról való lemondását. A tanügyi bizottság kérésére 
m ég egy évig maradt hivatalban, a folyó tanév végén 
vonulván nyugalomba. 47 évig működött mint tanár, majd-
nem 30 évig mint igazgató. A tanári s igazgatói teendők 
mellett, mint a 25,000 kötetre rugó lyceumi könyvtár s a 
tanári nyugdíjintézeti és alapítványi pénztárnak kezelője 
is, elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki. Sietve köz-
löm e száraz adatokat, hogy Müllner jelentőségének ecse-
telésére egy kis tért szakítsak. 

Mit veszít intézetünk Müllner nyugalomba vonulása 
folytán ? azt a fennt közölt adatok, a külső élet folyamá-
nak keretét képező mozzanatok is, eléggé igazolják. Jelentő-
sége, tekintve a multat, abban áll, hogy a lyceumnak öt 
év tized óta tapasztalt fokozatos fejlődése az ő nevéhez, 
az ő működéséhez fűződik. Tekintve pedig a jövőt abban, 
hogy mint félszázados hazai protest. közoktatásügyünk élő 
története, ő képviseli a természetszerű fejlődés elvét, azt 
a nemes értelemben vett conservativ elemet, mely a múltra 
utalva a jövőnek, a jobb jövőnek egyengeti útját. A roha-
mos haladás, a radicalismus a közoktatás terén könnyen 
teremt válságos helyzetet. Az egyöntetűség lélekölő egy-
formasággá, az egységet képviselő centralisatió gépies 
bürokratismussá, a külső rend biztosítására hozott törvény 
a szellem szabad mozgását gátló nyűggé fajul el, ha az 
őrök nem vigyáznak. A legnagyobb veszély fenyegeti a 
tanügyet, ha vezetői nem ismervén, vagy szándékosan szem 
elől tévesztvén az eddigi fejlődésfolyamot, a logikai ugrás 
hibájába esnek. Ily ugrás valóságos „salto mortale"-jévé 
válhatik az egészséges haladásnak. Minő szolgálatot tehet 
a rohamosan haladó tanügynek oly férfiú, ki sok évek 
hosszú során át hathatós tényezője volt a közoktatásügy 
fejlődésének, azt alig kell bizonyítanom. Mint a classikus-
humanistikus iskola növendéke lépett ő hivatalba; a zay-
ugróczi tanrendszer alatt kezdett működni; közvetlen tapasz-
talatból ismerte a Thun-rendszer előnyeit s hátrányait ; az 
acsai tanterv alkotásában tevékeny részt vett s az 1883. 
30. t. cz. folytán létrejött legújabb aerában is ő vala ki-
szemelve az intézetet a változott viszonyoknak megfelelő-
leg vezetni. S most távozik gazdag tapasztalataival, — ki-
szakad a szem a multat a jelennel és jövővel egybekötő 
szem a fejlődés lánczolatából ! 

Müllner jelentősége jellemétől elválaszthatlan. O tanár, 
de protestáns evang. tanár, ki a tudományt szolgálva, az 
erkölcsi eszme, személyesítésében ismeri fel legidősbb hiva-
tását. Az észt megvilágosítani, de a szívet is hevíteni s 
az akaratot a jóra irányozni, az egész benső embert nevelni 
s a szó szoros értelmében építeni, — ez programmja, mely-
nek megvalósítását élete feladatául tüzé ki. — Ezért nem 
volt, nem lehetett a feltétlen szakrendszer híve. Ezért 
exegetikai s egyháztörténeti előadása bizonyos kenetesség 
jellegét viselé, — a gyakorlati kereszténységgel hozván 
kapcsolatba tudományos fejtegetéseinek eredményét. Soha 
nem feledkezett meg arról, hogy a tudomány nem önczél, 
hanem eszköz az erkölcsi eszmének az egyes ember s a 
társadalom kebelében való diadalra juttatására. Arról sem 
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feledkezett meg, hogy azon intézetnek, melynek élén állott, 
egyik speciális missiója, hogy az evang. egyház érdekeit 
képviselje. Távol a türelmetlenségtől, az elfogultságtól, 
elég bátor volt nyiltan szint vallani, lándzsát törni, midó'n 
az egyháztörvény biztosította függetlensége, egyenjogúsága 
tétetett kérdés tárgyává. A hírhedt 1859-ki pátens elleni 
hadjáratban fontos szerep jutott neki. A soproni gyülekezet 
kebelében ő fújta meg a harczi riadót, mely a dunántúli 
testvérközségek táborában élénk visszhangra talált. Az 
általa a soproni gyülekezet nevében fogalmazott tiltakozó 
iratnak erélyes hangja bátorságot öntött a környékbeli 
egyházközségek hívei kebelébe, — visszautasították az arany 
csészében tálalt mérget. Egyházias érzülete közelismeréssel 
is találkozott, azon számtalan bizalmi szavazatokban nyer-
vén megfelelő' kifejezést, melyekkel az egyházkerület és 
soproni gyülekezet elhalmozta, — az utóbbi kebelében éve-
ken át viselte az elnöki tisztet. 

A hazafias érzület, a nemzeti szellem nevelését s ápo-
lását tanári s igazgatói működésében soha szem elől nem 
téveszté. 1848-ban az ifjúság, mely a szabadságharczra 
készülvén, naponként gyakorolta magát a fegyverforgatás-
ban, Müllnerben, a kitűnő tanárban, lelkes parancsnokot 
nyert. Majd buzdító, majd csitító, majd méltatlan — s meg-
gondolatlanságtól óvó szava nem hangzott el hatás nélkül. 
Az 50-es években, midőn az ostrom állapot rémei közt tétlen 
hallgatásra, a legoktalanabb parancsok teljesítésére volt 
kárhoztatva a polgárság, nem egy esetben menté ki a fenye-
gető veszélyből a nem mindig „loyalis" ifjúságot azon 
erélyes, bátor s tapintatos közbenjárásával, melylyel úgy 
a mindenható militarismus haragját lecsillapítani, mint 
deákjainak tüntetési hajlamait megfékezni sikerült. Azon 
heves küzdelemben, melyet az egyházkerület a bécsi kor-
mány ellen folytatott, mely utóbbi a lehető legdrágább 
áron, a nemzeti nyelv árán adta meg a nyilvánossági jogot 
a magyar gymnasiumoknak, egyike volt azon bátor s ki-
tartó harczosoknak, kiknek végre is sikerült kivívni a jogot 
a nélkül, hogy a nemzeti nyelvet a lyceumból száműzni 
kellett volna. Mint könyvtáros kiváló gondot fordított arra, 
hogy a magyar irodalom minél gazdagabban legyen kép-
viselve intézeti könyvgyűjteményünkben s az ezt díszítő 
régi magyar művek, — köztük néhány unicum — az ő 
buzgó fáradozásáról tesznek bizonyságot. 

A tanulók iránt humánus bánásmódot tanúsítva, 
méltán dicsekedhetik azzal, hogy őt tanítványai soha meg-
nem bántották. A vezetése alatt álló tanárok iránt pedig 
mindig fenntartotta a collegiális, a testvéri viszonyt, — 
szóval-tettel hirdetvén a jó egyetértés, a működésben való 
egység szükségességét, melynek hatalma egy tanintézet 
sikeres vezetésének elengedhetlen feltétele. 

Müllner a tanár, az igazgató, semmiben sem külöm-
bözik Müllnertől, az embertől. Tiszteletreméltó magán-
jelleme a hatalom, mely szavának hatályt, tekintélyének 
súlyt kölcsönöz. Egyszerű, igénytelen, puritán jellem, — 
gyűlöli a reclamot. Visszavonultan él; a fárasztó szellemi 
munka után kertjébe menekül, hol oltva és szemezve, gyom-
lálgatva és nyesegetve — symbolikus alakban folytatja a 
nevelés munkáját, így állítva helyre a test és szellem 
közötti egyensúlyt. 

Szellemi és testi szervezete, köz- és magán-élete közt 
ritka összhang uralkodik. A "hét évtized viharai majdnem 
nyom nélkül vonultak el feje felett. A munka terhe alatt 
meg nem görnyedt. Az egészséges testben ruganyos ifjú 
lélek lakik. Zavartalan boldogság jutott neki osztályrészül 
a családi tűzhely körül is. Egy férjét megértő, tisztelő s 
szerető nő, szül. Stelczer Klára úrnő, édesíti gondjait. 
Bizonyára jól esik neki társainak elismerése s a világ tisz-
telete, — de a mi boldogítja, az a gondos szeretet, mely 
édes otthonában várja. 

Nagy munkát végezett, — soká. zavartalanul élvezze 
méltó jutalmát! Posevék Sándor. 

3 'j» iL !P 2 L ÜD 
A nagyhonti esperesség július 10-én tartotta rendes évi 

közgyűlését S z a l a t n á n . Az ezen közgyűlésre szóló meg-
hívónak engedtek nagy számmal Sión hivatott őrei, papok 
és tanítók egyaránt. De azok, a kik sajátságos egyházi 
szervezetünknél fogva ugyanígy hivatvák a szentély őrzé-
sére s a közoltár szent lángjainak ápolására s élesztésére, 
az egyházi t. felügyelők aránylag csekély számmal voltak 
képviselve. Pedig régi kipróbált vezérünk ngs. S e m b e r y 
I m r e esp. felügyelő úr, magas kora daczára, biztos kézzel 
tartotta az alkotmánj^os eljárás kibontott zászlóját s bár, 
mint reméljük, esztendőre a gondviselés kegyelméből meg-
tartjuk esp. felügyelői tisztének 50 éves fordulóját, ritka 
elmeéllel s tapintattal vezette a tárgyalást. Mi okozhatta 
e jelenséget? A meghívó ébresztő ugyan, de általán békés 
hangja, mely épitő munkára szólította a híveket? Avagy 
érvényesült az arató-kasza pengő mai'asztalása ? Bár mint 
áll a dolog, bizonyos az, hogy az ú. n. világi elemet csak 
a harczi riadó hozza össze nagyobb számmal, a midőn eré-
lyes védekezésről, vagy a viszonyok által parancsolt táma-
dásról van szó s énünk lényegétől elválaszthatlan jogaink 
veszélyeztetvék. Különben az érdekszülte közöny s gyenge-
séggé fajuló elvtelen túltürelmesség oly baj, mely rágódik 
egyházunk élő testén s a szervezet nem egy tagját meg-
bénítja s fogva tartja. — Elég a kitérő a tényleges álla-
potok által előidézett reflexióból! — A gyűlés megnyitása 
után, a munka kezdete Isten nevében történt s a főesperes 
a szokásos jelentést ekképen kezdé : „Ha szenved egy tag, 
együttszenved vele minden tag", 1. Kor. 12, 26. Az irás 
ezen szavait vélem alkalmazhatni a legalkotmányosabb 
magyar királyra Ferencz József ő Felségére s őt hódolat-
teljesen környező s őszintén szerető népére. A midőn a 
f. é. február hó elején, Rudolf trónörökös ő Fensége várat-
lan halála folytán, a legmélyebb gyász borult ő Felsége 
családjára s szeretett hazánkra, osztozkodtunk szív szerint, 
a megrendítő eset szülte lesújtó fájdalmában. A mi neki 
fájt, nekünk is fájt ; mert a felséges családdal együtt, 
sírba láttuk szállani hazánk jövőjét, illetőleg legszebb s 
teljesen jogosított reményét. — S midőn az ország gyász-
ünnepeket rendezett; városok, megyék, testületek, jegyző-
könyvileg fejezték ki fájdalmukat s részvéttel járultak a 
mélyen megszomorított szülék s fájdalomba merült özvegy 
elé, — mi is kifejezést adtunk mély fájdalmunknak s őszinte 
részvétünknek, gyászlobogók kitűzése által a nyilvános 
épületeken, valamint az iskolák szünetelésében s gyász-
istentisztelet megtartása által, a temetés napján, vagy az 
azt követő két hét folyamán. Szeretett püspökünk ebbeli 
rendelkezése, teljesen megegyezett szívünk unszolásával. 

A midőn ezen mélyen megszomorító élményünknek 
jegyzőkönyvileg kifejezést adunk, — nem tehetek másképen, 
minthogy a f. é. junius 31-én ngs. draskóczi Laszkáry Miklós 
bekövetkezett halálában esperességünket s általán egye-
temes ev. egyházunkat ért súlyos veszteségünknek, hasonló 
kifejezést adjak. Ha az általunk is nagyrabecsült s tisz-
telt Övéi gyászolják a megboldogultban, a „jó férjet, a leg-
jobb atyát, nagyatyát és ipát" s fájlalják a szenvedett, 
pótolhatlan veszteséget, ha a megye gyászolja benne, vál-
ságos időkben is nagy érdemeket szerzett s a közjóért 
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mindenkoron hőn fáradozó egyik legkiválóbb fiát : úgy mi 1 

gyászoljuk az elköltözöttben, szeretett egyházunknak hu, 
lánglelkü s lángbuzgalmú fiát, ki a reá bizott gazdag 
talentomot kamatoztatta szeretett egyháza javára is s tette 
ezt elmeéllel s szívjósággal. Ledült vele egyházunk egyik 
oszlopa s megfogyatkozott halálával a mi koronánk ékes-
sége. Pihenj békében, te az Úrnak kiválasztott munkása. 
A kegyelet virasztani fog emléked fölött ! — Virrasszon 
ugyanígy kegyeletes megemlékezés özv. t. Wengericzky 
Andrásné szül. Belohorszky Amália fölött, a kit az TJr a 
f. é. april 17-én magához szólított. A rokonság köréből 
fogadott gyermekeinek s egyébb rokonainak élt s megemlé-
kezett megboldogult nagytiszteletü férjével egyetértőleg, 
az ev. megözvegyült esperességbeli papnék gyakran nagyon 
sanyarú sorsáról 500 frtos alapítványával. Nemes érzülete 
s a jövőre kiható abbeli rendelkezése, mely szerint az ala-
pítvány kamatai által némileg enyhíteni kivánja, a hibáján 
kivül, súlyos gondok által gyötört s a küzdelmes léteiben 
kifáradó némely papözvegy sorsát, áldott emlékűvé teszi 
őt esperességünk körében. Legyen is áldott emléke 
most és mindenha. Ugyanígy a nagynevű s esperessé-
günk történetében kiváló szerepet játszó nagyrabecsült 
család ivadéka, a derzsenyei volt felügyelő ngs. Zmeskall 
Kálmán, kit oly korán szólított az Úr magához. — A gyász 
ezen sötét szinei mellett, — így folytatja tovább jelen-
tését, — jól esik örvendetes eseményre utalnom. Esemény 
számba veendő, ugyanis az, hogy szeretett püspökünk 
közbenjárásával kieszközölte a magas kormánynál özvegy-
árva-intézeteink tökéinek felmentetését a kamatjövedelmi 
megadóztatástól. Ezzel paptársait különösen nagy hálára 
kötelezte. — Az esperességbeli egyházi élet jelentősebb 
mozzanatainak elősorolásából, vonatkozással a lefolyt évre, 
kiemelhető talán még mint inkább közérdekkel biró követ-
kező nyilatkozata : „Életrevalónak és sokatigérőnek bizo-
nyult aránylag rövid pályafutása alatt, a mult év vég-
hónapjaiban életbe léptetett iskolai gyámintézet. A jó kez-
detet kövesse az erősödés s egészséges fejlődés közegy-
házunk s hazánk javára." 

Esdő szavam — úgy mond, mellyel a f. é. márczius 
havában az egyházi elöljárókhoz fordúltam, a létjogosult s' 
egyházunk szempontjából felette szükséges tanítóképző 
segélyezése ügyében hatott s áldozatokra indított, mert 
az ezen czélra befolyt 150 s néhány forintnyi összeg, jó-
val meghaladja a tavalyi kegyadományok pénzértékét. 

A távolabb egyházi körök figyelmét nem igen igé-
nyelhető esp. ügyek mikénti elintézéséről értesítve a köz-
gyűlést, áttért a következő statisztikai adatok közlésére : 

Az esp. egyházak m. é. bevétele : 27935 frt. 99 kr. 
kiadás: 25241 „ 85 „ 

maradvány : 2694 frt. 14 kr. 
Ezen adatokat a következő megjegyzésekkel kisérte : 

Ezen összesített adatok értéke, nem állja meg sehogy sem 
a szigorúbb bírálatot ; az aránylag nagy szám keveset 
mond, — a mennyiben az egyház bevételéhez a lelkész s 
tanítók javadalmazása is tartozik s hozzá számítandó, vala-
mint a kiadásnál is tekintetbe veendő; a mint ez — de 
csak kivételesen, egyes egyházak beszámolásánál megtör-
tént. Csakis ezek szorgos figyelembe- s számbavétele mel-
lett nyerhetjük a valóságnak megfelelő képet. — A leg-
szorosabb értelemben vett templomi bevétel és kiadás ki-

mutatása és összevetése nem mutatja be kellően, híveink 
egyházi intézményeink fentartására évenként meghozott 
tetemes áldozatait. Kérem azért a mondottak tekintetbe 
vételét a jövőben, hogy lássuk tisztán, mint az iskoláknál, 
a múltból áldozatkész elődeinktől átszármazott s a jelenben 
évről évre meghozott áldozatok nagyságát. Ez azután tájé-
koztatásul szolgáljon nekünk, valahányszor kivetésről, új 
megterhelésről, új egyházi adókról van szó. Rámutathatunk 
azután ezen nagyon érthetően beszélő összegekre azokkal 
szemben, kik csakis társadalmi uton sürgetik a különféle 
üdvös s jótékony intézmények megteremtését s fentartását. 
Hivatkozhatunk elvégre ezen ékesen szóló adatokra az 
államhatalom képviselői előtt, mint oly dolgokra, melyek 
hangosan megkövetelik, az évszázados igazságtalanságok s 
folytonos megrövidítések teljes megszüntetését nemcsak, de 
arra is bírják őket, hogy szeretett hazánk közjavát szolgáló 
előmozdító intézményeink fentartásában, ápolásában s fej-
lesztésében hathatósan segédkezet nyújtva, lehessünk a jog-
állam egyenjogú polgárai, nem pedig csak tür t felei s 
mostoha gyermekei, a milyenek voltunk s vagyunk a ki-
váltságosokkal szemben, talán azért, mert egész létünkkel 
tapadunk hőn szeretett hazánk imádott anyaföldéhez ? 

A népmozgalom az esperesség területén a lefolyt év-
ben a következő képet tünteti fel: A lelkek száma 23,578, 
született 667 gyermek, confirmáltatott 509, eskettetett 
226 pár, meghalt 645 egyén, áttért 5, kitért 3. — Az 
esperességi pénztár bevétele 247 frt. 49 kr., kiadás : 244 fr t . 
35 kr. Maradvány : 3 frt. 14 kr. Vagyona : 965 frt . Sza-
porodás 40 frt . Az özvegy-árva-intézet bevétele 3107 frt. 
82 kr., kiadása 3042 frt. 41 kr. Maradvány 65 frt . 41 kr. 
Kegyadományokból befolyt 63 frt. 25 kr. Tűzbiztosítási 
százalékból 24 frt. 52 kr. Vagyona 12,524 frt. 28 kr. Sza-
porodás 763 frt . 7 kr. Segélyeztetett 8 fél, egyénenként 
85 frttal. — A tanítói özvegy-árva-intézet bevétele 1700 frt. 
57 kr. Kiadása 1655 frt. 86 kr. Maradvány 44 frt. 71 kr. 
Vagyona 4453 frt. 60 kr. Szaporodás 385 frt . 74 kr. Az 
egylet segélyezett 8 félt, még pedig 7 özvegyet egyénen-
ként 27 fr t tal s egy árvát 8 frttal. — Építkezésre kiadtak 
az egyházak a lefolyt évben összesen 7212 frt. 42 kr. — 
Kegyadományokból s hagyományokból befolyt 5369 frt. 71 kr. 

Mint az egyház beléletéhez tartozó tüneményre utalt 
még arra is, hogy esperességünkben készül 6 ifjú papi, 
8 pedig tanítói pályára. Említi ezek után még azt is, 
hogy börzsönyi lelkésztársunk t. Kolpaszky Mihály a mária-
nostrai fegyházban letartóztatott felekezetünkbeli fegyencz-
nők lelki gondozásával van megbízva s ez idő szerint nem 
kevesebb mint 24 ily megtévelyedett nő vezettetik általa 
az evangéliom élő kútfejéhez. 

Az iskolázás esperességünk területén a lehető legjobb 
lábon áll, a mennyiben az összes iskolakötelezettek csakis 
nem egészen l°/0 nem részesül annak áldásaiban. A vallás-
erkölcsi nevelésre fektetjük a fősúlyt az Úr ezen hajlékai-
ban, s az általános tájékoztató ismeretek elsajátítása mellett 
feltűnően halad az ifjúság a magyar nyelv ismeretében s 
gyakorlásában. — Ebből kifolyólag szaporodik azon egy-
házak száma, a hol — mint különösen a nyelvhatárokon, 
évenként több ízben megszólal a magyar zsolozsma s magyar 
nyelven hirdettetik az Úr házaiban örök igéje. 

A kerületi közgyűlés utolsó évi jegyzőkönyvének 
69. pontjára vonatkozólag, mely kötelességünkké tette a 
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kerület által tervbe vett s szervezendő leánynevelővel való 
beható foglalkozást, oda nyilatkozott az esp. közgyűlés, 
hogy teljesen elfogadja azon az utolsó napokban felmerült 
tervezetet, mely szerint ez a fővárosban felállítassék, még 
pedig szerves kapcsolatban az ottani magyar-német egyház 
polgári leányiskolájával, — úgy hogy a felállítandó inter-
nátus lehetővé tegye mérsékelt díj mellett a vidékiek 
leányainak a nevezett iskola látogatását. A felállítandó 
internátus segélyezésének mikéntjére s annak mennyiségére 
nézve nyilatkozzanak az egyes egyházak végleg a legköze-
lebbi közgyűlésig. — Az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvé-
nek 23 pontját, mely a szervezendő gymnasiumi hitoktatók 
iránti indítványt tartalmazza, teljesen magáévá tette a 
közgyűlés, azon hozzáadással, hogy megvalósítása alkalom-
adtán történjék, az egyes iskolák változó viszonyainak 
követelése szerint. Ugyanazon jegyzőkönyv 45. pontjára 
vonatkozólag, mely a zsinattartás s az ezzel járó költségek 
mikénti fedezésének kérdését taglalja s véleményezésünket, 
sőt elhatározásainkat megköveteli, hosszasabb vita után 
következőleg határozott a közgyűlés : A zsinat tartassék 
a százas fordulóban tehát 1891-ben ősszel Budapesten; a 
képviseleti költségek fedezésére elfogadtatik a félkrajczáros 
lélek szerinti adó, a mely már e folyó évre is beszedendő 
s mind addig érvényben marad, a míg az előadandó esp. 
képviseleti s központi arányosan kivetett közös költségek 
teljes fedezésöket nem találják. Odáig is a felmerülő hiány 
az esperesség pénztárából fog mint előleg fedeztetni s ennek 
azután a megfelelő kamattal megtéríttetni. — Jó Istenünk 
adjon az üdvös határozatoknak foganatot; áldó kegyelme 
legyen egyházunkon, hazánkon. H. V. 

A XIII városi esperesség július 17-kén Z s á k ó c z o n 
tartotta meg rendes évi közgyűlését, melyet gyámintézeti 
istentisztelet előzött meg, hol is S o n t á g h szepes-váraljai 
lelkész lelkes szónoklata után megtartott offertorium 18 fr t 
05 krt jövedelmezett a gyámintézetnek, melyhez még Amb-
rózy szül. Mayer Etelka urnő 1 írt tal járult. B r e u e r 
S á n d o r felügyelő gyengélkedése miatt nem jelenhetett 
meg, Trencsén-Teplitz fürdőhelyen időzvén, F á b r y J á n o s 
főesperes üdvözölte az egybegyűlt tagokat és miután F ö r -
s t e r E d e egyházfelügyelő a világi elnöki széket elfog-
lalta, a gyűlés megnyitottnak nyilváníttatott. 

A főesperes beterjesztett évi jelentése kivonatosan a 
következő: A Curia kedvezőtlen Ítéletei után az ultramon-
tanismus gyakrabban mint valaha sérti az egyházunkat 
oltalmazó törvényeket. A lelkészek felszólíttatnak, hogy 
ezentúl minden évbe#i „sérelmek" czim alatt tegyenek jelen-
tést azon támadásokról, melyek egyházunk jogai ellen intéz-
tetnek. A felejthetetlen Rudolf trónörökös gyászos halála 
következtében minden községünkben gyászisteni tisztelet 
tartatott . A csekély papi fizetések sehol sem emeltettek. 
Husz Dávid a poprádi egyháznak 30,000 frtot hagyomá-
nyozott, melynek kamataiból az ottani pap fizetése 300 és 
a 2 tanító fizetése szintén 300 frt tal fog emeltetni. Szepes-
Szombat uj orgonára 560, Váralja templomdiszítésre ' 2166, 
Igló jubileumi alapra 2000, Zsákócz örömünnepi alapra 57, 
Béla a barlangligeti kápolnára 1358 frtot gyűjtött . A gyűj-
tések és alapítványok egyházi és iskolai czélokra ez évben 
37988 fr t 31 krt és 5 aranyat tettek ki. 

Építésekre költöttek az egyházak 7619 frt 54 krt. 
Az esperesség lélekszáma 11297 : született 294 gyer-

mek, meghalt 361 személy, összekelt 95 pár és confirmál-
tatott 201 fiatal keresztyén. Áttért tőlünk 4, hozzánk 
1 egyén. 

Irodalmilag foglalkoztak Philipp János, Justh I. S., 
Wünschendorfer Károly és Weber Samu. 

Iskolai adó czimén befolyt az egész 408 f r t és 56 
krból álló járulék, a reformátió ofíertoriuma tett 40 frtot 
és 12 krt és az eperjesi theoiogiára begyült 22 f r t 56 kr. ' 

A gyámintézet gyűjtött 355 frtot és 52'/2 krt. A köz-
ségek a rendelkezésökre álló gyűjtéseik negyedrészét több-
nyire az esperességi papi özvegy- és árvaintézetnek ado-
mányozták. Az esperesség az összes gyűjtés egy harmadát, 
68 fr t 13 Y3 krt úgy osztotta szét, hogy a Leopoldianum 
10 frtot kapott és a fennmaradó 58 frt 16x/3 kr., Ruszkin, 
Majerka és Keresztfalu szűkölködő egyházak között egyenlő 
részben osztatott szét. Ez egyházak és a barlangligeti épí-
tendő imaház az ev. gyámintézetnek és a Gr. Adolf egyesü-
letnek ajánltatni fognak. 

A községek számadásai megvizsgálásáról a jelentés 
tudomásul vétetett. Az esperességi pénztár 132 frt és 32 
krral növekedett és most mindössze 3346 frt 96 krt tesz 
ki. Dr. Lorx pénztáros úrnak köszönetet szavaztak meg. 
A Hondel Klára-féle alapítványból a 251 frtnyi kamat 8 
tanítóözvegy között osztatott meg. A papi özvegy-árva alap 
390 f r t t a l szaporodott és 14000 ezer frtot tesz ki ; 7 özvegy 
száz-száz frt tal lett segélyezve. 

Weber S. benyújtja jelentését az iskolák állásáról. 
E szerint van 26 osztály 26 tanítóval ; az iskolába jár t 
1016 gyermek és pedig 432 fiú, 584 leány. Ez összegben 
280 idegen tanuló is foglaltatik, kik jobbára a német nyelv 
megtanulása végett keresik fel tanintézeteinket. Miután 
alkalmas vallástanítási könyvünk nincs, ilyen megírására 
pályázat fog hirdettetni. A kézirat 1890-dik évi márczius 
31-ig J u s t h S a m u alesperes és a könyvbiráló bizottság 
elnökéhez nyújtandó be. A 100 frtos Zsedényi-féle ösztön-
díjra három tanító ajánltatott : Philipp, Márton és Fuhrmann. 

A mult évi tiszai kerületi jegyzőkönyv nyomán követ-
kező határozatok hozattak : 

A tüzkárbiztosító társaság százalékának 2-dik tized-
része a rozsnyói kerületi árvaház javára fordítandó. 

Ónajtatik, hogy a pozsonyi theol. akadémia tanári 
kara által kiadott szakkönyvtár segélyeztessék. 

Javaslatba hozatik, hogy minden gymnáziumban külön 
vallástanító vagy katacheta legyen. 

Tornyos P. váczi ev. lelkésznek, mint a siketnémák 
vallástanítójának díjazása 200 frtra emeltessék fel. 

A zsinatot 1891-dik évben kell megtartani. 
Az aug. hó 21—22-kén Brassóban megtartandó tiszai 

kerületi közgyűlésre az elnökségen kivül kiküldettek és 
jelentkeztek Justh S., Schréter K., Strauch R., Wieland 
Arthur, Weber S., Pákh K., Kertscher E., Zimann J . , 
Topperczer Ö., Marschalko J . 

A következő esperességi gyűlés Iglón fog megtartatni. 
Mint vendég részt vett az esperességi gyűlésen és az 

azt követő ebéden a budapesti Bethesda ev. lelkésze Kla-
dischewszky is, kinek a lakomán mondott lelkes toasztja 
osztatlan tetszésben részesült. 

• Végül meg kell még emlékeznünk a vendégszerető 
Zsákócz községről is, mely mindent megtett, hogy az espe-
rességi gyűlést méltó módon fogadja. Weber Samu. 
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A zalai evang. egyházmegye évi e spe r e s ség i k ö z g y ű l é -
sét M e n c s h e l y e n e hó 15-én tartotta meg igen szép 
számban megjelent egyháztagok jelenlétében, Nt. T ó t h 
G y u l a esperes ur, tek. N a g y P á l felügyelő ur iker-
elnöklete alatt. 

Az esperességi gyűlés több, évente előfordulni szokott 
ügyeinkívül, itt f e l e m l í t é s r e é r d e m e s a z o n h a t á -
r o z a t h o z a t a l a , mit egyetemes egyházunk e becses 
lapok hasábjain egyre követelőbben sürget : a z s i n a t-
t a r t á s s z ü k s é g e s v o l t á n a k k i m o n d á s a , mely 
egyházmegyei határozatnak a kerületi gyűlésre leendő fel-
terjesztése kimondatott. 

Ugyancsak közérdekű fontos határozat, mely szinte 
a kerület elé vitetik, hogy a mult évi iskolai nagybizott-
mány, és a kerületnek ama végzése, mely alapvizsga leté-
telével 15 életévet betöltött ifjakat a tanító képezde algym-
nasiumot végzett ifjaival egyenrangban vesz fel növendékei 
közé, — változtassák meg. — Ugyanez ügyben a fehér-
komáromi evang. egyházmegye tanítói értekezletének átirata 
is felolvastatott, — s élénk, beható, és még is higgadt 
elbírálás után C z u p p o n S á n d o r lelkésznek amaz indít-
ványa köztetszéssel fogadtatott el, — miszerint, hasson 
oda küldöttei által esperességünk a kerületnél, — hogy a 
régi, jónak bizonyult állapot, — négy évi algymnasium, 
és 3 évi képezdei tanfolyam állítassák vissza s ezeket jó 
sikerrel befejezve nyerhető csak el a tanítói oklevél. 

Hosszú időt vettek igénybe a kapolcsi zilált, viszás 
ügyeknek tárgyalásai, — melyek bár kissé békességesebb 
útra tereitettek, — mindazáltal hogy ha a helyzet tisztá-
zása önmaguk közt legközelebb véget nem érend, — egyház-
megyei törvényszék elé utasíttatnak. 

Az egyházmegyei iskolák, az iskolavizsgálók jelentése 
alapján szép sikerről tettek bizonyságot, — korunk köve-
telményeinek színvonalán állanak.j 

Egyházmegyénk világi felügyelője tekintetes N a g y 
P á l ur, zala- s somogyi nagybirtokos hivataloskodásának 
6 éve letelvén, állásáról leköszönt. Az igazán ügy-
buzgó, közkedvességü felügyelőnek míg a közgyűlés 
köszönetet mondott szives fáradságaiért, addig reményének 
is kifejezést adott, hogy ismét csak szerencsés leend az 
elnöki széken jövőben is tisztelhetni. — n. 

WS,i I ItiSL 
— Figyelmeztetés. A Luther társaság által az 

1890. évre készített tót naptár kész. E napokban a 
megrendelőknek expediá l ta tn i fog. Figyelmeztetnek 
mind azok, a kik a nap tá r t megrendelni k ívánják , 
hogy ezt e napokban (Nt. B a c h a t Dániel szerkesztő 
úrnál , YI I I . ker. Kerepesi ú t 57. sz.) megtenni szíves-
kedjenek. — Budapesten, 1889. évi jú l ius hó 23-án. 

Luther-társaság szűkebb bizottsága. 
— Királyunk ő felsége a k o m l ó s i gyülekezetnek 

iskolája helyreállítására 100 frtot adományozott. 
— Megjelent s szerkesztőségünkhöz beküldetett: „Egy-

házszertartási beszédek." I r ta Révész Bálint, a tiszántúli 
evang. reform, egyházkerület püspöke. — Második bővített 
kiadás. — Budapest, K ó k a i Lajos kiadványa. 1889. — 
C s ^ k y Lajos, ki e művet sajtó alá rendezte, kiváló szol-

gálatot tett első sorban ugyan a testvér evang. reform, 
egyháznak, de vele az egész magyar protestantizmusnak 
is. A kenetes imádkozó, mint kiváló homileta s kivált a 
legnehezebb, de egyszersmind a legáldásosabb téren : az 
alkalmi beszédekben mintaszerű mesterül áll előttünk. — 
Minden beszéd egy-egy homiletikai példány. Ugy elmon-
dani, mint írva vannak e beszédeket nem lehet, azokat így 
csak Révész s csakis az adott alkalommal mondhatta el. 
Annál háládatosabb a beszédek tanulmányozása, mert min-
den egyes szent cselekvény és alkalom oly annyira Isten 
igéjének eszményi világosságába van helyezve, hogy építő 
hatása el nem maradhat s az Ur igéje hirdetőjének vallásos 
egyénisége, hitének bensősége, felfogásának eszményi emel-
kedettsége s a résztvevő hivek iránt élő meleg érdeklődése 
annyira összeforrt művével, hogy az olvasó nem tudja, mit 
dicsérjen inkább a szónokot-e, vagy szónoklatát. Nincs itt 
frázis, érzékenykedő áradozás, szóvirág, de van evangyéliomi 
magasztos tartalom, szép alakban. Az agendalis formulák 
szabatosak, szépek ; az imádságok remekek ; nem csoda, 
hisz régiek. Nem csekély érdeme a műnek, hogy úgy egyes 
részei mint egésze confessionalis. Az evang. reform, fele-
kezet papja nemcsak tanítja a felekezet híveit, de előttök 
s velők együtt vallja hitét, hogy a mint maga él idvezítő-
jében, úgy emelje hozzá hallgatóit. Ily mű a mi szerény 
ajánlásunkra nem szorúlt ! — A r a , fűzve 2 frt 40, kötve 
3 frt, aranyvágással tokban 3 frt 40. — Megrendelhető 
Kókai Lajosnál, Budapesten. 

„Beszédek és értekezéseké I r t a : Hörk József, eperjesi 
evang. ker. coll. theol. dékán-tanár stb. — Ára 1 frt 60. 
Tartalma: Collégiumi, igazgatói beszédek. Egyházi be-
szédek, elnöki beszédek, értekezések. — Egy első rendű 
tanintézetünk benső életét visszatükröztető mű. Melegen 
ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. 

Papp Károly, budapesti reform, lelkész előfizetési fel-
hívása „Egyházi beszédeim" I. füzetére. — A közkedvelt-
ségű egyházi szónok ez alkalommal egy füzetet 10 ív 
terjedelemben, ünnepi beszédeket s esetleg egy-két alkalipi 
beszédet tartalmazó művet ad lelkésztársainak. Ha műve 
a testvérek tetszését megnyeri s pártolni fogják, több 
füzetet is igér vagy saját beszédeiből vagy kiválóbb egy-
házi szónokaink beszédeivel vegyesen. Ez első füzet elő-
fizetési ára 1 frt 30 kr., mely a szerzőhöz (Budapest, 
Kálvintér 7. sz.) küldendő. — Hogy a szerző barátjai, jó-
akarói hosszas ösztönzésének engedve vállalkozott művének 
kiadására, ez amint egyrészt szerénységének tanúsága, úgy 
másrészt a vállalathoz a legjobb ajánlat is. 

— Kövágó-Eörs ág. hitv. ev. egyházgyülekezetének 
Tek. S a l k o v i t s A n t a l n é urnő Tapolczáról, — első-
szülött leányának confirmáltatása emlékére 4 drb sárga 
bronz gyertyatartót, és hozzá gyertyákat 34 f r t értékben 
adományozott. 

— Mencshely az elhalt B l a j z a J á n o s helyébe e 
hó 14-én választotta lelkészévé 3 72 év óta ott működött 
segédlelkészét Feuchtenberger Ede urat. E kedves gyüle-
kezetbe jutott ifjú lelkésztársunknak kívánunk boldog-
ságot! 

— A ZÓlyom-vámosi egyház lelkészévé e hó 21-én 
egyhangúlag R í s z J á n o s zólyom-esperesi segédlelkész 
választatott, a ki f. é. Augusztus hó 4-én fog hivatalába 
igtattatni. 

P Á L Y Á Z A T . 
A mucsfai ág. hitv. evang. gyülekezet (u. p. A p a r , 

Tolna m.) másodtanítót keres. — É v i f i z e t é s e lakáson 
kivűl 250 frt. — K ö t e l e s s é g e : három alsóosztályt ön-
állóan vezetni, kántori teendőkben segédkezni. — Német-
nyelven írt folyamodványaikat, képesítési bizonyítványuk 
másolatát lelkészük által megerősítve, küldjék a pályázók 
a u g u s z t u s 2 0 - i g alólirotthoz. Szerényi, 

lelkész. 

WIGAND F. K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN. 


