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Egyházunk állítólagos ziláltságáról, 
Egy idő óta, különösen a küszöbön levő zsinati 

szervezkedés alkalmából hazai ev. egyházunk állapota 
felett keserű panaszok hangzanak némely hangadó 
vezérférfiaink czikkeiből és beszédeiből. Panaszaiknak 
oka kiváltkép egyházunk viszonyainak állítólagos 
ziláltsága és szervezetlensége : — minélfogva, úgy-
mond, „országos actióra, alkotásra és eredményes fel-
lépésre képtelenek vagyunk; befelé semmi súlylyal 
s kifelé semmi tekintélyivel nem birunk s az orszá-
gosan szervezkedett hazai reform, testvérfelekezet, 
valamint a világszerte egységes s ez egysége által is 
imponáló, hatalmas r. kath. egyház mellett egészen 
jelentéktelen felekezet vagyunk. Hazai ev. egyházunk 
jelen állapotának állítólagos ziláltsága ellenében fel-
idézik a „dicső multat44 is, a mikor, úgymond, „a 
bizalom kölcsönös volt,44 s „a sereg feltétlen biza-
lommal" viseltetett vezérei iránt. 

S miben rejlik egyházunknak azon ziláltsága, 
még pedig állítólag oly mérvű ziláltsága és szerve-
zetlensége, hogy hivatásának megfelelni nem képes? 
Két körülmény az, mi érv gyanánt szolgálhat, s a mi, 
az illetőknek elismert tekintélyén kívül, szervezetlensé-
günkre vonatkozó állításaiknak némi súlyt kölcsönözni 
látszik: az egyik, hogy két, külön egyházi hatóság 
által kormányzott ev. felekezet van hazánkban ; a 
másik, hogy egyházunkban nyelvi és nemzetiségi kér-
dések pártoskodást szülnek, gyengítik a közös actiót 
s igy képtelenítenek bennünket minden nagyobb és 
számbavehető alkotásra s eredményes fellépésre. 

Miután igénytelen nézeteim egyházunknak ezen 
fontos s úgyszólván létkérdéseiben lényegesen eltérnek 
a fentebbiekétől, bátorkodom azokat e nagyfontosságú 
tárgynak k e l l ő b b r é s z l e t e z é s e és igy behatóbb 
megvizsgálhatása czéljából közölni. 

Igénytelen nézetem ugyanis az, hogy honi ev. 
egyházunk jelen viszonyai között is képes, akár dicső 
múltjához, akár a jelen református és r. kath. egy-

házakhoz képest hivatásának, úgy vallás-erkölcsi, mint 
hazafisági tekintetben megfelelni. 

Nem czélom vitatni, hogy a föntemlített s az 
illetők által is felhozott két körülmény elegendő bizo-
nyítékul szolgálhat-e arra nézve, hogy honi ev. egy-
házunk hivatását minden tekintetben nem teljesítheti ; 
ezt tenni annál kevésbé lehet czélom, miután érzem, 
hogy ez uton czélt érni akarni, meghaladná csekély 
tehetségemet. De háládatlan feladat is volna, mert 
nemzetiségi kérdésekbe kellene bocsátkoznom, vagyis 
azon Scylla-Charibdis-féle veszélyes pontot kellene 
érintenem, melyen kipróbált erőknek is csak nagy 
ritkán sikerűi az obligát gyanúsítások botránykövein 
oly szerencsésen keresztül lavírozni, hogy jó hirnevü-
kön, szilárd jellemükön és intakt hazafiságukon valami 
kis csorba ne üttetnék a közvélemény előtt. Szeren-
csére azonban ily kényes és némely tekintetben még 
nyilt kérdéseket érinteni nincs is szükség, hogy czélt 
érhessek azaz bebizonyíthassam, miszerint egyházunk 
jelen viszonyai között is teljesítheti hivatását. Mert 
elegendő, lia az ellenkező nézetet hirdetők példájára 
összehasonlítva egyházunk jelen állapotát annak múlt-
jával s a jelen reform, és r. kath. egyházéval, kimu-
tatnom sikerül, miszerint egyházunk jelen viszonyai 
nem ziláltabbak, sőt szervezete fejlődöttebb, erősebb, 
mint a „dicső múltban" volt; és hogy a mi a szer-
vezettséget, az egységet, az összetartást illeti, honi 
ev. egyházunk versenyezhetik a „hivatásuk szinvona-
láu álló" reform, és r. kath. egyházakkal, vagy legalább 
e tekintetben kellő aequivalenst nyújthat. 

Nézzük tehát legelőször is : milyenek voltak egy-
házunk viszonyai a múltban ? Hogyan állottak őseink 
azzal a sokat emlegetett, fennen magasztalt s nekünk 
jelen elfajult, „romlott" nemzedéknek követendő pél-
dául, minden alkalommal ajánlott „kölcsönös, feltétlen 
bizalommal, összetartással, országos actióval", a mi 
mind már egy kifejlődött, erős egyházi szervezetet 
feltételez? S miután ev. egyházunk állítólagos zilált-
ságának indokolásául azt hozzák fel, hogy „két ev. 
egyház*' van Magyarországon, s nyelvi és nemzeti-
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ségi kérdések zavarják a békét, lehetetlenítik a közös 
actiót, méltán kérdhetjük : volt-e hát valamikor ama 
dicső múltban, a mikor állítólag oly nagy volt „az 
összetartás," hogy minden mást kárpótolt, egy egysé-
ges ev. egyház hazánkban ; volt-e oly öszhang, egyet-
értés az ev. hivek között, hogy semmiféle nézetkíi-
lömbség meg ne zavarta volna, hogy pártoskodás, 
viszály ne támadt volna a vitázó felek között? A tör-
ténet tanúsítása folytán kénytelen vagyok ezekre 
nemmel felelni. Nem volt ugyanis soha Magyarorszá-
gon egy egységes, egyetlen egyházi hatóság által 
kormányzott ev. egyház. Tudjuk, hogy Magyarorszá-
gon és Erdélyben az evangélikusok külön egyházat 
képeztek. Igaz, hogy a politikai viszonyok ziláltsága, 
az ország szétdaraboltsága miatt ez másként nem is 
lehetett. De nézzük, hát az egy ugyanazon politikai 
főhatóság alatti evangélikusok közt volt-e egyetértés 
és összetartás, volt-e valami egységes szervezet? Erre 
is kénytelenek vagyunk a történet tanúbizonysága 
folytán nemmel felelni. Mert ime Magyarországon az 
eleinte tisztán evangelikus ágostai hitv. egyházból 
csakhamar kiváltak a helvét hitvallás követői, s Erdély-
ben ezen kivül még az unitáriusok is; sőt maguk az 
evangélikusok közt is az ágostai hitvallás és Formula 
concordiae, illetve az egyes hitczikkeknek ezek sze-
rinti eltérő magyarázatai, az ebből eredő ingerült 
viták annyira lazították az összetartást s gyengítették 
az egyház szervezetét, hogy csak részleges zsinatokat 
tarthattak s hitvallásukat külön-külön ily csonka zsi-
natok által igazolhatták. Ennélfogva az egyetem rová-
sára a kerületek erősödtek, s különböző rendezetekkel, 
mint védbástyákkal különítették el magukat egymás-
tól, úgy hogy csak a jelen században fejleszthette ki 
egyházunk egyetemes gyűlési intézményét, s a kerü-
letek ma-holnap az egyetemes egyházi intézmény 
keretébe illeszthető egyöntetű rendezetekkel fog-
nak birni. 

Tehát a mi jelen egyházunk szervezettségét, egy-
ségét illeti, nincs mit restelkednünk a dicső ősök 
szelleme előtt, mert mint a fentebbiekben kimutatni 
talán sikerült, nem áll az, hogy „azon közkincset, 
mit apáink többek közt szervezetünkben ránk hagy-
tak," meg ne tudnók becsülni, mert a mint láthat-
tuk, nemcsak megtartani, megőrizni igyekeztünk, de 
kötelességünkliez képest fejlesztettük is az egyetemes 
gyűlés intézményével, s a legközelebbi zsinaton, mint 
a minapi bányakerületi gyűlésen kimondatott, azt 
kiegészíteni, betetőzni kivánjuk a királyhágóntüli ev. 
egyházi kerületnek (sőt idővel talán még a horvát-
szlavon résznek is) bevonásával. 

A mi pedig ev. egyházunkban egy idő óta fel-
merült nyelvkérdéseket és nemzetiségi vitákat s az 
ezek folytán támadt ingerültséget, pártoskodást illeti, 
igaz, hogy ilyesmitől még mentek voltak őseink, de 
ez nem békeszeretetöknek, vagy a közveszély szülte 
összetartás szükségérzetének, vagy talán bölcses-
ségöknek tulajdonítható, hanem egyrészt azon körül-
ménynek, hogy a latinnyelv mint a diplomatia és 
tudomány világnyelve hazánkban a politikai és társa-
dalmi élet viszonyain is uralkodott, kiszorítván az állam 

a törvényes nyelvet a magyart a törvényhozásból, tör-
vénykezésből, közigazgatásból, s a többivel együtt a 
gyűlésekből, jegyzőkönyvekből, matrikákból stb. mi 
értelme volt volna tehát az egyformán elnyomott, 
mellőzött nyelvek versengésének? S mi értelme volt 
volna a nemzetiségi kérdéseknek, mikor a magyar 
nemzet, tulaj donképen az ezt képviselő, mondhatni 
alkotó nemesség csak privilégiumaiban élt és nem 
egyszersmind nyelvében ? 

De ha nem kerültek is még felszinre a múlt-
ban a nyelvi és nemzetiségi kérdések, — a vallásiak 
— mint fennebb láttuk — napirenden voltak s 
okoztak annyi ingerültséget, viszályt és pártoskodást; 
voltak oly káros hatásúak nemcsak az egyházra, 
hanem a hazára nézve is, mint jelenben egyházi 
gyűléseinken felmerült nyelvi és nemzetiségi viták, 
mert a polgárok e g y e n e t l e n s é g e által, bármi 
forrásból származzék is ez, gyengül az állam e r-
k ö 1 c s i ereje, s ez egyaránt veszélyes az országra 
nézve. Legalább azt tartom, hogy ha a protestan-
tizmus szabadelvű eszméinek egy időben már egészen 
meghódolt Magyarország (3 főnemesi család kivéte-
lével) vallásilag egységes protestáns ország marad, 
illetve a protestánsok vallási vitái, viszálykodásai 
egyenetlensége miatt ismét meg nem szakad, nem 
győzött volna olyan könnyen közös ellenünk s most 
nem beszélhetne történész és költő egy egész „ezred-
évi szenvedésről." 

A fennebbi történeti adatokból általában meg-
győződhetünk, hogy a mi jelen egyházunknak szer-
vezettségét, a mi a hívek egyetértését illeti, nem 
állunk rosszabbul, mint a múltban, sőt láthattuk, hogy 
némi tekintetben haladás is konstatálható. 

A mi pedig honi ev. egyházunknak szervezett-
ség, összetartás tekintetében a református és r. kath. 
egyházakkal való összehasonlítását illeti, igénytelen 
nézetem szerint, itt is megálljuk helyünket. Habár 
a ref. egyház megelőzött is bennünket az országos 
egyetemes egyház létesítésével, de nekünk elébb volt 
egyetemes gyülésünk, s így az egyesülésnek szük-
ségét hamarébb érezzük, az egyetemes egyháznak 
e s z m é j é t elébb létesítettük, mint a testvér ref. 
egyház, a mi bizony nem nagyobb ziláltságra, hanem 
mondhatnám nagyobb, b e n s ő b b egységre mutat 
ev. híveinknél, mint a református atyafiaknál. 

„Szerencsétlennek" mondják egyházunkat, hogy 
többnyelvű, többnemzetiségű, s szerencsésnek, boldog-
nak a ref. egyházat, hogy „egy nemzetiséget képviselnek, 
s egy-két gyülekezet kivételével mind magyarok," s 
így nincs bajuk a más nemzetiségek nyelvi igényei-
nek kielégítésével, s a megoldatlan nyelvi kérdéseknek 
nemzetiségi kérdésekké való elfajulásával, a mi egy-
házunkat hazánk törvényeivel hozza összeütközésbe 
s autonómiánkat kompromitálja. 

Azt nem fogja senki kétségbe vonni, hogy honi 
ev. egyházunk szerencsésebb volna, ha kebelében 
nyelvi és nemzetiségi kérdések, viták elő nem for-
dulnának, s miután ez csupán a nyelvek és nem-
zetiségek többfélesége miatt történik s úgy látszik, 
el sem kerülhető, el kell ismernünk, hogy egy-
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házunk nyelvi, különösen az államnyelvi-egység 
mellett szerencsésebb volna, mint így: de azért tud-
juk azt is, és el kell ismerniök a túloldaliaknak is, 
hogy minden rosznak meg van a maga jó oldala is, 
csak ki kell használni tudni és akarni. A különféle-
ség nem teszi lehetetlenné az egységet, sőt tudjuk, 
hogy az igazi, a szerves egység, azon egység, mely 
nem csupán formális, külső, hanem benső, a lélek-
nek egysége különféleségekben nyilatkozik. Igy nyil-
vánult a Szentlélek is a nyelvek kíilönfélesége által. 
Honi ev. egyházunk is, ha már nem adatott meg 
neki a sorstól a nyelvnek formális egysége, kipótolja 
azt a léleknek bensőbb és fensőbb egységével ; a faji 
szeretet és összetartás helyett a magasabb, nemesebb 
honszeretettel és hazafias ragaszkodással. Sőt annyival 
könnyebb a helyzetünk a ref. egyházénál (mert minden 
jónak megvan a maga veszedelmes oldala is), mivel 
nem jő kísértetbe az egyházat identifikálni MZ állam-
mal, vagy a faji szeretetet összezavarni a honszere-
tetével, mint ezt az ugy nevezett „magyar egyház-" 
ban sokan teszik. 

Elvégre a mi honi ev. egyházunk és a r. kath. 
egyháznak szervezettségét, egységét illeti, igaza van 
szerintem Schwalmnak, hogy ez összehasonlítást nem 
tűr, mert ellentétes elvből indulnak ki, s így nincs 
oly pont melyben találkoznának, sem párhuzamot 
köztük vonni nem lehet. A r. kath. egyház meg-
elégszik a külsővel, az üdvnek külső, mechanikus 
közvetítésével, a hitczikkeknek szolgai, vak elhivésével, 
az egyházhoz, mint külső intézményhez való tarto-
zással ; az egyház feje látható, a pápa, kinek szellemi 
hatalma nem nélkülözheti a világit ; egységéhez 
szükséges a nyelvi és szertartási egység a latin mise 
stb. Mig ev. egyházunk a léleknek egységére fek-
teti a fősúlyt, szerintünk a láthatatlan egyház töké-
letesebb a külsőnél, s feje is láthatatlan, a Krisztus, 
ki a szent lélek által az egyházban él és a hívekben 
mind tökéletesebb alakot nyer ; a tulajdonképi keresz-
tény láthatatlan egyházhoz, mint Luther mondja, 
sokan nem tartoznak a kik annak külsőleg tagjai, 
és hívei találtatnak a törökök, perzsák stb. között 
Az üdvnek közvetítése is bensőleg, a hit által tör-
ténik, nem „a fides quae creditur"-ra, de a „fides 
qua creditur"-ra fekteti a fősúlyt stb. 

A r. kath. egyház tehát általában a formális 
egységet keresi, mi meg a bensőt, a lelkit, mely 
mint emlitém helyet enged pl. a nyelvi különféle-
ségnek is, s ezt egy magasabb lelki, szervi egy-
ségbe foglalja, szerintünk például : a különféle nyel-
veknek magasabb egysége, hogy úgy mondjam, a 
szeretetnek élő nyelve, a r. kath. egyházban pedig, 
ügy látszik csak a holt latin nyelv. 

Meglehet hogy jelen czikkem melyben ellenkező 
nézetemet tényekkel igyekeztem bebizonyítani, nem 
fog oly siúylyal birni, mint az illetőknek tekinté-
lyükkel védett, többnyire puszta állításaik ; de mégis 
kötelességemnek tartottam ellenvéleményemet nyil-
vánítani, nehogy az illetőknek állításai, miknek külső 
értéket, azoknak kerekdedsége és hangzatossága, 

belsőt pedig csak szellemességök kölcsönöz, hiteles 
és teljes érték gyanánt jöjjenek forgalomba. 

Jeszenszky N. B. 

A felekezeti középiskolai tanárok 
állami nyugdíjazása, 

Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter úr a legutóbbi cultus-budget képviselő-
házi tárgyalása alkalmával tett nyilatkozataihoz hiven 
és hivatali elődje boldogult Trefort Ágost intenciói-
nak megfelelőleg az autonom tanintézeteket fentartó 
iskolai hatóságokhoz egy vázlatos tervezetet küldött, 
melynek alapján a kormány közvetlen rendelkezése 
alatt nem álló középiskolák tanárai számára (a szer-
zetesrendi és püspöki intézetek kivételével) országos 
nyugdíjintézetet szervezni hajlandó. Ezen tervezett 
országos nyugdíjintézet a rendes alkalmazásban levő 
tanároknak, úgyszintén özvegyeiknek és árváiknak 
ugyanazon kedvezményeket nyújtaná, a melyeket a 
köztisztviselők nyugdíjazásáról szóló 1885. évi XI. 
törvényczikk az állami és a kormány által kezelt, 
közalapokból fentartott középiskolák tanárai részére 
biztosit. A czélba vett intézet jövedelmi forrásai len-
nének : a) minden újonnan alkalmazott rendes tanár 
egy évi törzsfizetése és ennek szaporulata egy har-
madának egyszer-mindenkorra való befizetése, (a 
régebben alkalmazott rendes tanárok szintén ugyan-
ilyen feltétel alatt, de törzsfizetésük egy harmadának 
a már eltöltött szolgálati évek után számítva 5°/0-os 
kamattal való lefizetése mellett lehetnének tagjai) ; 
b) a középiskolába járó tanulók részéről fizetett évi 
illetmények; c) a tanintézetet fentartó hatóságok 
járulékai; d) a törvényhozás által ezen intézet czél-
jaira évenként megszavazott állami segély. 

E kezdeményező intézkedést a felekezeti közép-
iskolai tanárok nem épen irigyelni való anyagi hely-
zetének, — a felekezeti középiskolák jelenlegi hanyatló 
állapotának; — úgy az iskolákat fentartó egyházak 
és hazai közművelődésünk érdekében örömmel és 
közmegelégedéssel kell fogadnunk. Az új cultus-
minister úr ezen nemes szándékával nemcsak ember-
baráti és társadalmi, hanem a hazai középiskolai 
oktatás szempontjából is egy régóta fájdalmasan érzett 
mellőztetést és régóta ápolt hibát óhajt jóvátenni, 
melyet tanügyi politikusaink hosszú időn át rideg 
közönynyel és szűkkeblűséggel nem hogy enyhítettek 
volna, hanem folyvást növeltek, a mennyiben merev 
következetességgel figyelemre sem méltatták ama 
fontos szolgálatokat, melyeket a protestáns iskolák és 
tanáraik negyedfél századon át annyi önzetlenséggel 
hoztak nemzeti közművelődésünknek. 

Az 1883. évi XXX. törvényczikk a felekezeti 
középiskolai tanároktól ugyanazt a qualificatiót köve-
teli, mint az állam közvetlen felügyelete alatt álló 
középiskolai tanároktól. Mindkét félnél tehát — az 
államnál tehát ügy mint az egyháznál — a terhek, 
melyeket a tanárok vállaikon hordanak, egyenlő 
súlyosak, de az elismerés, a jutalom, a biztonság 
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szemben a bekövetkezhető tehetetlenséggel, — nem 
egyforma. Az állam a maga tanárait jobban dijazza, 
fizetéseiket ötödéves korpótlékokkal emeli, és agg 
koruk esetére gondoskodik róluk az 1885. évi XI. 
tör vény czikk biztos nyugdíjjal. Ezzel ellentétben a 
felekezeti középiskolai tanárok jóval csekélyebb fize-
tésben részesülnek, mely magában véve legtöbb 
helyen a tisztességes megélhetésre sem elegendő ; 
ötödéves korpótlékukat igen sokaknál családjuk sza-
porodása képezi,[munkaképtelenségük esetén pedig, — 
nyugdíjalap hiányában — egyházuk kegyelem-
kenyérére vannak utalva. Kétségtelen, hogy ily 
mostoha anyagi viszonyok és az ezekből származó 
gond — a tudomány nagy kárára — lehangolja 
a munka és tanulmányozási kedvet, hogy tanári 
pályára készülő protestáns ifjaink nem egyházaiknál, 
hanem az államnál, — hol sokkal jobb ellátásban 
részesülnek, keresnek alkalmazást, és mindezeknek 
tapasztalásból vont következménye, hogy tanári székek 
betöltése esetén még tekintélyes protestáns taninté-
zeteknél is a közzétett pályázat eredménye legtöbb-
ször nagyon sekélyes, gyakran pedig egészen meddő. 

Nem akarjuk e bajokért a középiskolákat fen-
tartó prot. egyházak szűkkeblűségét okolni 5 oka 
ennek egyesegyedül már közmondásossá vált pro-
testáns szegénységünk. Egyházaink tanáraik anyagi 
javadalmazásáról bizonyára jobban gondoskodnának, 
ha erre módjuk és eszközük volna, de tanintézeteinket 
a hivek fillérei tartják fen, ezeknek szűk anyagi 
körülményeik nem engedik meg, hogy nagyobb 
áldozatokkal járuljanak az egyház szükségleteinek 
fedezésére. Jobbjaink kihaltak. Azon nemeslelkíí ala-
pítók, kik a múltban annyi protestáns tanintézetnek 
léteit és életet adtak, ma már ritka fehér hollók. 
Igy protestáns tanintézeteink arról a magas polczról, 
melyet közoktatásunk történetében a m ú l t b a n el-
foglaltak, lassanként alábbszálottak, a fáklya, mely 
a múltban a szellemi világot lobogó lánggal terjesz-
tette, kialvó félben van; jelenleg az állami taninté-
zetek kedvezőbb anyagi helyzetükkel túlszárnyalták 
a prot. tanintézeteket és mi saját erőnkkel a versenyt 
velük ki nem állhatjuk. Ily helyzetben — multunk 
érdekében is — kénytelenek vagyunk minden segít-
séget, melyet az állam — tanintézeteink javára — 
nekünk felajánl, elfogadni, hogy tanintézeteinket a 
jövőben ismét az őket megillető magas polczra juttat-
hassuk. 

Ezen czél elérése végett egyik tényezőül kell 
tekintenünk a tanügyi kormánynak a felekezeti közép-
iskolai tanárok állami nyugdijazása czéljából tett 
kezdeményezését, melynek megvalósulása jelentékeny 
lendületet fog adni prot. középiskoláink fejlődésének. 
A tanárok azon lélekemelő tudatban, hogy önfeláldozó 
munkásságuk és erejöket megfeszítő buzgalmuk ille-
tékes helyen, sőt a törvényhozásban is oly méltányos 
elismerésre talált, mely által saját és családjaik jövője 
biztosítva van, tevékenységüket még inkább fokozni 
fogják. A tanintézeteket fentartó egyházak pedig 
annak következtében, hogy elaggott tanáraik- és 
családjaikról az állam gondoskodik, inkább lesznek 

azon helyzetben, hogy tanintézeteik fentartására és 
a kor kivánalmai szerinti fejlesztésére többet áldoz-
hatnak részint működésben lévő tanáraik jobb díja-
zása, részint a taneszközök szaporítása és gyarapítása 
által. 

Attól pedig, azt hiszem, nem kell tartani, hogy 
ezen állami nyugdijazás által prot. tanintézeteink 
autonómiáján csorba essék. Hiszen ez által az állam 
nem kegyelmet gyakorol irányunkban, hanem egy 
régóta mellőzött jogos követelésnek akar eleget tenni. 
Ebbeli kötelességét érzi maga a tanügyi kormány is, 
midőn fentemlített átiratában a prot. tanintézeteknek 
a múltban teljesített fontos szolgálatjaira hivatkozik. 
Mutatja ezt prot. középiskoláink mai állása is. Prot, 
középiskoláink, — mint ezt a modern haladás kívánja 
is — nem zártkörű, hanem nyilvános tanintézetek, 
tehát oly iskolák, melyeket protestánsok tartanak fen, 
de nyitva állanak minden confessiónak. Protestáns 
iskoláink tehát kettős érdeket szolgálnak, protestáns 
egyházunk és nemzeti közműveltségünk érdekeit. Ha 
tehát nemzeti kormányunk az utóbbi szolgálatokért 
a protestáns tanügy munkásait anyagilag is meg-
jutalmazni akarja : csak erkölcsi kötelességének tesz 
eleget, a nélkül hogy ezért cserébe az első érdek 
feláldozását kívánhatná. Protestáns középiskoláink 
tehát az által, hogy tanáraik állami nyugdíjellátásban 
részesülnek, ép oly kevéssé lesznek nem protestán-
sokká, mint azon protestáns intézetek, melyek már 
tényleg állami segélyben részesülnek — mint ezt e 
lapok mult heti számábán egy derekas czikk talpra-
esetten kimutatta — vagy mint az államsegélyben 
részesülő evang. lelkészek és egyházak nem lesznek 
hitehagyottakká. 

De meg a tervezett nyugdíjazás módja még csak 
hézagos vázlatban fekszik előttünk, melynek konkrét 
megvalósításához autonómiánkra féltékeny egyházi tes-
tületeink módosítólag hathatnak és féltett kincsünk 
ellen netalán czélzó törekvéseket eleve meggátolhat-
ják. Hiszen a ministeri átirat nyíltan felhivja az 
illetékes köröket, hogy mondják el esetleges észre-
vételeiket a jelzett vezérlő elvek tekintetében és mi 
esetleges k í v á n s á g u k és m e g j e g y z é s ü k v a n 
a terv f o g a n a t b a v é t e l é n e k r é s z l e t e i t i l le -
t ő l e g ? Karolja fel tehát e fontos ügyet erre hiva-
tott legfőbb egyházi hatóságunk, egyetemes konven-
tünk, lépjen maga érintkezésbe és alkudozásba a 
tanügyi kormánynyal. Erkölcsi tekintélyével hiva-
tottabb őre lehet egyházi autonómiánknak, »mintha 
az egyes tanintézeteket fentartó egyházakra bizatik 
az államkormánvnyal való közvetlen érintkezés. Az 
ügy mindenesetre komoly megfigyelést érdemel ; meg-
valósulása által prot. középiskoláinknak egy szép 
jövő készíthető elő. 

Azonban — bocsánat az őszinte szóért — prot. 
középiskoláink és prot. tanügyünk ujabb időben 
egyházunk egyeteménél sem találja meg azt a figyel-
met és méltánylást, melyet talán jogosan megvárhatna. 
Évek hosszú sora óta egyetemes gyűléseinken be-
hatóbb tanügyi vitát vagy tanulságos eszmecserét nem 
hallottunk : egyetemes gyűlésünk középiskolai tan-



intézeteink állapotáról csak száraz statistikai adatok 
alakjában vesz tudomást. Sőt ujabban még azt is 
tapasztaljuk, hogy épen hitsorsosaink részéről prot. 
tanintézeteink ellen bizonyos ellenszenv mutatkozik, 
a mennyiben minden jelentékenyebb tanügyi kérdés-
ben a prot. tanárok evangelikus hitbeli buzgóság 
hiányával vádoltatnak. E vád leginkább az állami 
tanárképző intézetből kikerült prot. tanárok ellen 
irányul. Már fentebb említtetett, hogy mai közép-
iskoláink minden confessiónak nyitva állanak. Termé-
szetes tehát, hogy úgy a tanár, mint az iskola ható-
sága kissé alkalmazkodni kénytelen a nem protestáns 
tanulókhoz is, de azért a tanintézet prot. jellegén 
semmiféle csorba nem ejtetik. Az alaptalan vádas-
kodóknak legyen ennyi feleletül, hogy az állami 
tanárképző intézetből kikerült prot. tanárok — kiknek 
némelyikét talán ( épen egyházuk iránti szeretetük 
vitt prot. egyházuk szolgálatába — nem említve 
magasabb szakképzettségüket, vannak olyan jó pro-
testánsok, mint a theologusokból lett professorok. — 
E kis kitérés helyzetünk tisztázása czéljából azt 
hiszem felesleges nem volt. 

Eddig csak a prot. egyház középiskolai tanárai-
ról szólottam, mert a kontemplált állami nyugdíj 
intézet csak ezekre vonatkozik. De nem hagyhatom 
említés nélkül prot. egyházunk többi tanügyi mun-
kásait, prot. főiskolai, theologiai és jogakadémiai 
tanárokat, a felekezeti tanítóképző intézetek tanárait 
sem, kiknek buzgó és önfeláldozó működésük egy-
házunknak és nemzeti közműveltségünknek szintén 
megbecsülhetetlen szolgálatokat tettek és tesznek és 
a kik egészen a közelmúltig a középiskolai tanárokkal 
szoros és elválaszthatatlan kapcsot képeztek és néhol 
ma is képeznek. Elismerés illeti őket is, a méltányos-
ság és igazság kívánja, hogy a tervezett nyugdíj-
intézetnek ők is tagjai lehessenek. Emelje fel szavát 
egyetemes konventünk ezek érdekében is, és hathatós 
befolyásával eszközölje ki, hogy tanügyi kormányunk 
a tervezett nyugdíjintézetet prot. főiskolai tanárainkra 
is kitérj eszsze. 

Csak tanügyi szempontból szólottam a kérdéshez, 
és ezen szempontból a létesítendő nyugdíjintézetet 
prot. középiskoláink fejlődése és felvirágzása érdeké-
ben üdvösnek tartom. Egyházpolitikai szempontból 
első látszatra talán felmerülhetnek kételyek és aggo-
dalmak, melyek azonban bölcsességgel és jóakarattal 
eloszlathatók. Annyi bizonyos, hogy az a bensőséges 
kapocs, mely eddigelé az egyház és iskola, az anya 
és leány között létezett, kissé meg fog lazulni, de 
ebből még nem következik, hogy a leány háládatlan 
és hűtlen legyen az anyához, vagy hogy azt épen 
megtagadja. Markusovszky Sámuel. 

i g i f 1 1 1 , 
A bánáti ág. hitv. ev. esperesség rendes évi közgyűlése 

Orsován. Midőn esperességünk idei közgyűlését Orsován 
tartá, ezúttal — a több rendbeli közérdekkel bíró ügyek 
mellett, melyek tárgyalva voltak — a hely is, hol a gyűlés 
tar tatot t , emennek lefolyását kiválóan nevezetessé s a jelen-

voltakra kedves emlékűvé teszi ; egyszersmind a gyűlés 
által viszont maga a gyűlés színhelye — orsovai Sionunk 
— közegyházunkban való szerepe jelentékeny voltának 
méltó manifestációját nyeré. 

Orsova, esperességünknek — ép úgy, mint hazánknak 
•— határszélén fekszik ; közte s más egyházaink közt nagy 
a távolság; a hozzá legközelebb eső egyházak is — vasúton 
s hajón — félnapi járásnyira vannak. így, három vár-
megyére kiterjedő esperességünk közgyűlési képviselőinek, 
talán négyet-ötöt kivéve, a gyűléskor éltökben először is 
nyilt alkalmunk látni az érdekes fekvésű s ránk evan-
gélikusokra nézve az utóbbi időktől már egy házilag is nem 
kis jelentó'ségű Orsovát. Volt is már hetekkel előbb élénk 
mozgalom a különféle irányú uti programmok megállapítása 
s egyszersmind az iránt, hogy az esperesség tekintélyes 
számú tagokkal állítson be Orsova — missiói ponttá vált 
— ev. egyházába, hadd legyünk tanúi a benne erősbödő 
evangyélmi világosságnak, hadd segítsük azt ápolni magunk 
is s ápoljon az viszont bennünket. S bizony jó munkát 
végzett az esperesség, midőn közgyűlése helyéül Orsovát 
jelölé ki ; hadd lássa, hallja egyszer az az ottani maroknyi 
ev. nép nagyobb számmal hitrokonait maga körül; erősítse 
ez benne velünk való összetartozása érzetét, fokozza az 
apái hite iránt való lelkesedését; szolgáljon bátorításául 
szemben azon veszélylyel, mely bitében való állhatatosságát 
nem egyszer kísértetbe hozhatja, kivált oly helyen, mint 
az orsovai ev. egyház, mely maga 172 s a hozzá tartozó 
nagy kiterjedésű diaspora híveivel együtt körülbelül 300 
lélekből állva, eltűnik lélekszámban a körülötte levő ezer-
nyi ezer más keresztyén hitfelekezetű hivek tömegében. Ott 
tehát az esperességi gyűlés alkalmából, ennek tagjai által, 
közegyházunknak méltóan kelle képviselve lennie. Es úgy 
is volt. Sajnosan nélkülöztük csupán mélt. esp. felügyelőnk 
jelenlétét. Az egyházak közül három találkozott, melyek 
nem-, a többiek mind s némelyikök több taggal is valának 
képviselve; így ott l á t tuk : Temesvárról Hellner Armand 
esp. ügyészt, Nagy-Kikindáról ennek egyházfelügyelőjét, 
Németh Antal törvényszéki birót, Karánsebesről Müller 
Fülöpöt az ottani leányegyház felügyelőjét, Franczfeldről 
Farausz N. egyházfelügyelőt stb. stb. Sőt, a lelkészek közül 
heten, messze vidékről, Temesvár, Lajosfalva, Sándorfalva, 
Liebling, Antalfalva, Kis-Semlak, Temes-Buttyinból család-
jukat is magokkal vivék. Legtöbbje egész hétre vett búcsút 
hazulról. Az utazás nagyobbrészt hajón történt s a merre 
ez ment, az ismeretlen vidék utasainak a kellemes derült 
idő nagyban kedvezett, hogy gyönyörködjenek a természet 
nagyszerűségében s az emberi ész vívmányaiban, a bámulatra 
ragadó Alduna mentén. 

A hajón utazók szeptember 2-án déltájban kötöttek 
ki Orsován. A többiek vasúton az nap este érkeztek oda. 
Volt sürgés-forgás, a milyen ott szokott lenni, hova sok 
ember kerül egyszerre ismeretlenül. Az ismeretlenségből 
hamar ismeretség lett. Az utasok előtt, kiszállásukkor, az 
állomáson rájok várakozó orsovai hivek soraiban, kik mind-
annyian előzékeny kedves házi gazdáinkul voltak felajánl-
kozandók, két ismert alak tűnt fel : tek. Balázs Pál erdő-
mester az orsovai egyház érdemdús felügyelője és tiszt. 
Bohus Károly lelkész, ki legközelebb Franczfeldre válasz-
tatván, orsovai missionáriusi állásától, eddigi hivei méltó 
sajnálkozására, e napokban válik meg. Nosza ezek felé 
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fordulva minden tekintet. Barátságos kézszorítás, üdvözlés 
egymást érték. Most pedig kiki hintóra fel, a szerint, a kit 
kinek házához osztottak be, programmal a kezökben, a derék 
egyházi elöljárók. A kedves házi gazdák: a már emiitett 
Balázs Pálon és Bohus Károlyon kívül, Kiss György magy. 
kir. postatiszt, Gróf Samu mészáros, Mihaloviczky János 
esztergályos és Kner Márton mészáros, továbbá Hille 
Henrik, Reiter Károly, Takács N., Ozonics Ferencz szálloda-
tulajdonosok, ev. egyházunk szine java, valóban remekül 
vitték szerepöket. 

Folyó hó 3-án reggel a csinos kis új templomba 
istentiszteletre gyülekeztünk, melyet tiszt. Chován Zsigmond 
lugosi lelkész végzett s egyszersmind az úrvacsoráját is 
osztá a tiszttársaknak. Az éneket Lang Róza kisasszony) ki 
róm. kath. vallású létére a kántori teendőket rendszerint 
teljesíti, phisharmonium-kisérettel, dicséretére váló ügyes-
séget tanúsítva, vezette. Erre a délelőtt folyamán gyám-
intézeti gyűlés, majd az esperességi közgyűlést megelőzőleg 
szokásos értekezlet tartatott . Mindkettőn a világi elnököt 
Balázs Pál helyettesíté. A gyámintézeti gyűlés számot 
adott a befolyt adományokról, melyek ez évet jótékonyság-
ban a jobb évek közé sorozzák, majd megállapította a 
segélyzendő egyházak sorrendjét, melyek közt szerepelnek 
missiói pontokul Orsova, Lúgos, Nagy-Kikinda, Török-Becse; 
építkező egyházakul Resicza, Hertelendyfalva, Kis-Semlak, 
az utóbbi a nagy szeretetadományra ajánltatván ; végül az 
ez évben választás alá eső kerületi gyámintézeti elnöki 
állásra ejtetett meg a szavazás, a midőn is a gyűlés bizalma 
az eddigi elnök Sárkány Sámuel érd. főesperes s pilisi 
lelkész személyében összpontosult. Az esp. gyűlés előértekez-
letén a gyűlés kitűzött tárgyai felett folyt eszmecserével 
a más napra esett közgyűlés sima és lehetőleg gyors le-
folyása volt eszközölve. Az értekezletről mindnyájan Balázs 
Pál palotaszerű szép lakására mentünk, hogy — épen 
születésnapja lévén — jókivánatinkat s iránta táplált 
nagyrabecsülésünket fejezzük ki előtte, miben ékesen szóló 
tolmácsunk volt nagyt. Kramár Béla főesperesiink. Innen, 
a bőkezűségéről ismert Balázs Pál vendégeiül az ez idő 
szerint egyházgondnoki tisztet viselő Hille Henrik pompás 
szállodájába gyülekeztünk közebédre, melynek lukulusi 
remekeit felül negyvenen élvezők, velünk tartva a szere-
tetreméltó kedves modorú Balázs Pálné ő nagysága, egye-
temben — a kikkel ő s kivel ők kellemesen együvé szoktak 
— az orsovai útra hozzánk szegődött papi családok tíz 
hölgy tagjával. A dúsgazdagon előállított közebédet sikerült 
számos toast fűszerezé, melyek közül különösen kivált a 
Kramár főesperesé 0 felségére a királyra; Balázs egyház-
felügyelőé a vendégekre ; Bujkovszky alesperesé Balázs 
Pálra, mint az orsovai egyház megteremtőjére ; Kernúch 
esp. főjegyzőé az orsovai egyház más két alapító és szer-
vező tényezőjére egy nyugalm. tábornokra (Neuwirt N.) és 
egy szállodatulajdonosra (Hille Henrik) érdekes ötlettel 
állítván a Neuwirt mellé az Altwirtot; Bohus Károlyé 
Bujkovszky alesperesre, mint volt utazó lelkészre, kí maga 
is gondozta az orsovai gyülekezetet s e körül elévülhetlen 
érdemei vannak; Chován Zsigmondé a hölgyekre, majd 
ugyanezé Kramár főesperesre ; továbbá Jeszenszky Nándoré 
Balázs Pálra erdőmesteri 25 éves jubileuma alkalmából, 
Abaífy Miklósé Balázs Pálné ő nagyságára, mint nőegyleti 
elnökre stb. stb. 

A másnap, f. hó 4-én tartott esp. gyűlés, mely szoká-
sos istentisztelettel reggel 8 órakor kezdődött s délutáni 
1 órakor végződött, következőleg folyt le. A gyűlésnek 
mindenekelőtt világi elnökhelyettesre lévén szüksége, e 
tisztet közfelkérésre tek. Balázs Pál úr volt szives elvállalni. 
Erre következett a főesperes terjedelmesen kidolgozott, 
érdekes mozzanatokban gazdag évi jelentése, mely beveze-
tésben egyházunk jelen általános viszonyait ecsetelve, meg-
kapó vonásokban tünteti elénk az egyházi életben mind-
inkább fel-felmerülő számos kórjelenséget, melyek egyházunk 
tekintélyét kifelé s békéjét befelé, mindinkább aláássák s 
résen állani buzdít azok gyökeres orvoslása iránt; majd 
megemlékezve a lefolyt év azon országos gyászeseményéről, 
mely Rudolf trónörökös elhalálozásával hazánkkal együtt 
egyházunkat is mélyen lesujtá, — áttért az esperes-
ségünket, Frint János érd. főesperes s franczfeldi és Kernuch 
Dániel érd. alesperes s temes-buttyini nyugalm. lelkészek 
halálával, közelebbről érintő veszteségre; fontosabb moz-
zanatokul megemlíté továbbá az esperesség öt egyházában, 
Kis-Semlakon, Temes-Buttyinban, Birdán, Lieblingen és 
Yukován f. év augusztus havában megejtett canoni láto-
gatást, nem különben ezt megelőzőleg az egyetemes gyám-
intézet nagynevű elnökének az esperesség missiói pontjaira 
a helyszinén való tapasztalatok szerzése czéljából történt 
lerándulását. — Hallottuk továbbá az évi jelentésből, hogy 
Mramorakon új templom, Lieblingen új (negyedik) iskola 
szenteltetett fel; Hajdusiczán a németajkú hivek letelepe-
désének 50 éves jubileuma ünnepeltetett; Elisenhain leány-
egyház egyházi alapul 890 frtot gyűjtött, paplakhelyet s 
10 hold földet nyert; Nagy-Kikindán és Török-Becsén egy-
házaink jelenben már tisztán magyarajkuakká lettek; Tisza-
Szent-Miklós leányegyházban tanítói állás szerveztetett ; 
több egyházban kisebb-nagyobb költségű építkezések történ-
tek s fennálló adósságok törlesztésére jelentékeny összegek 
fordíttattak ; Birdán Binder Jenő, Temes-Buttyinban Kiss 
Kálmán rendes lelkészül választattak ; Orsován Bohus 
Károly missionárius, Franczfelden Franc Ede segédlelkész-
szé, Temesvárt Jeszenszky Béla egyházfelügyelővé, Lieb-
lingen Neubauer János, Birdán Kuncz Jakab tanítókká 
lettek. Az adott és nyert segélyek s áldozatok hosszú 
sorában említtetnek : az Antalfalván eszközölt jelentékeny 
összegű könyöradománygyiijtés az elisenhaini leányegyház 
felsegélésére ; a sándorfalvi egyáz tanítója fizetésének fel-
emelése; a pancsovai egyház 80 frt gyűjtése a szegény 
gyermekek javára ; továbbá a G. A. egylet s gyámintézet 
több egyháznak nyújtott adománya; a Baldácsy alapból 
Kiss Kálmán részére nyújtott 90 fr t segély, a Zsedényi féle 
100 frtos díj Grassel József részére adományozása stb. stb. — 
Ezek után megemlíti az esp. jelentés esperességünk köréből 
Szeberényi Lajos Zsigmond lelkésztársunk „Nazarenismus" 
és „Luther élete" czimű irodalmi dolgozatait. — Végül az 
esp. népmozgalmi adatok soroltatnak fel, melyek is a követ-
kezők. Lélekszám: 31.045; szülöttek száma: 1747; meg-
holtaké : 1227 ; szaporulat : 520 ; eskettetett : 402 pár ; 
át tért hozzánk : 27 ; kitért tőlünk : 14 egyén ; tankötelesek 
száma: 3958; közülök iskolába j á r : 3623, nem jár: 335. 

A köztetszésben részesült s jegyzőkönyvi elismerést 
nyert főesperesi évi jelentést követőleg az iskolai s a 
missiói körökről szóló jelentések olvastattak. Az iskolai 
jelentések folyamán kitűnt, hogy esperességünk városai-
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ban a tannyelv tisztán magyar s minden iskolában általán-
véve is mind nagyobb tér t hódít a magyar nyelv tanítása 
s tanulása, valamint egyéb tantárgyakból is legtöbb isko-
lában az eredmény jónak mondható. A missiói körök, 
Orsova, Nagy-Kikinda, Török Becse terjedelmes jelenté-
seiből említést érdemlő mozzanatok ezek. Orsován híveink 
létszáma 172, vidékén (Berzaszkán, Drenkován, 0- és Új-
Obradinán, Herkulesfürdőben, Mehadián, Ada Kaleh-n, 
Porta Orientalison, Teregován, 0 - és Új Moldován) 100-on 
fölül. Családok száma Orsován 39 és pedig 7 tiszta, 32 
vegyes; vidékén 36 és pedig 10 tiszta, 26 vegyes. Tan-
kötelesek száma öszszesen 20. Mult évben született 11 
gyermek, meghalt 5 egyén, eskettetett 3 pár ; á t té r t 
hozzánk 6 egyén ; kitérési eset nem fordult elő. Sajnálattal 
értesült a gyűlés az orsovai róm. kath. lelkésznek egy-
házunk iránt egy temetés alkalmából tanúsított ellen-
szenves magatartásáról, továbbá azon körülményről, hogy 
a Herkulesfürdőben az igazgatóságtól imaházul nem sikerült 
szobát kieszközölni, mert mind igénybe volt véve a fürdő-
vendégektől ; mire a gyűlés egy szobának e czélra, a 
missiói pénztár költségén való kibérelését határozta el. 
Örömmel vétetet t tudomásul, hogy Berzaszkán és Tere-
gován, hol a missionáriusnak az ottani kevés számú ev. 
tanulók vallásoktatását végeznie a távolság és költség 
csak ritkán engedi meg, az ottani állami iskolákban mű-
ködő tanítók — ez idő szerint evang. vallásúak lévén, — 
őt e tekintetben készségesen pótolják. — A nagy-kikindai 
missiói körről szóló jelentés főbbekben imez : Lélekszám : 
578 és pedig, központban : 280, Tisza Szent-Miklóson : 
160, Szórványban: 293. Szülöttek száma: 19, megholtaké: 
15, eskettetett 7 pár, urvacsorához járul t 172 egyén ; 
tanulók száma összesen 98. — A török becsei missiói kör 
jelentése szerint ott a lélekszám 315 és pedig a központ-
ban 96, Ó-Becsén 156, szórványban 63. Szülöttek száma 5, 
megholtaké 7, eskettetett 1 pár ; tanulók száma ; 14 ; át-
tér t hozzánk 1, kit legközelebb követni fog még 3. E jelen-
tések kapcsán utas í t ta t tak a lelkészek, hogy Írásbeli missiói 
jelentéseiket részletesen s évről évre az egyetemes gyám-
intézet elnökségéhez is terjeszszék be. 

Következtek az esperességi, nyugdíjintézeti, missiói és 
közpénztárak állapotáról szóló jelentések, melyekből kitűnt, 
hogy az esp. nyugdíjintézeti pénztár vagyona 16,686 fr t . 
9 kr., fizető tagjai száma 23, a nyugdíjasoké 10, a nyug-
díjösszeg egyenkint 100 frt., 80 frt . és 40 frt . közt válta-
kozik ; a missiói pénztár bevétele 1623 frt . 16 kr., kiadása 
1394 fr t . 75 kr ; maradvány 228 fr t . 41 kr ; az esp. köz-
pénztár 967 frt , 89 kr. bevétellel, 942 frt . kiadással, 25 fr t . 
89 kr. maradványt mutat fel, hátralékul szerepel 114 fr t . 
86 kr.; pénztári vagyonállapot 140 fr t . 75 kr. 

Most az esperességi „szabályzatgyüjtemény" számára, 
mely a gyakorlati életben fel-felmerülő ujabb és ujabb 
tapasztalatok következtén csaknem évenkint szaporíttatni 
szokott, felölelvén az egyházi élet oly jelenségeit, eseteit, 
melyekre az eddigi szabályok ki nem terjeszkednek, — a 
következő indítványok lettek benyújtva s határozati erőre 
emelve : tanítói állás üresedése esetén annak teendőit a 
lelkész tartozik végezni ; a tanítóválasztásra vonatkozólag 
a részletes szabályok ugyanazok, melyek a papválasztás 
körül vannak érvényben ; lelkésznek hivatalából hosszabb 
időre való távozásra s oda megérkezése az esperesi hiva-

talnál bejelentendő s a távozáshoz az esperesi hivatal en-
gedélye szükséges, mit ez csak ugy adhat, ha a lelkész) 

távolléte idejére, hivatalában elébb helyettesről gondos-
kodott ; egyházak az esp. gyűlésen magokat, képviseltetni 
kötelesek, minek nem teljesíthetését pénzbírság terhe alatt 
kellően igazolni tar toznak; az esp. gyűlés elé terjesztetni 
szándékolt indítványok két' héttel előbb az esp. hivatalnál 
bejelentendők, rögtönzött indítványok előterjesztése csupán 
esp. gyűlési határozattal engedtetvén meg ; lelkész sajtó-
pert csupán esperességi határozattal indíthat. (Yége köv.) 

Kiss Kálmán ev. lelkész. 

y ! I ¥ 1 1 1 5 L 
— Figyelmeztetés. Á hátralékosokat felliivjuk, szí-

veskedjenek hátralékaikat törleszteni. 
A folyó év utolsó negyedére szóló előfizetés mielőbbi 

beküldését kérjük. 
Szerény anyagi viszonyok közt küzködő lapunk 

fennmaradását koczkáztatják a hátralékok (még 1888-
ból is) s az előfizetési összegek rendetlen beküldése. 

A szerkesztőség. 
— Luther-társasági közgyűlés. A Luther-társaság ez 

évi közgyűlése az egyetemes gyűlés második napjára, 
tehát f. é. október hó 17. délutáni 5 órára ezennel 
kitiizetvén, tisztelettel felkéretnek társaságunk összes 
tagjai, miszerint ezen tanácskozni ányban részt venni 
s szives közreműködésükkel azokat előmozdítani ke-
gyeskedjenek. melyek a mi békességünkre s szeretett 
egyházunk javára valók. 

Budapest, 1889. október 2. 
Az elnökség. 

XVIII. Kimutatás 1889. 

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 é r ő l . 

a) A z E v a n g . D o g m a t i k á r a e l ő f i z e t e t t : 
15) Povázsay György theol. úr Pozsony 1 f r t 50 kr. 
16) T. Adamovits Samu theol. úr Pozsony 1 f r t 50 kr. 
17) ;T. Raffay Sándor theol. úr Pozsony 1 f r t 50 kr. 

Pulcánszhj Béla, pénztáros. 

— Szarvas. Nagytiszteletű szerkesztő úr! Van sze-
rencsém jelenteni, hogy a jótékonyságáról nálunk evan-
gélikusoknál egyházszerte előnyösen ismert kegyes özvegy 
Kvacsaia Jánosné, szül. K o n e c s n y J u l i a n n a asszony, 
ugyanaz, ki öt év előtt 1000 f r t ta l járul t a hazai ág. hitv. 
ev. gyámintézetek által ápolt egyházi élet gyarapításához, 
ujabban azon czélra ismét 1000 frtot te t t le alólirott 
kezeihez, mely összeg a jövő gyámintézeti gyűlések idejéig 
gyümölcsözés végett a szarvasi takarékpénztárban lett 
betéve. — Látni való, hogy nála az Úrnak és anyaszent-
egyházának szeretete nem pillanatnyi szent f'elgerjedés, 
mely röpke szavakban s egyszeri áldozathozatalban az Ur 
oltárára keres és talál kifejezést, hanem nagyszerűeket 
mivelő cselekedetekben mozgó hitélet, mely lankadatlan, 
kifogyhatatlan a jótevésben, különösen „a mi hitünknek 
cselédivei." — A bőkezű adakozó szerénységét sérteni nem 
akarom s őt, ki ez oldalról széles körben ismeretes, köze-
lebb jelemezni felesleges dolognak tartom, hisz' ő mint 
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ilyen páratlanul áll közöttünk. Meg vagyok azonban győ-
ződve, hogy mindenek jókivánatát tolmácsolom, ha azt 
mondom : áldja meg őt az áldások Aty ja kimeríthetetlen 
kegyelme szerint hosszú élettel, állandó jó egészséggel s 
egyéb javaival, mint a melyekkel egyedül neki szolgálni, 
az ő dicsőségére élni óhajt! — Achim Adcím. 

— Theol. szak- és lelkészi vizsgák. A soproni ev. 
lyczeum bölcáészet-theologiai intézetén szept. hó 26. és 27-én 
ta r ta to t t a theol. szakvizsga főtiszt. Karsay Sándor püspök 
úr elnöklete alatt . A vizsgára 7 végzett theologus jelent-
kezett, kik a 4-ik évfolyamot mindannyian külföldi egye-
temeken végezték, és pedig Bándy Endre, Erank Károly, 
Nagy György és Szabó Lajos a hallei, — Kováts István 
a jenai, Kuchta Lajos az erlangeni és Stráner Vilmos a 
tübingeni egyetemen. 26-án zármunka alakjában egyházi 
beszédet dolgoztak a vizsgázók Máté XI . 28—30 alapján 
s 27-én volt a szóbeli szakvizsga, melyen mindannyian 
szorgalmas tanulmányozásról és jó képzettségről tettek 
bizonyságot. A szakvizsga sikeres letétele után a jelöltek 
mindgyárt másnap, 28-án az egyetemes bizottság előtt 
ugyancsak főtiszt. Karsay Sándor püspök úr elnöklete 
alatt letették a lelkészi vizsgát, melyet szinte jó sikerrel 
megállottak. 

29-én Kuchta Lajos kivételével a többi hat hitjelöltet 
főtiszt. Karsay Sándor püspök úr lelkészekké avat ta és 
pedig Bándy Endrét a révkomáromi, Frank Károly t a hidasi, 
Kováts Is tvánt a téthi, Nagy Györgyöt a nagybaráti , Strá-
ner Vilmost a pinkafői, Szabó Lajost az aisó-szakonyi gyü-
lekezet segédlelkészi hiványa alapján. Kuchta Lajos a lel-
készi vizsga tevése és felavatása végett saját kerületébe, 
a tiszai egyházkerületbe utasí t tatot t . A felavatási ünnepé-
lyen az urvacsorát szívhez szóló rövid gyónási beszéd után 
nt. Laucsek Jónás vadosfai lelkész és alsó-soproni egyház-
megyei esperes szolgáltatta ki a jelölteknek, A felavatást 
főtiszt. Karsay Sándor püspök úr végezte nt. Laucsek Jó-
nás, továbbá Stiegler Gusztáv és Zábrák Dénes soproni 
lelkészek és Gombócz Miklós soproni főiskolai exhortator 
segédkezése mellett. Felavatási megható beszédét főtiszt. 
Püspök úr Jézusnak Máté X X V I I I . 19. versében foglalt 
szavaira alapítá, főtételül állítván fel, hogy az evang. 
lelkész legfőbb feladata a népet Jézushoz vezetni. E czél 
elérésére két eszköz áll rendelkezésére, u. m. a szóbeli taní-
tás és a jó példaadás. — A tanításnak viszont nincs hat-
hatósabb eszköze, mint az evangyeliom és a ker. vallás, 
mert egyedül ez képes oly világosságot terjeszteni, mely 
szivünket, lelkünket teljesen kielégíti. Igyekezzék az evang. 
lelkész úgy tanítani híveit, hogy azok mindegyike el-
mondhassa Pál apostollal : „Én tudom, kiben hiszek." 
— E czélból tanuljon az evangelikus lelkész maga 
is holtig ! A tanítással azután egyesüljön mindig a 
jó példaadás is ; az evang. lelkész egész élete feleljen meg 
mindenben annak, a mit hirdet, csak így reményiheti mun-
kája sikerét, csak így gondolhat nyugodtan a számadásra 
melylyel a reá bizott hívek lelki üdvéről tartozik. 

A felavatási ünnepélyen a theol. intézeti hallgatók 
és a tanító képezdei növendékek egyesült énekkara énekelt 
t. Kapi Gyula tanító képezdei igazgató úr vezetése alat t 
két szép karéneket. 

— Papoknak és papjelölteknek! Az erdélyi ág. hitv. ev. 
szász egyházkerület szász-régeni esperességébe kebelezett, 
maros-vásárhelyi ág. hitv. ev. egyházközség papi állomására 
a „Siebenbürgisch-deutsehes Tageblatt" pályázatot hirdet. 
— J ö v e d e l e m : 600—700 forint. — A folyamodók, a 
kiktől a magyar és német nyelvben való teljes jártasság 
és próbaszónoklat kívántatik, kérvényüket ajánlott levélben 
ezen czím alat t : „ E v a n g . e s p e r e s s é g i C o n s i s t o r i u m " 
S z á s z - R é g e n folyó évi október 15. déli 12 óráig küld-
jék be a következő okmányokkal. — 1. Keresztlevél. — 
2. Érettségi bizonyítvány. — 3. Theologiai tanfolyamok 

elvégzéséről esetleg alap és szakvizsga letételéről szóló 
bizonyítványok. — 4. Felszenteltetési okmány. — 5. Az 
esperes esetleg püspök által kiállítandó bizonyítvány arról, 
hogy hány évet töltött már az illető, mint tanitó esetleg 
segédlelkész, vagy lelkész ö s s z e s e n az egyház szolgála-
tában. — 6. Az esperes, esetleg püspök által kiállítandó 
bizonyítvány arról, hogy az illető ellen törvényes kifogás 
nincsen (dass gegen Ihn keine gesetzliche Einwendung 
stattfindet). 

— Megjelent a budapesti „Tabitha" jótékony prot. 
nőegylet 1888/89-diki évre vonatkozó működésének kimuta-
tása. E szerint a lefolyt 6 hónapi munkaidény alat t az egylet 
26 rendes összejövetelt s ugyanannyi választmányi ülést 
t a r to t t ; melyeken 814 darab új ruha és fehérnemű készít-
t e t e t t ; (mikor mutathatnak ki a m i gyűléseink ennyi 
concret hasznot?) a 409 folyamodó közül, — a választmányi 
tagok által a szegények lakásain megejtett vizsgálatok 
eredményéhez képest rendes heti kenyérsegélyben 58 egyén 
és 142 család részesült; 270 egyén illetőleg család között 
1031 drb új és 326 drb viselt ruha és fehérnemű osztatott 
el, ezek közül különös gond fordít tatott oly családokra, 
kikben iskolai gyermekek vannak s ezeknek száma 154 
volt ; egy-egy pár új czipőt vagy csizmát 331 egyén kapott 
37 pedig fűtőanyaggal segélyeztetett; a kelenföldi gyermek 
menhely egyesületének folyamodására kivételesen lü gyer-
mek hat ta to t t el ruhával, fehérnemű és czipővel. Végre ez 
idén 217 drb új és 409 drb viselt ruhát, fehérneműt és 
czipőt ajándékoztak nemeslelkü emberbarátok. A nők közül 
15-en ismét — ép úgy mint tavaly — a szünidő alat t 
137 drb fehérneműt varr tak. Az egyesület évi bevétele 
15243 f r t 80 kr., kiadása ugyanennyi volt. Alapítványok-
ban birt az egylet az évi elejeig 8200 f r t ; ez évi szaporu-
lat 12740 f r t 58 kr.; az alapítvánvok főösszege tehá t : 
20940 f r t 58 kr. 

— A soproni theologiai intézeten f. évben 31 theologus 
tanúi ; még pedig 15 első-, 11 másod- és 6 harmadéves. — 
Tanulmányaik folytatására 12 soproni volt theologus megyen 
Németországba. — Isten áldás s megsegítő kegyelme legyen 
valamennyivel ! 

— Nógrádból. Alesperessé S i m k ó F r i g y e s balassa-
gyarmati lelkész 24 szavazattal 21 ellenében lett meg-
választva. — Mind a választók, mind a megválasztott 
fogadják őszinte üdvkivánatainkat. 

— Nagylam száraz brézoi ev. egyház f. é. szeptember 
22-éu vagyis XIV. vasárnapon beszentelte újí tott templomát 
Szép őszi időben apraja-nagyja bejött a két faluból, valamint 
nagy száma a hívőknek a körülfekvő falvakból. Liturgizált 
a szennai szomszéd, tisztelendő Bodiczky Samu, prédikált a 
turopolyaí szomszéd, tisztelendő Banczik Samu ; beszentelőt 
végzett a f. tiszovnyiki szomszéd Laczjak Miháty — mind-
annyian épületes hatással a nagyszámú ev. intelligentiára 
is. — A templom belsőleg kiépíttetett s ú j í t ta tot t 1000 
egyezer f r tnyi költséggel — a sok ajándékon felül. 

P A L Y Á Z A T . 

A baczuri ág. ev. leányegyház tótnyelvű hatosztályú, 
elemi tanítói állomásra ezennel pályázat nyittatik. K ö t e -
l e s s é g e k : a mindennaposok és ismétlősök tanításán kívül 
a temetéseknél a kántori teendők végzése. J a v a d a l m a : 
szabad-lakáson és kerten kívül készpénz és terményben 
330—350 fr t . Jelentkezni október 15-ig az alólirottnál. 

Osztroluka, (u. p. Zólyom) 1889. szeptember hó 25. 

Hurtay György, 
ev. pap . 

WIGAND F. K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN. 


