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Hogyan 
Egyháziak, egyházi dolgok iránt érdeklődő vilá-

giak ajakán általános a panasz, hogy mostoha körül-
mények között élünk, szegények vagyunk, hogy 
mostoha körülményeink, anyagi szegénységünk meg-
akadályoznak bennünket a szabad mozgásban s gátul 
szolgálnak sok üdvös intézmény létesítésében, nemes 
szándék valósításában ! 

Hogy ez csakugyan így van, hiában tagadnók ! 
S lia azt a sok kérő szózatot halljuk, mit egyesek és 
gyülekezetek, gyámintézetekhez, Gusztáv-Adolf-egylet 
hez és ha lennének, egyebekhez is évről-évre intéznek : 
valóban be kell látnunk, hogy bármiként, de terem-
tenünk kell olyan egyházi közös alapot, melynek 
jövedelméből, mint hajdan az Írásbeli sareptai özvegy 
vékájából a liszt, korsójából az olaj mindig vehető 
legyen és csergedezzen a kérők, az esdők számára 
az éltető, a föntartó gyámolítás, segedelem ! 

De hogyan, miből teremtsünk ilyen alapot? 
Talán összes megoldásra váró kérdéseink között ez a 
legfogósabb, melyet sokkal könnyebb fölvetni, mint 
reá megfelelni! 

Ide vágólag több tervet láttunk és hallottunk 
már, a miknek megalkotói ennek a kérdésnek meg-
oldását is, mint sok másét, a közel jövőben tartandó 
zsinattól várják ! 

Tagadhatlan igaz, hogy ennek a kérdésnek meg-
oldása leginkább a zsinattól várható s ha ezt sikerül 
kielégítőleg megoldania : olyan munkát végezend, 
a mely idők végeztéig emlékezetessé és áldottá teszi ! 
Azonban mindent a zsinattól és csak attól várnunk, 
más úton-módon semmit sem tennünk, nem lehet, 
nem szabad ; mert, ha az alapnak alapot teremt is, 
illetve az útat és módot megjelöli is, a melyen, a 
melylyel az megteremthető lészen : az elvetett mustár 
mikor növekszik akkorára, hogy az égnek madarai 

minden tájékról eljővén, ágai között fészket építhet-
nek, a segedelemre, a gyámolításra szorultak belőle, 
ha nem is az óhajtott és kért mértékben, csak némi-
némi részben is, kielégítést nyerhetnek ! ? 

Addig is, de azutánra is, mig ez az alap létre 
jön, samaritánusi munkáját megkezdi s folytatja, volna 
az alap teremtésének más útja-módja is, a mit minden 
egyházmegye, minden egyházkerület, zsinat nélkül is, 
követhet a maga kebelében: 

Igaz, hogy azt a czélt, a mire törekszünk, ezen 
az úton-módon is csak idővel érhetjük el s hogy az 
az alap, a mit ekép létrehozunk, nem közös, hanem 
külön-külön helyi, gyülekezeti alap lészen : de én 
azt hiszem, hogy ezzel a helyi gyülekezeti alappal, 
helyesebben alapokkal, ha előbb nem, csak olyan 
hamar czélt érünk, ha gyökeresebben nem, csak olyan 
gyökeresen segítünk bajainkon, mint azzal — a 
közössel, az egyetemessel ! 

Miben áll ez az út és mód? Hogyan teremhetők 
ilyen alapok, melyek annak a közös, létrehozandó 
nagy alapnak, ha úgy tetszik kiegészítő részei, együtt 
munkáló tár.-ai lennének: megmondom azonnal! 

Minden egyházmegyében és így kerületben is, van-
nak olyan gyülekezetek, melyek sem megfelelő lélekszám-
mal, sem ingó, sem ingatlan vagyonnal nem rendelkez-
nek. Ezek között a gyülekezetek között akárhány van 
olyan, hogy a múltban, mikor könnyebb volt a meg-
élhetés, szépen megéltek magok is, s kebelökben 
munkálódó egyházi férfiak is ; manapság azonban, 
midőn a körülmények testületekkel és egyesekkel 
szemben annyira átalakultak, külső segedelem, fele-
baráti gyámolítás nélkül fönn nem állhatnak : el-
pusztulnak, megsemmisülnek. 

Lehet, némelyek másként vélekednek, én azon-
ban azt gondolom : az ilyen gyülekezeteket kellene, 
kellett volna már régebben olyan állapotra juttat-
nunk, hogy fönmaradásuk, megélhetésük lehetővé vál-
jék, még pedig saját emberségükből, önnön erejükből. 
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És ez akként lenne keresztül vihető, hogy az 
ilyen gyülekezeteket, a hol lehetséges, egymással tár-
sítanók, máshol meg, ha a körülmények engedik és 
ajánlják, református testvéreinkkel unióra léptetnők. 
Es ezt tennők : vagy egyszer s mindenkorra, vagy pedig 
csak bizonyos időre, míg t. i. a körülmények úgy 
kívánják. 

Az olyan gyülekezeteknél, a melyeknél se egyik, 
se másik, se a társítás, sem az unió nem volna ke-
resztül vihető, — mert a helyi körülmények nem 
engedik : más eljárást kellene alkalmazni ! 

És az én ajánlatom leginkább az ilyen helyekre 
vonatkozik ! 

Az ilyen gyülekezetek kebelében alkalomadtán 
a papi vagy tanítói állást, már a mint a helyi körül-
mények engedik és lehetővé teszik, egy időre föl 
kellene függeszteni s az illető gyülekezeteket kötelezni, 
természetesen megkérdezésükkel, hogy a mit eddig az 
egy időre fölfüggesztett, inkább be nem töltött hiva-
talra fordítottak, megtakarítsák, félretegyék, tőkésít-
sék, s ilyeténkép maguknak alapot teremtsenek, a 
melynek kamataiból időmultával magukon is segít-
hetnek, papjaikat, tanítóikat is jobban fizethetik ! 

Vegyünk például egy gyülekezetet, melyben a 
hívek kevesen is vannak, alappal sem rendelkeznek, 
hozzá szegényes körülmények között is élnek és így 
papjuknak, legjobb szándék mellett sem adhatnak 
többet évi 500—550 frtnál, fekvése azonban olyan, 
hogy a szomszéd gyülekezetek papjai közül bármelyik 
minden nehézség nélkül elvégezheti azokat a teen-
dőket, miket csak is az ezek végezésére fölavatottak 
végezhetnek el. Ebben a gyülekezetben a papi állás 
megüresedik ! Mi lenne most az egyházi felsőbbség 
teendője? A tanítót föl kellene hatalmaznia az olyan 
teendők végezésére egyszer s mindenkor miket 
időnként úgy is végez, péld. prédikálás, temetés stb., 
a szomszéd gyülekezetek papjai közül pedig, vala-
melyiknek gyülekezete hozzájárulásával, azt a meg-
bizást adnia, hogy a többi egyházi cselekményeket, 
miket csak is erre a czélra fölavatott egyének végez-
hetnek, a minők esketés, ürvacsoraosztás, időről-időre 
végezze el. 

Tegyük föl, hogy ezért össze-vissza kifizetne ez 
a gyülekezet : 200—250 frtot : még mindig maradna 
neki tőkésítésre 300 frtja. Ez tiz-tizenkét esztendő 
leforgása alatt, hozzácsatolva mindig a kamatokat is, 
akkora tőkévé növekednék, hogy jövedelméből szépen 
telnék ide is, oda is ! 

Most pedig vegyünk egy másik hasonló körül-
mények között élő gyülekezetet! Ebben a helyi ér-
dekek olyanok, hogy a papi állást okvetlenül be kell 
tölteni, a tanítóit azonban jó lélekkel üresedésben 
lehet hagyni : mivel a pap saját teendői s a gyer-
mekek száma miatt is, nehézség nélkül végezheti 
annak dolgait. A tanítói fizetés ebben a gyülekezet-
ben tészen, tegyük föl, nem többet csak 260 — 280 
frtot. Ha ennek felét odaadják is a papnak a tanítói 
teendők végezéseért : tőkésítésre akkor is marad 
130—140 frt. Ez soknak nem sok ugyan; de tiz- ! 

tizenöt évig tőkésítve s a kamatok kamatjával szapo-
rítva : nem épen megvetendő összeg lenne belőle ! 

Tudom, erre némelyek azt mondják: Senkit sem 
lehet, sem papot, sem tanítót, olyan teher viselésére, 
munka végezésére kötelezni, a mire választva, hivá-
nyilag kötelezve nincsen ! 

Ez az ellenvetés, elismerem, igaz ! De, a mint 
láttuk, nem kivánnám én senkitől ,sem, hogy volt 
avagy leendő munkatársának az Űr szőlőjében — 
teendőjét csak amúgy Isten nevében, ingyen végezze : 
mert : méltó a munkás az ő jutalmára ! Másfelől 
azonban azt is vallom és hirdetem : Nem kell nézni 
mindenben csak a magunk hasznát, hanem egye-
bekét is ! 

Ily formán, én azt hiszem, sok helyen lehetne 
egyházi alapot teremteni, a mely a külső segedelmet, 
felebaráti gyámolítást, ha fölöslegessé nem is : nélkü-
lözhetőbbé tenné; de a most áldásosán működő gyám-
intézetnek s a helyébe majdan fölállítandó közös alap-
nak munkáját is nagy mértékben megkönnyítené ! 

Tehát addig is, míg a várva várt zsinat létre 
jön s az egyetemes egyházi alap fölállítását — talán 
ily formán is — kimondja : tegyék meg az egyház-
kerületek saját hatásuk körében, a mit megtehetnek 
és a minek megtételéhez joguk most is vagyon! 

Tolnai József, ev. pap. 

A görög nyelv é l a protestáns 
középiskolák, 

i n . 
Bár protestáns egyházunk s protestáns tudo-

mányosságunk érdekei, mint előbbi czikkünkben ki-
mutattuk, kívánatossá teszik, hogy a görög nyelv 
középiskoláinkban ezután is mindenkire kötelező tan-
tárgynak maradjon; mégis helyzetünk, életviszonyaink 
azt látszanak követelni, hogy protestáns közép-
iskoláinkban a görög nyelv tanulásának általános 
kötelező volta szintén megszüntettessék. Tagadhatatlan 
ugyanis, hogy a közönségben a görög nyelv elleni 
ellenszenv a képviselőházi jelen évi cultusbudget vita, 
a napi sajtó támadásai és a görög nyelv kötelező 
tanulását megszüntető törvény megalkotása folytán 
nagy mértékben fokozódott. A nagy közönség kapva 
kapott a görög ellenesek nagyhangú, de semmit sem 
mondó phrasisán, hogy tanuljon a gymnasiumi ifjú-
ság inkább „hasznos dolgokat", mert a görög nyelv-
nek nincs semmi gyakorlati haszna. E félrevezetett 
hangulat sok protestáns szülét arra fogja indítani, 
hogy gyermekeit állami vagy r. katholikus iskolákba 
adja, hogy ezek ne legyenek kénytelenek görögül 
tanulni, minek természetes következménye lesz, hogy 
hogy a protestáns gymnasiumok néptelenek lesznek. 
E valószínűséget annyival inkább feltehetjük, mert 
köztudomású dolog, hogy protestáns közönségünkben 
ma már sokkal csekélyebb hitünkhez való ragasz-

í kodás, és sokkal nagyobb a vallásos indifferentismus, 
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semhogy gyermekét nem protestáns iskolába ne kül-
dené, ha ott görögül tanulnia nem kell. 

De másfelől, ha ki is mondatnék egyetemes 
conventiink által a görög nyelv tanulásának általános 
kötelezettsége, e határozatnak egyetemes érvénye úgy 
sem lenne, mert protestáns gymnasiumaink nem 
követnek, nem is követhetnek egyforma tantervet. 
Hazánkban ugyanis összesen tiz evangelikus főgym-
nasium van (az erdélyi szász gymnasiumokat ide 
nem számítva), ezen tiz főgymnasium közül négy 
államsegélyben részesül, ezek az állam tantervét kö-
vetvén náluk a görög nyelv tanulása kötelező tan-
tárgy nem lesz, maradna tehát hat gymnásium, mely 
köteles lenne az egyetemes gyűlés határozatának 
eleget tenni. Ámde e hat főgymnasiumból három 
oly városban fekszik, hol állami vagy kathoíikus 
felekezetű gymnasiumok is vannak, háromnak pedig 
olyan a fekvése, hogy közelében szintén van állami 
vagy kathoíikus főgymnasium. A görögül tanulni 
nem akaró ifjúság tehát nem is kénytelen messze 
földre menni igényeinek megfelelő gymnásium kere-
sésére. Azt azonban nem találnám kárhoztathatónak, 
ha kimondatnék, hogy oly tanulók, kik a protestáns 
tanintézetek jótéteményeiben részesülni akarnak, mint 
pl. convictus, ingyenes alumneum, nagyobb ösztöndíj 
stb., azok kötelesek a görög nyelvet is tanulni, és 
ez alól senki fel nem mentethetnék. Ily módon lehet-
séges lenne theologiai tanintézeteinknek is hallgatókat 
szerezni. 

Nem lényegtelen reánk nézve az a kérdés sem, 
hogy minő tantárgygyal pótoljuk a nem mindenkire 
nézve kötelező görög nyelvet? A minisztérium köz-
vetlen felügyelete alatt álló gymnasiumokra nézve a 
kihagyott görög nyelvet pótló tantervet e lapok utolsó 
száma közölte. 

E tanterv a kihagyott görög nyelvet háromféle-
képen akarja pótolni, ú. m. : a) a magyar irodalom 
bővebb ismertetésével, b) görög irodalmi müveknek 
magyar fordításban való olvastatásával kapcsolatban 
görög régiségekkel és görög irodalomtörténettel és 
c) rajzzal. E contemplált tanterv osztályonként — a 
kihagyott görög nyelvi órák számának megfelelőg — 
heti 5—5 órában taníttatnék, melyekből az a) és b) 
alatti tárgycsoportra valószínűleg heti 3 — 3, a c) 
alattira pedig 2—2 óra fog fordíttatni. Az a) és b) 
alatti tárgycsoportot magyar philologus, a c) alattit 
pedig rajztanár fogja tanítani. 

E czélbavett tantervhez következő megjegy-
zéseink vannak : 

Nemzeti irodalmunknak a tanuló ifjúsággal való 
minél behatóbb és terjedelmesebb ismertetését csak 
helyeselni lehet, és hogy a gymnasiumi tanuló iro-
dalmunkat ne csupán közvetve irodalomtörténetek 
sokszor egyéni bírálatai alapján, hanem közvetlenül 
az illető irók műveinek olvasása útján ismerje meg: 
azt paedagogiai szempontból szintén csak dicsérni 
lehet. De ha ezt a gymnasiumi tanuló a fennálló 
rendszer keretében nem szerezheti meg, ha ennek 
kibővítésének szükségessége fenforog : akkor szüksége 
van arra nemcsak annak a tanulónak, ki majd azután 

görögül nem fog tanulni, de annak is, ki tanulni 
fog. Paedagogiai és nemzeti culturai szempontból 
helytelenség tehát a görög nyelvet is tanuló tanulót 
a kibővített magyar irodalmi oktatásból kizárni, 
annyival is inkább, mert ő reá nézve ezen az úton 
szerezendő ismeretek még gyümölcsözőbbek lehet-
nének. A mily mértékben tehát helyesnek tartjuk 
magát a tervet, ép oly mértékben helytelennek talál-
juk alkalmazását, annyival is inkább, mert nézetünk 
szerint e tervet általánosan is lehetett volna érvénye-
síteni, ha a magyar nyelvi órák a felsőbb osztályok-
ban mindenütt egy-egy órával megtoldatnának, és a 
görögöt is tanuló tanulókra nézve eként előálló heti 
1 óra többlet úgy egyenlíttetnék ki, ha a görög nyelv 
ezután hetenkint egy-egy órával kevesebbel taníttat-
tatnék. A görög nyelvben elérendő eredményt ezért 
koczkáztatva nem látjuk, mert miután ezután jóval 
kevesebb lesz azok száma, kik majd a gymnasium-
ban görögül tanulni fognak; ezekkel kevesebb óra-
számmal is lehet majd az óhajtott eredményhez jutni, 
főleg ha kevesebbet grammatizálunk. 

A tanterv második csoportját, mely a görög 
irók műveinek magyar fordításban való olvastatását 
görög régiségek és irodalomtörténet ismertetését czé-
lozza — a fenforgó czélhoz képest általánosságban 
helyesnek tartjuk. A tárgy beosztása ellen a kifogá-
sunk ez: Az oktatás menetét helyesebb lenne Homeros 
eposzaival kezdeni és így az V. osztály tananyagává 
az Iliást és Odysseát tenni a homerosi kor élet és 
világ nézeteinek ismertetésével. Ez úgy hiszszük egy 
évre nagyon is elég, talán sok is lenne. A VI. osz-
tály tananyaga lehetne Thukydides történeti műve 
(idővel Herodotos is) és Demosthenes szónoki be-
szédei. E tananyag nagyon szépen harmonizálna az 
ugyanezen osztály számára előirt magyar rhetorikával 
és a magyar szónoki és történeti irók müveinek olva-
sásával. Ugyanitt lehetne tárgyalni a görög állam-, 
magán- és hitrégiségeket. A VII. osztály számára 
contemplált görög tragikus irók műveinek ismer-
tetését, valamint a VIII. osztályban Plató és Aristo-
teles műveinek olvastatását helyeseljük. De a görög 
művészet történetének ismertetése sokkal czélszerfíbb 
a VII. osztályban, mint a VI-ikban és a görög iro-
dalomtörténet összefoglaló ismertetése elég lenne csak 
a VIII. osztályban, mert hiszen irodalmi bevezetéseket 
az egyes irók olvasása kezdetén úgy is adni kell. 

Az elérendő czél biztosítása tekintetéből azonban 
szükségesnek tartjuk, hogy e csoportban foglalt tan-
anyagot görög philologus tanítsa. Magyar philologus 
itt sikert aligha fog érni. 

A harmadik csoport a rajzoktatás. E tárgyra 
nézve már első czikkünkben mondtuk el véle-
ményünket, mely most, miután a részleteket is láttuk, 
initsem változott. Nézetünk most is az, hogy a 
mennyire általános műveltségi szempontból e tan-
tárgyra gymnasiumi tanulónak szüksége van, ezt a 
fennálló tanrendszer is nyújtja, többre szüksége csak 
annak a tanulónak lesz, ki majd műegyetemre készül; 
már pèdig a görögöt nem tanuló gymnasiumi tanulók 
nagy többségéből jogász, orvosnövendék lesz, kik-
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nek ezen tantárgyra szükségük nincs, mely különben 
is nagyfokú kézi ügyességet s specialis rátermettséget 

követel, melylyel pedig nincs mindenki megáldva. 
Nézetünk szerint a rajzoktatást oly tantárgygyal 

kellene helyettesíteni, melyre mindenkinek szüksége 
lehet, azon^ műveltségi körben és fokon, melyet min-
den középiskolát végzett egyénben keresünk. E tan-
tárgy a f r a n c z i a n y e l v . Szükségességét és 
gyakorlati hasznát senki sem tagadhatja; a művel-
tebb beszédben, a tudományban, sőt még a hírlap-
irodalomban is minduntalan szűkségünk van a franczia 
nyelv szavaira, hogy gondolatainkat velük kifejez-
hessük. S minő képet vet az egy középiskolát vég-
zett egyén műveltségi fokára, ha egy-egy előforduló 
franczia szót nem ért, sőt még helyesen kimondani 
sem tudja? Továbbá a modern tudomány is akár 
hányszor a franczia tudományosság vívmányaira utal, 
irodalma pedig tartalom és formai tökéletesség tekin-
tetében a modern népek egyik legkiválóbb szellemi 
alkotása. Nemzeti szempontból is kívánatosabb ránk 
nézve, hogy ne csak mindig a németektől és azok 
útján gyarapítsuk tudományosságunkat, de keressük 
fel a művelt nyugat más nemzeteit is tudományos 
búvárkodásunkban. Ue azt mondhatná valaki, hogy 
a franczia nyelv behozatalával megint csak a sok-
nyelvűséget szaporítanék a gymnasiumban, pedig 
épen e baj miatt kellett a görögöt kiküszöbölni. 
Hogy a gymnasiumban a sok nyelvtanulás baj-e 
vagy nem; ez relativ dolog. Annyi azonban bizonyos, 
hogy másutt is a gymnasiumban 3 — 4 idegen nyelvet 
tanulnak. így Németországban a latin és a görög 
nyelv mellett kötelező a franczia vagy angol nyelv 
is; Francziaországban szintén a latin és görög mellett 
a német vagy angol; Oroszországban a latin és görög 
nyelven kivül tanítják még a franczia és német 
nyelvet is. És miért volna épen reánk nézve ez el-
viselhetetlen teher, holott köztudomású dolog, hogy 
a magyar faj sokkal fogékonyabb idegen nyelvek 
tanulása iránt, mint akár a német akár a franczia 
faj ? Hisz csak nem rég úgy nyilatkozott egy magyar 
statusférfiú, hogy ő hat hónap alatt bármely nyelvet 
megtanul. A franczia nyelv könnyű megtanulhatását 
nagyon elősegítené az is, hogy a gymnasiumi tanuló 
latin nyelvi ismereteire támaszkodhatnék és ezeknek 
kimondhatatlan hasznát vehetné. 

Ennyit akartam elmondani. Nagyon érzem, 
hogy vázlatos fejtegetéseimmel e fontos kérdést nem 
merítettem ki, sőt egyes dolgokat nagyobb nyomós-
sággal és részletességgel lehetett volna elmondani. 
De szándékom volt csak gondolkodásra ébresztő 
gondolatokat adni és protestáns gymnasiumainkra 
bekövetkező uj helyzetre a figyelmet felhívni. Azt 
hiszem, hogy illetékes köreinknek nem lesz nehéz 
dolog kiegyenlíteni egyfelől protestáns egyházunknak 
gymnasiumaitól jogosan követelhető érdekeit és a 
változott viszonyok követelményeit. 

Markusovszky Sámuel. 

Az imént tartott bács-szerémi esperességi köz-
gyűlésünk alkalmával jelentésemben, különösen a sla-
voniai egyházakra terelni igyekeztem a főfigyelmet. 
Slavoniában : Szerém, Verőcze, Pozsega vmegyékben 
evang. hiveink összes létszáma most már 21,804. Van 
benne 9 anyaegyház, 22 nagy leányegyházzal és 
114 kisebb fiókegyházzal; 9 lelkészszel, 6 levitataní-
tóval és 25 rendes tanítóval. Sajnos, hogy ezek közül 
hat róm. kath. és gör. kel. egyéniség van és pedig 
tiszta evangel. községekben. Az anyakönyveket 50 
frtnyi birság büntetése mellett csak horvátul szabad 
vezetni. Hivatalos nyelv a horvát s népiskoláink fel-
sőbb osztályaiban a tantárgyak is horvát nyelven 
adatnak elő. Az egyházi és politikai hatóságok közt 
felmerülő egyes esetekben nem hazai ev. egyházi 
törvényeink, hanem az 1859-ik évi cs. és kir. nyilt-
parancs a mérvadó. A slavoniai ev. egyházközségek 
ugyan nagyobbrészt egyes magyarhoni esperességek-
hez, többnyire a bács-szerémi esperességhez vannak 
csatolva, de laza a kötelék, mely minket összefűz. 
A tulajdonképeni Horvátországban lévő ev. egy-
házakat, a capite Zágrábot nem is említem, mert 
ezek külön testként állanak, magukra lévén hagyatva, 
eddig sehová sem csatoltattak. Én ugyan a m. é. 
őszi egyetemes gyűlés alkalmával beadtam egy indít-
ványt, de időszerűtlennek találtatván, visszavonni 
voltam kénytelen. Ne maradjon zsebemben — utó-
lagosan közzé teszem. Szólt pedig indítványom ilyetén-
képen : 

„Tekintve, hogy a horvát és slavon tartományok 
századok óta, mind jogilag, mind tettleg Szent István 
koronájához tartoznak, a miért is az ott régibb és újabb 
időben keletkezett evangelikus egyházaink nagyobb 
része is tettleg magyarhoni evang. anyaegyházunkba 
kebeleztetett be; — tekintve azt, hogy hazánk vallás 
dolgában hozott törvényei mindig a magyar koroná-
hoz csatolt részekben lévő evang. egyházakra is ki-
terjesztettek, a miről az 1791-ki XXVI. tcz. 14-ik 
pontja is tanúskodik ; — tekintve, hogy ámbár az 
1868-iki XXX. tcz. szerint horvát-szlavon tartomá-
nyok önkormányzati joga kiterjed vallásügyekre is, 
de a horvát országgyűlés a protestánsok vallásügyeivel 
és ezek rendezésével soha sem foglalkozott, a protes-
tánsokat az országos vallási alapok jótéteményeiben 
nem részesítette s evvel ad oculos demonstrálja, hogy 
a protestánsok vallásügyeit ide tartozóknak tekinti ; — 
tekintve végre, hogy az alsó Slavoniában létező evan-
gelikus egyházak ügyei törvény és törvénynyé vált 
szokás szerint a magyar evangel. anyaegyház által 
vezettetnek s intéztetnek s csakis a tulajdonképeni 
Horvátországban lévő evang. gyülekezetek képeznek 
kivételt — indítványozom : 

Tegye magát érintkezésbe az egyetemes gyűlés 
a horvátországi magas kormánynyal a tulajdonképeni 
Horvátországban lévő evang. egyházak végleges ide-
csatoltatása érdekében s mondja ki határozottan, hogy 
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a horvát-slavon tartományok területén lévő evang. 
egyházakat s híveinket édes gyermekeinek tekinti, 
azokat a magyarhoni evang. anyaegyházba bekebelezi, 
a zsinatilag hozandó törvényeket rájok is kiterjeszti 
s így egyházalkotmányunk jótéteményeiben őket is 
részesíteni kívánja. Egyszersmind hívja fel s értesítse 
a horvátországi evang. egyházakat, a capite Zágrábot, 
a melyek eddigelé külön állottak, miszerint meg-
engedtetik, hogy magukat a tartandó zsinaton ad hoc 
egv egyházi és egy világ követ által képviseltessék." 

Mondtam, hogy indítványom, mely egyengetni 
akarta az utat s készíteni hidat, melyen 22 ezer 
evangélikust átvezettetni kívántam, hogy magyar-
honi evang. anyaegyházunkkal egy testet képezzenek 
és alkotmányunk áldásaiban részesüljenek időszerűt-
lenség szempontjából ad acta, talán ad callendas 
graecas tétetect. Szivesen belenyugszom, ha csak más 
úton és módon elvalahára tisztázhatnók és végérvé-
nyesen elintézhetnők a dolgot 

De hát őszintén megmondva, nekem nem tetszik 
az ilyen „von Fall, zu Fall" eljáró egyházpolitika. 
Mikor Bosznia általunk occupáltatott, legott ott ter-
mettek minden vallásfelekezet előkelőbbjei és főható-
ságai s egyházi és vallási tekintetben a kellő rendet 
eszközölték. Itt is vannak evangel. egyházközségek, 
de miként Zágrábról, úgy ezekről sem tudjuk hová 
tartoznak, egyházhatóságilag ki által kormányoztat-
nak. A ki nem tudja, hogyan és minő alapon szer-
vezkednek — megmondom. Arra "utaltatnak, hogy 
egyházi alapszabályokat készítsenek s terjesszék be a 
kormányhoz. Az ilyen egyházi alapszabályokat, melyek 
1850-ki pátens értelmében és szövegével készültek 
megkapják Zágrábból, felterjesztik a kormányhoz s 
ez által, mint egyházközség elismertetnek s meg-
erősíttetnek vagy elvettetnek. Felső - Boszniában , 
Slavonia tőszomszédságában egy pár év előtt Ferencz-
József-földön egy új evangel. telepítvény kelet-
kezett (800 lélek körül) s így egy új evangel. hit-
község. Múlt ősszel papot választottak tiszt. Schäfer 
Lajos személyében. A kormány általi megerősítés 
késvén f. évi márczius elején fordultam a magas 
kormányhoz Szerajevóba s hivatalos levelemben, mely-
ben a megerősítést sürgettem, említém bevezetésül, 
miszerint evangel. bányakerületünk által ezen tőszom-
szédságunkban lévő evang. egyház új egyházhatóságilag 
a bács-szerémi evang. esperesség gondozása alá tétetett. 
A válasz, melyet előterjesztésemre kaptam sokkal 
fontosabb, mintsem hogy azt egész terjedelmében 
vissza ne adjam. Szól pedig az ekképen : „Landes-
Regierung für Bosnien und Hercegovina." Nr. 15968. 

Es war dem Senioramte gefällig unterm 6. d. 
Mts. Nr. 568 eine Zuschrift in Angelegenheit der 
Bestellung eines Pfarrers für die evangelische Kirchen-
gemeinde in Franz-Josephsfeld anher zu richten, und 
in der Einleitung derselben zu bemerken, dass Seitens 
des evangel. Montan-Districtes die genannte evange-
lische Kirchengemeinde unter die geistliche Obhut 
des Bács-Syrmier Seniorates gestellt worden sei. Des-
betreffend muss vor Allem die dortige Aufmerksam-
keit darauf gelenkt werden, dass die von dieser 

Landesregierung genehmigte Kirchenordnung der 
evang. Kirchengemeinde in Franz-Josefsland keinerlei 
auf die Unterstellung der fraglichen Gemeinde unter 
ein in der Monarchie bestehendes evang. Seniorat 
abzielende Bestimmung enthält. 

Diese Kirchenordnung normirt die Constituirung 
der Kirchen-Gemeinde als s e l b s t s t ä n d i g e Ge-
m e i n d e , bei vollkommener Unabhängigkeit von den 
in der Monarchie bestehenden evangelischen kirch-
lichen Behörden und ergibt sich hieraus die Unzu-
lässigkeit der Ingerenz Ausübung für welche immer 
Behörde der bezeichneten Kategorie auf die Angelegen-
heiten dei fraglichen Kirchengemeinde, weshalb die 
Landesregierung der Verfügung des Montan-Districtes 
die Berechtigung absprechen muss. 

Angesichts dieser Sachlage findet die Landes-
regierung auf eine Besprechung des meritorischen 
Theiles der bezogenen geschätzten Zuschrift nicht 
einzugehen. 

Serajevo, am 24. März 1890. 
Für den Chef der Landesregierung der Admini-

strativ-Director. (Aláírás.) 
Igy hát brevi manu elutasítottak s kiakolbolí-

tottak minket, semmi közünk nem lévén a bosniai 
egyházakhoz. De én ezt sejtettem, a mennyiben már 
Schäfer Lajos lelkésszé megválasztatása után, a midőn 
megerősítés végett az erre vonatkozó actus bizonyít-
ványaival felküldetett, hozzá kellett csatolni én általam 
kiállított „Entlassungsbrief aus dem Verbände der 
ungar. evangel. Kirche." Igy állunk mi Bosniában 
egyházi tekintetben. Oda való híveink a bánáti és 
bácsszerémi esperességből valók. Erkölcsileg és anva-
gilag ápoljuk és gyámolítjuk őket, hogy teljesedjék 
rajtunk ama igazság : „Sic vos, non vobis mellifacatis 
apes." 

A mi a horvátországi evang. egyházakat illeti, 
már egy, 1884. évben kiadott röpiratomban érveltem 
s bebizonyítani igyekeztem, hogy ezeknek javát akkor 
mozdítandjuk elő legjobban, ha egy külön, önálló 
esperességgé, mely a bányakerülethez tartoznék, egye-
sítjük őket. Véleményem most is ugyanaz. Hisz ez 
csak időkérdése, de mentől elébb, annál jobb. Peri-
culum in inora. A kié az iskola, azé az egyház is. 
Mi innen azokat az egyházakat tanítókkal ellátni 
képtelenek vagyunk. Nemcsak azért, mert ott meg-
kívántatik a horvát nyelv ismerete, hanem, mert csak 
a horvátországi tanítóképezdékből kikerült tanerők 
alkalmaztatnak evang. iskoláinkban. Most még a régi 
generaczióból évtizedek előtt alkalmazott tanítók mű-
ködnek; de ha ezek rövid idő múlva elaggnak, 
elhalnak, majd arra ébredünk fel, hogy iskola és 
nevelésügyünk idegen felekezetű tanítók kezében 
leend. Ilyeténképen napnál világosabb, hogy egyhá-
zunk erősbülni s felvirágozni nem fog. \ ideant tehát 
consules míg nappal és kedvező alkalom van. 

Zsinatilag kell tehát rendezni e vitás ügyet. 
Miután pedig Horvátország vallási és iskolai ügyek-
ben önkormányzati joggal bir, a zsinat csak akkor 
terjesztheti ki az általa hozandó törvényeket a hor-
vát-slavonországi protestánsokra, ha eme tartományok 
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kormányával s intéző köreivel előre megegyezésre 
jutott. Ha ezt az egyetemes egyház tenni elmulasztja 
— zsinatunk ugyan meglesz, de horvátországi hiveink 
ennek áldásos malasztjaiban nem részesülnek, zsinat 
után is fohászkodnak : „Adtál Uram esőt, de nincs 
köszönet benne." 

Belohorszky Gábor, főesperes. 
»» 

i 11 f i l !, 
Bányakerületi leánynevelő intézet. A bányakerületi mult 

évi közgyűlés, a tervezett és sürgetett kerületi leánynevelő 
intézet helyét illetőleg, nem tudott megállapodásra jutni. 
Minden esperesség talált számára alkalmas helyet — saját 
körében, minden nevesebb egyházunk szívesen látta volna 
falai között, de érte áldozatot hozni, az nem jutott eszébe 
egynek sem. Pedig ez ügynek kezdettől fogva ez volt leg-
nehezebben megoldható pontja. Ezek folytán a kerületi 
közgyűlés a versengő esperességeket és egyházakat, nemes 
versenyre hívta fel, s a legtöbbet ígérőnek, a legszebb 
ajánlatot tevőnek ígérte oda az intézetet. S hogy helyesen 
járt el, mutatja a nem várt eredmény. 

A versenyre hívott és jelentkezett egyházak a követ-
kezők : Arad, Aszód, Beszterczebánya, Körmöczbánya, 
Losoncz, Selmeczbánya, Szarvas, Orosháza, Budapest, 
Temesvár és Újvidék. 

Valamennyi nyilatkozat között minden bizonnyal leg-
érdekesebb a budapesti egyházak ajánlata, a mely így szól: 
„kész e czélra évenkint 150 frtot áldozni, ha az intézet 
bárhol m á s h e l y e n állíttatnék fel, csak a fővárosban 
nem." Küiönös egy ajánlat, de ha az ember jól megfontolja, 
nagyon is érthető. Ha vesszük a dolognak a n y a g i oldalát, 
akkor kitűnik, hogy a tanerők, a helyiség, a kiszolgálat 
és az ellátás majdnem kétszer annyiba kerülne a főváros-
-ban, mint bárhol más helyen ; a költségvetés szerint a 
fővárosban 14 ezer frt, vidéken 8 ezer frtba. Budapesten 
minden növendék száz forinttal kerülne többe mint másutt, 
és ez nagyon is figyelembe veendő, tekintetbe véve azok 
anyagi helyzetét, a kiknek gyermekei számára ez intézet 
első helyen terveztetik. S ha még ehhez vesszük azt a 
kétségbevonhatlan tényt, hogy a nevelés e r e d m é n y e a 
vidéken lehet olyan mint a fővárosban, sőt valláserkölcsi 
tekintetben felül fogja azt múlni, akkor a budapesti egy-
házak nyilatkozatáról és ajánlatáról csak a legnagyobb 
elismeréssel szólhatunk. 

Temesvár és Újvidék oda nyilatkoztak, hogy ez 
intézetre ez idő szerint nem reflektálnak, Szarvas még 
ennyit sem mondott. Orosháza 20.000 fr t költségen az 
intézet számára alkalmas helyiség felépítésére vállalkozott. 
Mindenesetre szép ajánlat, s a nemes egyháznak dicséretére 
szolgál, de van ennél még szebb ajánlat is. 

Ez a legszebb ajánlat pedig, a selmeczi gyülekezet 
kebelében működő nőegyesület ajánlata. Úgy látszik, hogy 
a nőnevelés fontosságát egész nagyságában csak nők képesek 
felfogni, s érdekében a legnagyobb áldozatot hozni. E lelkes 
nőegyesület késznek nyilatkozott gondoskodni az intézet 
számára alkalmatos helyiségről, a felszerelésről, a tanerők-
ről, az egész ellátásról, sőt még a felügyeletet is magára 
vállalja, egy szóval gondoskodik mindenről, ha a kerület 

átengedi neki a tandíjat, és bizonyos évi subvenczióban 
részesíti. Es ez a subvenczió mindjárt az első évben nem 
tenne ki többet e g y e z e r forintnál. 

A samáriai nő hitével egész Izraelt, a selmeczi nő-
egyesület áldozatkészségével az egész kerületet felülmulta. 
Ily ajánlat mellett, a sok pályázó közül, a leánynevelő' 
intézetet a selmeczi nőegyesület nyerte el. És a kerület 
örömmel bizhatja rá intézetét, jobb kezekbe, gondosabb 
felügyelet alá már alig helyezhetné azt. Nagyon felesleges 
dolgot végeznék, ha azt akarnám e becses lapok olvasóinak 
bizonyítgatni, mennyire alkalmas hely e czélra Selmecz-
bánya városa. Tudja azt mmden egyes, hogy Selmecz 
egyházkerületünk legszebb, legdicsőbb múlttal biró egyházai-
nak egyike. A vallási küzdelmekben, mindig elől járt, sokszor 
volt püspöki székhely, gymnáziuma, tanítóképezdéje, nő-
egyesülete, bibliai egylete stb. mind arról tanúskodnak, 
hogy ott a protestantizmus életereje, most is a mindenütt 
jelentkező vallási közöny daczára, erőteljesen lüktet. Ilyen 
helyen a fogékony gyermeki kebel megtanulja nem csak 
szeretni vallását, nem csak lelkesedni egyházáért, de büsz-
kén fogja vallani itt a protestantizmus klasszikus földjén, 
hogy ő is azon egyház tagja, a melynek követői vagyonilag, 
műveltségben és tekintélyben a többieket messze felül-
múlják. Selmeczbánya társadalmi és egészségi vi«zonyai is 
a legkedvezőbbek. 

Most már a késedelemnek semmi helye, semmi oka, 
az intézet talán a legközelebbi tanévre is berendezhető s 
felállítható lenne. Egyelőre csak két osztálylyal, jövő évre 

í harmadikat, két évre rá a negyediket lehetne hozzá csatolni. 
Részletekbe azonban nem bocsátkozom, mert a tervezetet 
még nem ismerem, talán nincs is készen egészen. E sorok 
egyedüli czélja volt a selmeczbányai nőegyesület üdvözlése 
és ajánlatának nyilvánosság elé hozása. 

Hurtay György, ev. pap. 

I & 11 IF I ü !, 
Zágráb. Hogy a magyar állameszmének ellenségei a 

külföldi egyházi és politikai lapokban egész ferde világítás-
ban tüntetik fel hazai állapotainkat, annyira megszokott 
dolog, hogy épen az ellenkezője volna f'eitünő. Igy Zágráb-
ból egy külföldi egyházi lapba a következő ékes közleményt 
olvasunk: „A zágrábi egyháznak 1885. évben megállapított 
egyházi rendje még most sem erősíttetett meg. Az új egy-
házi rend ismételt és sürgetőleg kért megerősítése majd-
nem négy évi várakozás után a tartományi kormánynak 
1889. május 11-én kelt rendeletével elutasíttatott, még 
pedig oly követelések kíséretében, melyek az egyháznak 
szilárd fenállását általában kérdésessé teszik s azért a 
presbyterium meggyőződése szerint nem teljesíthetők. Oly 
befolyások és áramlatok alatt szenvedünk, melyekhez gyü-
lekezetünknek mint egyházi szervezetnek semmi köze. — 
Magyar politikai érdekek akarnak érvényesülni a mi 
köreinkben is azon minden tekintet nélkül kijelentett jelszó 
mellett : „A németnek (a svábnak) ki kell takarodnia s 
ezzel hátráltatják a mi egyházgyülekezetünk egészséges és 
békés fejlődését. Magától értetik, hogy mi, mint eddig is 
hála Istennek sikerrel egész erőnkkel ra j ta vagyunk, hogy 

! ezen ellenséges és egyháziatlan befolyást visszautasítsuk 
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és ártalmatlanná tegyük." Nagyon alkalmas e közlemény 
tartalmát egybevetni épen a bács-szerémi főesperes úrnak 
e lapban közlött tudósításával, hogy ki-ki meggyőződhessék, 
mi ebből igaz, mi nem. Hja, hiába! A gonosz magyar az 
ártatlanságot könyörtelenül nyomja, üldözi minden téren. 

— A berlini f é r f i s z ö v e t k e z e t nyilvános erkölcs-
telenség meggátlására, mely a mult év október havában 
tartá legutóbbi főgyülését, 400 tagot számlál; 265 ezen fő-
gyiilés óta lépett az egj'letbe. Az egylet tevékeny-
sége nem eredménytelen. Erkölcstelen iratok terjesztését 
nagyban csökkentette ; a pályaudvari irodalomban (Bahn-
hofslitteratur) előforduló botrányosságok kiirtására a köz-
lekedési ministertől, ki az egylet küldötteit barátságosan 
fogadta, kemény rendszabályokat eszközölt ki. Eredmény-
telenek voltak az egylet törekvései a berlini fodrászokkal 
szemben, kik erkölcstelen czikkek elárúsításáról, melye-
ket leginkább nők és gyermekek állítanak elő, nem 
akarnak lemondani. Erkölcsrontó képekkel és könyvekkel 
való házalás ellen eredménynyel lépett fel. Először bot-
lottak felvételére szolgáló ház megszerzésében nem az egy-
let, mint ilyen, hanem annak tagjai fáradoznak. Kivülről 
jött behatás következtében egy munkásnők számára való 
szállás megállapítása körül is sokat fáradozott, valamint 
azon kérdéssel, mi összeköttetésben áll a lakhel}' az ural-
kodó erkölcstelenséggel ismételten, sokat foglalkozott. A 
növekedő munka egy kizárólag ezen ügyben munkálkodó 
hivatalnok (Philipp, a városi missió felügyelője) alkalma-
zását tette szükségessé. Mily feladat teljesítése vár reá, 
kitűnik azon adatból mel}' szerint Berlinben 50,000 gyanús 
erkölcsű nőnél és 4000 egyéb helyen, legkevesebb 100,000 
személy él a nyilvános erkölcstelenségből. A megbetegedés 
száma rohamosan nő. Egy évben 7000 férfit és 4000 nőt 
vesznek fel a szeretetházba. A gyalázatos nők számát Né-
metországban 200,000-re, a bűnre kiadott évi összeget 200 
millióra becsülik. A növekvő erkölcstelenség az erkölcsi 
tengősdiség növekedésére enged következtetni, mely alkalom 
adtán minden meglevőt összerombolással fenyeget, mert 
tapasztalás szerint a gyalázatos nők és azok tartói minden 
forradalomnál nagy szerepet játszottak. 

f ü l t ü l , 
— Lapunk olvasóit előfizetéseik megújítására, — 

a hátralékosokat tartozásaik törlesztésére kérjük. 
Közegyházunk érdekében figyelmeztetjük a testvérehet, 

hogy körükben előforduló kisebb vagy nagyobb fontosságú 
egyházi eseményekről, kivált a most napirenden levő egyház-
megyei papi értekezletekről, gyámintézeti és közgyűlésekről la-
punkat idejekorán értesíteni szíveskedjenek. — Most a zsinati 
előkészület idején egyes egyházi és tanügyi kérdések megvitatá-
sára irányuló czikkeket örömest veszünk és közlünk. 

Szerkesztő* 
— Kérelem. Egyházunk közép-, szak- és főiskoláinak 

mélyen tisztelt igazgatóit kérjük, kegyeskedjenek a f o l y ó 
t a n é v r e v o n a t k o z ó é r t e s í t ő k e t lapunk számára 
beküldeni S z e r k . 

— 0 felsége a király a d i ó s g y ő r i és d e b r e c z e n i 
egyházaknak templomépítési czélra legfelsőbb magán pénz-
tárából 200—200 forintot méltóztatott legkegyelmesebben 
adományozni. 

— A dunáninneni egyházkerületből. A dunáninneni ev. 
egyházkerület f. é. augusztus hó 5-ike s következő napjain 

tart ja Liptó-Szent-Miklóson közgyűlését olyképen, hogy 
5-én reggeli 9 órakor előértekezlet tartatik az egyház 
tanácstermében, 10 órakor a kerületi egyházi rendtartás 
212. §-a által követelt ügyek elintézésére rendes közgyűlés 
lesz. Ugyanaz nap délután 3 órakor a ker. gyámintézet 
tar t ja közgyűlését, valamint a ker. gyűlés részéről netalán 
kiküldött bizottságok tanácskoznak. Aug. 6-án az egyház-
kerület választott püspöke úgy ünnepélyes istentiszteletben, 
valamint az utána következő gyűlésen hivatalába iktat-
tatik. 6-ikán délután a szokott előértekezlet lesz, mire 
7-én és 8-án a rendes évi közgyűlés folytatja tanács-
kozásait. A pozsonyvárosi esperesség f. július hó 17-én d. e. 
10 órakor Pozsonyban, a pozsonymegyei esperesség f. július 
22-én Csallóköz-Somorján tart ja évi rendes közgyűlését. 

— Eperjes. Az ev. kerületi collegiumban jún. 29-én 
tartntott meg a tisztújítás. Igazgatóvá lett az eddigi igaz-
gató : H a z s l i n s z k y Frigyes 30 szóval, H ö r k József 
theologiai dékán 8 és H u s z Ármin 1 szavazata ellenében. 
Főgymnasiumi igazgató L u d m a n n Otto 36 szóval Husz 
Ármin 4 szavazata ellenében eddigi hivatalában megerősít-
tetett. Çollegiumi jegyző, mivel az eddigi jegyző dr. H o r -
v á t h Ödön minden kérelem daczára sem fogadta el 
e tisztet, dr. B a r t ha Béla lett. Egyházunk szellemi 
fellegvárának ez új, de kipróbált vezéreit hivatalukban 
erősítse Isten ereje. 

— A soproni ev. theol. intézeten jún. 28-án folyt le 
az alapvizsga főtiszt. K a r s a y Sándor püspök úr elnöklete 
alatt. Kilencz másodéves hallgató közül 5 jelentkezett 
vizsgálatra, kik közül 1 jeles, 1 elégséges eredménynyel 
állta meg azt, 3 pedig elégtelen osztályzatot nyervén, 
szeptemberre ujabb vizsgára utasíttatott. 

— A soproni lyc. ifjúság (theol. gymn. s tanítóképezde) 
kebelében fennálló „ifjúsági gyámintézet" ez éven is szép 
jelét adta áldásos működésének. Körülbelül 130 fr t gyűlt 
be a pénztárba, mely összegbó'l ez éven 100 frt osztatott 
ki, még pedig úgy, hogy 25 f r t az egyetemes gyámintézet 
pénztárába küldetett, 25 frtot kapott a b.-sz.-lászlói tűz-
károsult egyház, 20 frtot Duna-Földvár, 10—10 frtot pedig 
egyenként a Leopoldianum, budapesti prot. árvaegylet s 
a soproni ev. tanítóképezdei 25 éves emlékalap. Valóban 
nemes működés, mely díszére válik az ifjúságnak s önmagát 
eléggé dicséri! 

— Süvete. (Grömörm.) Folyó évi jún. 29-én hagyta el 
T e r r a y Gyula főesperes 12 éven át vallásos vezetése alat t 
álló gyülekezetét, hogy elfoglalja a rozsnyói gyülekezet 
kebelében áldott emlékű Czékus utódságát. Süvetéről nehéz 
volt a búcsú, a pásztor nehezen tudott megválni hálásan 
szeretett híveitől, a nyáj fájdalommal viselte a veszteséget. 
A búcsú pillanatát is a távozó lelkész szép ténye fogja 
emlékezetessé tenni. T e r r a y ugyanis 100 frtnyi alapít-
ványt tett Süvetén egy magyar nyelvű kisdedóvó felállí-
tására, mely összeget H e n s z l m a n n Alfréd felügyelő úr 
ugyan e czélra tett 100 frtos alapítványával megkétszerezte. 
Ugyan e napon nt. B a l t a z á r Antal esperességi biztos 
és Henszlmann Alfréd heljű felügyelő urak társelnöklete 
alatt megejtetett a papválasztás is, a midőn S z t e h l o 
G-erő lőcsei segédlelkész ellenében tiszt. T e r r a y Béla 
oláhpataki lelkész választatott a távozó főesperes utódjául. 
A távozót kisérje, a megválasztottat áldja meg az egyház 
Urának kegyelme. 

— Személyiek. Méltós. br. P r ó n a y Dezső egyetemes 
felügyelő úr f. hó 3-án Pozsonyba érkezett s megtartotta 
a theol. akad. kis bizottság ülését. A h e g y a l j a i esperesség 
június 30-án Miskolczon tartott gyűlésében F a r b a k y Jó-
zsef nyíregyházi lelkész iktattatott főesperesi hivatalába. 
Ugyanezen esperesség fegyelmi bírósága — mint értesülünk 
— Daxner Sámuel és Weis (?) felügyelőket 100—100 frtnyi 
büntetéssel sújtotta. 

— M e g j e l e n t s s z e r k e s z t ő s é g ü n k h ö z be-
k ü l d e t e t t : Protestáns szemle 3. füzete köv. tartalommal: 
I. É r t e k e z é s e k , t a n u l m á n y o k : 1. Statisztikai 
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tanulmányok a magyar protestantizmusról dr. Bartha 
Béla. 2. A prédikátor világnézlete. Józsa Zsigmond. 
8. A confirmátió. Mitrovics Gyula. 4. A XVII . századi 
chiliasmus történetéhez, dr. Kvacsala János. 5. Egy 
remekmű a héber irodalomból II . Csengey Gusztáv. 6. Az 
új pápás egyház és az új Olaszország. Schneller István. 
7. Csenkeszfai Poóts András élete. I f j . Mitrovics Gyula. 8. Az 
egységes középiskola. Kenessey Dezső. 9. A legújabb ka-
tholikus reformmozgalom, dr. Szlávik Mátyás. II . K ö n y v-
i s m e r t e t é s : 10. Dr. Schlauch Lőrincz püspök beszédei I. 
I I I . M i s s i ó ü g y : 11. Belmissiói levelek. Csiky Lajos. 
IV. I r o d a l m i s z e m l e : 12. A) Hazai irodalom. 13. B) 
Külföldi irodalom. E gazdag tartalmú füzet, melyet a tár-
saság titkára, nt. Kenessey Béla megszokott ügyességgel 
állított össze, új tanúbizonysága annak, hogy a magyar 
protestáns irodalmi társaság feladatának magaslatán áll s 
a részéről kivánt anyagi áldozatokat szellemi adományaival 
bőségesen viszonozza. Miért is ujolag és melegen ajánljuk 
a társaság támogatását egyházunk minden rendű tagjának. 

— A IV. egyetemes tanitógyülés Budapesten 1890. év 
aug. 26-án fog megtartatni, melyre meghívót s egyúttal 
segélyt gyüjtőivet vettünk mi is. A végrehajtó bizottság 
panaszkép hozza fel, hogy a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium a gyűlés tartásának költségeire kért 2000 frtnyi 
államsegélyt, fedezet hiányában nem engedélyezhette, azért 
tekinttel arra, hogy az 1874-ben tartot t s 1528 tanító által 
látogatott egyetemes tanitógyülés költsége 5558 fr tra rúgott 
most, midőn legalább is 2000 tanitó megjelenésére számíta-
nak, a nevezetesebb költség fedezését közadakozás utján 
kívánják biztosítani. A végrehajtó bizottság felhívását 
melegen ajánljuk mi is a tanügy barátainak pártfogásába. 
Az adományok, illetve gyüjtőivek legkésőbb f. év aug. l-ig 
K u r z Sámuel pénztáros úrhoz (Budapest IV. ker. Deáktér 
4. sz.) küldendők. 

— Az irsai (Pestmegye) lelkész segédet vagy ki-
segítőt (theologus) keres. A hely azonnal betöltendő. 

Jankó Károly, lelkész. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A debreczeni ágost. hitv. evang. elemi iskolához 

s e g é d t a n í t ó n ő kerestetik, ki a rendes tantárgyakon kí-
vül a kézi munkát is képes tanítani. Fizetés 300 frt. 

Pályázhatnak okleveles tanítónők vagy tanítónő-
jelöltek. A kellően felszerelt, orvosi bizonyitványnyal és 
arczképpel ellátott folyamodványok július hó 30-ig az ág. 
hitv. evang. lelkészi hivatalhoz D e b r e c z e n b e küldendők. 

Materny Lajos, lelkész. 

A soproni ág. hitv. evang gyülekezet elemi népiskolá-
jánál k é t rendes tanítói állomás üresedésbe jővén, ezekre 
ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen állással járó j ö v e d e l e m : 
1. Évi 700 fr t fizetés és négy ötödéves 50 frtnyi 

pótlék. 
2. Szabad lakás, esetleg 150 frtnyi lakbér. 
3. 18 köbméter kemény hasábfa. 
4. Nyugdíjigény a gyülekezeti nyugdíj szabályzat 

értelmében. 
P á l y á z h a t n a k ág. hitv. evang. okleveles tanítók, 

kik a magyar, és német nyelvet tökéletesen bírják és az 
ének és tornatanitásban is jártasak. 

A választás egyelőre egy próbaévre történik ; ha 

azonban oly tanítóra esik a választás, ki már véglegesen 
hivatalban van, a gyülekezet a próbaévtől eltekint. 

Az állomás f o l y ó év i s z e p t e m b e r l - j é v e l lesz el-
foglalandó. A keresztlevéllel s egyéb okmányokkal kellően 
felszerelt folyamodványok f. év i j ú l i u s 25- ig alulírott 
gyülekezeti felügyelőhöz küldendők. 

S o p r o n , 1890. évi június 29-én. 

Gebhardt József, 
gyülekezeti felügyelő. 

A beszterczebányai ág. hitv. evang. egyház elemi 
iskolájánál újonnan rendszeresített tanítói állomásra ezen-
nel pályázat hirdettetik. 

M e g k í v á n t a t i k kellő szakképzettségen kivül a 
magyar, német és tót nyelven, úgyszintén az orgonál ás-
ban való jártasság. 

K ö t e l e s s é g e lesz a reá bízandó osztály vagy 
osztályok tanítása és vezetése, valamint szükség esetén a 
kántornak helyettesítése. Megjegyeztetik azonban, hogy az 
egyház fentartja magának az egyik osztályból a másikba 
esetleg leendő áthelyezésnek jogát. 

F i z e t é s e : évi 700 frt . és 100 frt . lakpénz, havon-
kénti előleges részletekben fizetve. 

A választás végleges tanítói hivatalban levőknél vég-
legesen, különben pedig egy próba-évre történik. 

Kellően felszerelt és a beszterczebányai ág. h. ev. 
egyházra czímzett folyamodványok f. é. július hó 20-ig 
alulírotthoz küldendők. 

Az állomás f. é. szeptember hó elején foglalandó el. 
Beszterczebányán, 1890. évi június hó 24-én. 

Mikler Sámuel, lelkész. 

Az eperjesi ágost. hitv. evang. magyar német egy-
házban az I. és I I . combinált e l e m i f i u - é s l e á n y -
i s k o l á b a n a tanítói állomás lemondás folytán megüre-
sedvén, egy h e l y e t t e s t a n í t ó v a l egyelőre egy, 
esetleg több évre betöltendő. 

T e e n d ő k : nevezett iskolában a tanítás heti 22 
órában a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület által elfoga-
dott népiskolai tanterv szerint; az iskolai teendőkön kivül 
az isteni tiszteletnél az orgonistái teendők végzése, esetleg 
a kántor helyettesítése. 

J a v a d a l m a z á s : évi 150 frt., tizenkét havonkénti 
előlegesen felvehető részletekben; ezenkívül orgonálással s 
stólával egybekötött egyházi functiókért a helybeli szokásos 
stólára való jogosultság. 

Csak ágost. hitv. evang. a magyar és német nyelv-
ben egyaránt jártas okleveles tanító választható. Az állo-
más f. é. szeptember hó 1-én elfoglalandó. A kellően fel-
szerelt folyamodványok f. é. július hó 31-ig nagytiszt. 
S z t e h l o J á n o s f ő e s p e r e s h e z E p e r j e s e n küldendők. 

Kelt Eperjesen, 1890. június hó 21-én. 

Az iskolaszék nevében : 

Florian Jakab, G am auf György, 
iskolaszéki elnök. iskolaszéki jegyző. 

WIGAND F. K. NYOMDÁJA, POZSONYIJÁN. 


