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T R S Z T Y É N S Z K Y F E R E N C Z . 

t ö b b s z ö r közölve 1 0 flr. 

Bélyegdij : külön 6 0 flr. 

T a r t a l o m : Osszuk fel a békési esperességet. (Veres József.) — „Theol. akadémiánk kibővítése." (Holzhammer János.) — Evang. ker. anyaegyház 
és a középiskola. Vége. (sv.) — György püspök ukáza. (Raffay Sándor.) — B e l f ö l d . — V e g y e s e k . — P á l y á z a t . 

Oszszuk fel a békési, esperességet. 
Sok visszásság fejlődött ki idők folytán az ág. 

liitv. ev. egyház közigazgatásában, egyrészt azért, 
mert szentesitett, egyetemesen kötelező törvény hiá-
nyában más-más irányban haladt a gyakorlat az 
egyes gyülekezetek, esperességek, kerületek körében, 
másrészt pedig azért, mert az Alföld rohamos be-
népesedése az egyház tagjainak számarányát nagyon 
megváltoztatta, a nélkül, hogy a régebbi aránynak 
megfelelő szervezet is alkalmazkodott volna az új 
idők viszonyaihoz. 

A zsinat régen óhajtott és nagyon szükséges 
alkalmat nyújt e visszásságok megszüntetésére, a 
tényleges állapotnak megfelelő szervezet alkotására. 

A mostani bányakerület valamikor a felföld egy 
részére szorítkozott s a mint az alföld benépesedett : 
terjeszkedett a néppel együtt a kerület határa is 
mind lejebb az alföldre, most már le egész Orsováig. 

Hajdan a békésmegyei egyházak a nógrádi 
esperességhez tartoztak, mint alesperesség; 1725 óta 
a pesti esperességhez tartoztak; 1791-ben alakult a 
békési és bácsi esperesség, 1836-ban a bánáti, 1814-
ben a budapesti. 

Mind ez a természetes fejlődés eredménye volt. 
Ámde a természetes fejlődés nem állott meg 

1791-ben Békésvármegyében, sőt a jobbágyok föl-
szabadítása, a legelők fölosztása új lendületet adott 
az alföldön a nép letelepedésének. Megváltozott a 
népesség aránya : a bányakerület népességéből több 
mint kétszer annyi lakik most az alföldön mint a 
felföldön ; az egyes egyházmegyék népessége igen 
aránytalanná vál t : a legkisebbé 3000, a legnagyobbé 
116000 lélek, amabban 5, emebben 106 tanító mű-
ködik. Az egyik nagyon kicsiny, a másik nagyon 
nagy ahhoz, hogy a közigazgatás kivánalmainak 
megfelelően lehessen őket igazgatni. 

Minthogy azonban akár nagy, akár kicsiny az 
egyházmegye : csak egyházmegye, az egyházmegyét 
mint ilyent illető jogok is ennek következtében 

nagyon aránytalanul oszolnak el az egyháztagok 
számarányához képest. 

Arra fölösleges szót vesztegetni, hogy ez így 
nem felel meg az igazságnak, méltányosságnak. 

Legjobb volna általános, arányos rendezést 
eszközölni ; de mivel ez régi viszonyokat bolygatna 
meg, vagyoni érdekeket is érintene, nemzetiségi fél-
tékenységet is ébresztene : legalább a legszükségesebb, 
halaszthatatlan változásokat mégis elő kell készíteni, 
végre kell hajtani. 

Ilyen a helyzet a békési egyházmegyében. 
A dunáninneni kerület népessége 174,000, a 

dunántúlié 217,000, a tiszaié 157,000, a bányaié 
408,000 lélek; magáé a békési esperességé 116,000. 
Majdnem egy kerületét közelíti meg egymaga! 

Akár alakítunk — a mint bizony kívánatos is 
volna! — külön alföldi egyházkerületet, akár nem; 
a békési egyházmegye nem maradhat így, kisebb 
részekre kell szakadnia, annyival is inkább, mert a 
fejlődés ezen természetes haladása nem nehezítené, 
nem akadályozná, sőt inkább előmozdítaná az új, 
alföldi egyházkerület alakulását. 

A mostani állapotnak mi békési esperességbeliek 
sok kárát valljuk. 

A közterheket : egyházmegyei, kerületi stb. 
terheket lélekszám arányában vetik ki, a jogokat 
azonban nem élvezhetjük ugyanolyan arányban. 

A mostani zsinat javaslata szerint a békési 
egyházmegye 8 képviselőt küldhet a kerületi gyű-
lésre az esperesen és felügyelőn kívül, ez összesen 10 ; 
ha azonban négy egyházmegyére oszlanék a mostani 
békési : küldene húszat; a zsinatra küldhetünk most 
négy képviselőt, akkor küldhetnénk nyolczat. 

A mostani állapotnak kárát vallják tanítóink is. 
Ugyanis a Zsedényi-féle 100 frtos dijat egyház-
megyénkint osztják ki ; a barsi esperességben 5, a 
bánságiban 36, a budapestiben 25 tanító működik, 
a békésiben 106; amazokra tehát sokkal hamarabb 
kerül a sor, mint emezekre. 
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Döntő azonban minden esetre az egyházi köz-
igazgatás érdeke. 

Lehet-e meleg, élénk, bizalmas összeköttetést 
csak képzelni is olyan nagy területen lakó lelkészek, 
tanítók, felügyelők, gondnokok, egyháztagok között, 
mint a békési egyházmegye, melynek tagjai laknak: 
Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagy-Kún-Szolnok, 
Arad, Torontálmegyék területén?! Évenkint egy-
szer, akkor is csak futólag érintkezhetnek egy-
mással még a lelkészek is, az egyházmegyei gyű-
lésen; a tanítók talán egész életükben nem látják 
kartársaikat, hogyan fejlődnék ezeknél igazi köz-
szellem, mely hat, él és éltet?! Vagy hogyan ismerje 
meg igazán az esperes és a felügyelő az egyház-
megye területén lakó hivatalnokokat és egyház-
tagokat, úgy hogy a közös működésbe bevonhassa, 
a közös czélra törekvésben lelkesítse, vezesse, hiszen 
nem is látja őket másutt, mint az egyházmegyei 
gyűlésen, mikor a sok dolog és kevés idő miatt csak 
köszöntést válthat velők. 

A felsorolt megyék hatóságain kivül még H.-
M.-Vásárhely, Szeged, Arad sz. kir. városok ható-
ságaival is kell az elnökségnek érintkeznie, mennyi 
idő kell azokat kiismernie, intézkedéseiket figyelem-
mel kisérnie, őket a mi ügyeinkkel megismertetni; 
mennyivel gyorsabban, alaposabban, sikeresebben 
tehetné azt kevesebb hatósággal, kevesebb hatóság 
területén ! 

A mely ok vezette a zsinatot, midőn elhatározta 
azt, hogy 10,000-nél több tagból álló gyülekezetnek 
minden 5000-re új lelkészt kell alkalmaznia, ugyan-
azon ok követeli azt is, hogy a túlságos nagy ter-
jedelmű és népességű egyházmegyéket is feloszsza, 
mert különben azok tehetetlen tömeggé válnak, 
melyekben nincs szellem, ninc3 lélek, nincs élet. 
Gépezet csak, az is nehézkes, lassú, rossz. 

A zsinati javaslat — igen helyesen — fel-
adatává teszi az esperesnek és felügyelőnek az egyház-
községeket és az iskolákat koronkint meglátogatni. 
Az esperes azonban egyszersmind valamely gyüle-
kezetnek, még pedig többnyire valamely nagy 
gyülekezetnek, lelkésze is; mennyi időre kell hazulról 
eltávoznia, hogy 106 iskolát meglátogasson, meg-
ismerjen. 

Most alig egyéb az esperesi hivatal, mint gyű-
lési elnökösködés, rendeletek körözője. 

Sokkal egészségesebb élet, tevékenyebb mű-
ködés fejlődnék az egyes részekben, ha nem ilyen 
nagy tömegbe volnának összezsúfolva, melyben egy-
mástól mozdulni sem birnak. 

Új anyagyülekezetek keletkezését is elősegítené 
az új felosztás. Hiszen ez a mostani állapot csak 
nem maradhat meg továbbra is?! Kondoroson, a 
h.-m.-vásárhelyi pusztán, Meggyesen felszentelt lel-
készek működnek, minden lelkészi cselekvényt végez-
nek, de gyülekezetük még sem anyagyülekezet, — 
miért ne legyenek ezek önállóak, hiszen a népesség 
is, a határ is elegendő anyagyülekezet alakítására. 
Mi az ilyen lelkész : káplán, helyettes, lelkész? 

Sem nekik, sem mostani anyagyülekezetüknek, 

sem általában az egyházi életnek nem áll érdekében 
föntartani a mostani viszonyt, melyben voltakép 
senki sem tudja, hogy micsoda : főnök, társ vagy 
segéd? anya-, leánygyülekezet vagy csak kiegészítő 
rész, tehát voltakép semmiben önálló? ki intézkedjék, 
ki hajtsa végre, ki legyen felelős? Vagy ki és mily 
fokig van jogosítva, kötelezve valamire?! 

Az orosházi egyházhoz ta tozó leányegyházakat 
mentül előbb anyagyülekezetekké kell fejleszteni; 
Sz.-Szt.-Tornyán 1186, P.-Földvárott 1514, N.-Szé-
náson 1786 evang. hitű lakik; most ott a tanító 
levita is s mint ilyen keresztel, temet, prédikál, a 
gyülekezet igazgatását az egyháztanács elnöke gya-
nánt vezeti s azonfelül 200—240 gyermeket tanít 
egy iskolában. 

Békésvármegye legujabbi utasítása értelmében 
ezek még egy- egy iskolát lesznek kötelesek állítani : 
akkor két-két tanító lenne a gyülekezetnél, de lel-
kész egy sem; holott megfordítva sokkal természe-
tesebb, az egyház érdekében sokkal megfelelőbb 
lenne ez : legyen ott lelkész s az egyszersmind szük-
ség esetében egyelőre tanítson a felsőbb osztályok-
ban; hiszen arra a lelkésznek sokkal inkább képes-
nek kell lennie, mint a tanítónak a lelkészi teendők 
végezésére. 

Azt is tekintetbe kell vennünk, hogy az új 
zsinati törvények szerint „oly anyaegyházközségek, 
melyek 10,000 léi éknél nagyobb népességgel birnak, 
a lelkipásztorkodás kellő módon gyakorolhatása 
végett 5000 lelkenkint körökbe osztatnak be." 
E szerint Csabán még 2, Szarvason még 2, Oros-
házán még 1 lelkészi állomást kell szervezni. 

A lelkésznek, ha hivatását komolyan veszi, nem 
szabad azzal megelégednie, hogy egyedül a felekezeti 
jellegű iskolákat kisérje figyelemmel, hanem a köz-
ségi, állami, polgári, ipar- és felsőbb iskolákat is, 
sőt ezeket talán még nagyobb mértékben, mert a 
növendékek ezekben ki vannak téve más felekezet-
beli vagy felekezétünk elleni befolyásnak. E tekintet-
ben nem hagyhatjuk figyelmen kivül, hogy Sze-
geden, Aradon, Hódmező-Vásárhelyen, Szentesen, 
Makón nagy számban tanulnak felekezetünkbeli nö-
vendékek olyan iskolákban, melyek nem a mi fele-
kezetünk hatása alatt állanak; továbbá Szarvason 
főgymnasium, Csabán algymnasium, polgári leány-
iskola, Orosházán polgári iskola, ezeken kivül min-
denütt ismétlő és iparos iskolák : ezekre mindnyájára 
ki kellene terjeszteni a helyi lelkésznek a gond-
viselést, az esperesnek az ellenőrzést, felügyeletet; 
már pedig azt még csak gondolni sem lehet, hogy 
a saját népes gyülekezet gondjai mellett kellő figyel-
met és időt fordíthasson az esperes ilyen nagy 
egyházmegyében, mint most a békési. 

A felosztásnak nem kicsiny haszna keletkeznék 
abból is, hogy egy helyett három esperes és három 
felügyelő kapna munkakört, munkakedvének, tehet-
ségének megfelelő tért, nemes versenyre szállnának 
maguk is, egyházmegyéjük is a szent ügy lelkes 
szolgálatában. 

Mellőzhetetlen, halaszthatatlan tehát a békési 
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esperesség felosztása, s annak jótékony hatása csak-
hamar mutatkoznék az egyházi közigazgatás, a tan-
ügy mezején, a valláserkölcsi és felekezeti életben, 
s a kerületi gyűlésen való méltányosabb fokú be-
folyás gyakorlásában. 

Az a kérdés már most: hogyan lehetne és kel-
lene a mi egyházmegyénket széttagolni? 

Nézetem szerint legczélszerübb volna a mostani 
helyzet alapján három csoportba osztani az esperes-
séget, s akkor így csoportosulnának a gyülekezetek 
új egyházmegyékbe : 

1. Arad-csanádi esperesség: Alberti, Ambrózfalva, 
Apatelek, Arad, Bánhegyes, Makó, Nagylak, Pitva-
ros, Szemlak, N. Sz. Miklós, Uj-F.-Varsánd, Meggyes ; 
13 lelkész, 20 tanító, 20.000 lélek. 

2. Békési esperesség: M. Berény, B. Csaba, 
T. Földvár, Gyoma, Szarvas, Kondoros ; 10 lelkész. 
64 tanító, 55.000 lélek. 

3. Békés-csongrádi esperesség: Bánfalva, Csor-
vás, T. Komlós, Orosháza, Szeged, Szentes, H. M. 
Vásárhely; 9 lelkész, 33 tanító, 34.000 lélek. 

Természetesen nemcsak a helyi viszonyokat, ha-
nem az országosakat is figyelembe kell venni ilyen 
terveknél. Csakhogy ezen szempontból is méltányos, 
az átlagnak megfelelő lenne az új felosztás. 

Nézzük csak a számokat: hogyan oszlik fel a 
népesség most? hogyan az én javaslatom szerint? 

Hány e igyháztag esik 
Kerületbeu 1 lelkészre 1 tauítóra 1 gyülekezetre 1 esperességre 

dunáninneni 1710 820 1750 21870 
dunántúli 1290 570 1270 18090 
tiszai 1060 440 1070 17550 
bányai 1760 730 1860 45370 
békési esp. 3640 1100 4860 116640 
Javaslatom szeriut: 

arad-csanádi 1530 1000 1060 20000 
békési 5500 860 9160 55000 
békés-csongr. 3770 1030 4850 34000 

Egy pillantás e számokra megczáfolhatlanul bi-
zonyítja, hogy jogunk és okunk van törekedni nagy 
egyházmegyénk szétosztására az országos átlag 
szerint is. 

Ha pedig a felosztás alapjául azt az időt ve-
szem, mikor a terv körülbelől valósággá is lehet, 
mikor a zsinati javaslat érvénybe lép: a lelkészek, 
tanítók és gyülekezetek száma akkor még nagyobb 
lesz ! 

Közlekedés tekintetében a legelőnyösebb a fel-
osztás: mindegyik csoportnak megvan a maga vas-
út ja : könnyen, kényelmesen érintkezhetnek az össze-
tartozók. 

Tervem első megpendítésekor azt az aggodalmat 
hallottam felemlíteni, hogy nemzetiségi tekintetből 
káros volna az ilyen csoportosítás. 

Erre is gondoltam előre, de kijelentem, hogy 
nem szeretem az egyházban a politikát, s nem ido-
mítom az egyház maradandó érdekeit a politika vál-
tozandó tüneteihez, s ha egyházi szempontból vala-

mit szükségesnek ismerek fel, muló politikai okok 
miatt nem mellőzöm. 

Tény az, hogy a mostani békési egyházmegyé-
ben is többségben vannak a tót hivek, papok és 
tanítók, többségben lennének két esperességben javas-
latom szerint is ; de a magyarok és németek is oly 
nagy számban vannak e két esperességben is, hogy 
minden veszedelmes törekvést képesek lesznek ellen-
súlyozni, sőt megakadályozni, még ha minden tót 
pap pánszláv lenne is ; azt pedig már csak feltételezni 
sem szabad talán ? ! Azonfelül a törvény, a nyilvános-
ság, a sajtó, a felsőbb egyházi hatóságok is a haza-
fias rész támogatására szolgálnak. 

Van még két fontos körülmény, a mit meg 
kell említenem : a szarvasi főiskola, meg az özvegy-
árva intézetek ügye. Mindkettő a mostani esperes-
ségnek ügye. 

Nézetem szerint közösnek maradna mindkettő a 
felosztás után is, az esperességek által választott kö-
zös tanács vezetése alatt, s esetleg kerületivé fejlőd-
nének a majdan alakítandó alföldi egyházkerület 
számára. A részletekre nézve csak akkor volna idő-
szerű és szükséges a javaslatot kidolgozni, ha a fő-
dologban : az esperesség megosztásában megegyezünk. 
Nem volna nehéz ezek további közös kormányzására 
nézve alkalmas módot találni ; viszont ezek miatt 
nem volna helyes az egyházi közigazgatás szempont-
jából nagyon szükséges felosztást elhalasztani. 

A czélszerűség kivánja ezt, a zsinat az alkalmat 
kin álja erre ! Veres József. 

Ily czím alatt jelent meg e b. lapok mult évi 
49-ik számában Minimus aláírással egy czikk, reflek-
tálva a pozsonyi theol. akadémia fennállásának 10-ik 
évfordulóján tartott igazgatói megnyitó-beszéd azon 
szavaira: „előbb-utóbb szükségszerű az, hogy theol. 
akadémiánk theol. fakultássá váljék ;" továbbá: „ok-
vetlen szükséges, hogy akadémiánkon egy prot. tanár-
képzőnek is legalább alapjait megvessük." Mindkét, 
de különösen az utóbbi követelménynek, — egy 
prot. tanárképző mielőbbi létesítésének szükségét és 
kiváló fontosságát prot. egyházunkra nézve, azt 
hiszem, senki se vonja kétségbe. — Élénken érzi ezt 
mindenki, a ki látja, mint lépnek le erejük fogytá-
val egymásután a küzdőtérről a régi prot. tanári 
gárda tagjai s mily gyéren sorakoznak helyükbe az 
új harczosok, — olyanok, kik nem pusztán az okta-
tás, hanem a valódi prot. szellemű nevelés terén 
folytassák az eltávozók által félbenhagyott harczot. 
— Ez a tapasztalás vezette a theol. akadémia nagyon 
t. igazgatóját a jelzett követelmény kimondására, s 
bizonyára ez vezette Minimust is arra, hogy kifejtse 
véleményét, mikép gondolja ő a kérdés megoldását. 

A Minimus által ajánlott megoldási mód azon-
ban legkevésbbé sem alkalmas arra, hogy a szük-
ségen segítsen, sőt megvalósítása még több bajnak, 



zavarnak válnék kutforrásává. — Miért óhajtja 
ugyanis Minimus a prot. tanárképző felállítását? 
Azért, „hogy papjaink egyszersmind végzett tanárok 
s tanáraink egyszersmind végzett theologusok is 
legyenek." Ha ez a czél, akkor kis újjunkat is 
szükségtelen megmozdítanunk a jelen állapotok meg-
változtatására ; ezt elérhetjük mostani eszközeinkkel 
is. — Minden theologusnak szabadságában, illetőleg 
jogában áll theol. tanulmányainak befejezése után 
bármelyik hazai egyetemünk filozofiai fakultására 
beiratkozni. Elvégzett theol. tanulmányait beszámít-
ják két, illetve egy évbe, — a szerint, a mily szak-
csoportot választ, s így két, illetve három év alatt 
tanári szakvizsgálatot tehet. — Az ily theologiát 
végzett egyént csak nem kell aztán féltenünk, hogy 
két-három év múlva prot. szellem nélkül kerül ki 
az állami tanintézetből. — Nem kellene tehát egye-
bet cselekednünk, mint kötelezővé tenni a tanári 
képesítés megszerzését minden theologusra, minden 
tanárjelöltre s a Minimus által kitűzött czél el volna 
érve, — lennének lelkész-tanáraink s tanár-lelké-
szeink. S az a czél csakis a most említett utón volna 
elérhető. 

Minimus azonban más módon gondolja czélját 
megvalósíthatónak. — „Tegyük át a theol. akadé-
miát Budapestre —- ez által alkalmat nyujtunk a 
theologusoknak, hogy magukat valamely tanári szakra 
— s a filozofusoknak, hogy magukat a lelkészi 
pályára előkészítsék." — Sőt „kötelességgé tenné s 
a lelkészi hivatalra való választhatóság feltételeként 
megkövetelné, hogy az illető legalább két évig tanári 
hivatalt viseljen." Miután sehol se szól czikkében a 
tanulmányi időnek 6 — 8 évre való felemeléséről fel 
kell tennünk, hogy a kétféle képesítés megszerzését 
egy és ugyanazon idő — 4 év — alatt véli elér-
hetőnek, sőt erre czikke egy helyén egész határozot-
tan 4—5 évet szán. — Ez azonban fizikai lehetetlen-
ség. — A theologusnak legalább 25 órája van heten-
ként ; ugyanannyit vegyünk csak fel a tanárjelöltnek 
is (pedig annak van 30—35 is) ez együtt heti 50 
óra, miből minden napra 8 — 9 esik. — Ha Minimus 
ismer oly fiatal embert, a ki ezt 4 éven át kibírja 
s mellette éjjelenként (mert nappal egyetemen s 
akadémián ül) azt az óriási anyagot, a mit két szak-
pályára való készülés nyújt, áttanulmányozza s hat 
vizsgálatot letesz, azonfölül ha szegény — a milyen 
pedig a többség — önfentartása végett naponként 
korrepetitoroskodik, vagy más effélével foglalkozik : 
én készséggel meghajlom e csodás lény előtt s öröm-
mel elismerem a szóban levő terv helyességét. Addig 
azonban nagyon is kételkedem, s kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy ez egy körülmény maga elég Mi-
nimus egész okoskodásának halomra döntésére. — 
Ehhez járul még, hogy lehetetlen volna a theol. 
akadémia órarendjét — még ha erre az egyet, ta-
nári kar némileg tekintettel lenne is — az egyetem 
filozofiai fakultásának órarendjével oly módon kom-
binálni, hogy a legtöbb theol. óra összeütközésbe ne 
jöjjön a bölcsészetiekkel. Már pedig ugyanazon hall-
gató egyszerre két helyen nem lehetne. 

De tegyük fel, hogy bármikép az általa kitű-
zött czél megvalósulna. Mi haszna lenne ennek? Az, 
„hogy a végzett theologusnak nem kellene 40 frt 
fizetés mellett káplánkoduia évekig," mert menne 
tanárnak, sőt „nem is volna választható két évi 
tanárkodás előtt." No ez ugyan kétes értékű haszon. 
Nem tekintve, hogy utóbb a sok tanár-theologus 
számára új gymnasiumokat kellene íelállítanunk — 
ez a két, vagy ha tetszik három négy évi tanárkodás, a 
folytonos személy-változások s a kezdő fiatal embe-
rek paedagogiai kísérletezése, (mert hisz itt is a gya-
korlat tesz mesterré), hogy előnyére válnék-e a ne-
velés s oktatásügynek, azt kiki könnyen megítélheti. 
— A két év elteltével aztán megválasztva átvenné 
a végzett tanár-theologus valamely gyülekezet lelkészi 
vezetését. — Hogy milyen lenne ez különösen az 
első időben a megelőző kápláni gyakorlat nélkül — 
pláne, mikor a két év alatt a theologián tanultakból 
is már sok feledésbe ment, pedig a theol. elméleti 
képzés különben is rászorul a kápláni gyakorlatra; 
— hogy nem koczkáztatná-e ez sokszor egy gyüle-
kezet szellemi s anyagi jólétét — annak megitélését 
ismét az olvasóra bizom. — Nem fogadható el az 
erdélyi szász egyházra való hivatkozás, egyrészt, 
mert ott egészen más, sajátságos viszonyok vannak, 
másrészt, mert az ottani gyakorlat, egy régi tradi-
tiónak maradványa s ma már szintén elavult s gya-
korlati haszna nem igen mutatható ki. — De meg 
egészen más is ama gyakorlat, mint a milyet czikk-
iró a káplánság kikerülése végett tervez. — A káp-
lánok sokszor sanyarú, szomorú helyzetén nem az-
által segíthetünk, hogy egy pályájuktól eltérő kerülő 
útra vezetjük őket, hanem azáltal, ha azt a 40 frtot 
emeljük fel valami illendő összegre. 

(Vége következik.) 

Holczhammer János. 

Evang. k i i . anyaszentegyház i l a 
középiskola. 

(Vége.) 

Nem panaszkép mondom s engedelmet kérek, 
ha már megint magamra hivatkozom. Öt gyüleke-
zetben összesen 3000 lélek gondozása van reám bizva; 
iskolák száma : négy, hat tanítóval ! A mult évi né-
pesedési mozgalom a következő eredményt mutatja: 
született 100 gyermek; meghalt 79 egyén (17-et 
kivéve, távolabb-közelebb eső filiákban); esküdött 29 
pár ; gyónt 3000, beteggyóntatást kivánt 26 egyén 
s ehhez — egymagam állok itt! Aztán akkor kit 
okozzak, mikor annak a szegény betegnek, kinek 
meglátogatására már hetek óta nem sikerült időt 
szakítanom, egy szép napon „halotti levelét" hoz-
zák? Hát aztán mit szóljanak azok a kartársak, kik 
két, három, négy-annyi lélekkel biró gyülekezet élén 
állanak ! 
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Római katholikus „szomszéd uram", kevesebb 
lélekszám mellett 3 — m o n d d : bárom segédlelkész-
szel dolgozik ; pedig annak nem kell évente — cse-
kély számítással — 2 0 0 beszédet tartania ! 

Ebben igyekezzünk a róm. katli. egyházzal 
versenyre kelni, ne pedig — középiskolák fenntar-
tásában ! Ez olyan luxus, a melyet a r. katholikus 
egyház — roppant vagyona mellett — megengedhet 
magának, megengedhet másrészt annyival inkább, 
mert azok előbb teljesítenek az ő egyházuk érdeké-
ben missiót, mint a mieink, mert minden középis-
kolai tanáruk — felszentelt pap ! 

Mikor fog evang. egyházunk valahára annak 
tudatára ébredni, hogy hivatása az, mely a kovászé? 
Mikor fogja működését, figyelmét a hivők seregére 
fordítani, magát első sorban annak tekinteni, a mire 
hivatva van, K r i s z t u s e v a n g é l i o m a l e t é t e -
m é n y e s é n e k , b i z o m á n y o s á n a k ? 

Vagy attól féltjük tán ifjúságunkat, hogy az 
állam nem fogná oly jól és alaposan megtaníthatni 
az általános míveltséghez kivánatos tudományokra, 
mint mi ; vagy attól félünk, hogy az államnak nem 
áll érdekében, hogy az ifjúság vallásos-erkölcsi ne-
velésben részesüljön s ép ezért nem fogja - megen-
gedni, sőt nem fogja egyenesen k ö v e t e l n i az 
egyházaktól — tehát a miénktől is! — hogy a 
maga ifjúságának ily neveléséről gondoskodjék? 

Ne ámítsuk magunkat ! Nekünk — az evang. 
egyházunk alapja, érdeke, feladata — a hivő közön-
ség, hivő sereg kell, ezt pedig a legegyháziasabb 
középiskolai nevelés sem fogja megteremteni, nem 
annál kevésbbé, mert ebben nem mindenki részesül ! 

Miért nem folyamodnak középiskoláink nagyobb 
építkezéseknél, beruházásoknál stb. az áldott Gusztáv-
Adolf egylethez? 

Miért részesült ez utóbbi részéről hazánkban 
egyetlen egy támogatásban s ez is csak azért, mert 
„ottkünn" abban az édes reményben ringatják ma-
gukat, hogy ez a németségnek védbástyája! Azért, 
mert kétségkívül azt a feleletet kapnók, hogy közép-
iskolák fentartása nem képezheti egy szegény, támo-
gatásra szoruló egyháznak feladatát! s ha nekünk 
olyan sok a pénzünk, minek kérünk akkor szegény 
gyülekezeteink részére ? 

Ha evang. egyházunknak i g a z é r d e k e i t 
akarjuk előmozdítani, n e v o n u l j u n k a v i l á g i 
t u d o m á n y o s s á g á g y ú i v a l , f e g y v e r e i v e l — 
a f e l l e g v á r b a , u y u g o d t a n n é z v e , m i k é n t 
v é s z el a l a n t a „ n é p " , m e l y h i t és t u d o -
m á n y n é l k ü l v a l ó ? 

A mi népünknek, a hivő közönségnek édes-
kevés érdeke van abban, ha iskoláinkban bármily 
kitűnően tanítják a mathematikát és görög nyelvtant ! 
O néki más kell ! Lelkes vezérsereg, kórházak, sze-
gény-ápoldák, leányiskolák, hol nekünk evang. anyá-
kat nevelnek ; diakonissaintézetek, árvaházak, men-
helyek, templomok, iskolák s ezekben az, a mi 
mindent áthat, a mi mindent újjá szül, a mi min-
dennek alapja, kezdete és vége, eredete és czélja: 

K r i s z t u s n e v e é s e v a n g e l i o m a ! 

Ezt hát ne késsünk neki megadni, mert bizony-
bizony kérdőre fogunk még érte vonattatni! S ha 
ez megvan, behat iskoláinkba, házainkba, a szi-
vekbe, akkor nincs mit félnünk a gonosztól, az 
velünk van örömünkben, bánatunkban, életünkben, 
halálunkban mind e világ végezetéig ! Amen ! sv. 

György püspök ukáza. 
Azt hinné az ember, hogy századunk sokat 

emlegetett felvilágosultsága végkép kiölte már az 
ultramontán törekvések középkori konkolyhintő szel-
lemének még a csiráját is. Annyian s oly garral 
hordozzák ajkaikon a szabadelvűséget, hogy azt hi-
hetné az ember, annak gyökere valóban a szívnek 
mélyén csírázik. De hát a nézőtérről nem igen lát 
az ember az élet nagy színpadának kulisszái mögé. 
Csak nagy néha, ha meglebben egy kissé a függöny, 
látszik ki a — lóláb. 

Ahol a felekezetek közti türelmetlenség átkos 
magvát hintik, ott mindig az elsők soraiban suhog 
„(jyörgy püspök* ismeretes csuhája. Boldogult Czé-
kus püspök volna a megmondhatója, mennyi baj 
volt mindig e felvilágosult főpásztorral ! Tudjuk, 
hogy a keresztyén szeretetnek és a krisztusi szelíd-
ségnek és békének nemes munkáját mindenkor tel-
jes odaadással hátráltatta. S ezt a neki tetsző, való-
ban keresztyén püspökhöz méltó munkát egész sport-
szerűleg űzi, oly annyira, hogy az állam törvényeit 
nemcsak nem respektálja, hanem még a Felség jo-
gait is nem létezőknek tekinteni s azokat semmibe 
venni is elég merész. Hogy miért tűri ezt az állam, 
miért nem vet határt e vakmerőségnek, nem értem. 
Hogy miért szabad ez egy embernek a törvénytelen-
ségek egész sorát bűnhődés nélkül elkövetnie, minden-
esetre csak az államhatalom kezelőinek gyengeségéből, 
tehetetlenségéből lehet megmagyarázni. 

íme legújabb hőstette. 
Csak a napokban történt, hogy egy evangeli-

kus férfi egy r. kath. hajadont eljegyezvén, a ki-
hirdetés megtörténte után a menyasszony illetékes 
lelkészéhez ment, hogy vele az esküvőről értekezzék. 
A plébánost otthon nem találván, annak titkára, a 
gazdasszony fogadta őt s előre is tudatta vele, hogy 
az esketésből nem lesz semmi, mert a püspöktől le-
vél érkezett, mely a plébánosnak már eddigi enge-
dékenységét is megrótta. Mindjárt ki is hozta a le-
velet, hogy olvassa el. Az álmélkodó vőlegény a 
levéllel együtt azonnal a maga főespereséhez utazott, 
hogy tőle tanácsot kérjen. 

A levél szószerinti szövege a következő : 
N. 83/1893. Tisztelendő Plébános úr! Nagy és 

fontos okok behatása alatt érlelődött meg elhatáro-
zásom, hogy a vegyes vallás tiltott akadálya alól 
felmentvényt egyáltalán adni nem fogok. Az okok 
ismeretesek Tisztséged előtt 35. sz. a kelt leiratom-
ból, a melyekből kifolyólag kivételt a W. R. jegye-
sekre nézve sem tehetek, akiket nem kellett volna 



kihirdetnie, mielőtt felmentvényt nem nyertek. Ha 
a nem kath. fél a kath. vallásnak meg nem nyer-
hető, igyekezzék a kath. félt meggyőzni arról, hogy 
tiszteségesebb dolog a plébánián, esetleg a sekres-
tyében passiva assistentia mellett egybekelni, mint e 
végből az evang. templomba menni. Többiben ájta-
tos imáiba ajánlott őszinte hajlammal vagyok Rozs-
nyón, 1893. január hó 16-án Tségednek Krban ro-
kona György s. k. püspök. 

Ehhez akár commentár sem kell. Látható ebből, 
hogy György püspök még most sem jutott el annak 
tudomására, hogy Magyarországon csak egy törvény 
van, mely a vallásügyeket szabályozza, s hogy az a 
házasfelek vallásának különbözőségét házassági aka-
dályul nem ismeri s így az alól felmentésre legkeve-
sebb szükség sincs; hogy a vegyes házasokat kihir-
detni kötelesség, vagy ha ki nem hirdeti is egy :•: 
vagy másik fél, legfölebb korlátolt észjárásáról tesz 
tanúságot, de azzal a házasság létrejöttét egyáltalán 
nem gátolja; hogy a kath. egyház re versalist nem 
követelhet s ha esetleg vesz is, az teljesen érvény-
telen, hogy a legkevesebb okos embernek van kedve 
visszafelé haladni s protestánsból pápistává lenni ; 
hogy nagyon is nagy ellenmondásba kerül a püspök 
úr azzal, hogy az evang. félt kényszeríteni akarja 
hite megtagadására, mikor manapság divattá vált 
nálunk a vallás dolgában a lelkiismereti szabadság 
hangoztatása és követelése ; s hogy csak a végletekig 
korlátolt észjárás mondhatja, hogy tiszteségesebb a 
kath. parochia esetleg bűnökkel fertőzött papi szobá-
jában, mint egy istennek szentelt templomban egybe-
kelni. Valóban hitelt kell adnom annak a józan 
gondolkodású kath. orvosnak, aki e levél elolvasására 
ily szavakra fakadt: „Ilyeneket csak egy aggság 
miatt bekövetkezett agylágyulásban szenvedő ember 
írhat. " 

De ha beteg is, szomorú az, hogy ezt a szere-
tet vallásának egyik püspöke írta. Valóban, ha az 
Ur még egyszer megjelennék e földön, bizvást meg-
ismételhetné a jerusalemi templomtisztítás jelenetét. 
Nagyon szomorú jelensége ez az ultramontáu bigot-
tismus vakmerőségének. 

S tették ezt intelligens emberrel, aki tudott 
magán segíteni; de képzelhető ebből, mit tehetnek a 
szegény tudatlan néppel, mely azt sem tudja, hová 
forduljon orvoslásért ! 

S a legszomorúbb a dologban az, hogy az állam 
mindezt tudja, látja s eltűri, hogy az állam fennálló 
törvényei ellen nyiltan demonstráljanak, sőt hogy 
másokat is hasonló eljárásra bujtogassanak és nincs 
senki, aki a törvénytiprónak odakiáltaná: eddig s 
ne tovább ! 

Ugyan mit tennének mi velünk, ha mi a tör-
vény egyik vagy másik intézkedését fumigálván, az 
engedelmességet megtagadnók ! ? Ha a mi püspökeink 
ily szellemű leiratokkal bujtogatnák papjaikat a fenn-
álló rend felforgatására? — — 

De ezt fel se lehet tenni, mert mi nem csak 
szájjal és az élvezett milliók kedvéért szeretjük a 
hazát, hanem bár mostohán bánik is el velünk, bár 

nem is részesít bennünket elég erélyes védelemben : 
engedelmeskedünk minden törvényének, mig törvény, 
mert szívből, mert igazán, mert önzetlenül szeretjük 
a hazát ! 

György püspök ez ukáza valóban szégyenletes: 
szégyenletes a hazára nézve, hogy benne büntetlenül 
megtörténhetik ilyesmi, — szégyenletes az egész 
keresztyénségre nézve, hogy Krisztus vallásának 
papjai ily módon hintik a konkolyt, az átkos vissza-
vonás és gyűlölködés magvát a helyett, hogy hiva-
tásuk szerint szeretettel, békeséggel és türelemmel 
igyekezvén az ellentéteket elsimítani, a nép boldog-
ságát előmozdítani törekednének. Nekünk pedig intő 
példa ez, hogy 

A régi ellenség 
Nem távozott el még ! 
Erőszak és gonosz csel, 
Mit fegyverül visel : 
E földön nincsen mása. 

Raff'ay Sándor. 

A pancsovai egyház krónikájának aranylapja. A pancsovai 
ágost. hitv. ev. egyház krónikájának van egy lapja — 
a r a n y l a p n a k nevezném — melyen szóról szóra a követ-
kezők olvashatók : 

„Gurer József gyógyszerész úr, a hírneves Vandrák 
András eperjesi tanárnak méltó nagybátyja, a városi tanács-
nak decretuma értelmében ev. gyülekezetének inspectoráúl 
kineveztetve, valódi ev. buzgalommal működik hitrokonai-
nak érdekében. Listával a kezében, házról házra jár ado-
mányokat gyűjtendő egy ev. imaház felépítésére, s a sze-
retet megkoronázza a müvét. 

„Szeretem felebarátomat mint önnön magamat", írja 
egy szerb a gyűjtőívra s 100 pengő forintot ád. Ugy 
szintén Jankovics úr 100 frtot. Ioannovics 100 frtot. Miro-
savlevics 50 frtot. Jagodics Koszta 50 frtot. Kosztics P. 
20 frtot. Kudriczy 20 frtot és sok más szerb és róm. ka-
tholikus adakozik e czélra 2 frttól egész 25 frtig, mind 
pengő pénzben." 

Valóban fényes lapja ez a pancsovai egyház króni-
kájának, fényes tanúbizonysága a valódi felebaráti szere-
tetnek jó városunk múltjából, melyen a legkésőbb unokák 
is épülhetnek. 

Azóta 40 hosszú év múlt el. Az idők viharaiban s 
küzdelmeiben azóta sok ment tönkre; négy évtized alatt 
sok lett gyarlóvá, sok megavult s megmásúlt. 

Imaházunk, eredetileg csak 312 ev. lélek számára e 
városban felépítve, az 1691 lélekre falszaporodott gyüle-
kezetünknek már nagyon is szűk s az idő vas foga alatt 
sokat szenvedett. 

Egyháztanácsunk ismét azon kényszerhelyzetbe ju-
tott, hogy listával a kezében a helybeli polgárságnak fele-
baráti szeretetéhez és ismert áldozatkészségéhez appelláljon. 

Elődeinek nyomdokaiba lépve meg is tette, bizva 
Urunk s Mesterünk ama Ígéretében : 

„Kérjetek, és megadatik néktek ; zörgessetek, és meg-



nyittatik néktek." S valamint 40 év előtt, úgy most is 
minden gondozást és fáradozást megkoronázta a szeretet. 

„Hit, remény, szeretet", ez a három az igazi 'út-
mutató és útegyengető polgártársaink szivéhez s a béke s 
jó egyetértés fentartására az egyedül megbízható hármas 
szövetség, melynek nagyhatalma a szeretet. Mert „a sze-
retet soha el nem fogy", holott mindenek megszűnnek. I t t 
sem fogyott meg. „A dogma, betű s forma szétválasztó 
jéghasadékai felett, manapság ezren fognak egymással 
kezet s vállvetve együtt viaskodnak ama nagy küzdelem-
ben, a hol az emberek végetlen irgalma harczol az emberi-
ség végetlen nyomorával." 

Ezen nemes harczosok sorából, kik felebarátaik jó 
voltáért tusakodnak, ez egyszer városunknak egy róm. 
kath. polgára lépett a síkra s ritka nagylelkűséggel az 
e l s ő áldozatot tette le ev. polgártársainak az oltárára. 

W e i f e r t I g n á c z , annak a nemesszívű gör. kel. 
névtelennek szavaival : „Szeretem felebarátomat mint önnön 
magamat," templom alapunk javára az ő, neje s kitűnő 
fia nevében 150 frtot adományozott s ilyeténképen k a-
t h o l i k u s l é t é r e egy ev . t e m p l o m n a k városunkban 
való felépítésére az e l s ő követ rakta le. 

Ezen igazán nagylelkű tett méltóan sorakozik a fele-
baráti szeretetnek azon művei mellé, melyekről krónikánk 
aranylapja említést tesz s 1891. évi ápril 23-dika Weifert 
nevével a sok más ünnepelt nappal s névvel együtt egyház-
községünkre nézve örökké emlékezetes lesz. 

Weifert adománya a követ mozgásba hozván, alapunk 
örvendetes progressióban kezdett növekedni. Bizonyitékúl 
álljanak itt krónikánk aranylapjának egynehány adatai : 

Jobbmódu híveink közül adakoztak : Huber J. egyh. 
felügyelő 100 frtot; Voltmann E. curator 50 frt; volt 
egyh. pénztárnok Engler H. 50 frt ; mostani pénztárnokunk 
Konkoly S. 30 frt; Weisz H. 50 frt; báró Leonhardi K , 
cs. és k. huszárkapitány 10 frt; Mayer A. 100 frankot 
aranyban ; Roth G., törvényszéki elnök 25 frt ; Lostorfer 
Fr. 10 frt; Duderstadt, igazg. 10 frt; Beyer V., állat-
orvos 11 frt. 

Gör. kel. szerb, polgárok közül hálára köteleztek ben-
nünket : 

Ivanovics Vazul, földesúr, ki 100 frtot adományozott; 
Csurcsin Vásza 25 frt; Csurcsin Milessa 25 frt; Stojano-
vics Gy. 25 frt; Stojanovics Anna 25 frt; Leonhardi M. 
báróné 50 frt; Leményi Pompiliusné 15 frt; Jagodicsné 
10 frt; Dr. Kassapinovics Sv. 10 frt. 

A róm. kath. polgártársaink közül kiváltak adomá-
nyaikkal : 

Graff W. H. de Pan csóva 25 frt; Graff J. P. de 
Pancsova 25 frt; id. Bauer F. 25 frt; ifj. Bauer F. 25 frt 
Gramberg Anna 25 frt ; Weifert Gizella 25 frt ; Bachmann 
Antonia 25 frt; „Nobless obiige" 25 frt; Marschau Józsefné 
10 frt; Haller Istv. 10 frt; Gramberg A. 9 frt. 

Az izraeliták közül Goldschmidt Sára 10 frtot ado-
mányozott. 

Ezen kiválóbb adományokat, hosszú sora a szerényebb 
adományoknak követte, úgy hogy templomalapunk egy-
pár nap alatt 1326 frt 25 krra rúgott. Ha meggondoljuk 
hogy kevéssel ezelőtt még egy árva krajczárnyi alaptőkénk 
sem volt, ez első kezdetnek elég szép. 

Derék ev. dalkörünk egyik dalestélye — mely alka-

lommal előadást tartottam az ember rendeltetéséről, — 
270 frtot eredményezett alapunk javára. 

Felbátorítva ezen szép siker által s bizva Urunk ígéreté-
ben, bekopogtattam jó szomszédomhoz, Bohus Károly, a szom-
szédos franzfeldi egyházközség derék lelkészéhez, hogy ott 
személyesen folytassam az oly kedvező auspiciumok alatt 
itthon megindított gyűjtést. 

Hogy fáradozásomat itt is a legszebb siker koronázta, 
azt a jó Istenen kivűl, kedves barátom s tiszttársam oda-
adó buzgóságának köszönhetem, melylyel e részben közre-
működni szives volt. 

Felejthetlen rám nézve azon ritka szívélyes vendég-
szeretet, melyet e kedves falusi paplakon több napokon 
át busásan élvezni szerencsés voltam. Nagyon is szokat-
lan volt rám nézve a missió, melyre vállalkoztam, ámde 
tiszttársam s szeretetreméltó nejének előzékenysége, mely-
lyel azt nekem minden tekintetben megkönnyíteni igye-
keztek, csakhamar megkedveltették velem e máskülönben 
nem épen tetszetős munkát. 

Nem kevésbbé buzgón jártak kezemre e részben Geb-
hardt F. és Merkle Fr., az áldozatkész franzfeldi egyház-
nak derék templomatyái. 

Miután jövetelem czéljáról egyik vasárnap délelőtt a 
templomba összesereglett híveket, tiszttársam szives enge-
delmével, a szószékről eleve felvilágosítottam s áldozat-
készségűkhez appelláltara, azonnal hozzá is fogtam a mun-
kához, egyik templomatya kíséretében házról házra járva, 
minden ajtónál kopogtatva s Urunk Jézus Krisztus nevé-
ben adományt kérve alapunk javára. 

Szivem örömére nemcsak nyílt ajtókat, de nyílt szive-
ket és kezeket is találtam s úgy gazdag mint szegény 
egyaránt, kiki tehetségéhez képest sziveden áldozott e jó-
tékony czélra. Mindenesetre dúsabban folytak volna az 
adakozások, ha e czélra kedvezőbb alkalmat s időt válasz-
tottam volna. Mindennek daczára gyűjtéseimet pár nap 
lefolyta után 215 frttal bevégezhettem. 

Krónikánk aranylapja egész sorát közli a neveknek 
s adományoknak s nem egy szivet megindító eseményről 
tesz említést. Isten bő áldása kisérje a nemesszívű ada-
kozókat s boldogítsa kegyelmével azokat is, kik a testvéri 
szeretetnek ezen adományaira szorúlnak! 

Ha városunk beváltandja adott igéretét, melynélfogva 
tulajdonából 32 hold földet enged át 20 évi használatra 
templom alapunk javára s a híveinkre kivetett adó minden 
évben pontosan befolyand, bizton reméljük, hogy a husza-
dik századnak ránk való virradását dicsérettel s hálával 
már egy uj, tágas s ékes templomban fogjuk a legünne-
pélyesebben megülhetni. 

Adja a jó Isten ! Schioalm Gy., ev. lelkész. 

—• Esperesi lemondás. A fehér-komáromi esperesség-
nek folyó hó 2-án Székes-Fehérvárott tartott rendkívüli 
közgyűlésén vett bucsut hivatalától Madár Mátyás velegi 
lelkész és esperes, kit a felpéczi gyülekezet mult hó 15-én 
egyhangúlag választott meg lelkészéül. A válás fájdalmá-
ban őszintén osztoznak úgy a lelkésztársak mint a gyüle-
kezetek s a közgyűlés egyhangúlag határozta el, hogy 
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szeretett esperesének érdemeit jegyzőkönyvileg is meg-
örökíti. Az így megüresedett esperesi hivatal teendőit az 
ápril hó 10-ig megejtendő választásig Hering Lajos szendi 
lelkész és esperességi jegyző fogja végezni. —r. 

— Nagylelkű adomány. A csorvási ág. hitv. ev. egyház 
templomépítési czélból téglát akar égetni a nyár folyamán, 
ezen okból fordult a jótékonyságáról ismeretes méltóságos 
gróf Wenekheim Dénes úrhoz, kérelmezve egy kazal szal-
mát, a mit meg is nyert, sőt a nagylelkű gróf úr a kére-
lemnél is tovább ment jótékonyságában, mert a kazal 
szalma mellett még 100 frtot is kegyes volt adományozni. 
Midőn ezen kegyes adományt nyilvánosságra hozzuk, az 
egyház igazgatósága ezen az uton is kötelességének tar t ja 
az egyház forró háláját és köszönetét kifejezni a nagylelkű 
kegyes adományozó gróf úrnak. (Orosh. Ujs.) 

— Az északamerikai püspöki methodisták nem régen 
püspöki konferencziát. tartottak Baltimoreban s azon szokás 
szerint a külmissiói pénzek elosztását elintézték. Ismét a 
főösszegeket evangelikus országokban való térítésre szánták, 
így, átszámítva dolláraikat a mi pénzünkre Németors ág 
részére 87.820 frtot, Svédhon részére 55.800, Norvégia 
részére 38.400, Dánország részére 22.590 frtot költöttek 
1893. év folyamára. Ellenben az afrikai pogány missióra 
egészben véve csak 13.320 frtot adtak. Látni való, hogy 
ez a szekta még a pogány négerek térítésénél is előbbre 
valónak tartja evangelikus hivők „térítését" és hogy egy-
házunk iránt ugyanoly barátsággal viseltetnek, mint a 
jezsuiták, kiknek szintén legkedvesebb foglalkozása híveink 
térítgetése. 

— Glozsán (Bács-Szerémi esp.) Népesedési mozgalom 
1892. évben. Született: fi 56, nő 53, összesen 109. Elhalt: 
fi 53, nő 52, összesen 105. Szaporodás: 4. Eskettetett: 16 
tiszta pár. Confirmáns : 75. Urvacsorához járult: fi 549, 
nő 748, összesen 1297. Lélek szám: fi 1471, nő 1467, ösz-
szesen 2938. Párok száma: 777]/2. Iskolás gyermek : 6—12 
éves fi 207, nő 167. összesen 374; 13—15 éves fi 99, nő 
101, összesen 200. Összes iskolaköteles : 574. 

— Az apáczai ev. egyházban 1892-ben született 40 fiú, 
24 leány, együtt 64 gyermek ; ezek közül törvényes ágyból 
született 54, törvénytelen ágyból született 8 és halva szü-
letett 2 gyermek. Meghalt összesen 49 lélek és pedig 24 fi 
és 25 nő. Confirmáltatott 12 fiú és 18 leány, összesen 30 
gyermek. Eskettetett 16 pár, ezek közül 15 tiszta evang. 
és 1 vegyes valiásu házaspár. Urvacsorával élt 310 lélek 
és pedig 131 fi és 179 nő. Anyagi segélyben részesült az 
egyházközség egyesektől, kik annak kötelékén kivül álla-
nak 12 frt 60 kr. ; egybázhivektől orgona alapra 28 frt, 
oltári ruhákban 4 frt 20 kr., templomi gyertyára 1 frt 
58 kr., urvacsorai borra 16 frt 25 kr., szobafestésre 5 frt 
összesen 70 frt 63 krban. Anyagi segélyt adott az egy-
házközség egyházi és más intézmények felsegélyezésére 
33 frt 15 krt s a hivek önkéntes megadóztatása folytán 
az egyház adósságából 300 frt törlesztve lett. Lélekszám: 
1381. 

— Gyászeset. Egyik mult számunkban megemlékez-
tünk arról, hogy Ntiszt. Tatay Sámuel bakony-tamási ev. 
lelkész úr és a veszprémi egyházmegye főesperese súlyos 
betegen fekszik. Most szomorúan registráljuk, hogy a hiva-
talos téli utazás következményéből nem épült fel, de négy 
heti súlyos szenvedés után életének 70-ik, boldog házas-
ságának 44-ik, lelkészségének 46-ik, esperesi hivatalának 
25-1 k évében folyó hó 3-án d. u. 3 órakor elhunyt. Teme-
tése február hó 6-án d. e. 10 órakor tartatott meg. A 
nagyszámú rokonság gyászában osztozik a gyülekezet, az 
esperesség, osztunk mi is. Áldás és béke poraira! 

— M e g j e l e n t é 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 : Z i v o t D r a M a r t i n a L u t h e r a Novo-
mesky Lajostól, evang. lelkész Braddockban (Pa. Amerika) 

New-York 1893. Luther élete Amerikában élő tót híveink 
számára, ezeknek hitbeli buzdítására, de haszonnal olvas-
hatják hazai híveink is. Ara? 

Általánosabb fontosságú és érdekességű művet jelen 
irodalmunk alig képes felmutatni, mint az A t h e n a e u m 
K é z i - L e x i k o n á t , mely minden ujabb füzettel megerő-
síti bennünk azon a megjelenés kezdetétől fogva táplált 
hitet és bizalmat, melylyel már akkor, mint kitűnő segéd-
munkát ajánlottuk, minőre minden családnak, minden szak-
tudósnak, szóval minden művelt embernek szüksége van. 
Most vettük e jeles encziklopédia 33. é s 34. f ü z e t é t . E 
két füzet a S ar a s z ó a t i — S z é k e l y e k közti anyagot 
tartalmazza az adatoknak óriási halmazával, s a mellett 
az előadásnak oly világosságával és magyarosságával, 
minőhöz Lexikonban egyátalán hozzászokva nem vagyunk. 
A magyarosság erénye nemcsak az irályban nyilvánul, 
hanem az anyag beosztásában és épúgy a mellékletekben 
s. A 33. f ü z e t mellékletét 4 táblázat képezi, mely a 

magyar irodalom történetének táblázatos áttekintését 
nyújtja párhuzamban a világirodalommal : uj és felette 
tanulságos dolgozat, mely művelődésünket meglepően ked-
vező világításban mutatja be. A 34. f ü z e t mellékleteinek 
egyike Magyarország hőmérsékleti esőzési viszonyainak, 
4 világos, szép nyomású s hivatalos adatok alapján készült tér-
képét adja; a másik a telephonia és a távirászat meg-
értéséhez szükséges 35 rajzot mutat be. A munka 40 füzet-
ben lesz teljes, s így már csak 6 füzet hiányzik e nélkü-
lözhetlen segédmunkából, melyet minden olvasónknak me-
legen ajánlunk. Minden füzet ára 30 kr. Megszerezhető 
négy 3 frtos félkötetben, vagy két 6 frtos kötetben is. 
Díszkötésben minden kötet ára 8 frt. Az eiső kötet már 
kötve is megjelent, s most adatott ki a harmadik félkötet 
is. Megrendelések az Athenaeum könyvkiadó-hivatalához 
(Budapest, Fereneziek-tere 3.) czímezendők, mely mutat-
ványszámokat is szívesen küld. Kapható azonkívül minden 
könyvkereskedésben. 

P A L Y A Z A T . 

Az iglói ágost. hitv. evang. főgymnasiumnál betöl-
tendő t a n á r i á l l á s r a , melylyel, ha rendes tanár alkal-
maztatik, évi 1100 frt fizetés, 40 köbméter tüzelőfa, jelen-
leg 74 forint és a felvételi-, magán- és érettségi vizsga-
díjakból befolyó összegnek egy egy rendes tanárra eső 
része, ha pedig helyettes tanár alkalmaztatik, 700 forint 
jutalomdíj és a rendes tanárnak járó failletmény élvezete, 
van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. T a n t á r g y : 
a latin- és magyar nyelv. 

Ezen állásra, mely a megválasztás után azonnal, leg-
később pedig f. é. szeptember hó 1.-én elfoglalandó, ág. 
hitv. ev. és evang. ref. egyének pályázhatnak. 

Hivatalban levő rendes tanárok véglegesen, hivatal-
ban nem levő okleveles tanárok valamint segédtanárok 
próba évre alkalmaztatnak. 

A szükséges okmányokkal és bizonyítványokkal kellő-
leg felszerelt folyamodványok f. é. márczius hó 1-éig alólirt 
egyházi felügyelőhöz küldendők be. 

S z e p e s - I g l ó , 1893. január hó 22.-én. 

Topscher György, 
az iglói ágost. liitv. ev. egyház 

felügyelője. 

WIGAND F . K. NYOMDÁJA, P0Z80NYHAN 


