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A theologiai akadémia tanévet sáré
ünnepélyén tartott igazgatói b e s z é l
A pályázat eredményét hallották ! Nem sokan
pályáztak, de a kik pályáztak, nem futottak hiába.
Elvették azon koszorút, a melyet mi nyujthatunk :
őszinte elismerésünk, örömünknek bár kitüntető, de
mégis csak mulandó koszorúját.
Ha pályafutásunk csak e m b e r i szempont alá
esne, ha pályázatunk jutalmát véges, mulandó emberi elismerésben és dicsőségben keresnők : úgy ez
évi pályafutásunkat méltán ezén egyes győztesek
ünneplésével befejezhetnők.
A pályafutásnak ezen felfogása azonban még a
görög nép felfogásánál is alantibb lenne. Az ó-kor
e classicus népénél az így értékesített pályafutás az
évi ünnepélyeknek csakis e g y mozzanatát, képezte,
a mely mozzanat által is a görög nép isteneit,
a vallás-erkölcsi világrendnek győzelmét kivánta
dicsőíteni.
Még inkább háttérbe szorul a pályafutásnak
ily emberi szempontból való értékesítése keresztény
vallásunkban. Nagy apostolunk, Pál apostol, a görög
életnek mély ismerője az ily értelmű pályafutásban
csakis egy képet lát, melynek egyes vonásait arra
használja fel, hogy egy magasabb értelemben vett
pályafutást világosítson meg — egyrészt az analógia,
másrészt az ellentét által.
Míg ugyanis ama — korinthusiak előtt annyira
ismert isthmosi pályafutásoknál csakis csekély számú,
a nép tömegéből kiváló egyesek küzdenek s ezek
közül is csak a legkiválóbb nyerheti el a pályadíjat:
addig a Pál apostol szeme előtt feltűnő pályafutásnál
mindnyájan egytől-egyig futhatnak s mindnyájan
egytől-egyig elnyerhetik a jutalmat. Míg amott az
e l l e n f é l az irigykedő vetélkedésnek s nem a
szeretetnek tárgyát képző testvérünk : addig itt saját
testünk vére az, a mely ellen küzdenünk kell ; s
míg amott — épen azért, mivel ellenfelünk kivtilöt-

tiink áll — csapásainkban könnyen eltéveszthetjük,
levegőt vagdosva, az ellenséget : addig itt nem kiviilöttünk, hanem önmagunkban rejlik ellenfelünk s
ellene tusakodva, őt bizton fogva elvihetjük. S végre,
míg amott a jutalom fenyűgalyakból font, előbbutóbb, de biztosan elhervadó, elporladozó, mások
által irigy szemmel nézett koszorú : addig itt a
pályadíj az örök életnek enyészhetetlen, önmagunkat,
de minden vetélytársunkat is egyenlően boldogító
koszorúja.
Pál apostol számára tehát az isthmosi pályafutásnak képe csakis alkalmat szolgáltat arra, hogy
ezzel szemben annak ellenképét egy magasabb és
mélyebb értelmű pályafutásban állítsa fel. A végett
pedig, hogy ne kételkedhessünk a fölött, hogy miben
áll közelebb e magasabb és mélyebb értelmű pályafutás : ő maga belép a sorompók közé és saját
életében, viselkedésében tünteti fel az igaz pályázónak képét.
E pályázó a keresztények első t h e o l o g u s a
volt s azonkívül az Urnák leghatalmasabb a p o s t o l a .
Önök, kedves pályatársaim, szintén theologusok; s
Önök élethivatása, a melyre előkészülnek, illetőleg
a melyre elkészülten akadémiánkat elhagyva, lépni
kivánnak — szintén az apostoli.
Ezért is magától értetődő, hogy mi is a pályázat
kihirdetésének ünnepélyében csakis alkalmi okot
látunk arra, hogy Pál apostol szellemében világosítsuk meg az így immár magasabb és mélyebb értelmű
pályafutásunkat.
Életpályánk ily komolyabb értékesítésére különben felszólít ünnepélyünk z á r ó és b ú c s ú jelleme.
Lezárjuk az 189 2 / 3 -iki tanévet s ezzel életünk egy
évszakát is, mely ismét közelebb hozott egy lépéssel
földi életünk végéhez. A végesség és mulandóság
gondolata önkénytelenül is feltolja magát ; tőle nem
menekülhetünk, különösen nem ez év végén, mert
e gondolat jelentős a l a k o t nyert akadémiánk ez
é v i h a l o t t j a i b a n . Alig nyiladozó bimbóként
hullott le akadémiánk életfájáról Csernák Gusztáv
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kedves pályatársunk. Igaz hivatási érzet hozta őt
körünkbe, boldogult édes atyja bizonyára áldólag
kisérte őt ez elhatározó lépésében; az özvegy, édes
anyja pedig Isten mellett egyetlen reményét bizta
gyermekében akadémiánkra. Önök, kedves barátaim
ő benne szerető, békés pályatársra találtak, mi
tanárok pedig örömmel kisértük fejlődését s kegyes
jellemében, buzgó s lelkiismeretes törekvésében annak
zálogát birtuk, hogy ő egykoron egyházunkban és
hazánkban apostoli hivatását hiven teljesítendi. A
gyermeki kegyelet, a testvéri szeretet vitte őt a
ragályos betegség helyére, huga kórágyához. Meghozta megjelenése által anyjának a vigaszt, de magával vitte a vészes kór csiráját s vigasztalanul
siratja őt most az anya, a felgyógyult testvér;
gyászoljuk most a kedves pályatársat. S e gyászunkban mi is csak akkor vigasztalódhatunk, ha földi
pályafutását egy magasabb és mélyebb értelmű
pályafutás szempontja alá helyezzük.
Ily szempont alá helyezte életét akadémiánk
második halottja : akad. nagy- és kisbizottságunk
tagja, magyarh. ág. h. ev. egyházunk papjainak
egyik disze, egyházkormányzó férfiaink kimagasló
alakja, theologiai tudományosságunk kiváló képviselője : Doleschall Sándor. Utolsó nyilvános felszólalásában, az általa jelzett hattyúdalában akadémiánk fejlesztésére lelkesíté legfőbb hatóságainkat.
Utolsó felszólalását végre siker követte; s hosszá és
kinos szenvedés közt hitben sóvárgó lelkének u t o l s ó
s z a v á t „haza, haza vágyódom" végre meghallgatta
a kegyelem ura. Pályafutása a földi élettel véget
nem ért; szelleme győzedelmeskedett a mulandóság
fölött is, mert pályafutása Pál apostol szellemében
egy örök czél felé irányult.
Ily magasabb és mélyebb értelmű pályafutás
szempontja alá helyezi ünnepélyünket ennek b ú c s ú
jelleme. A szülő, midőn hivatásérzetétől vezérelt, a
családi szentélyből immár távozni kénytelen gyermekétől búcsúzik, belátja azt, hogy gyermekét vissza
nem tarthatja, hogy gyermekének a család körében
folytatott életpályája immár véget ért. De mielőtt
áldólag elbocsátaná búcsúzó gyermekét karjaiból,
azon legforróbb kivánatának ad kifejezést, hogy a
család szentélyét átható szellem édes gyermekét az
élet további pályáin éltetőleg kisérje s hogy még
akkor is, midőn a szülők szemei örök álomra csukódtak s alakjai már édes gyermekük emlékezetében
is elmosódtak : e szellem, a családi szentélynek szelleme ébren éljen gyermeke szivében s nemtőként
kisérje élete bármely útjain. Mi is kedves pályatársak bucsúzunk egymástól ! Többen önök közül
végkép elhagyják akadémiánk családi körét s kilépnek az élet útjára. Mások tán rövidebb távollét
után ismét felkeresik alma materüket. Mi nem tarthatjuk vissza a távozókat, de igenis, mielőtt áldólag
búcsúznánk önöktől, azon legforróbb kivánatunknak
adunk kifejezést, hogy akadémiánk szentélyét átható
szellem hozza vissza a rövid időre távozókat s kisérje
életük további útjain azokat, kik immár végkép
búcsúznak akadémiánktól. A bevégzett pályafutás

képét háttérbe szorítja e szellem alapján egy magasabb és mélyebb értelmű pályafutás, egy oly
pályafutás, mely a multat mozzanatként magában
rejti ugyan, de e szellem alapján felöleli egész
életüket egy pályafutásban.
S vájjon miben áll akadémiánk, mint a tudománynak szentelt főiskolának az egész életre is
kihatni hivatott szelleme?
Pál apostol, a keresztény vallás első theologusa
s az apostolok legkiválóbb alakja önök előtt, kik
theologusok és apostoli munkára hivatottak — az
általa feltüntetett saját pályafutásában megvilágosítja
a theologiai tanulmányozás azon s z e l l e m é t , mely
akadémiánk által hivatott arra, hogy önök egész
életpályáját is meghatározza.
*
*

*

I. Bármely főiskolai pálya meghatározott körű
ismeretek előadása s ez ismereti anyag befogadása
nélkül el nem képzelhető. Pál apostol, a ki a nép
vezetőinek s oktatóinak hivatására készült, szintén
megfutotta az akkori kornak, a zsidó nemzetnek főiskolai pályáját, és pedig a legbuzgóbbak, a legrajangóbbak iskolájában. 0 meg nem elégedett azon
ismereti tőkével, a melyet néki a diasporában fekvő
Tarsus nyújthatott, felkereste a zsidó élet és tudományosság székhelyét. Jeruzsálemet, s itt a Libertinusok synagógája útján a diasporai hivők lelkesedésével befogadta nemcsak az egyes ember életét és
gondolkodását a legcsekélyebb részleteiben meghatározó törvénynek parancsait s tilalmait, hanem
egyszersmind az életeszményt, a mely népének egész
életét, nemzeti létét és jövőjét az innent és túlnant
át és megalakítani volt hivatva. A tudományban
lerakott hagyomány halmazanyaga nehezedett emlékező tehetségére, éles értelme pedig tanítói vezetése
mellett ezen anyagban létező, össze nem férő, sőt
gyakran ellentétes elemei között okoskodva és csudálatos magyarázati módokat felhasználva, kivánta
az egyezést helyreállítani s összefűzni emez elemeket
egy érzéki módon felépült s a képzelet útján mindenre kitágított nemzeti eszménynek szövevényes
systemájába. E befogadó s a traditio alapján az
iskola közképzete alapján képzeleti alkotmányban
kiépítő munkásságában, valamint farizeusi iskoláért
való buzgóikodásában sokan versenyeztek vele, de
Pált mindebben, vallomása szerint kortársai egyike
sem multa felül. Ha a főiskolai s nevezetesen theol.
tanításnak az a czélja, hogy a hallgatók az előadott
tananyagot felvegyék s feltétlen odaadással viseltessenek az ott hallottak s az ott meghonosult közszellem iránt : így — ha valaki, úgy valóban Pál
apostol jeles theologus volt.
S ezen odaadó munkásság és buzgólkodás eredménye az életben mi volt? Az iskola rendszere és
szelleme a theologust elfogulttá tevé, vallási é l e t érzékét eltompítá : úgy hogy midőn Pál kilépve az
életbe a kegyes nazarenusokkal találkozott, azok
vallásosságát fel nem ismerte. Hiába hivatkoztak ők
a Libertinusokkal vitatkozva ugyancsak a közös

szentiratokra, hiába igazolták a bibliából messiási
képüket. (</'. 118, 22. Sacharia 13, 7. Jes. 53. Sach.
12, 10, 11, 13. (//. 22.) A kép ellenkezett az iskolának eszményképével s ezzel világos volt az, hogy
az csak torzkép volt, mely minél többször felidéztetett e kegyesek által, annyival ellenszenvesebben
érinté az iskola feltétlen hiveit, annyival inkább felháborítá az iskola közeszményeiért lelkesülő kedélyeket. Az ellenszenv és az eszmény érdekében való
felháborodás nem érvekkel számít, hanem indulatos,
szenvedélyes kitörésekben érvényesíti elemi módon
erejét. Fanatikus düh, a rabies tlieologorum et
politicorum fogja el egyaránt Pál kedélyét és ott
találjuk őt az üldözők sorában, a hol ez üldözés
legvéresebb alakjában fellép mint hivatalos személyiséget. A kövezők ruháit Pál őrizi.
A hellenisticus irányú, a templomot és templomi
szolgálatot szellemesítő s a nemzeti előítéleteken túlemelkedő martyrnak hitmeggyőződésében győzedelmeskedő s angyali fényben megdicsőült arczát csak
iskolája fátyolán át nézi, eltompított elmével (II. Kor.
3, 14. ff.), dühvel szivében s a synedrium utasítása
szerint tovább pusztítja a keresztények házait Jeruzsálemben, sőt itt meg sem áll, hanem ugyancsak
a synedrium megbizása alapján elindul hasonló
üldözés czéljából Damaskusba.
A kicsinyességekbe elmerülő, az egyesnek valamint a nemzetnek vallási és politikai életét casuistice
egy közképen mérlegelő, de e közképért fa natizál tan
küzdő iskolának hű és kiváló tanítványa áll előttünk.
Theologiai pályáját lelkiismeretesen és példásan
futotta meg : s i m e kilépve az életbe : a vallásnak
egyszerű, tiszta és életteljes jelenségeit — az iskolaszerűség által megvakítva — fel sem ismeri ; a szentírás oly világos helyeit — körmönfont okoskodáshoz szoktatva — meg nem érti ; a vallásos egyéniség hitmeggyőződésének még a halál fölött is győzedelmeskedő ereje elől elzárkózik, mert iskolájának
szelleme ezt így kivánja.
De hatalmasabb épen az é l e t b e n nyilvánuló
isteni szellem minden iskolaszerű, emberi bölcseségnél és okosságnál. Kétélű fegyver az, mely a legkeményebb vérten is áthatol. Ez által megsebezve
vérzik a pharisaeusi theologusnak szive. Lázas és
zajos üldözésével csak is födözni akarja szive megsebeztetését, s a külső ellenség megsemmisítésében
szive véréből felszálló képeket és gondolatokat véli
megsemmisíthetni. Mig eme szivéből kiemelkedő képeket és gondolatokat önmagán kivül megszemélyesítve láthatja s üldözheti : addig saját szíve fájdalmát, szavát elkábíthatja s elnémíthatja ugyan ; de
most, midőn damaskusi útjában a puszta magányában magára marad s szive vére által éltetett képek
és gondolatok mi által sem zavartatva mindinkább
élénkebb és élénkebb alakot nyernek : Pál tehetetlen ezekkel szemben. Az üldözött Krisztus szellemi,
megdicsőült s önmagát híveiben megdicsőitő alakjábau fellép Pál l e l k é b e n ; s ezen ő benne tényleg
kijelentett Krisztussal szemben ő semmisége tudatá-

ban összeroskad; képzelt érdeme legsötétebb bűne,
nincs igazság ő benne; csak is Isten végtelen kegyelme az, mely őt a halálra méltót, e kegyelmi
kijelentésének benső tapasztalatára méltatta. Isten az,
ki őt az ő kegyelme alapján már anyja méhétől
erre előre elválasztotta, őt e kijelentéssel járó hivatásra elrendelte. (O egy sajátos isteni czélgondolat
megvalósítására van elhivatva; az Istenfiuságnak ő
benne kijelentett s hivő lélekkel tapasztalt ténye
alapján eddigi theologiája alapjából újra feldolgozandó s ezen személyes, egyéni jellegű theologia a
benne működő isteni szellem erejében érvényesítendő
magában az életben.) 0 ki eddig csak is emberek
által, az iskola által nyújtott külső tényeknek befogadásával foglalkozott, ki egy külső törvény mértéke szerint értékesíté saját életét épen úgy, mint
nemzetéhez tartozóét, ki tulterjengő nemzeti eszményben látta magát a feltétleut : most I s t e n által vesz
saját lelkében, bensejében egész érdemetlenül egy
kijelentési tényt, l á t j a Krisztusnak megdicsőült alakját s ezen az isteni kegyelem utján nyert belső
! tapasztalati, megdöntlietlen tény alapján hitben átI alakul gyökeresen, érzületében : úgyhogy immár el' hal a régi Saul ; él ő benne az uj Pálban Krisztus
' szelleme által áthatott uj egyéniség; ki immár nem
a törvény alapján, hanem ezen benső tapasztalati
tény erejében, ezen örömhír közlése által, hitben kívánja testvéreit is boldogítani s nem egy nemzeti
korlátok közé szoruló, hanem az emberiség határáig
sőt azontúl is kiterjeszkedő Istenországába felemelni.
S ezen benső látása s ezen alapuló, egész egyéniségét átalakitó vallási élettapasztalata szükségszerűen
1
arra indítja, hogy eddigi theologiája is alapostul átj alakuljon.
A kivülrol vett k ü l s ő t é n y e k n e k
t h e o l o g i á j a egy Isten kegyelme utján néki jutott
kijelentés és ezen alapuló b e l s ő s z e l l e m i t é n y e k n e k t h e o l o g i á j á v á válik. A pharisaeusi tlieologusból keresztény theologus lett. Visszavonultan
a külső élet és iskolák zajától önmagába mélyed;
s azon é g i fény, mely uj élettapasztalatában vakitólag hatott lelkére oly annyira, hogy kezdetben
régi életéből mitsem látott, lassanként eddigi értékképzeteit, képzetsorozatait is megvilágosítá s ezeket
a fény vonzó és átható ereje alapján teljesen új
értékben és csoportosításban tünteté fel. A feltétlen
értékű uj élet tapasztalata azon központi képzetté
vált, a mely az alapostúl feldúlt régi képzeteket
immár appercipiálta. S ezen önmagába való mélyedéssel egyidőben elmélyedt nemzetének múltjába s
felemelkedett nemzete jövőjének eszmekörébe; s ime
mennyire uj megvilágosításban tünt fel előtte az
Ó-Testámentom s mennyire elütött eschatologiai képe
a pharisaeusok eszményétől. Lehetetlen volt ugyan
az, hogy képzetkörét átalakító theologiai munkásságában kora és iskolája által adott elemeken túladjon. Pál apostol reflexionális tevékenységében épen
úgy, mint bárki más az ismert l é t e z ő elemeit, a
gondolkozásnak alkalmazott k o r s z e r ű alakjait volt
kénytelen felhasználni. Mind ebben theologiája az
ő korának volt theologiája. De nem is ezen elemek-
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ben, a gondolkozás ezen formáiban rejlik Pál apostol
theologiájának keresztényi értéke és jelleme.
Theologiájának keresztényi jelleme Pál szellemében kijelentett azon alaptényben rejlik, mely nem
egy külső és holt törvény, hanem egy belső és éltető e 1 v erejével hatotta át egész személyiségét, úgy
hogy ő immár egész egyéniségével szolgálta az
emberiségért önmagát feláldozó, de végre is a bűn
és halál fölött győzedelmeskedő szeretetnek az ő
személyiségében is érvényesült elvét. Ezen egyéniségét átható elv ereje érvényesült elmélkedésében,
rendszeresítő gondolkozásában, theologiájában. Mind
az, a mit ő kivülről, az iskolából vett s emberek
utján tanult : mind az csak eszközi jellegűvé vált
azon czélból, hogy vallási élettapasztalatát, az ő benne
kijelentett isteni czélgondolatot kifejezze. Ezen vallási élettapasztalaton nyugvó, egész érzületét, személyiségét meghatározó s ezen át theologiai gondolkozását is elvszerüleg irányító munkásságában és
tanulmányozásában rejlik theologiájának keresztényi
jelleme.
S már most mi, kik szintén keresztény theologusok kivánunk lenni, kik a theologiai tanulmányozás egy bevégzett szakára most visszatekintünk : vájjon
mikép biztosíthatjuk eme tanulmányozásunkra nézve
azt, hogy eme pályafutásunk ne legyen csak a múltnak és így a mulandóságnak martaléka, hanem
legyen egy magasabb és mélyebb értelemben vett
pályafutásnak oly mozzanata, mely kihat jövőnkre
s egész életünkre ? !
A felelet egyszerű. Tanulmányozásunk ne legyen
Sauli, hanem Páli jellegű; ne vezérelje azt a Pharisaeismus, hanem a kereszténység szelleme.
Igaz
ugyan az, hogy főiskolai oktatásunk is bizonyos
mértékig a törvényszerűségnek jellemét viseli magán.
A tanárok részéről egy m e g h a t á r o z o t t anyag
közlendő s a hallgatóság a colloquiumok és vizsgák
utján beszámol arról, hogy ezen kivülről hozzájuk
közeledő anyagot mennyiben fogadták be. Az osztályozás e r e d m é n y e nem közönyös valami: ez
határozza meg a jótéteményekben való részesülésének mértéket is s nem e g y hallgató ezen jutalomra
való tekintettel buzgóbban fog az elébe adott anyagnak befogadásához.
Ha azonban főiskolai oktatásunk mást, mint ezt
nem nyújtaná, s lia hallgatóink megelégednének az
ismeret anyagának egyszerű befogadásával s e tevékenységükre csak is a jeleskedés, az ambitió, és a
külső kitüntetés, az emberi jutalom elérésének rugói
által vezéreltetnének : ugy theologiai tanulmányozásunk a pharisaeismus tanulmányozásától nem különböznék, főiskolánk a pharisaeusi iskolák színvonalán
felül nem emelkednék. S ha eszményünk nem lenne
egyéb, mint feltétlen bizalom és lelkesedés keltése
ezen a mi iskolánk által nyújtott anyagért, úgy hogy
mi tanárok nem kívánnánk önöktől kedves pályatársaim egyebet, mint azt, hogy ezen általunk bizonyos formákban adott tanokat hirdessék mind annak
megvetésével és üldözésével, a mi ezekkel ellenkezik:
úgy eszményünkben sem térnénk el a pharisaeusitól.

De hála Istennek, nem ily szellem vezérli akadémiánkat. A k e r e s z t é n y és ezen alapon a p r o t e s t á n s szellem intézetünk vezetője. Ezért is nem
a t ö r v é n y s z e r ű n , az adott anyag m e n n y i s é g é n
vagy f o r m á j á n , hanem az érzületen, az anyag feldolgozásában jelentkező módon, a feldolgozásban érvényesülő személyi, egyéni mozzanaton fekszik a
határozó hangsúly. A tanár nem az által válik keresztény és így protestáns tanárrá, hogy s o k a t t u d ,
nem is az által, hogy ő egy előtte levő kész tanrendszert minden izében ismer és képes azt legvilágosabban s érthetően sőt lelkesítve előadni; — mind
ezzel birt, mind erre képes volt Saul, a pharisaeus
is. A keresztyén és így protestáns tanár megkülömböztető jellemzője az, hogy tapasztalta légyen s a j á t
b e n s e j é b e n a végtelen és feltétlen igazság dicső
fényének hatását; hogy l á t t a légyen lelkében nem
az ő érdeme, hanem Istennek, mint az igazság kutforrásának kegyelme alapján magát az igazságot;
hogy érezte légyen ezen igazság végtelen értékével
szemben saját végessége, gyarlóságának voltát, de
másrészt érezte légyen ezen igazságnak, mint elvnek
saját életét átható és átalakító erejét, úgy hogy ezentúl immár nem kiván mást szolgálni, mint szerényen,
saját egyéniségével adott teljes tehetségével magát
az Ő benne és általa is működő igazságot. A keresztény s így a protestáns szellem ezen a tudomány
körén belül érvényesülő ereje által maga a tanulmányozás uj alakban és uj szellemben lép elibénk.
Alakja immár nem az iskolaszerüség, hanem az
egyéni jellemszerüség ; szelleme nem az önérdemen
alapuló büszkeség, dölyfösség és ezzel kapcsolatos
csalhatlanság igénye, hanem az alázat, a szerénység s az egyéniséggel adott korlátoknak elismerése.
Az igazság végtelen, a kutatásnak igazság szempontjából vizsgálandó tárgyai is végetlenek; mi mint
véges s egyéniségünk korlátai közé szorított lények
végetlen úton, végetlen haladásban közelithetjük meg
lelkünkben Isten kijelentése alapján dicsőén feltűnő
igazságnak eszményét. A tanulmányozás ezen alakja
és szelleme, bár elvileg a kereszténységgel adva volt,
s bizonyság nélkül nem maradt a keresztény korszakok bármelyikében sem : mégis csak a renaissance
s nevezetesen a reformatió óta vált a tudomány terén
is tudatossá. Ez alak és e szellemnek köszönjük a
tudománynak a természet és a szellemélet minden
irányában való csudálatos felvirágzását s ily szempontból mondhatjuk azt, hogy a tudományos kutatás
a renaissance, a protestantismus zászlaja alatt halad.
S a mi általában áll a keresztény s így a protestáns tanárról : ez áll nevezetesen s kiválóan a
theologiai tanárról. Nem a keresztény vallás külső
fényeinek, az egyházi tannak, vagy rendszernek beható ismerete teszi őt valódi protestáns theologiai
tanárrá; mert mind ezzel akár a mohamedanus vagy
buddhista tudós is birhat, de nem is ez anyagnak
eloquens és lelkes előadása; mert ehez nem szükség
egyéb, mint másnak gondolkozásába való behatolás
és ügyes előadási képesség. Sőt végre még e tan_
bau mint igazban való teljes megbízás, lelki oda_
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adás és hasonló bizalomra s odaadásra lelkesítő előterjesztés sem a protestáns theologus jellemzője ; mert
erre a római kath. igaz hivő theol. tanár is képes.
A prot. theol. tanárnak megkülömböztető jellege az,
hogy ő az ő lelkében látta az igazságot vallási alakjában, Jézus Krisztusbau, mint Isten kegyelmén alapuló végtelen szeretetnek dicső szellemét, a mely
szellem éltető világossága mellett a mint látja egyrészt önmaga érdemetlenségét, gyarlóságát, bűnösségét s másrészt érzi emez elvnek egész egyéniségét
átható és átalakító, megigazító és megszentelő hatását, ú g y magában a külső életben sem kiván mást
látni, mint ezen elvnek érvényesülését. Csak a szeretet nyitja meg a dolgok lényegét; szeretetteljes
elmélyedés nélkül minden kivülünk létező, reánk
nézve idegen, talányos, igazán fel nem ismert. Ezért
is ismeretünk, tanulmányozásunk, melyet az egyéni
tapasztalaton nyugvó, személyivé vált végtelen szeretet vezérel, más mint i g a z sem lehet. A külső
tények e szeretet szelleme által életet nyernek, látjuk minden vallási jelenségben Isten szellemének a
gyarló emberi edényben, gyakran eltorzított alakjában is előtörését; feltűnik előttünk is, úgy mint Pál
apostol szellemében, az emberiség történetében érvényesülő isteni oeconomia ; s az eddigi ismeretnek
holt elemei egy kimondhatlan nagyszerű életteljes,
mindeneket átható akkorddá egyesülnek, a melynek
dominánsa a mi bennünk is élő Jézus Krisztus. Ily
a személyiségnek szeretetben érvényesülő teljes odaadással, de az isteni szeretettel szemben mégis mindég a gyarlóság, az egyéniség korlátának tudatában
művelt k u t a t á s lehetetlen, hogy a hallgatókra, éltető s hasonló élettapasztalatra s hasonló szellemű
kutatásra indító hatása ne legyen. S ha előadásaink,
ezen folytonos professióink ily szellemben folytak, ha
önök kedves barátaim kiérezték szavainkból az azok
mögött élő szellemet, s lia e szellem által érintve
Önök is láthatták, l e l k ü k b e n tapasztalhatták Isten
kegyelme alapján Jézus Krisztusban történt végtelen
szeretetének kijelentését; ha Önök előtt is ez égi
világosság mellett saját gyarlóságuk,
bűnösségük
tudatra emelkedett, s a hitben megragadott benső
kijelentési tény alapján egész személyiségük újra
született : úgy hogy a szeretet szelleme által vezéreltetve Önök örömmel mélyedtek el az isteni szeretetnek az egyes emberben, valamint az emberiségben való ténykedésébe, egy szóval a külső tényeknek vallási szempontból való odaadó, az igazságnak
s csakis az igazságnak megfelelő kutatásába : űgy
theol. pályafutásuk igazán Pál apostoli, igazán protestáns volt; egy oly pályafutás, melynek sorompója
nem záródik le az akadémiai évekkel, hanem nyitva
áll a élet számára ; mert ezen mélyebb és magasabb
értelmű pályafutás c z é l j á t valamint alapját Istenben, az örök életben leli.
(Folyt, következik.)

s t i r i i i ,
A vasi közép egyházmegye junius 14.-én tartotta évi
közgyűlését szokott székhelyén Körmenden. Már előtte
való napon gyülekeztek a képviselők és megtartattak az
egyházmegyei bizottságok ülései, melyek a gyűlési tárgyak
nagy részét már előzetesen megvitatván s előkészítvén,
lehetővé tették, hogy a közgyűlés reggeli 8 órától déli
12 óráig letárgyalta tárgysorozatát.
A bizottságok tanácskozásaiból kiemelendő, hogy a
gyámolda alaptőkéje lassan bár, de folytonosan növekszik,
és hogy azt Rupprecht Tassilo egyházmegyei felügyelő ez
idén is 50 frtnyi adományával gyarapította ; továbbá, hogy
a tanítók kivétel nélkül megfeleltek a működésűkhez kötött méltányos várakozásoknak, nevezetesen kiemelendő,
hogy a vendvidéki tanítók majdnem kivétel nélkül magyar
nyelven adják elő — a vallástan kivételével — a népiskolai tantárgyakat, jó eredménynyel ; és végül hogy a
gyámintézeti jövedelem 136 frt, melyből az esperességi
gyámintézet rendelkezésére álló összeget az egyházmegye
szegénye H e g y h á t Hodász nyerte el, a vármegyei iakolaalap kamatai pedig egyenlő arányban Nádasd és Magyarósd közt osztattak meg.
Magát a közgyűlést az esperes körülbelül ily tartalmú beszéddel nyitotta meg : hogy közöttünk mindenek
ékesen s jó rendben legyenek, ez évenkinti közgyűléseink
tőtörekvése ; főtörekvése kell, hogy legyen különösen a
mai közgyűlésnek, mert hiszen az egyetemes egyháznak
midőn a zsinat tartását elhatározta, s a zsinatnak, midőn
— most már szentesített — alkotmány-törvényét megalkotta, főczélja szinte az volt, hogy a magyarhoni evangelikus egyházban mindé nek ékesen és jó renddel folyjanak ;
de e törvény betűje keveset használ a lélek nélkül, mely
megelevenít, éltet; lakozzék tehát a lélek, az egyházszere,
tetének, a buzgóságnak, az áldozatkészségnek és egyetértésnek lelke bő mértékben közöttünk, a mely lélek apáinkat eltöltötte, áthatotta, képessé tette, hogy nehéz napokban irott törvény nélkül is építették, fentartották az
evangelikus magyar Siont; lakozzék bennünk az a lélek,
hogy a szentesített törvény keretén belül annál nagyobb
eredménynyel folytassuk az apák azon szent munkáját ; a
napok megint komolyak ; azok az elvek, melyek a kedélyeket széles e hazában mozgalomban, izgalomban tartják, a
reformatio szülöttjei, de próbára fogják tenni a lelkeket,
vájjon kik az evangeliom igazi hivei, kik vallják azt, hogy
az evangeliom ma is Istennek ereje a hivők üdvösségére,
hogy az evangeliomi egyháznak korunkban is fontos missiója van, a melyért érdemes tenni, tűrni, áldozni ; örömére szolgál, hogy az egyházmegye értelmi s erkölcsi
tőkéje a hozzánk csatlakozott szombathelyi prot. gyülekezet értelmi s erkölcsi tőkéjével gyarapodott, mely gyülekezetnek most hivatalosan első ízben körünkben megjelent
képviselőit külön is szívélyesen üdvözli; és végül kéri az
egyházmegyebeli lelkésztársait és a tanítókat, hogy az egy háziasságnak, buzgóságnak, áldozatkészségnek azon lelkét
a hívekben továbbra is ápolják, fejleszszék, már a kicsinyek keblébe is belecsepegtessék, hogy köztünk nem ugyan
a betű szolgálatában, hanem az éltető lélek által mindenek
ékesen és jó rendben folyjanak ; kéri nyomban a gyülekezeti felügyelőket, többi elöljárókat s megjelent képvise-
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löket is, mint a kiknek az egyházalkotmány szerint erre
joguk és kötelezettségük van, — a lelkészekkel együtt a
jó rend érdekében, itt és majdan kinn a gyülekezetekben
közreműködjenek.
Az esperes évi jelentése kapcsán bemutatta a zsinati
törvényeket, melyek nyomban ki is hirdettettek ; felemlítette, hogy az egyházmegye elnöksége a vármegyebeli két
társegyházmegyének és a kó'szegi egyházközségnek elnökségével együtt ezen kérvényt nyújtotta be Vasvármegyéhez,
hogy miután e megye a szombathelyi róm. kath. kir. főgymnasium épületére 25 ezer forintot megszavazott s ezen
összeget pótadó alakjában szedi be a megyebeli adóüzető
polgároktól, adja ki a megfelelő' osztályrészt az evangélikusoknak is az építkező felsőlövői tanintézetek részére ;
bemutatja egyúttal a vármegye azon határozatát, mely
szerint, „hogy a vármegye a felsőlövői tanintézeteket a
szombathelyi főgymnasiuméhoz mért, illetve nagyobb segélyben részesítse, ezúttal nem teljesíthető; mert a törvényhatóságot akkor, mikor a szombathelyi főgymnasium
építési költségeire 25 ezer torintot megszavazott, nem csak
a nevelés ügy előmozdítása vezette, hanem azon törekvés
is, hogy ezen adomány fejében a törvényhatóságnak az
eddigi lyceum épületére nézve fennállott terhes fentartási s
helyreállítási kötelezettsége végleg inegszüntettessék ; mind
a mellett az ezen pótadó czímén befolyó 1—2 ezer forint
felesleget a felsőlövői tanintézetek segélyezésére kiutalványozza, hangsúlyozván, hogy a felekezeti érdekeket,
valamint ezelőtt, ugy jövőre sem veheti tekintetbe. Elénk
vita fejlődött ki e tárgy körül, melynek eredménye azon
határozatban nyert kifejezést, hogy az egyháztnegye
helyesli az elnökségnek e sérelmes ügyben, a sérelem orvoslására tett lépéseit. A megye azon nyilatkozatából, hogy
felekezeti érdekeket jövőre nem vesz tekintetbe, azon megnyugvást meríti, miszerint a vármegye hitfelekezeti intézeteket segélyezni nem fog, tehát hitfeleinket idegen felekezeti czélokra ezután meg nem adóztatja; a Felső-lövő
számára megszavazott segélyt, mint kegyadományt elfogadja.
Áttérve az egyes gyülekezetekből bejelentett mozzanatokra, különösen ki kell emelnem a muraszombati filialis
egyház szép törekvését: a múltévben ezen egyház iskolai
építkezésekre s adóssága törlesztésére 3010 frtot fordított;
80 frttal oly iskolai alapnak íundamentomát rakta le, melynek czélja, hogy kamataiból az évzáró vizsga alkalmával
szorgalmas tanulók magyarnyelvű, vallásos tartalmú könyvekkel jutalmaztassanak. Bodóhegy elhatározta s uj évtől
fogva immár foganatba is vette, hogy minden 4-dik vasárnapon magyar nyelven tartassék az istenitisztelet. Sárvárnak Schneller Keresztélyné a főutczában levő házát
alapítványul hagyta, mely ma is már 400 frtnyi tiszta
jövedelmet biztosít az egyháznak, utóbb majd, mikor egyszer a gyülekezet által ez alapítvány terhére felvett kölcsönt annuitásokban teljesen törleszteni fogja, a tiszta jövedelem megkétszereződik és a létért küzködő ezen gyülekezet anyagi gondjait megszüntetendő Battyánd filiája
Tótmorácz (és a társult üókegyházak) követve Muraszombat
példáját, folyamodtak, hogy segédlelkészi állomást szervezhessenek ; a terjedelmes battyándi fárából ismét 1758 evangelikus lélek kerül közvetlenebb lelki gondozás alá s két
állami iskolában tétetik lehetővé, hogy gyermekeink vallásunk hitelveiben oktattassanak, — ha az egyházkerület

ezen segédlelkészi állomás szervezését megengedi. — Szombathelyt, mint uj anyaegyházat, az egyházmegye kebelébe
fogadta s e gyülekezet viszonyainak rendezése ügyében az
ev. ref. atyafiakkal 1893. febr. 27. kötött egyességet, mely
tartalma szerint e lapok hasábjain már előbb közölve volt,
az egyházkerület jóváhagyása alá pártolólag felterjeszti.
Prosznyákfa, a domonkosfai gyülekezetnek az anyától VJ2
órányira eső filiája, állami iskola létesítésére szerződésileg
átakarja adni 1200—1500 frt értékű, s 40 frtot jövedelmező ingatlanait, oly kikötéssel, hogy az állami iskola
pénztára kötelezőleg gondoskodjék az ezen iskolába járandó
evangelikus tanulók vallásoktatásának költségeiről. A nevezett községben hitfeleink ugyan túlnyomó többségben
vannak, de csak 237 lelket számlálnak, csak 601 frt 38 kr.
egyenes állami adót fizetnek; következéskép nincsenek azon
helyzetben, hogy felekezeti iskolát felállíthassanak. Az
egyházmegye pártolólag terjeszti fel az egyházkerülethez
Prosznyákfa kérvényét, mivel csak is a tervezett egyesség
által leend lehetővé téve, hogy hitfeleink gyermekei itt
vallásunk hitelvei szerint oktatást nyerhessenek a vallásban, és igy felekezeti birtokunk legsajátibb czéljaira elegendő bőséggel gyümölcsöznék, ellenkező esetben annak
jövedelme arra se lenne elég, hogy a hitoktatásra helyiséget béreljünk, nem hogy a hitoktatásra kiránduló lelkész
fuvarköltségeit fedezze, s igy gyermekeink továbbra is
azon nyomorúságban sínlődnének, hogy idegen vallású s
nem magyar tannyelvű iskolákban evang. vallástanítás
néikül nevelődjenek fel jó magyar állampolgároknak és jó
evangélikusoknak.
Az egyházkerületi jegyzőkönyv 28 pontjának tárgyalásánál, melyben egy ministeri intézvény kapcsán a vasárnapi munkaszünet üdvös felhasználása a nagyobb egyházközségek figyelmébe ajánltatik, tekintve különösen a gyári
munkásokat, az egyházmegye, miután egyházközségeinkben
gyári munkások nincsenek (a hol pedig vannak mint például Szombathelyen az állami gépgyárban, ott hir szerint
munkaszünet nincs, hanem zakatol a munka vasárnapon
délelőtt is, délután is) miután ipari munkások hitfeleink
közül nagyobb községekben is csekély számmal találtatnak,
az egyházmegye kielégítőnek tartja a lelki élet ápolására
a délelőtti s délesti istentiszteleteket, a serdülő ifjúságnak vallásbeli oktatását a vasárnapi s ismétlő iskolákban ;
kívánatos volna az irányban tenni az intézkedéseket s
rendeléseket, hogy e munkaszünet kiterjesztetnék az egész
vasárnapra és a munkás népnek alkalom nyújtatnék lelki
életének gondozására a legépületesebb gyülekezetekben;
mert a délutánt, százados szokás szerint, ennekutána is
arra fogják használni a munkások, a mire eddig használtak — üdülésre.
A tanítói értekezlet azon kérelmét, hivassanak fel a
gyülekezetek annak megjelölésére, hogy a tanítói hiványokban beígért fizetésből mennyi a tanítói és mennyi a
kántori fizetés, az egyházmegye teljesítette.
Az egyházmegyei elnökség és a tisztikar tekintettel
arra, hogy a zsinati törvények által a hivatalos teendők
köre módosítást szenvedett, hivataláról lemondott; a közgyűlés a szavazást az elnöki tisztek betöltése végett elrendelte, a többi tisztek betöltését a jövő évi közgyűlésre
tűzte ki, egy kiküldött bizottságtól kijelelő tervjavaslatot
várván be.
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A közebéd elmaradt, az áldomás poharai is, mivel a
gyűlési tagok legnagyobb része a templomból azonnal az
indóházba sietett — haza felé.
A f e h é r komáromi evang. egyházmegye junius hó 15-én
Csákvárott tartotta rendes évi közgyűlését. Tek. hegyeshalmi Fischer Kálmán felügyelő úr megnyitó beszédében a
liberális eszmék hódítása felett fejezte ki örömét. Hering
Lajos helyettes esperes urnák fáradhatlan ügybuzgóságot
tanúsító jelentését elismeréssel fogadta a közgyűlés s ennek
kapcsán elhatározta, hogy a lelkészjelölés Yelegen legkésőbb jun. 25 ig megtartassék, Oroszlán pedig egy 3-ik
tanteremnek minél előbb leendő felépítésére utasíttatott.
A szavazatbontó bizottság jelentéséből általános örömmel
és lelkesedéssel vette tudomásul az egyházmegye, hogy
esperesül nagy többséggel nt. Hering Lajos szendi lelkész
úr választatott meg. A szokásos üdvözletek és eskütétel
után az uj esperes általános figyelem és igen gyakran
hangosan Í9 ki-kitörő helyeslések között tartotta meg nagy
szabású, gyujtóhatású és eszmegazdag székfoglalóját, mely
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe kerül és 300 db. külön
lenyomatban is ki fog osztatni a gyülekezetek között.
Esperességi jegyzőül, már az új zsinati törvények értelmében, a közgyűlés választotta meg tiszt. Payr Sándor
ondódi lelkész urat; az egyházm. törvényszék is újra
szerveztetett s az eddigi tagokhoz jegyzőül tek. Vélsz
Emil székesfehérvári ügyvéd úr választatott meg. A z
iskolavizsgálati jelentések általában kedvező színben tüntetik fel esperességiinkbén a tanügy állapotát. A tanítóértekezlet ez évben is dicséretes buzgalmat fejtett ki. A
jövő tavaszszal 25. éves jubileumot ünnepel s fennállásának
történetét is megíratja. Tek. Kapi Gyula igazgató úr
20 koronás aranyból álló pályadíjat tiizött ki az egyleti
tagok által kidolgozandó részletes tanmenetre. A z egyesület könyvtára 112 kötetből, takarékmagtára pedig 143
mérő búzából és 100 frt tőkéből áll. Esperes úrnaK az
értekezleti elnökségről való lemondása a legőszintébb
sajnálkozást keltette s helyébe Payr Sándor ondódi lelkész
úr választatott meg. A gyámintézeti jegyzőkönyv szerint
az összes bevétel 144 frt 47 kr. volt s az esperesi gyámintézet által kiosztható 23 frt 88 kr. a 100 éves jubileumra
építkező szendi egyháznak szavaztatott meg; a kerületi
gyámintézeti elnökválasztáshoz szavazatunkat nt. Zábrák
Dénes soproni lelkész úrra adtuk. A Zsedényidíj Bélák
Géza lelkész-tanítónak s a Milkovich-díj Bertalan Ferencz
bokodi tanító úrnak Ítéltetett oda. Nt. Jankó Dániel lelkész
úr panaszára a közgyűlés esperes urunkat kérte fel, hogy
a tordasiakat egyelőre morális pressioval terelje a tartozó
szolgalmi jognak megadására. A gyűlés folyama alatt az
1868. évi LIII. t.-cz. 12-ik §-ának fentartása érdekében is
tétetett indítvány, mely pártolólag terjesztetik az egyházkerület elé. Határozatilag is kimondta az esperesség, hogy
a másodtanítói állások gyakori üresedése alatt lelkész és
tanító együttesen, a tantárgyakat megfelezve tanítsanak.
Végül tek. felügyelő urunk jelentette ki azon határozott
szándékát, hogy hivatalát a jövő évi közgyűlésen leteszi,
de a legzajosabb tiltakozásban erőszakoltuk reá a prolongátiót ad multos annos.

— Felhívás előfizetésre. Hogy lapunk anyaszentegyházunknak és veteményes kertjeinek, az
iskoláknak érdekeit hivatásához képest megfelelően
szolgálhassa, külön tőke és segély hiányában, melyet
nem keresett és nem keres, csakis az előfizetés utján
befolyó anyagi pártfogásra és az egyház buzgó szolgáinak szellemi és erkölcsi közreműködésére támaszkodhatik.
Ettől függ fenmaradása, ettől áldásos munkája.
Kérjük tehát, mert követelni jogunk nincs és
nem is teszszük, szíveskedjenek olvasóink előfizetéseiket megújítani, hátrálékaikat törleszteni, de becses
munkáikkal is támogatni. K i v á l t egyházi életünk
mozgalmairól szivesked jenek munkatársaink idejekorán
és kimeritően értesíteni.
Nem magunkért kérjük ezt, mert miénk a
munka és fáradság mellett csak a teljesített kötelesség tudatából származó jutalom, de kérjük egyházunk
szent ügyeért,
Szerkesztőség.
— Teutsch György Dániel f . A z erdélyi ág. hitv.
evang. egyház püspöke július 2-án Nagy-Szebenben elhúnyt. A halál híre váratlanul jött. Mikor a szász ev.
püspök minap a főrendiházban az egyházpolitikai vitában felszólalt, teljesen egészségesnek látszott.
A magyar
közélet és műveltség emelése érdekében kifejtett küzdelemben és munkában a boldogúltnak nem volt része;
faja kiváltságainak föntartása körül tanúsított buzgólkodásával nem járt karöltve a magyar állam érdekei s
jövője iránti bizalom és szeretet; s ennyiben nagy ür
választotta el őt tőlünk. — Azonban az evang. szász
iskolák sokat köszönhetnek tevékenységének s tudományos
és egyéb téren kitejtett munkásságánál fogva halála a
haza határain túl is részvétet fog kelteni. — Teutsch
György Dániel 1817-ben S^gesvárott született.
Középiskolai tanulmányait oda haza végezte, azután Bécsbe,
majd Berlinbe ment az egyetemre, hol bölcsészeti, theologiai
és történelmi tanulmányokkal foglalkozott. 1840-ben haza
érkezvén, Gyula-Fehérvárott nevelő lőn, 1840-ben pedig a
segesvári evang. gymnasium tanárává választatott meg.
1848-ban részt vett a kolozsvári országgyűlésen, bár itt
kifejtett működésével szász honfitársai nem voltak megelégedve. A szabadságharcz lezajlása után Bécsbe ment,
hogy az evangelikus szász klérus tized kárpótlása ügyét
sürgesse s tevékeny része volt azokban a tanácskozásokban, a melyeknek tárgya az evang. szász gymnasiumok
újjászervezése volt. Bécsben érte az a hír, hogy a segesvári gymnasium igazgatójává választották. Tiz-nhárom
évig működött ezen állásában s az iskola színvonalát
magasra emelte. Részt vett az erdélyi szász ágostai ev.
egyház alkotmányának kidolgozásában s a szász status
szervezetének megfnlelőleg nagy szerepet játszott a szászok
közéletében. Tudományos munkásságának első nagyobb
terméke már 1843 ban jelent meg : „Bditräge zur Geschichte Siebenbürgens vom Tode Andreas III. bis zum
Jahre 1 3 1 0 " Azóta számos czikkben s értekezésben adott
számot történelmi kutatásairól. Tudományos érdemeiért a
jenai egyetem 1858-ban doktori oklevéllel tüntette ki,
1860-ban pedig a lipcsei S c h i l l e r - e g y e s ü l e t tiszteletbeli tagjává választotta. Tagja volt a bajor kir. tudományos akadémiának is. 1861-ben mint a Gusztáv-Adolfegylet medgyesi fiókjának küldötte Hannoverába ment;
részt vett az Evang. Bund genfi gyűlésében is. Az l86 3 / 4 .
erdélyi országgyűlésnek mint regalista volt tagja, a következő évben pedig bement a R e i c h s r a t h b a képviselő-

nek. Áz 1867-iki országgyűlésnek is tagja volt mint a
medgyesi kerület képviselője. Ugyanazon év szeptember
19-én szuperintendenssé választották s ennek következtében
képviselői állásáról lemondott. A magvar főrendiháznak,
mióta az reformálva lőn, tagja volt. Utolsó felszólalása
még élénk emlékezetben van. Gróf Szapáry Gézának azon
indítványát pártolta, mely a kormány egyházpolitikájának
bizalmatlanságot szavazott. E felszólalása sok tekintetben
jellemző egész életére. Harczias egyházfő volt, a ki egyháza érdekeiért kitartóan küzdött, de küzdelme sokszor
túlcsapott a határokon, a nemzetiségi gravamenek terére.
Nem kevésbé jellemző működésére nézve az a nagy ünnepeltetés, a melyben tavaly püspökségének huszonöt éves
jubileuma alkalmából a nagynémet politikai és egyházi
sajtóban részesült. — Halálával egy munkában és sikerekben gazdag élet ért véget. Teutsch György Dániel bizonyára egyike lehet vala a magyarországi protestantismus
legnagyobb alakjainak. De emlékénél önkénytelenül előtérbe tolakozik az a hidegség, sőt ellenszenv és önzés,
mely őt mint politikai vezért a szászok szeparatisztikus
igényeinek védelmében jellemezte.
— Megható jelenetnek volt színhelye a pozsonyi ev.
egyház f. hó 2-án tartott közgyűlése. — Michaelis Vilmos
a pozsonyi lyceumnak 40 évig odaadó szeretettel és kitartó
buzgalommal működött tanára és 15 éven át igazgatója e
napon vált meg hivatalától s nyugalomba lépett. A szokatlan nagy számmal megjelent hivek gyülekezetébe küldöttségileg meghívott érdemdús tanférfiút S a m a r j a y
Károly felügyelő melegen tartott beszéddel üdvözölve,
közhelyeslés mellett sorolta elő a távozónak bokros érdemeit s tolmácsolva az egyház köszönetét, azon reményének adott kifejezést, hogy habár az egyház intézetétől
elválik is, tudományát, tanácsát, munkálkodását az egyháztól nem fogja megvonni. Mit a búcsúzó férfiú hálájának
nyilvánítása mellett meg is igért. Hogy nemcsak az egyház körében köztisztelet veszi körül Michaelisiinket, hanem
az egész város lakossága javának becsülését is bírja,
fényesen bizonyította a f. hó 3-án rendezett búcsúvacsora,
melyen vidám kedélyhangulat mellett őszinte ragaszkodás
érzelmei nyilvánultak minden felszólalónak szavában s a
megjelentek számában. — Tartsa meg Isten nekünk még
soká a derék férfiút!
— Egy ifjú tudósunk kitüntetései. Dr. K v a c f ? a l a .
Jánost, a pozsonyi Jyceum ifjú tanárát, Comenius Arnos
életiróját, a dorpati egyetem theologiai szakára az egyháztörténelem rendes tanárául hivták meg. Ugyanőt a bécsi
theologiai fakultás e napokban „honoris causa" theologiai
doktorrá promoveálja. — A d multos annos !
— Veszprémnek adakoztak (III. kimutatás) : Némethidegkúti gyülekezet 3 frt 65 kr., orosházi ev. gyülekezet
nt. Veres József ev. lelkész úr gyüjtőivein 13 frt 64 kr.,
pilisi ev. gyülekezet adománya 5 frt, feketehegyi egyház
adománya 50 kr., körmendi ev. gyülekezet 44 frt, uraiujfalui gyülekezet 22 frt 28 kr., győri első takarékpénztár
25 frt, batizfalvi ev. gyülekezet 2 frt 24 kr., birdai ev.
lelkésztől a gyülekezet gyűjtése 5 frt 93 kr., szeghegyi
ev. egyház gyűjtése 31 frt, rákos-kereszturi egyház gyűjtése 19 frt, porrog-szent-királyi ev. gyülekezet gyűjtése
7 frt 10 kr., diósgyőri gyülekezet gyűjtése 3 frt 50 kr.,
tabi ev. gyülekezet gyűjtése 20 frt 20 kr., meszleni ev.
gyülekezet gyűjtése 9 frt 36 kr., szepes-felkai gyülekezet
2 frt, zólyomi ev. egyház 5 frt, répcze-vidéki takarékpénztár Csepreg 10 frt, ujverbászi iskolás gyermekek 5 frt
50 kr., hodosi ev. gyülekezet 3 frt, kalaznói ev. gyülekezet
5 frt, győri ev. gyülekezet gyűjtése 119 frt 20 kr.,
battyándi ev. gyülekezet : és pedig Lehomér 3 frt 45 kr.,
Völgyes 2 frt 25 kr., Mezővár 10 frt 17 kr„ összesen
15 frt 87 kr., rajkai ev. gyülekezet 3 frt 5 kr., kolozsvári
ev. egyház 10 frt, bártfai tót egyház gyűjtése 20 frt,
modori ev. egyház gyűjtése 30 frt 50 kr., torzsai ev. gyülekezet 3 frt 50 kr., franzfeldi ev. egyház gyűjtése 22 frt

20 kr., zala-istvándi gyülekezeti gyámintézet 2 frt, eperjesi ev. gyülekezet tót egyháza 5 frt, ujfazekas-varsándi
egyház 5 frt, tordasi ev. egyház 13 frt 19 kr., szegedi
nőegylet 10 frt, N. N. veszprémi nő 50 kr., vönöczki ev.
gyülekezet 5 frt, nemes- és pórmagasi ev. egyház 5 frt,
kiskőrösi ev. gyülekezet 22 frt 76 kr., téthi ev. gyülekezet
6 frt, homokbödögei ev. gyülekezet 21 frt 36 kr., bokodi
ev. gyülekezet 13 frt 70 kr., szentesi ev. gyülekezet 10 frt,
újpesti ev. egyház 1 frt, köttsei ev. gyülekezet 14 frt
20 kr., hegyes-kis-somlyói ev. gyülekezet 8 frt 10 kr.,
irsai ev. gyülekezet 6 frt, eperjesi ev. collegium gyámintézete 10 frt, matheóczi ev. egyház 3 frt 50 kr., kokovai
ev. egyház 5 frt, kapolcsi ev. gyülekezet gyűjtése 9 frt,
körmöczbányai ev. gyülekezet 12 frt 85 kr., tállyai ev.
gyülekezet 1 frt 50 kr., vadosfai ev. egyház felügyelője
10 frt, kővágó-eőrsi ev. gyülekezet 3 frt 40 kr., a soproni
ev. convent nt. Stiegler G. lelkész úr gyüjtőivein 62 frt,
György Józsefné szül. Hajdú Terézia vasúti kapus neje
2 frt, összeg 815 frt 90 kr. A második kimutatásban kitüntetett 1847 frt 97 krral együtt befolyt 815 frt 90 kr.,
összesen 2663 frt 87 kr. — H á l á s k ö s z ö n e t t e l k ö z l i
Horváth Dezső, ev. lelkész.

PALYAZATOK.
A pilisi evang. egyháznál e g y r e n d e s k á n t o r tanítói
és k é t s e g é d t a n í t ó i állomásra pályázat
hirdettetik.
A rendes kántortanítói
állás
javadalm a z á s a : 480 frt az egyház pénztárából havi részletekben fizetve, 20 frt fapénz s két öl fa beszállítására szükséges fuvar, szabad lakás házi kerttel és a stoláris jövedelem egy harmada. — E z állásra csakis gyakorlott
tanítók pályázatai vétetnek figyelembe.
A
segédtanítói
állomások
javadalmaz á s a : 350—350 frt az egyház pénztárából havi részletekben fizetve, egyik számára szabad lakás, másiknak
20 frt lakpénz. Kántori teendőkben való jártasság megköveteltetik.
A pályázati kérvények a p i l i s i e v a n g .
lelkészi
hivatalhoz
f o l y ó é v i j ú l i u s 31-éig benyújtandók.
P i l i s (Pest m.), 1893. június 21-én.
Sárkány

Sámuel,

lelkész.

A kolozsvári ág. h. ev. egyházközség elemi iskolája
IV., V., VI. leányosztályának tanítónői állomása üresedésbe
jővén, arra ezennel pályázat hirdettetik.
É v i f i z e t é s : 400 frt és ha a női kézi munkát is
magára vállalja 600 frt. Lakbér 120 frt. Előbbi előleges
havi, utóbbi pedig évnegyedes részletekben fizettetik ki.
K ö t e l e s s é g e k : a IV., V., VI. leányosztály vezetése a rendes tantárgyakban és esetleg az I — I V . osztályok
tanítása a női kézi munkában. Tannyelv német és magyar.
Zenében való jártasság kivánatos. A választás folyó évi
augusztus 6-án lesz és egy próbaévre történik. Pályázók
kellően felszerelt és sajátkezüleg irt folyamodványaikat
folyó évi július 31-ig alulírotthoz mint a presbyterium
elnökéhez küldjék be.
Kolozsvárott,

WIGAND F. K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN.

1893. július 2-án
Grát s

Mór,

ev. lelkész.

