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Egy kis apologia, 
Miben nyilatkozik a valódi protestantizmus szel-

leme? E kérdést veli szemeim elé egyházi életünk 
egy némely jelensége s nem e g y kiváló a lak jának a 
napokban hallott nyilatkozata. Mert míg azok, kik 
az egyházpolitikai törvényjavaslatokat pártol ják, azzal 
indokolják meggyőződésüket, hogy azok a protestáns 
szellemmel nemcsak megegyeznek, de sot egyenesen 
ebből veszik eredetüket, hogy azok a protestantismus 
győzelmét jelentik : addig e törvényjavaslatok protes-
táns ellenzői is azzal argumentá lnak, hogy az az igaz 
protestáns ember, ki azok megvalósulását mindenkép 
megakadályozni igyekezik. 

Tehát mind a két fél a protestantizmus iránti 
szeretetére, a protestáns érdekekért buzgó érzületére 
és hithüségére hivatkozik. 

Közönséges ez a jelenség minden oly válságos 
mozgalmak közt, melyek a megszokott állapotokon 
gyökeres változást akarnak létrehozni. S ez a két 
i rány : a haladó és maradó nem is ártalmas az egye-
temes fejlődésre nézve, mert míg az első serkenti az 
utóbbit, ez viszont mérsékli amannak rohanását . Ve-
szélyessé csak akkor válik bármelyik i rány is, ha a 
közös célt szem elől tévesztve, vagy alacsony érdekek 
szolgájává szegődik, vagy a másik párt elleni szen-
vedélyes gyűlölet uralma alá veti magát . 

Az ismeretes törvényjavaslatok szabadelvű volta 
t.ulajdonkép nem is kérdés tárgya. Sem protestáns, 
sem más felekezetbeli ellenzői egy szóval sem támad-
ták meg azokat oly szempontból, mintha azok a 
szabadelvüséggel ellenkeznének. Erede tük is eléggé 
ismeretes. Csirájuk ott van a negyvenes évek fele-
kezeti harczaiban. Az idők ár ja , mely a régi intéz-
mények korlátait, az elkorhadt eszméket egymásután 
mossa szét, a katholikus klérus zelotismusa által fel-
háborítva most ú j ra felszínre vetette őket. Az elke-
resztelési esetek lobbantották fel a lángot, mely aztán 
az elkeresztelési rendeleten, bírósági Ítéleteken, or-

szággyűlési vitákon, I rányi meg Apponyi beszédein 
keresztül oly intensiv és extensiv hatalommal tört 
ki ; melynek sem a korona, sem a kormány ellen 
nem állhatott, sem a klérus le nem győzhetett. 

Fel téve — a mit feltenni nincs okunk, nincs 
jogunk — hogy a ko rmány nem a szabad eszmék 
iránti lelkesedésből, hanem pusztán politikai fogásból 
vetette e törvényjavaslatokat a zöld asztalra, hogy 
tehát a ko rmány t — miként a VI. szab. kir. városi 
esperesség felügyelője mondja — álszabádelvüség 
vezeti; maguk a törvények semmi esetre se viselik 
magukon ennek bélyegét, tiszta, szabad — mondjuk 
ki nyíltan — protestáns szellem lengi át azokat. 
Álszabadelvűség volt igenis a kath. klérus részéről, 
midőn az elkeresztelési kérdésben a lelkiismeret sza-
badságot hangoztatták s így saját fegyverünket a mi 
legfőbb eszménket emelték fel ellenünk ; mert min-
denki tudja, hogy katholikus igaz hit és lelkiesme-
retszabadság ép ugy nem ál lhatnak egymás mellett, 
valamint zsarnokság és függetlenség egymást feltét-
lenül kizárják. A törvényjavaslatokban senki se fe-
dezte fel ily álszabadelvűségnek semmi nyomát . 

A kik tehát az álszabadelviiséggel indokolják 
ellenzéki szavazatukat, nem tesznek különbséget a 
ko rmány és az általa indítványozott törvényjavasla-
tok között, s nem azért nem szavazzák meg ezeket, 
mivel nem szabadelvűek, hanem mivel ellenszenvvel 
viseltetnek a kormány iránt. Ez az okoskodás pápis-
tább a pápánál ; mert maga Luther ily formán nyi-
la tkozot t : Nem bánom, ha Kajafás irta is azt az 
evangéliomot, ha az én Uram Jézusomat hirdeti, el-
fogadom. 

Nem szenved kétséget, hogy a protestantismu.s-
nak nem azok az igazi hívei, kiknek elhatározására 
személyes érdekek, személyes érzelmek gyakorolnak 
befolyás t ; hanem azok, kik félre téve minden érde-
ket, egyedül a protestáns eszme iránti buzgóságból 
egy szívvel lélekkel sietnek az evezőkhöz, mikor a 
tenger duzzad. 

De nemcsak azért volt a protestantismusnak el-
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engedhetlen kötelessége e törvényjavaslatokat pár-
tolni, mivel ezek protestáns szelleműek, hanem azért 
is, mivel a katholikus klérus az e g y e d ü l ü d v ö -
z í t ő e g y h á z szempontjából kezdte meg a harczot 
és folytatta a legizgatóbb eszközökhöz folyamodva. 
Nem a katholikus egyház, nem a katholikus klérus 
ellen, hanem az egyedül üdvözitő egyház elve ellen, 
mely tudvalevőleg absolut akadálya a haladásnak, a 
lelkiismeretszabadságnak, mely ellenkezik Jézusunk ta-
naival, ezen elv ellen folyt a küzdelem, ezen elv jutott 
volna győzelemre a törvényjavaslatok bukásával; 
ezen elv ellen nem harcolni, ha a harc kitör, sőt 
azt bár csak közönnyel, annál inkább tettel győze-
lemre segíteni protestáns emberre nézve nem hiba, 
nem vétek, de határozottan Urunk Jézusunk ellen 
elkövetett bün. Nem „csábitó argumentum" ez, hanem 
szent kötelesség szózata. 

De aztán még azon körülmény is fontolóra 
veendő, ha a protestánsok magatartását megitélni 
akarjuk, hogy az ellenzék Szt. István koronájának 
birodalmán kivül eső hatalmak befolyását kereste s 
segítségül hivta a hazánk kormánya által a korona 
beleegyezésével beterjesztett törvényjavaslatok meg-
buktatására. Nemcsak arról volt szó, hogy Magyar-
országon legyen-e polgári házasság, vagy sem ; nem 
is csak arról, hogy dr. Wekerle legyen-e kormány-
elnökünk, vagy Apponyi Albert gróf, vagy Ugrón 
Gábor ; hanem főkép az volt a kérdés, hogy Ma-
gyarország egy tisztán belügyi kérdésben, mely 
semmi más nemzetnek, vagy államnak semmiféle 
jogkörét nem érinti, köteles-e magát idegen hatal-
mak tetszésének alárendelni, vagy minden egyéb ha-
talomtól függetlenül, egyedül saját belátása szerint 
intézkedhetik. Midőn pedig ilyen alternativát vet 
fel állami életünk folyama, tán csak kétségtelen, 
hogy minden magyar embernek kötelessége feleke-
zeti különbség nélkül ezredéves multunkhoz hiven 
azok táborába állani, kik függetlenségünk védelmé-
ben szálltak ki a sikra tábort járni. 

És mikor a protestantismus kötelességét teljesí-
tette úgyis mint felekezet, úgyis mint szabad testület 
és mint magyar felekezet; akkor azon váddal lépni 
fel ellene, miszerint ezt önző haszonlesésből tette, 
legalább is nem nemes. Volna e vádnak — e gya-
núnak némi alapja, a mennyiben szomorú tény az, 
hogy világi nagyjaink és hatalmasaink — tisztelet a 
kivételeknek — a felekezeti türel mességet annyira 
vitték, hogy egyházunk s e g é l y k i á l t á s a i t i s t ü -
r e l m e s f ü l e k k e l h a l l g a t j á k . Szép szavakban 
bővelkednek gyűléseinken, de hol a hitbuzgóságnak 
pénzáldozatban kellene nyilvánulnia, ott sokkal ön-
érzetesebbek, hogysem készek volnának beismerni, 
hogy egyházunknak — e dicső egyháznak — kö-
nyöradományokra volna szüksége. Nincs messze tehát 
a feltevés — de csak feltevés ! — hogy segélyforrás 
reménye is kecsegtette a protestánsokat. És lehettek 
is — mondom a lehetőség nincs kizárva — egyesek, 
kiket csakugyan ez a remény inditott a szabadelvű 
törvényjavaslatok pártolására, ki vizsgálhatja a vesék 
ti tkait? De mikor e gyanúnak csupán feltevése le-

hetséges és akkor is csak egyesekre nézve lehetsé-
ges, akkor azt az egész egyház szemébe vetni nyilt 
vádként, azon egyház szemébe, mely hivatásszerű 
kötelességét teljesité, ez valóban olyan eljárás, melyet 
igaz protestáns részről nem vártunk, nem hihettünk 
volna. 

De hát e vádnak mondám lehet némi magya-
rázata szegénységünkben, elhagyatottságunkban ; ha-
nem a harmadik vád, melyet a VI szab. kir. városi 
esperesség felügyelője ellenünk felhoz, egyáltalában 
igaztalan s minden alapot nélkülöz. Békében, nyu-
galomban éltünk, senki se bántott bennünket, miként 
felügyelő ur mondja, a most letárgyalt törvényjavas-
latok pedig kivetik egyházunkat a szelek és viharok 
közé, a végtelen tenger gerendátlan hullámaira. 
Mikor tehát nyugalmas hajlékunkból csatasikra vo-
nulunk ki, mikor békés otthonunkból a küzdelmek, 
sőt veszedelmek kétes út jára lépünk, mikép lehet ez 
elhatárazásunkat opportunismusnak és kényelemszere-
tetnek nevezni, ezt bizonyára egy higgadt gondolkozó 
se érti. 

Nem a „függés bársony pamlagára, hanem a 
szegény szabadság kőszikláira" hajtottuk le fejünket 
s tettük ezt azért, mivel ez egyházunk jövője, hitel-
vünk és hazánk iránti szent kötelességünk volt. Ön-
érzettel s nyugodt lelkiismerettel tekintünk a törté-
nelem pártatlan birói székének Ítélete elé! De jóllehet 
egyházunk a türel mességet hirdeti s annál fogva meg-
győződéseért senkit felelősségre nem vonunk, viszont 
meggyőződésünk és ebből származott tetteink iránt 
annyi tiszteletet legalább is megkövetelünk, miszerint 
alaptalan sőt alacsony vádakat, igaztalan állitásokat 
fejűnkre méltatlanul senki se szórjon. 

Sass János. 

A felekezeti tanítók szabadságolása. 
Letűnvén a pátriárkális állapotok korszaka s 

az egyház is a tételes törvények szükségét ismervén 
el, kell, hogy a felekezeti tanítók szabadságolása 
ügyében is fegyelmi intézkedések tétessenek ; mert 
hogy sok tanító akkor szünetel a mikor kedve 
tart ja, s hogy kántori teendőit is csak amúgy ráadá-
sul teljesíti, azt igen sok egyházközségnek van al-
kalma tapasztalni. 

Van ugyan a régi rendszerekben s utasítások-
ban említés téve arról, hogy a tanító eltávozását a 
papnak bejelenteni tartozik, de ez az intézkedés egy 
fillért sem ér ; mert a mióta ezek a rendszerek és 
utasítások elkészültek, azóta nagyot fordúlt a t anügy 
kereke Magyarhonban s a tanügyet a községekben 
az iskolaszékek s iskolaszéki elnökök vezetik, mert 
az állami törvények tanügyi közegekül csak ezeket 
ismerik el. A tanító viselkedését illetőleg pedig az 
iskolaszék — nemcsak az esperességnek, hanem az 
államnak is felelni tartozik ! 
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Már pedig a kinek a saját egyházában reni-
tens avagy szabadoncz tanítója van, az tapasztal-
hatta, hogy a tanító, faképnél hagyva egyházat és 
papot, iskolát és tanítást, saját magán dolgaiban 
hol jobbra , hol balra elvitorláz s csak amúgy fél-
vállról jelenti eltávozását — az esperesnek, — ki 
előbb mégis csak informátiót kér. Hivatkozással a 
m. kir . vallás- és közoktatásügyi ministernek 1894. 
évi J a n u á r hó 12. kelt 22883/1893. számú rendele-
tére, mely így szól: „Tapasztal tam, hogy a községi 
elemi, felső nép- és polgári iskolai tanítók és taní-
tónők a szorgalmi idő alatt komolyabb okok nélkül 
s az illető iskolaszékek, vagy igazgatók tudta és 
engedélye nélkül igen sokszor napokat, sőt néha 
hosszabb időt is mulasztanak. Ezen, a t auügyre és 
az iskolai fegyelemre egyaránt káros visszaélések 
megszorítása végett, felhivom a bizottságot (t. i. a 
a vármegyei közigazgatási bizottságot) őrködjék a 
legszigorúbban a felett, hogy a községi elemi, felső 
nép és polgári iskolai tanítók és tanítónőknek sza-
badságolása szorosan a községi iskolaszékek számára 
az 1868. évi 38. és 1876. évi 28. t.-czikkek végre-
haj tása t á rgyában kiadott utasítások 46. §. 2. pontja, 
47. §. 5. pont ja és 49. §. értelmében és az iskola-
székek által kellően mérlegelt, mél tánylás t érdemlő 
vagy sürgős szükség eseteiben történjék. — Utasítsa 
a bizottság egyúttal a községi iskolaszékeket, hogy 
minden 8 napnál hosszabb időre adott szabadságo-
lást, az ar ra vonatkozó iskolaszéki határozat csato-
lása mellett, a bizottságnak tudomás végett beje-
len tsenek" ; következő intézkedéseket vélek az egy-
házegyetem részéről, a felekezeti tanitók szabadságo-
lása ügyében megteendőknek, melyeket rövidség 
kedvéért szakaszokba foglalok : 

1. Felekezeti tanitó, a tanév megkezdése után, 
netáni akadályoztatása esetén, az akadá ly okának 
szó- vagy Írásban való előterjesztése mellett, fél 
nappal előbb, az iskolaszéki elnöknél magát be-
jelenti. — 

2. Az iskolaszéki elnök csak 8 napig ter jedhető 
időre adhat távolmaradási engedélyt . Nyolcz napnál 
hosszabb szabadságolást az iskolaszék ád iilésileg, 
ezen körülményt azonban az iskolaszéki határozat 
csatolása mellett, az esperesnek tartozik bejelenteni, 
kinek jóváhagyása bevárandó. 

3. H a a felekezeti tanító egyszersmind kántor 
is, szabadságolása esetén, helyettesről tartozik gon-
doskodni s azt bejelenteni. 

4. A nagy szünidő alatti eltávozás, a tartózko-
dás helyének megjelölésével, az iskolaszéki elnöknél 
bejelentendő. De ha az illető tanító egy személyben 
kántor is, szabadságoltatása iránt a 2. és 3. pont 
mérvadó. 

5. Ezen iskolafegyelmi intézkedés, a zsinati tör-
vény 324. §. d) pontja alá helyeztetik. 

Meg vagyok győződve, hogy ily értelembeni 
általános intézkedés az iskolai fegyelemre üdvös s 
igen, de igen sok iskolaszékre nézve hasznos leend, 

mert a mai világban mindenki a paragraphust 
keresi. 

Bulkeszen 1894. Augusztus 31. 
Kottler Ottó, 

körlelkész. 
- — e s e ^ — 

(Megjegyzések ft. F a r k a s Gejza „Tanács" c. cikkéhez) 

Meleg köszönettel adózom dunáutúli káplán-
kollegáim nevében nt. Farkas Géjza lelkész urnák 
azért az érdeklődést tanúsító, életrevaló, bölcs taná-
csáért, melyet theol. pá lyára lépő magyar a jkú 
i f jaknak e lap hasábjain adott. Azok, a kik most 
lépnek a theologiába, a tanácsnak nagy hasznát 
vehetik, de mi, kik már 4 — 5 — 6 — 7 — 8 év óta 
káplánoskodnak 40 — 50 — 60 fr t évi fizetésért (mely 
összegecske cígarettázás (!) nélkül sem elégséges évi 
kiadásaink fedezésére) böics tanácsának nem vehet-
jük hasznát, mert mi már elkéstünk egy u j nyelv-
nek elsajátításával. 

Én azon kollegáim számára akarok egy g y a -
korlati, egy önmagam által is követendő tanácsot 
adni, kiknek a deficittel járó s sok-sok esztendeig 
tartó káplánoskodás elvette lelkesedését, kedvét, kik 
a szabatos választási rendszer miatt mellőzve, vagy 
esetleg mint a kifacsart czitrom félredobva vannak. 
Ilyen kifacsart és félredobott czitromunk is vau 
Danán tú l (és lesz is) szabad (?) választási rendsze-
rünk nagyobb dicsőségére ! Positive tudom, hogy 
az idén öt dunántuli (rövidebb hosszabb ideig 
szolgáló) segéd lelkész iratkozott be a budapesti 
egyetemre. Felismerték az idők jelét s menekül-
nek ! De kevés káplánnak van arra pénze, hogy 
Budapesten folytathassa tanulmányai t . A kiknek 
nincsen erre a czélra pénzük s kedvük sincs 
többé 2 8 — 3 0 évvel hátukon padok közt szorongani, 
azoknak azt tanácsolom : k é s z ü l j e n e k a p o l -
g á r i i s k o l a i t a n í t ó i v i z s g á r a . Elkészül-
hetnek otthon, csak vizsgákra kell jelentkezniök. 
Nekünk végzett theologusoknak előnyünk is van. 
A ki tanácsomat komolyan követni a k a r j a : hozassa 
meg az egyetemi nyomdából a felső nép és polgári 
iskolai tanitók képesitő-vizsgálatáról kiadott vall. és 
közoktatásügyi (1893) miniszteri rendeletet. Ara 20 kr. 

Könnyű elitélni azokat a s. lelkészeket, a kik 
eldobják a lelkészi palástot, — de mikor kényte-
lenek vele. Nem teszik örömmel, sőt szívszakadva. 
Kezemben egy levél, melyet egy lelkészi pályáról 
lelépő kollegám irt : az a bús melancholia, mely 
soraiból kirí, szomorúbb a hervadó ősznek bánatos 
képénél. Csak legalább biztosítva volnánk józanabb vá-
lasztási rendszer által — a kinevezési és szabad 
választási rendszer kombinálása által — hogy elébb 
vagy utóbb, de bizonyosan állásra kell jutnunk . . . 
akkor várnánk türelemmel. Azonban nyakló nélkül 
való választási rendszerünk miatt eleshetik, kimarad-
hat a legjobb (ki is maradt már) és első lehet (lett 
is már) a legutolsó, 
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Nt. Farkas Gejza urnák azon tanácsát azon-
ban : „magyar if jak, lépjetek mind nagyobb mér-
tékben a papi pá lyára" , nem tartom követendőnek, 
Mivel egyházunk állásokat creálni, a fölös számú 
káplánokról gondoskodni nem tud, azért nem is 
vezet jóra a káplánok nagy száma. A káplánbőség 
— elégedetlenkedésre, visszaélésekre és erkölcstelen 
választásokra vezet. 

Sok-sok panaszunk volna, de nem merészelünk 
velük előállani, mert igen jól ismerjük a kopott vá-
laszt : régen is így volt s ha régen is így volt, miért 
legyen másként ezután? 

Ismételten is köszönettel adózom nt. Fa rkas 
Gejza úrnak . Keserű gúny , hogy már a puszta jó 
tanácsért oly nagyon-nagyon hálásaknak kell len-

Egy dunántúli káplán. 

©nrl i®. 
Egyházunk és a szekták. Ha a járványos betegség 

kiüt és még csak szórványosan kezd jelentkezni az egyes 
községekben, mintegy kivételesen szedvén egyelőre áldo-
zatait : az ország kormánya, a megyék törvényhatóságai, 
a közönség egészségügyeit gondozó testületek jó előre 
sietnek megtenni az óvintézkedéseket — következőleg 
mindazt, a mit a tapasztalás, a tudomány és az emberi 
életrevalóság foganatosítandónak javall arra nézve, hogy a 
vész lehetőleg szűk térre szoríttassék, vagy ha ereje ellen-
állhatatlanul szerte szét dühöng s határt és korlátot is-
merni nem akar, . . . a közcsapás eiiyhitessék, mérsékelt 
lefolyást érjen s elvégre pedig teljesen megszűnjék. 

Bevezetéskép élhetek még más hasonlattal is. A tűz 
és vizveszedelem ellen nem átaljuk a biztosítást, védeke-
zünk a házak tűzvész ellenes építésével, alkalmas oltási 
eszközökkel ; árviz ellen kubikoljuk a töltést, építjük a 
védgátat, kövekkel rakott hajókat sülyesztünk el, egy 
szóval talpra állítjuk a helység apraját és nagyját, hogy 
igy plasztikailag legyen alkalmunk megbizonyosodni és 
eredetét is értsük meg ama közmondásnak : ki a legény a 
gáton ! Ha azonban minden, emberi leleményességgel meg-
teremtett védművek mit sem használnak, — más helyre 
telepítjük a falut, vagy hegyen építjük a várost! A kö-
zöny és a káröröm e terén a legrosszabb tanácsadók. Mi-
kor a legközelebbi árvízveszély alkalmával Duna-egyháza 
határát eiözönlé az országos nagy folyam, biztossága ér-
zetében azt mondta egy solti magyar ember: isznak a tó-
tocskák ! De már hajnaltájt ő is ivott, a mennyiben várat-
lanul Soltot is meglepte az árviz s éjszaka idején, álmos 
fővel, nyakig érő vízből sietett az omlatag házból elmene-
külni az, a ki menekülhetett. 

Az evang. egyházat, de az államot is a vidékszerte 
fellépő egyre hatalmasodó szekták képében ilyen járvány-
szeríí istencsapása fenyegeti az által, hogy felforgatják 
az ország vallási, erkölcsi politikai és közgazdasági lét-
javait, fel a természetes és erkölcsi világrend, a józan ész 
által érvényesült elveket, miken mint fundamentumokon 
nyugodott egyesek és sokak boldogsága. 

Sem az állam, sem a lelkészí kar azon része, mely-
nek egyházában ekkoráig a vész még ki nem ütött, nem 
mondhatják ama elbizakodottságról tanúskodó szavat : 
isznak a tótocskák ! 

Ha volna körünkben oly önmagával eltelt testvér, ki 
gyülekezetét, vészmentesnek képzeli, azt két tanulságos 
esettel józanítom ki. 

Huszonkét évvel ezelőtt becsapott a menykő az eklé-
zsiámba nazarénus alakban, egy alkalmilag nálam levő 
testvér azt. mondta rá : szabad vallásgyakorlati szempont-
ból igazolt a terjedésük. Az illető lelkésztestvérem 22 év 
multán megkapta az anabaptistákat s hegyibe még tem-
plomot is építettek a nyakára, — nem hinném, hogy ter-
jedésüket rózsás hnngulattal nézi. — Néhai püspökünk 
egy főpásztori körlevélben tanácsokat osztogat a nazaré-
nismus ellen s terjedését következő körülményeknek tulaj-
dontja: 1. a ritkán nyújtott alkalommal, hogy a hivek az 
Isten házában gyülekezhessenek. 2. szigorú párbér és 
stólakövetelésnek. 3. azon pongyolaságnak, melyet a 
lelkészek az egyes egyházi cselekményeknél eljárnak. 

Alig hangzott el ezen a lelkészi karnak nyújtott 
tanács : a főpásztor gyülekezetében is kitört a nazarénis-
mus és biz az rombolt és pusztított ott akár más egyebütt. 

Sajnosan esik jósolnom, ám látnoki tehetség nélkül 
megmerem előre mondani, hogy valamint a jelenben dul 
és pusztít namkülönben leszen a jövőben is. 

A ragály, a mely egy távoli világrész tisztátlan 
helyein keletkezik, gyakran végig seper az egész emberi-
ségen s átharapózik olyan területekre is, a hol az éghaj-
lati viszonyok kedvezők, a lég és viz tiszta és üde, s a 
lakások tisztaság, rend, csin és czélszerűség szempontjából 
semmi kívánni valót nem hagynak fenn. Olyan, mint a 
tűzi veszedelemre alkalmas hely, melyhez még szikra sem 
kellett; csak a napnak az a sugára, mely másutt áldottan 
melegít, de a mely itt lángba borit mindent s a lángok 
pedig alkalmas széllel átcsapnak az úgynevezett tűz-
mentes házra, hogy ott is perzseljenek mindent mi út-
jukba akad. Kép nélkül szólva : a nazarenismusnak szülő 
anyja és meleg ágya a református egyház s ime e járvá-
nyos bajnak kisebb-nagyobb mértékben következményeit 
mi is érezzük és érezni fogjuk. 

Tekintettel azon elszomorító eshetőségre, hogy e 
vallási kór terjedésével nemcsak a bevett törvényes fele-
kezetek létszáma csökken, az egyházak vagyonilag pusz-
tulnak, a népiskolák és magasabb tanintézetek sorsa, a 
papi kar állása mélyen van megrendülve, sőt helylyel — 
közzel ekzísztencziája a hatályba helyezendő szabad val-
lásgyalíorlati törvénynyel végleg megszüntetve; de külö-
nös tekintettel azon körülményre, hogy az állam épsége 
egyenesen és félreérthetlen módon támadtatik meg a 
gomba módra születő szekták félszeg tanai által: éppen 
ez okon is, alkalmat veszek magamnak szólni ama véde-
kezésről, melyet állam és egyháznak karöltve kell eszkö-
zölnie a közös veszély elhárítása szempontjából. 

Ám mielőtt a közös ellenséggel szemben gyakorlandó 
közös védmüveleti eszközökre áttérnék, szólok először a 
vész anyagáról, azután ama magatartásról melylyel elle-
nébe állam és egyháznak eljárnia kell s végül a gyüleke-
zetek és tisztviselőknek változott helyzetéről a változott 
viszonyoknál fogva. 
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A vallás gyakorlatának szabadsága immár törvényi-
leg lesz biztositva, a miből logikailag nemcsak az követ-
kezik, bogy az eddigi törvényesen bevett felekezetek há-
borítlan imádhatják hitelveik szerint Istenüket, hanem 
ezen törvénynek egyik folyománya az a jog is, hogy bol-
dog-boldogtalan felekezetet alapíthat s ott a legvadabb 
politikai és erkölcsi tanokat hirdetheti anélkül, hogy ezért 
a felekezetet komolyabb baj érné s annak tagjai szerte-
ugraszthatók volnának. 

Lássuk csak, kik ezen felekezeteknek vezérfejei s 
mik azok a tanok, a mik az általuk tar tot t összejövete-
leken belül és azokon kivül hirdettetnek ? 

Az új szekta fejei és terjesztői rendesen népiskolát 
sem végzett s igy helyesen irni és olvasni sem tudó tu-
dákos atyafiak, kapa-kasza kerülők, saját foglalkozásukra 
ráunt spéczik, a kiknek bizonyos tudományágban iskolá-
zottságuk, nem levén, nem mivelt és nem fegyelmezett ész-
járásuak, a világot saját beteges képzeletük korcsszülöttei 
szerint kívánnák átalakítani. 

Már azon oknál fogva is, mert rájok nézve idegen, 
tehát nem hivatásos szakmakörben mozognak, igen köny-
nyen fölfogható valami, hogy egyház és állam ellen a leg 
képtelenebb dolgokat szórnak világgá s azt is oly körben s 
igy hasonszőrűek között, hol azok tetszetősek, szájíz sze-
rintiek, kedvesen üdvözöltetnek, pl. nem kell katonáskodni, 
adót nem kell fizetni, a vagyont felosztván, jeruzsálemi 
közös asztal tartandó, a papok és tanítók fekete ördögök, 
olvasni a biblián kivül semmiféle könyvet se kell, s a 
bibliából is csak azt, a mi a szekta ellen nem szól, nem 
kellenek az iskolák. Aztán it t a végitélet, melyben kén-
esővel fog elpusztulni a világ nem nazarénus része. Krisz-
tus személyesen jelentkezik esténként, Ábrahám és Izsák 
esete nyomán fel kell áldozni a gyermeket, ha Isten 
álomba azt úgy kívánja. A gyermekeket nem kell a köz-
temetőbe, de a házi kertben temetni. A gyülekezet előtti 
előadásra nem kell készülni, hanem a kit a szt. Lélek 
megszállt, az beszéljen és beszél is az Isten adta, termé-
szetesen vagy mindig egyet, vagy pedig zöldeket és bolon-
dokat meg nem gondoltán és meg nem rágva, a mit a 
környezet mohón nyel és kapkod magába. 

S mert ezek az eszmék ingerlős és köznépünk esze 
szerint kívánatosak, igen természetes, hogy az ezeket han-
goztató szekta rohamosan bódít és hóditani fog azon fele-
kezetekkel szemben, melyek ezt hirdetik : add meg a ki-
rálynak a mi a királyé, Istennek a mi az Istené. Minden 
lélek . . . . stb. A hazáért meghalni dicső. Gyermekek 
neveléséről gondoskodni legszentebb szülői kötelesség . . . stb. 

Angliában az ily szekták száma 120-at teszen ki. 
Politikus dolog-e azokat nekünk utánozni, — az egy oly 
kérdés, melynél érdemes gondolkozóba esni és megállót 
tartani. Anglia gazdag és törzsét tekintve, egynyelvű 
állam. Tanintézetei számosak és sok oly művelődési ténye-
zővel bir, mik a józan felfogást ápolják, a helyes ismere-
tet terjesztik s a jó erkölcsnek éltető szervei. Angliának 
egységes teste és erőteljes véralkata kiheveri s úgyszól-
ván meg se érzi a tetemén rágódó élősdieket. Hogy azon-
ban Anglia nem szokott mindent vaktában utánozni, csak 
két tényre hivatkozom : az általános hadkötelezettség 
máiglan sincs nálok behozva, jóllehet egész Európa elfo-
gadta ; nem mentek bele az írekkel való olyforma állam-

jogi kapocsba, mint a minő közöttünk és Horvátország 
között fönnáll. — Amerika helyzete különleges. Az egy 
messze tengerektől elzárt földrész, úgyszólván rokon nem-
zetektől megközelitlen, mintegy őseró'ktől ganlagon duzzadt 
szervezete baj nélkül viseli el a társadalmi evolucziókat, 
állam és egyház testén időjártán jelentkező betegségeket. 

Magyarország helyzete ezekkel szemben hasonlithat-
lan. Ez szegény, eladósodott és lábbadozó ország. Föld-
területének legnagyobb része papok kezében. Nemzetiségei 
számosak és szertehúzók s földrajzi elhelyezésük tőszom-
szédságában, szomszédul, pátrónusúl birják a rokonfajt: 
németek a németet, szlávok az oroszt, románok a románt, 
szerbek a szerbet. 

Minálunk eddigelé a felekezetek kezébsn vannak 
lel éve szellemi és erkölcsi erőink éltető forrásai a taninté-
zetek, az alsó, közép és felső iskolák. Ha tengernyi ba-
jaink közt az államot fentartó ezen kapcsot is engedjük 
szerte hullani, a forrást elapasztani ; ha számitó és 
mélyen belátó ész nélkül még oly szektáknak is adnánk 
létjogosultságot, miknek a hazához korlátolt és romlott 
felfogásuknál fogva semmi közük, mik a Magyarnak vele 
született ősi virtusát, a katonáskodást, melynek köszöni 
létét, hatalmát, hirét, babérait s jövőben való fennmara-
dásának zálogát, — megvetik s az állam szabályszerű 
működéséhez szükségelt adót megtagadják s iskola, tanin-
tézet, művelődési és emberbaráti egyletek nem kellenek : 
azt hiszem, nagyon gyönge prófétai tálentommal is meg 
lehet jósolni, hogy ilyen szekták és tanok hirdetése és 
érvényesülése által az állam életgyökerén van megtá-
madva és sorsa a pusztulásnál egyéb nem lehet. 

Hazánk és egyházunk legszentebb érdekeinek ezen 
fanatizált sírásói ellen álljunk sorompóba s állam és egy-
ház védekezzünk kölcsönösen. 

a) Mit tegyen az egyház a szerteáramló szektasági 
hóborttal szemben ? Az egyház végezze a maga hivatását 
templomban és iskolában s künn az életben is helyesen. 

Ott, a hol a vész még be nem hatott, sietve állítsa 
fel a mértékletességi egyesületeket, melyek necsak a szeszes 
italok mérséke't élvezését, vagy az azokról való teljes le-
mondást garantirozzák ; de a kártyázás, a dohányzás, ba-
gózás vagy mérsékelt, vagy teljes elhagyására birják a 
jelentkezőket s egyszersmind a templom vasárnaponkénti 
látogatására, a munkának e szt. napon való szünetelésére 
kötelezze azon híveket, kik ezen erkölcsi kényszernek jó-
szántukból alávetik magukat. Ott, hol a nazarenismus és 
anabaptizmus már sátrat ütött és tanyára talált, tenni 
kell ellenök élő szóval, tanítással, nyomtatott füzetek szét-
terjesztésével s oly ellenök oktató lapok meghonosításával, 
melyeket a közönség könnyen ért meg s érdekkel olvas s 
melyek apái szent hitében azok szent szokásaiban, azok 
vallásos életében megerősítik őket. 

Trefort a pálinka ivási szenvedély leküzdésére, közre-
működésül a papokat szólította fel. Jelentse ki az egyház 
az államnak, hogy a munka szellemi részét a papság min-
denkor kész magára vállalni, de a biztos anyagi támoga-
tást, a papír és nyomdaköltséget az államtól várja úgy 
ebben, mint a szekták elleni harczaiban. 

Jelentse ki az egyház az államnak hangosan és 
nyíltan, hogy a lutheránus papság hazafias része a leg-
nagyobb buzgalommal mozdította elő eddig a magyaroso-
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dás szép sikert mutatott ügyét, — s ezt most is minden-
kor szivén viseli s abban mint ekkoráig úgy ezentúl díj 
és fizetés nélkül verejtékezni és izzadni kész és belyt áll. 
Tekintettel azonban azon sajnos körülményre, hogy alföl-
dünkön a magyarságból kerülnek eló' a szektaságnak leg-
fanatizáltabb apostolai : tegyen az állam ezen ragály ter-
jedése ellen erélylyel és hathatósan, mert külömben a 
magyarosítás terén szivünk és karunk bénaságra lesz kár-
hoztatva s azon védeszközökhöz kényteleníttetünk nyúlni, 
mikkel legbiztosabban hisszük egyházunkat a szertezüllés-
től megvédeni. 

b) Mit tegyen az állam a fellépő régi és ujabbban 
keletkező szektákkal szemben ? 

Az állam a bábasszonyi működést bizonyos mérvű 
szakismerethez és diplomához köti. A legegyszerűbb ipa-
rostól szakmájában való jártasságot és ipari engedélyt kö-
vetel. 

Az orvosi, mérnöki, ügyvédi, törvénykezési, katona-
sági pályához magasabb tanulmányt ír elő. Igy állítom fel 
a periódust: valamint az állam a diploma nélküli bábá-
nak a bábáskodást, az iparosnak iparengedély nélkül az 
iparűzést, tanítónak minősítvény nélkül a tanítást, javas-
asszonynak orvosi szakvizsgák nélkül az orvoslást, zug-
írászoknak jogi doktorátus nélkül az ügyvédeskedést és 
bíráskodást, a közkatonának a tiszti rangot tiszti vizsga, 
nélkül nemcsak meg nem engedi, sőt börtönnel és pénz-
birsággal sújtja azt, a ki más dolgában praktikálni meré-
szel : azonságosképen a szekták fejeitől, legyenek azok 
egyesek vagy többesek, — tekintettel arra, hogy a val-
lástudomány tanítása magas szakképzettséget igényel, — 
követelje eiő az érettséget, az akadémiai bizonylatokat, a 
szakképzettségről szóló okiratokat, egy szóval azt, a mi-
vel az állam garancziát kap arra nézve, hogy félszeg 
eszméket, téves tanokat, ostoba fogalmakat sem államról, 
sem a társadalomról hirdetni nem fognak. Ha van ilyen 
magasabb pályára ajánló minősítvényük, tessék, terjesszék 
tanaikat, alapítsanak gyülekezeteket, szervezzenek iskolá-
kat, egyszóval használják ki a szabad vallásgyakorlatról 
szóló törvényt a végső intézkedésekig ám, ha igy okmányo-
kat felmutatni nem képesek, akkor sújtsa őket az állam 
pénzbirsággal és börtönnel; gyülekezeteiket ép úgy ugrasz-
sza széjjel, mint az orosházi és hódmezővásárhelyi agrár-
szocziálisták vezéreit és összejöveteleit. Ha ezt az állam 
az osztó igazság elve szerint alkalmazza, akkor nem le3z 
oka félnie az állam létét gyökerén támadó szekták kelet-
kezésétől ; nem lesz oka félnie a papságnak és félteni a 
reája bízottaknak üdvét, akkor állam és egyház karöltve 
legyűri a tigrist, mely most véres szájjal pusztít legvitá-
lisabb javai között. 

Ez az eszme az, melyet, ha a lelkészi kar minden fo-
kon felkarol, szép jövőt jóslók, melynek életrevalóságában 
rendületlenül hiszek. 

Ne engedje meg magának az állam az egyházakkal 
szemben azt az egyoldalú és az általa hangoztatott sza-
badelvűségnek csak az egyházak részére szóló ama visz-
szás alkalmazását, hogy míg politikai téren a nazarénu-
soktól az adót erőszakkal behajtja, katonákul erőszakkal 
elviszi s mint a boszniai hadjárat alkalmával a fegyvervise-
lést megtagadó nazarénusokat azonnal sirt ásván, őket 
főbe lövesse, addig az egyházi téren ölbe tett kezekkel 

nézi, sőt vallástürelmi erényt csinál maga részére abból, 
ha engedi a szektákat az egyházakban terjeszteni s azok-
nak azt büntetlenül s Kihívó orczátlan módon grasszálni s 
mesterségrúgott suszterek, csizmadiák, szabók és szájas 
csepűrágók által vésztanaiknak ekklézsiákat toborzani s 
engedi az államellenes vésztanokat általuk megszűnés nél-
kül hirdetni a nélkül, hogy magát a szektát feloszlatná s 
kolomposait a büntetésben elmarasztalná. — Azután csodál-
kozik ha forrongások egyre szaporodnak, hol anarchisták, 
hol szocziáldemokraták, hol földosztók, hol strajkolók ké-
pében. Szóljak-e még vagy előszámláljam azon egyházi, tár-
sadalmi, közgazdasági kórjelenségeket, a mik még csak 
ezentúl fognak feltünedezni, de a mik már szinten útban 
vannak, s mintegy embrióban szenderegnek. 

Értekezésem végső részéhez jutottam, a mely arról 
szól, hogy az egyházhatóság micsoda intézkedéseket léte-
sítsen a gyülekezetek és tisztviselőik változott helyzetében 
az adott viszonyok között. 

A szabad vallásgyakorlati törvény szentesítésétől 
csak hónapok választanak el s az azt követő időben az 
egyházak hajója a csendes öbölből a nyilt vizekre lép. 

Lesznek, ekklézsiák melyek az új törvény szabványai 
folytán, hol egészben, hol felében, hol kisebb rendű ará-
nyokban feloszlanak. 

A bányakerület néhai püspöke m^g 1874-ben B.-Csabá-
ról keltezett körlevelében s igy már 20 év előtt igy ir : 
„Egyik egyház, Bajsa úgyszólván feloszlásnak indult, 
mert abban 40 pár nazarénus, — a még meglevő rész pe-
dig készül azzá lenni. Mindezeket szükségesnek találtam a 
Tiszttársak tudomására hozni. Vonja le belőlük mindenki 
a levonható tanulságot." Magam is azt czélzom, de egé-
szen más szempontból, más irányban. Nazarénussá lett-e 
egészben Bajsa vagy nem, nem kutatom. Csak ténykép aka-

i rom konstatálni, hogy gyülekezeteink egy része elveszett 
evangyéliumi egyházunkra nézve, a mennyiben azok hívei 
hol nazarénusokká, hol anabaptistákká lettek. Fájdalmasan 
esik ugyan kijelentenem, de ki kell jelentenem, hogy ezen-
túl még nagyobb mérvben lesznek szakadárokká a minden-
ünnen szorító adóprés s a törvény azon intézkedése miatt, 
mely felekezetnélküli állapotot is megenged. 

Ily helyzetben mi sorsra jutnak tisztviselőink és azok 
családjai ; mi sorsra az egyházak, iskolák, főiskolák anyagi 
szempontból, — könnyű eltalálni. 

Hogy a siralmas jövő ne találjon minket készületle-
nül, itt a 12-ik óra, fájdalom, már azon is túl vagyunk, 
hogy magunkról és egyházainkról jó eleve gondoskodjunk. 
Mind az egyházakra, mind annak tisztviselői karára nézve 
elvként kívánnám kimondatni, hogy miután kívánjuk s a 
gyülekezetek iránti kötelezettség kétoldalú szerződésen 
nyugszik, a volt egyháztagok kötelezettsége azok iránt 
mindaddig meg nem szűnik, mig az illető hivatalnok, azaz 
pap és tanító él. A pap és tanitó halála után a gyülekezet 
gyűlést tar t és szervezkedik s szám és jövedelmi arányához 
mérten vagy továbbra is megmarad anyaegyháznak, vagy 
affiliálódik vagy exfiliálja magát, — szétoszolván. Bármely 
változás álljon is elő a hívők számának hullámzása miatt, 
a volt tagok kötelezettsége meg nem szüntethető mind-
addig, mig azon egyházi hivatalnokok életben vannak, kik 
iránt ők magok s egyszersmind kiskorú családtagjainak 
nevében kötelezettséget vállaltak. 
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Az itt elolvastak folytán két rendbeli indítványt kér 
nék az esperességi, kerületi egyetemes gyűléseken elfogad-
tatni. 

(Folytatás következik.) 

— Egyetemes papi értekezlet. A zsinatra s egyetemes 
gyűlésre jövő testvéreket tisztelettel kérem : szíveskedjenek 
f. n o v e m b e r hó 6.-án d. e. 8 ó r a k o r a p e s t i ev. 
g y ü l e k e z e t d í s z t e r m é b e n tartandó előértekezleten 
részt venni. 

Szives testvéri üdvözlettel 
Trsztyénszky Ferencz, 

egyetemes papi értekezleti elnök. 

— Meghivó a Luther-társaság igazgató tanácsa ülése 
és közgyűlésére, mely f. évi november hó 8. és 9.-én min-
denkor délutáni 5 órakor a pesti deáktéri ev. egyház ki-
sebb illetve dísz-termében fog megtartatni. Ezen ülésekre 
úgy az igazgató tanács és a társaság minden tagja, vala-
mint vallásos irodalmunk minden barátja és hitsorsosunk 
mély tisztelettel meghivatik. Kedves testvérek és nitsorso-
sok ! jelenjetek meg kés. séggel társaságunk ülésein mun-
kálva azokat, a melyek békességünkre szolgálnak. Becses 
emlékezetbe hozzuk fennkölt szellemű szeretett elnö-
künk mult évi közgyűlésünk alkalmával, az ezt megnyitó 
beszédében mondott eme szavait: „Ha v a l a h a v o l t 
s z ü k s é g ü n k a s z e l l e m i r o k o n s á g , a h i t r o k o n i bi-
z a l o m ö s s z e t a r t ó e r e j é r e , ú g y b i z o n y á r a ma 
v a n a r r a s z ü k s é g ü n k ! A szükebbJcörü bizottság. 

— Kitüntetés. 0 felsége, legkegyelmesebb urunk és 
királyunk S z e n t - I v á n y i M á r t o n , valós. b. titkos 
tanácsosnak és a dunáninneni egyházkerület felügyelőjének 
a Ferencz-József-rend nagy keresztjét adományozta. — 
Viselje soká, jó egészségben. 

— A fehér-komáromi egyházmegye lelkészi kara lel-
készi értekezletét Csákvárott tartotta meg; melyen beható 
megbeszélés tárgyát képezte az egyházpolitika által terem-
tett uj visszonyok közti munkásság, valamint a congrua 
rendezésének ügve. Az országos lelkészi értekezletet mele-
gen üdvözli és ezen országos értekezletre képviselőkiil ki-
küldi Hering Lajos elnököt és Gáncs Jenő jegyzőt. 

— A pozsonyi theol. akadémia szokás szerint e folyó 
évben is megtartotta a reformáczio emlékünnepét. 11 órakor 
d. e. az ünnepélyes istentiszteleten az igét Stromp László 
m. tanár hirdette, liturgizált dr. Masznyik Endre tanár. — 
Délután 3 órakor az ifjúság ünnepélye a következő sorrend 
mellett folyt le: 1. „Ne csüggedj el kicsiny sereg." Choral, 
énekli az akad. énekkar. 2. Megnyitó; tartja Posch Sándor 
IV. é. theolog. 3. Október 31-dikén, Vojtkó Pál, szavalja 
Margócsy Aladár I I . é. theolog. 4. „Múlik az ég és a 
föld", motett Klein B-től, énekli az akid. énekkar. 5. Prot, 
szabadságról, irta és olvassa Tirsch Gergely III . év. theol. 
6. Luther. Béri Gy., szavalja Vanitsek Emil I. é. theolog. 
7. XLVI. zsoltár, énekli az akad. énekkar. 

— A leányfalui égettek felsegélésére okt. 25-ig hozzám 
a következő kegyes adományok folytak be: p é n z b e n : 

1. Tek. Heim Károly ügyvéd ur (Pozsony) 3 frt. 2. Tiszt 
Varga Márton lelkész ur (Tokaj) 1 frt. 3. Tek. Hamaliár 
Károly egyházközségi felügyelő ur (Rima-Szombat) 10 fr t . 
4. Tiszt. Kozlay József lelkész ur (Uj-Klenócz) 8 zsák 
burgonya értéke 6.60. 5. Tiszt. Nagy Sándor lelkész ur 
(B.-Szent-László) 2.59. Összesen 23 frt 19kr., azaz huszon-
három forint és tizenkilencz krajczár. — R u h a n e m ű t 
k ü d t e k : 1. Korcsek Zsigmondné ő nagysága (Pozsony) 
2. Tiszt. Pröhle Henrik segédlelkész ur (Kőszeg). 3. Tiszt. 
Nagy Sándor lelkész ur (B.-Szent-László). — Midőn ezen 
— a testvéri szeretet gyűjtötte és nyújtotta — kegyado-
mányokat nyugtázom, nem mulaszthatom el, hogy hálás 
köszönetet ne nyilvánítsak a magam és a segélyezettek 
nevében is azon nemesen érző emberbarátok iránt, kik közel 
és távol a szerencsétlenek segélykiáltását meghallották. A 
segélyben részesültek, de mindenek felett gondviselő Iste-
nünk áldása lebegjen a kegyes adakozókon. — Nagy-Vázsony 
1894. okt. 29. Tóth Gyula, 

ev. lelkész-esperes. 

— Az antalfalvai egyház f. év október hó 21.-én tar-
tott templomszentelési emlékünnepen a 4000 frtnyi költ-
séggel újonnan átalakított paplak, tanácsterem és irodának 
felavatását bár csendben, de a legmélyebb ünnepi hangu-
latban tartotta és az épületet átvette. Istentisztelet után 
az egyháztanács összes tagjai az uj tanácsteremben mag-
jelentek, hol az antalfalvai járás főszolgabírója Tekintetes 
J a b l o n s z k y M i k l ó s ur lelkesen üdvözölte az egyházat, 
s beszédének befejezéseül hivei ezen áldozatkészségére 
Istennek áldását kérte azon imával, vajha ezen áldozat ia 
a vallásos-egyházi s hazafias élet felvirágzására szolgálna. 

— A tordasi evang. egyház nov. 4.-én tartja temploma 
100-éves ünnepét. 1713.-ban a Rákóczy háborúk lezajlása 
után jöttek ide a történelmi nevezetességű Vágvölgyéből 
mintegy 17 család; ők voltak a Vértes alján Fehérmegyé-
ben az első evangyelisták, kik az üldöztetések keservei 
közt egyedül hitöket és hazaszeretetüket tartották meg. Az 
1790/1. t. cz. áldásos sugarai alatt tették le templomuk 
alapkövét, azelőtt magán házaknál tartották vallásgyakor-
latukat. Ma 170 család őrzi Tordason az ősök drága kin-
cseit, áldozattal megújították templomukat, parochiájukat, 
az utolsó három évtizedben emeltek uj tanitó-lakot, iskolát; 
2 évvel ezelőtt második tantermet ; mindezt a buzgó vallá-
sosság saját erejéből. Ékeskednek vallás és hazaszeretet-
ben, szeretik az Isten házát és büszkén vallják magukat evan-
gélikusnak és magyar anyanyelvüeknek. Áldott az Ur nyája, 
hol oly hű pásztorok vezérkednek, mint Jankó Dániel lel-
kész 30 év óta, Podhradszky János mint tanitó 32 év óta. 
Igazi Rákóczy és Kossuth fiak ! A templomszentelést nt. 
Hering Lajos esperes ur fogja végezni. Az ünnepi beszédet 
Gáncs Jenő fehérvári lelkész tartja és az egyház történetét 
Jankó Dániel lelkész ur fogja felolvasni. 

— A zelenei leányegyháznak mult vagy is szt. három-
ság utáni 22-ik vasárnap nagy napja volt, mert a kor-
szellem intő szavának engedve a kor igényeinek megfelelően 
felépített tantermét e napon avatta fel s adta át rendel-
tetésének. Az egyházmegye nevében a losonczi körlelkész 
S z t o l á r G y ö r g y csehbrezói lelkész volt az avató. — 
Ez alkalommal megjelentek az ünnepélyhez: t. Csonka 
Zsigmond helyi felügyelő s járási főszolgabíró, br. Baratta 
Alajos földbirtokos, Grimm Imre főjegyző, Kriwda Károly 
jószágigazgató, Kriwda József nyug. kapitány ^ és számos 
hitsorsos úgy a leányegyházból, mint a poltári anyából 
úgy, hogy zsúfolásig megtelt a kicsiny, de ékes tanterem ; 
sót sz udvart és az utczát is ellepték a hallgatók. — Az 
avató lelkész itthon, a poltári pedig Zelenén elvégezvén a 
rendes Isten tiszteletet, 12 óra felé ornátusba öltözve a 
vendégek kíséretében beléptek a tanterembe s ott a „Hrad 
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prepevny" diadalmi-énekünk PISŐ két versének eléneklése 
után szószékre lépett az avató lelkész, a honnan tótul 
Isten iránti hálára, az iskola s egyházi ügyek iránti buzgó-
ságra intette, buzdította ez alkalomból az egyház hiveit, a 
szülőket; úgy szeretetre, hazafiságra a tanítót s a szorga-
lomra serkentette, a gyermekeket, ha el akarják érni azt, 
hogy az uj tanterem necsak külsőleg, de bensőleg is diszes 
légyen, s imájában is erre kéri Istent mindenható atyán-
kat. — Lelépvén a szószékről az avató leikész, utána 
A l e x y J á n o s helybeli lelkész szólt az uj tanteremben az 
egyház híveihez az 1892-ik évi junius hóban tartott egy-
házigyülés határozata alapján magyarul kijelentve abeli 
követelését, hogy e tanteremben ápoltassák a vallásosság, 
a magyar hazafias szellem de egyúttal igéri és fogadja, 
hogy felügyelni fog arra, hogy benne a felekezet nélküliség 
soha lábra ne kapjon s tápot ne leljen ; igéri és fogadja, 
hogy a hazafiatlanságnak se fog tért engedni soha. Ezután 
rövid történetét adta a zelenei életerős egyháznak, mely-
ből megtudtuk, hogy a népmozgalom ugyan az ma, mint 
volt 150 év előtt s még is most az iskola sokkal népesebb, 
mint volt az előtt ; mi abban leli magyarázatát — úgymond 
— hogy más ide bevándorolt idegen felekezetbeliek gyer-
mekei népesítik be az iskolát. Beszédét egy rövid fohász-
szal bevégezvén, a poltári ifjúságból alakított dalárda rá-
zendítette a „Szózatnak" első két versszakát. Az avató 
lelkész Ároni áldásával véget ért az ünnepélyes Istentisz-
telet, mely után gyűjtés eszközöltetett az uj tanterem fel-
szerelésére igen szép eredménynyel : mert begyült talán 
20 frt is. r. I. 

— A teési (veszprém megye) evang. egyház nov. 4-én 
uj orgonát állít be Ist^n Szent házába, melyet Szalay Gy. 
fehérvári orgonakészítő alkotott ; a mű dicséri mesterét. Az 
ünnepélyen az orgonaszentelést Szalay Ferencz várpalotai 
lelkész fogja teljesíteni. 

— Iskoiaavatás Récsén. A récsei ág. h. ev. egyház-
község eddigi iskolaépülete meg nem felelvén a kor igé-
nyeinek a hitbuzgó hivek részint az esperesség, részint a 
megyei tanfelügyelőség serkentésére önerejökből új iskolát 
emeltek, melyet f. hó l-jén a helybeli és vidéki közönség 
jelenlétében nagytiszteletű F ü r s t János alesperes úr 
avatott fel. Az ünnepség istenházáb^n vette kezdetét, hol 
tisztelendő P o l e v k o v i c s Gusztáv helybeli lelkész úr 
alkalmi szónoklata előkészítette a jelenlevőket a szent 
cselekvényre. Az istenitisztelet végeztével, az ájtatos hivek 
az iskolahelyiségbe vonultak, hol nagy tiszteletű Fürst 
alesperes úr elragadó szónoklatával a híveket az egyházi 
éiet fejlesztésére, a tanítókat s tanulókat szorgalomra 
serkentette s végre magát az avatást ihletett szavakkal az 
épületen végrehajtotta. Az épület 2478 forintba került s 
K i r c h m a y e r Mihály pozsonyi építész felügyelete alatt 
emeltetett. Az iskola berendezéséhez t. R i c h t e r Ede fel-
ügyelő, S t a m p f e 1 Károly könyvkereskedő s E c k h a r d t 
pozsonyi iparos urak jelentékeny adományokkal hozzájárul-
tak. Az új tanítói állást M ü l l n e r Mihály eddigi tolna-
megyei tanító foglalta el. A vidéki vendégek közül a 
nevezetteken kivül még felemlítjük t. H a c k e r Károly 
esp. másodfelügyelő, t. Papp Sándor megyei tanfelügyelő 
urakat. 

— Papavatás. Mult október hó 30 án, Pozsonyban fő-
tisztelendő B al t i k F r i g y e s püspök úr felavatta R a j t e r 
J á n o s t a gömöri esperesi és S z l á v i k Á d á m o t az 
óturai segédtelkészi állomásra. 

— Gyászesetek. A nógrádi esperesség L u c z i n köz-
ségének ág. hitv. ev. gyülekezete vasárnap, október 28-án 
délután kisérte örök nyugalomra agg lelki-pásztorát nemes-
varbóki Plachy Sámuelt, a ki az Úrnak kertjében mint hű 
kertész, hosszú időn át kitartó szorgalommal hűséggel és 
lelkesedéssel munkálkodott. Az elköltözött 1820-ban született 

Nemes-Varbókon. Tanulmányait Selmeczbányán és Pozsony-
ban végezte s az előbbi helyen koszorús költőnknek, Petőfi 
Sándornak lakótársa volt. — Az elnyomatás korában a 
Bach korszakban, Melczer, várfogságra itélt és Olmützbe 
elzárt lelkész-társa helyébe Rákos-Keresztúrra admini-
stratornak ment, a honnét csakhamar a luczini ev. egyház 
által lelkésznek hivatott meg s ott 37 éven át szolgálta 
az Urat. Felesége és hét, ezek közül két kis korú gyermeke 
siratja az elhunytat. — Temetése alkalmával, mely nagy 
részvét mellett ment végbe. Nagytiszteletű Simkó Frigyes 
nógrádi alesperes és Kiss István sámsonházi lelkész mond-
tak beszédet. — Mikolik Gyula, az eperjesi gyülekezet 
nyugalmazott tanítója élete 69-ik évében október 30-án el 
hunyt s november hó 1-én eltemettetett. — A z Ú r h ű 
s z o l g á i t j u t a l m a z z a m e g az Ú r m a g a ! 

Nyilatkozat. 
A mennyiben a „Zsinat Története" czimű 

müvemre való előfizetési fölhívásban használt eme ki-
fejezés: ,,körülbelöri azon aggodalomra szolgédtat okot, 
hogy a netán megjelenő munka 4 frtnéil drágább is 
lehet, ezennel kinyilatkoztatom, hogy : 

1. A munka 4 frtnál semmi esetre sem lesz 
drágább, de bolti ára magasabb leend. 

2. Miután munkám megjelenése az előfizetők 
száméinak mennyiségétől függ s a szétküldött 700 fel-
hív éisi ív közül eddig összesen 38 előfizetővel csakis 
25 érkezett vissza, fölkérem az ívtartókat, hogy azokat 
— ha netán üresen is — hozzám azonnal visszaküldeni 
szíveskedjenek, mert a munka kiadása iránt csakis így 
tájékozhatom magamat. 

3. A fizetés csak akkor eszközlendő, lia a munka 
sajtó alá kerül. 

Zólyom, 1894, október 30. 

Thébusz János. 

P ALYAZATOK. 
Pilisre segédlelkész kerestetik, a ki a tót nyelvben 

is jártas s tót nyelvű, egyházi szolgálatot végezni képes. 
F i z e t é s e : teljes ellátás és évi 200 frt, 
K ö t e l e s s é g e azonban szükség esetén a püspöki 

irodavezetőt is kisegíteni s illetve helyettesíteni. 
Pilis 1894. október 24-én. 

Sárkány Sámuel, 
pilisi ev. lelkész, 

bányakerületi püspök. 

Segédlelkészt keresek német ajkú egyházközségbe. 
Pályázók alulírotthoz forduljanak. 

Z u r á n y (Moíonj'megye) 1894. október 22-én. 
Bodiczky Kálmán, 

mosonyi esperes. 

W l l iAND F. K. NYOMDÁJA , POZSONYBAN. 


