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várhát az evangelikus ej 

Távol van bár tőlem, hogy az evangelikus 
egyház ügyét a haza közügyétől elválasztani akar-
jam, mind a mellett a kérdést azon keretben, melyet 
a czim kijelel, mint az evangelikus egyházat közvet-
lenül érdeklő kérdést e lapok terén taglalni, azt 
hiszem szabad és szükséges. 

A néppárt ugyan politikai pár tnak vallja magát, 
és a katholikus jelzőt, melyet neki kezdetben szán-
tak, Székesfehérvártól Budapestig utaztában elhagyta; 
tényleg azonban ezen u j szerzet nagyon exclusiv 
felekezeti irányt jelel ki magának, mely a kölcsönös-
ség és visszonosság elvén méltányosan kiegyeztethető 
érdekek megoltalmazására a legkevésbbé alkalmas 
társulás. 

Mert ugyan oly elemek, kik a budapesti róm. 
kath. nagy népgyűlésen saját főpapjuk jelszavára 
„psx" akkép válaszoltak : „fax", és a társadalmi 
kérdéseket, a hazai közügyeket, kizárólagos felekezeti 
szellem szempontjából kívánják intézni, képezik a 
néppártnak legtevékenyebb tényezőit. Ugyanazon 
elvek, melyeket a róm. kath. nagy népgyűlésen a 
legridegebb felekezetiesség hangoztatott, képezik a 
néppárti programmnak legelső, tehát leglényegeseb-
beknek vallott pontjait. 

A programmnak emiitett pontjai a napilapok 
szerint im ezek: 1. Követeljük a kötelező polgári 
házasság és állami anyakönyvvezetésről szóló törvé-
nyek revízióját. 2. Küzdeni fogunk oly rendeletek 
és törvényjavaslatok ellen, melyek a kereszténység 
szellemével ellenkeznek, avagy a törvényesen bevett 
vallásfelekezetek közt ez ország érdekében vissza-
állitandó békés egyetértést veszélyeztetnék. A vallás-
felekezetek jogait és szabadságát tiszteletben tart juk 
és megóvni kivánjuk, de viszont a kath. egyházat 
illető jogokat és szabadságot is követeljük. 4. Védel-
mezni fogjuk a népoktatási törvények által, ugy a 

katholikusok, mint a felekezetek számára biztositott' 
közoktatási szabadságot és követeljük annak kiterjesz-
tését a tanügy minden fokozatára. 

Állhatatos következetességgel tesz tehát a pro-
gramúi merev megkülönböztetést egyrészt a kath. 
egyház, illetve a katholikusok, másrészt a vallás-
felekezetek közt. Egyháznak csak is a katholikus 
egyházat vallván, minden többi egyház csak vallás-
felekezet. A róm. kath. egyház álláspontja ez, mely. 
maga mellett más egyházat nem ismer el. A 48-ki 
törvény nagy elvének megtagadása ez. A többi 
egyházaknak kicsinylése az. És valójában kevés 
tiszteletet tanusit szentesitett egyházi törvényeink iránt. 

A 48-ki törvény tökéletes viszonosságot és egyen-
jogúságot állapit meg a törvényesen bevett egyházak 
közt. Ez rövid, de határozott elvi kijelentés és olyan 
magas czél, mely felé alkotmányos törvényhozásunk 
és kormányzatunk azóta szakadatlanul és kitartással 
törekszik. De a néppárt programmja nem biztat, 
hogy e czélt megközelíteni segíti, sőt inkább gátnak 
áll oda az előrehaladó áramlat elé. „A vallásfele-
kezetek jogait és szabadságát tiszteletben tart juk és 
megóvni kivánjuk." Emlités sincs azoknak kiterjesz-
téséről a tökéletes egyenlőség és viszonosság hatá-
ráig! „viszont a kath. egyházat megillető jogokat és 
szabadságot is követeljük." De hogy ezen jogok és 
szabadság, melyet az országos roppant javadalmak-
kal és még mindig előjogokkal biró róm. kath. egyház 
e hazában élvez, miben állanak és hogy mit kell 
még követelnie a viszonosság és egyenlőség határán 
innen és tul, ezen lényeges pontra nézve a programm 
bővebb tájékozást nem nyújt. 

Képzelheti magának az ember a dolgot, — hogy 
néhány közel eső példát ragadjak meg! — ilyenképen: 

A róm. kath. egyház haszonélvezetében levő 
roppant országos vagyon és alapítványok iránt meg-
illeti az egyházat a kétségtelen jog, hogy tovább 
is háboritlanul élvezhesse, és megilleti a sza-
badság, hogy az alkotmányos ellenőrzés alól ki-
vétetvén, az egyház kezelésébe bocsáttassanak át. 
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De viszont a vallásfelekezeteknek azon jogait és 
szabadságait tiszteletben tart juk és megóvjuk (hogy 
kitérjesztenők, fejlesztenők — isten ments !), miszerint 
továbbra is irott malasztnak maradjon a 48-ki nagy 
napok nagy Ígérete, és tehát elégedjenek meg továbbra 
is a nagy Ígérettel és az apró morzsával, melyet a 
hazai kultura szolgálatában kifejtett és tagadhatatlan 
áldozatkészségük elismerése s támogatása gyanánt év-
ről évre nyújt a törvényhozás — a számadásoknak 
országos felülvizsgálat alá leendő felterjesztését szoros 
feltételül kötvén ki. 

Vagy követeljük a biztosított közoktatási szabad-
ságnak kiterjesztését a tanügy minden fokozatára. E 
setét lepel alatt akár a budapesti egyetemnek vissza 
katholizálása is lappanghat, mint a róm. kath. egyházat 
illető jog. De a többi vallásfelekezet számára, a 
theologiai tanitás színvonalának emelésére, ne állit-
tassék fel az egyetemen protestáns theologiai fakultas, 
se államsegélylyel, se államsegély nélkül. Mert ez 
már a vallásfelekezetek jogának és szabadságának 
kiterjesztése — habár a közoktatás egyik fontos 
ágának üdvös fejlesztése volna; holott a néppárt e 
jognak csak megóvásáig kiván elmenni. 

Vagy végül : a róm. kath. egyházból való ki-
térés, mely azon egyház elveivel ellenkezik, minden 
módon megakadályozandó. Ez a róm. kath. egyház-
nak törvényesen elismert hitelveiből folyó joga s 
szabadsága — ellenben a róm. kath. egyházba betérés 
minden akadály és feltétel nélkül mehessen végbe; 
mert ez (a hogy a néppárti lapok urbi et orbi kür-
tölik, ha egy lelket fogtak, a ki eddigi egyházá-
nak elveit ép oly kevéssé ismerte, mint a hogy nem 
ismeri uj egyházának tanait!) ez mondom tulajdon-
képen megtérés és az eltévelyedteket befogadni ker. 
kötelesség. A vallásfelekezeteknek megmaradjon 
továbbra is a jog és szabadság, melyet tiszteletben 
tartani s megóvni kivánunk, hogy a túlkapások miatt 
pana>zkodhassanak és panaszaik elintézését türel-
mesen várhassák mindörökkön örökké. 

A mennyiben pedig a róm. kath. egyházat meg-
illető előjogokat és szabadságot országos törvényeink 
megszorítanák, ezen törvényeknek revízióját követeli a 
néppárt. Programmja első pontjában megnevezi azon 
két törvényt, melynek revizióját égető szükségnek 
tartja. Miért épen ezekét? És miért nem a harma-
dikét is, mely junktim a másik törvénynyel lőn meg-
hozva, szentesítve és junktim ezekkel fog életbe lépni? 
Közbenvetőleg legyen mondva, hogy sem e harma-
dik, sem ama két első törvénynek revizióját nem 
tartom kívánatosnak. Elégnél több volt immár az 
izgalomból és háborúságból ! 

Azonban a néppárt programmjába felvette az 
idézett két törvény revíziójának követelését. Köztudo-
mású dolog a két törvényjavaslat országgyűlési meg-
vitatásából, hogy e két törvényjavaslatban, főkép 
pedig a polgári házasságról szóló törvényjavaslatban, 
a róm. kath. egyházat megillető jogok veszélyezte-
tését látták a kath. egyház vezéregyéniségei, és szivós 
küzdelem után szakaszról szakaszra csatát vesztve 
szoríttattak vissza a küzdtéren. E jogok érdekében a 

duló csatát — azt mondja a néppárt — újból kell 
kezdeni az egész vonalon. De köztudomásu az is, 
hogy a harmadik törvényjavaslat ellen a protestán-
soknak, kik mint gyengébb fél az 1868. évi 53. t.-czben 
egyik erősségűket látták, voltak aggodalmaik ; szép 
jogukat, de nem előjogot — mert hisz az 1868. 53. t. 
cz. minden bevett vallásfelekezetnek egyenlő mérték-
kel mért a jogegyenlőség és viszonosság elve alap-
ján — látták letéve a protestánsok azon törvényben. 
És íme a néppárt e vallásfelekezet érdekeit akép 
kívánja megóvni, hogy a harmadik törvény revizióját 
nem veszi fel programmjába ! Tudja talán e párt 
azon körülményt és számított azon körülméuynyel, 
hogy az evangélikusok, ha voltak is aggodalmaik a 
harmadik törvényjavaslat ellen, aztán a másik két 
törvényjavaslat ellen is, szíves áldozatul letették 
azokat a haza oltárára azon indulattal, hogy ha a 
hazának azon törvényekre a törvényhozás tényezőinek 
meggyőződése szerint szüksége van, mi a haza ügyé-
től, a magunkét el nem választjuk ! — De akkor 
hogy, mikép hívhat fel e párt minden keresztény 
hivőt fegyverbarátságra véd- és daczszövetségre a 
kölcsönös és egymással kiegyeztethető érdekek meg-
védése végett, holott nyilvánvaló, miszerint e köl-
csönös érdekeket máskép nem, csak akép véli kiegyez-
tethetőknek, ha a nem katholikus keresztéuy hivők, 
midőn az uj keresztes vitézek seregébe beállanak, 
kell hogy feltétlenül meghódoljanak a néppárt ker. 
kath. elveinek ! 

Egyetlen egy eszme van a néppártnak a hitfele-
kezetközi viszonyokat érintő programm-pontjaiban, 
melyről az evangelikus egyház örvendetes, üdvös 
eredményt várhat, és a melynek hazafias örömmel is 
örülhetünk. Ez eszme im ez, hogy küzdeni fogunk, 
miszerint a törvényesen bevett vallásfelekezetek 
között az ország érdekében visszaállítandó békés 
egyetértés ne veszélyeztessék. Az eszme ugyan — 
és ez az öröm fényességét kissé behomályosítja, — az 
eszme kissé szük keblű; de bár kisebb jtérre akar 
szorítkozni, mint sem kivánatos volna, nagyon szép 
az az eszme még igy is! Nem tudom, hogy az evan-
gelikus egyház a békés egyetértést a testvér egy-
házakkal szemben megzavarta volna, sőt inkább azt 
tudom, hogy ezen egyház mindenkor a békés egyet-
értésre törekedett jogainak és szabadságainak körén 
belül. Ennélfogva azt sem fogadhatom el, hogy a békés 
egyetértés az evangelikus egyház és más egyházak 
közt feldúlva volna, legfelebb egyesek lehetnek, kik 
a békés egyetértést veszélyeztették. De ha mint a 
néppárt szervezése tárgyában tartott értekezlet érzi, 
hogy a békés egyetértés a felekezetek közt e hazá-
ban valamelyik oldalról csakugyan megzavartatott 
és visszaállítandó, méltassa akkor becses figyelmére, 
hogy ennek a békének és egyetértésnek visszaállitása 
más alapon, mint a tökéletes egyenlőség és viszonos-
ság alapján, melyet pedig a néppárt programmjába 
fel nem vett, és más elven, mint azon krisztusi 
elven, a mit akartok, hogy az emberek veletek 
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek azokkal, 
nem fog sikerülni ; semmi esetre sem fog pedig sike-



rülni azon törekvésnek, hogy a ki a felekezetek közt 
békét akár, vallásháborút kell annak csinálnia. 

Egyik protestáns heti közlöny nyomatékkal fel-
hívja a pásztorokat, hogy őrködjenek nyájaik körül 
midőn majd eljönnek a báránybőrbe öltözött farkasok. 

Es ezt kiegészítőlég amondó vagyok : evan-
gélikus népem, ha majd hiveket toborzani elközelít 
hozzád a néppárt - ne h igy j neki. K m d S a m U t 

Bilmiis ié i feladatok, 
n i . 

Még a népiskolai vallásos nevelés keretébe tar-
tozik, de különösen a konfirmandusok oktatásával 
szorosan összefügg, sőt azzal együtt gyakorlandó az 
u. n. g y e r m e k i s t e n t i s z t e l e t is. 

A gyermekistentisztelet nálunk még, ha ugyan 
egyáltalán már létezik, csak csecsemő korát éli. 

Nem akarom ismételni, amit e tárgyról e becses 
lapok hasábjain más alkalommal már irtam. Örülök 
azon, hogy a felelevenített tárgyhoz többen is szólot-
tak s hiszem a legjobbat, azóta többen is megpróbál-
koztak a belmissió e fontos ágának megvalósításával. 

Meggyőződésem, hogy ennek általánosítása az 
egyháziasság emelését felettébb előmozditaná. Nemcsak 
a kicsinyeknél pedig, hanem a felnőtteknél is, kik 
úgy tapasztaltam, álljon bár a gyermekistentisztelet 
akár puszta beszédből, akár kathechizálásból, az iránt 
mindig teljes mértékben érdeklődnek. 

A gyermekistentiszteletek fontosságát felismerték 
és méltányolják is az elszakadó felekezetek és a bap-
tisták, nazarénusok stb. szorgalmasan gyakorolják. 
Mi meg, rendezett, egyházak, még mindig távol 
vagyunk a komoly gyakorlattól. 

Igaz, sok helyen meg van az a helyes gyakor-
lat, hogy a konfirmandusok vasárnap délutánonként 
katechizatióra gyűlnek össze, de ez is csak pár hétig 
tar t és a többiek ki vannak zárva a templomi isten-
tiszteletből. Mert vasárnap délelőtt minden helyet 
a felnőttek foglalnak el, délutánra meg nincsenek 
berendelve. 

Faluhelyen a tanév rendesen októberben kezdődik 
és májusban végződik. A konfirmandusok oktatása 
vagy a húsvét, vagy, sokkal helyesebben a pünkösd 
előtti 6—7 hétre szorítkozik. Legalkalmasabb azért 
az általános gyermekistentiszteletek tartására október, 
s a meddig az idő engedi november és márczius, 
április és május hava. 

E hónapok lehetőleg minden vasárnapjának dél-
utánján be kellene rendelni a gyermekeket a tem-
plomba. Ilyenkor a gyermekek is ünneplő ruhában 
s talán ünnepiesebb haugulatban vannak, s minden 
egyéb munkától szabadon, leginkább eljöhetnek az 
Urnák házába, amire nagy súlyt fektetek : szüleik-
kel együtt . 

Az inkább katechizáló eljárást a konfirmandusok 
oktatásának idejére lehetne fentartani, de közbe-közbe 
is alkalmazandónak vélem, leginkább az előttük tartott 
beszéd erkölcsi tanúságainak levonására s gyakorlati 

és bibliai példákkal való megvilágosítására fektetvén 
a fősúlyt. 

Magában a beszédben, mely a gyermekek értel-
méhez alkalmazkodik, a lelkész mindig a vallásos 
érzület felélesztését és a vallás-erkölcsi jellemképzést 
czélozza. Erre nézve utalok Benke István sepsi-
szt.-györgyi ref. gymn. tanár leginkább angol szerzők 
műveiből fordított „ I s t e n o r s z á g a " czimű beszéd-
gyűjteményére. A gyermek kedélyéhez és értelmé-
hez mért egyszerű, de mély vallásos és erkölcsös 
tanúságokkal teljes, gyakran valóban megragadó 
beszédek vannak e gyűj teményben, melyeket a fel-
nőttek is igen sokszor szivesebben hallgatnak mint 
a dogmatikus fejtegetésekkel, mély okoskodásokkal 
telt és czikornyás frazeológiába bujtatott beszédeket. 
Ezekben nem a fülük, hanem a szivük gyönyörkö-
dik s azoknak az életből vett példákkal fűszerezett 
biblikus szellemű gondolatmenetét fáradság és meg-
erőltetetés nélkül követhetik és a tanúságokat ma> 
guktól is könnyen levonhatják. Tudtommal, éppen a 
gyermekistentiszteletek figyelmen kivül hagyása miatt 
a beszédek e fajával nálunk behatóbban senki nem 
foglalkozott, azért e mű vaíóban hézagpótló egyházi 
irodalmunkban. 

Azonban, mint föntebb is mondám, magát a 
puszta beszédtartást nem tartom elegendőnek a 
gyermekistentiszteleteknél, hanem a beszéd után, 
mely természetesen rövid, egy énekvers alatt a szó-
székről lejövén a lelkész, vagy a beszéd tartalmát 
elemezi, vagy a helyett, esetleg azon kivül, egyéb 
vallásos igazságokra, a biblia ismertetésére, a ker. 
egyház, de különösen a prot. egyház történetére, az 
egyházi élet s közigazgatás vázolására, az erkölcsi 
kötelességekre stb. stb. tér ki mindig oly modorban, 
hogy mig azok által kicsinyek és nagyok épülnek, 
hitben erősödnek, addig másrészt a gyermekek ér-
telme is fejlesztetik, lehetőleg velük találtatván ki a 
levonandó igazságot. 

Természetes, hogy az ily modorú foglalkozás 
paedagogiai jártasságot és tehetséget is feltételez és 
igaz buzgóságot kiván. Kiben a kellékek megvannak, 
arról sem feledkezik meg, hogy az istentisztelet ele-
venitése érdekében közbe-közbe énekeltetnie, esetleg 
imádkoztatni is kell. Hogy mikor s mily arányban 
az mindenkinek felfogásától s egyéniségétől, valamint 
a tárgyaltaknak természetétől függ. 

Formát adni a gyermekistentiszteletek tartásának 
nem szándékom, mert nem is lehet. A gyermekeket 
bizonyos formába beleszorítani nem is volna jó. Most 
is csak azon formáról adtam vázlatot, melyet olyan 
helyen kell a lelkésznek gyakorolnia, ahol úgyszól-
ván ex abrupto kell tartania a gyermekistentisztele-
tet. Egészen más volna, ha több tanitóval bíró egy-
házban a tanitók a lelkész felügyelete alatt s utasí-
tása szerint már előre, még a templomon kivül elő-
készítenék a gyermekeket az istentiszteletre. Azonban 
egy tanitós egyházakban, ahol segédlelkész sincs, a 
csoportrendszer kivihetetlen, nem is szólok hát róla, 
mert, mint előre is jeleztem, a belmissiói feladatok-
nak csak azon ágairól s megvalósításuknak csak 
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olyan módjairól kivánok szólani, a melyek mindenütt, 
a legkisebb faluban is kivihetők. Amazokról szóljon 
más, azzal ismerős, abban avatott. 

Én végtelenül örülnék, ha a belmissió terén 
csak annyit is tennénk, amennyit nem nagy fárad-
sággal, nem is Önfeláldozó buzgalommal, csak a 
szent ügy iránti szeretettel és lelkesedéssel mindenütt 
megtehetnénk s meg kellene tennünk. (folytatjuk.) 

A fővárosi napi lapok azt a hirt hozák, hogy 
Perczel Dezső Magyarország belügyminisztere Bony-
hádon, a hol mint képviselőjelöltet ujolag felléptet-
ték, elmondta programmbeszédjét. 

E meglehetős terjedelmes programmbeszédből 
főkép az egyházpolitikai kérdések kötötték le figyel-
memet. Ezek közül is ezúttal csak az egyikkel, — 
melyet a belügyminiszter sorrendje is első helyen 
emlit — kivánok foglalkozni s ez az anyakönyvek 
államositása. 

Bevezetésül nem zárkózhatom el az ellen, hogy 
ne említsem meg, miszerint én és velem sokan meg-
nyugvást találunk az ú j belügyminiszternek azon 
nyilatkozatában, hogy az egyházpolitikai törvények 
végrehajtását azon két fő feladat egyikének tekinti, a 
melyeknek megoldására az uj kormány vállalkozott. 

Más dolog természetesen, hogy miképen fog 
sikerülni a mód, a miként, a hogy a törvények 
végre fognak hajtatni. Váljon megtalálja-e a belügy-
miniszter úr azt az arany közép utat, a mely czélul 
tűzte ki, hogy a végrehajtás akkép történjék, hogy 
a kedélyek, a melyek izgalomba hozattak lecsillapít-
tassanak, és az általános megnyugvás a végrehajtás 
alatt és után minél inkább eléressek. Ebben úgy 
látszik magának a belügyminiszter urnák is némi 
aggályai vannak, mert idézett szavaihoz maga mind-
jár t hozzá teszi . . . „vagy minél inkább megközelit-
tessék.". . . 

Tehát a megnyugtatást keressük — lámpással ; 
de hát a törvények a mint még mint javaslatok tár-
gyaltattak sok izgalmat okoztak, úgy most midőn 
majd életbe fognak léptettetni, önhibájukon kivül is 
sok keserűséget, izgalmat a megnyugtatás helyett 
nyugtalanságot fognak hozni, főkép ha az u j belügy-
miniszter oly módot szándékozik inaugurálni a mely 
a nyugtalanságot csak szitani van hivatva, a helyett 
hogy a kérdéses nyugalmat helyreállítaná. 

Vegyük csak közelebbről szemügyre a belügy-
miniszter kijelentéseit a polgári anyakönyvek behoza-
talát illetőleg. 

Szeptember elsejéig meg lesz az anyakönyvi 
kerületek beosztása, elnevezése, a székhelyek kitűzése 
s ugyanakkor kezdetét veendi az addig kinevezendő 
közegek működése. 

Az első egy kis földrajzi tájékozás mellett a 
legrövidebb idő alatt létesíthető, ennek hián a tájé-
kozás könnyen beszerezhető vagy a statistikai hivatal 
által eszközölhető, ám a gordiusi csomót az anya-

könyvezetéshez szükséges közegek képezik. Ez o ly 
kemény dió volt, hogy a különben találékony Hyero-
nimi is csak tapongatózni, puhatolózni mert e t á rgy-
ban. Sokan azt hitték, hogy ezen fog megakadni 
az egész tervezet, vagy legalább hosszabb időre el 
lesz odázva, mig t. i. elég alkalmas egyén akad egy 
ilyen országos apparatust igénylő ügy vezetésére. 
Csalódtak, alaposan csalódtak. Persze még akkor nem 
tudhatták laicus ésszel, hogy milyen eszmék forrnak 
az akkor még jövendőbeli belügyminiszter agyvele-
jének kohójában. 

Perczel Béla belügyminiszterré levése — hála a 
gondviselésnek valóban az utolsó órában jött. Az ő 
zseniálitása kirántott egy eszmék után kapkodó kor-
mányt s egy a bizonytalanság semlyéken evező 
nagy pártot, s a sok gondot adott gordiusi csomót 
egyszerre ketté vágta. 

„Guter Rath ist theuer" mondja a német s mi 
ezt a jeles mondást ez esetben úgy fordíthatjuk, hogy 
a jó tanács sokat ér. Es Perczel Béla megtalálta a 
jó tanácsot, melyet először bizonyosan maga tapsolt 
meg, vagy felette legalább elégülten dörzsölte 
kezeit — a tapsot, azt aztán megkétszerezte bony-
hádi választókból álló hallgatósága. 

S ez a jó tanács sem más, mint, hogy a minisz-
ter úr a tanitói kart az anyakönyvezetésre alkalmas-
nak, sőt hazánk bizonyos vidékein fenforgó specziális 
viszonyoknál fogva nélkülözhetetlennek tartja. Hogy 
melyek ezek a bizonyos vidékek s e vidékeken fen-
forgó specziális viszonyok, azt ugyan sejtenünk nem 
lehet, de hát elégedjünk meg a lényeggel. 

Itt egy tényezővel állunk szemben, a melyet a 
kutató előd sem a logaritmusok, sem a sinus és co-
sinus segítségével felfedezni nem tudott s melyet az 
u j belügyminiszter első fellépése alkalmával nélkülöz-
hetetlennek nevez. 

Minden tisztelet a tanitói karnak ! Tudja bárki 
is a tanitó működését méltányolni, bizonyára két-
szeresen méltányolja BiẐ  R ki mint magam is tanitás-
sal is foglalkozik. De bizvást fel merem tenni a 
kérdést, váljon volt-e az általam tisztelt tanitói karnak 
csak egy tagja is, a ki nem hogy feltételezni, de 
még csak álmodni is merte volna, hogy valaha állami 
anyakönyvvezető lesz belőle. 

S ha ez tényleg igy vau, hogy t. i. álmodni 
sem mert róla senki, ez csak a tanitók józan be-
látásáról tanúskodik. Hisz törvény szabja meg, hogy 
tanitó közhivatalt nem viselhet, — s tudtommal eddig 
ismét a tanitói kar dicséretére jegyen mondva, — 
legritkább a példa arra, hogy tanitó a törvény ellen 
agitált vagy békétlenkedett volna. A tanitók tiszte-
lik a törvényt, még ha existentiájuk biztositására csak 
a mostoha 300 frt minimumot szabja is meg. 

Hát ez bizony nagy akadály s talán mert ez 
akadály nagyságát a volt belügyminiszter ismerte, 
nem is foglalkozott ezzel az eszmével, hogy a taní-
tókat megteszi anyakönyvvezetőknek. 

De az uj belügyminiszter az ilyen csekélységeken 
túl teszi magát. Mit neki Hecuba. Összebeszél a 
cultusminiszterrel s megvan ! Egyébb sem szükséges 
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a dologhoz, mit hogy meg kell a törvényt egy kissé 
magyarázni. Ez a magyarázat pedig abból áll, „hogy 
az 1868-ki törvény azon rendelkezése, hogy a tanitó 
közhivatalt nem viselhet, akkép interpretáltassék, 
hogy az anyakönyvvezetői megbizatásnak ez akadá-
lyul ne szolgáljon." 

Hát mi tiszteljük az ilyen törvénymagyarázatot. 
De hogy ez által akár az anyakönyvek szakszerű 
vezetése, akár a kedélyek megnyugtatása érdekében 
csak egy lépést is történt volna, ezt határozottan 
kétségbe vonjuk. 

Nem előre, nagyon is hátrafelé fogja a miniszter 
úr az anyakönyvek ügyét fejleszteni. 

Mert a helyett, hogy ez eljárás emelné, alá 
fogja sülyeszteni az anyakönyveknek, mint köziratok-
nak tekintélyét. 

Eddig a lelkészi mint anyakönyvi hivatalok köz-
hivataloknak tekintettek s a százados gyakorlat, a 
lelkészi kar intelligentiája s megbizhatósága az anya-
könyveknek feltétlen tekintélyt biztosított. 

Ezentúl az anyakönyvi hivatalok megszűnnek 
közhivatalok lenni, mert a tanitó közhivatalt nem 
viselhet. 

Lesz tehát az anyakönyvi hivatal egészen 
másodrendű, mint akár példáúl a biztosító társaságok 
ügynöksége, a melyhez nem, hogy lelkészi, tehát fő-
iskolai de még csak tanitói oklevél sem fog szük-
ségeltetni, mert nem minden anyakönyvvezető lesz 
egyúttal tanitó is. 

S ez magában véve nem lenne baj . A calamitás 
ott rejlik, hogy a lelkészi kar az anyakönyvek veze-
tésétől ki van zárva. 

Vagy nem szolgáland-e az a lelkészi karnak 
keseritésére, hogy az anyakönyvek kezéből kivétetve 
a tanitók kezébe lesznek áttéve. Nem irigykedés, 
avagy féltékenykedés vagy bárminemű érzékenykedés 
a tanitóval szemben lesz ennek oka ; hanem egyszerűen 
az a körülmény, hogy a nép, a mely tudvalévő nem 
hatol a dolog mélyére, hanem csak a felszínen 
marad, meg fog e dolgon botrány kőzni. Minek folytán 
itt-ott még az a csekély tekintély is, a melynek a 
lelkész örvendett, felette nagy csorbát fog szenvedni. 

A nép csak azt fogja látni, hogy az anya-
könyveket a pap kezéből kiveszik s átadják a taní-
tónak s ebből józan eszével más következtetést le 
nem vonhat, mint azt, hogy a lelkész nem képes és 
nem alkalmas az anyakönyvek vezetésére, a mire 
pedig a tanitó nélkülözhetetlen. 

Hogy mit nyer az anyakönyvvezetés megbíz-
hatóság dolgában — azt talán felesleges kérdeznem. 

A tanitó az idő nagy részét az iskolában tölti. Ez 
idő alatt beérkezett adatokat félre kell tennie, azokat 
esetleg a család tagjai veszik át, az irat könnyen el-
kallódhatik. Igaz, hogy bekérheti a lelkésztől újra, 
de ez kellemetlenséggel jár. Vagy talán a tanitóné 
asszony vezesse az anyakönyveket? Miért ne, hisz a 
póstát — pedig az is államhivatal — igen jól elkezeli. 

Ellenesetben a tanitó iskoláját rövidíti meg 
s talán erre való tekintettel hozatott a törvény, hogy 
közhivatalt nem viselhet. 

Egyszóval a tanítóknak anyakönyvek vezetésé-
vel való megbízatása törvénybe ütköző, épenséggel 
nem practicus, megbízhatóság tekintetében semmi 
különös garantiát nem nyújt és sértő nem csak a 
lelkészi karra, hanem a köztudatra is. 

Ezzel nem azt mondom, hogy tanitó ne lehessen 
anyakönyvvezető ott, a hol a körülmények ezt java-
solják; hanem csak azt, h o g y a l e l k é s z i k a r t 
e l z á r n i a z a n y a k ö n y v e k v e z e t é s é t ő l , l e g -
a l á b b i s o l y j o g t a l a n s á g , m i n t a t a n i t ó i 
k a r t e z z e l m e g b i z n i . 

Azért az utolsó órában felhivjuk a miniszter úr 
és minden tényezőnek figyelmét, hogy ez anomalia 
megszüntettessék s a lelkészi karnak ne tétessék 
lehetetlenné az anyakönyvvezetés. 

Nincsen semmi ok, a mely az ellen szólna, hogy 
lelkész anyakönyvvezető legyen. Hisz a lelkésztől is 
eskü vehető és kellő szigorral ellenőrizhető, a mint 
hogy az anyakönyvvezetés ellenőrizés nélkül nem 
lehet. S hibás vezetés esetén az illető úgy is fel-
mentendő lesz, akár lelkész, akár nem. 

Az a tiltó §. — nincs kétség benne — a harcz 
hevében hozatott. A kedélyek idővel csillapulni fog-
nak. Nem lehet a kormánynak szándéka egy dolgot 
— a mely esetleg csak rossznak látszik — egy 
valóban rosszal pótolni. 

A lelkészeket eltiltó §. szégyenletes nemcsak a 
papságra — hanem az országra is. Ezt az illetők 
meg nem gondolták. A mellett káros az anyakönyvek 
vezetésére. 

Ez a §. vagy eltörlendő vagy akkép magya-
zandó, mint a tanitók kizárása. Nem kell tartani tőle, 
azon egyház lelkészei a melyben ez dogmatikai 
nehézségekbe ütköznék, úgy sem fogják az anya-
könyvek vezetését elvállalni. Más egyházak lelkészei-
ben pedig az állam teljesen megbizható közegeket 
nyer. Határozott veszteség lenne az országra ennyi 
intelligentiát kicsinyes kapriczokból teljesen mellőzni. 

Perczel D. belügyminiszter úr találékonysága 
mely előtt már is tisztelettel kénytelenittetűnk meg-
hajolni — bizonyosan meg fogja találni annak is 
módját, h o g y a l e l k é s z i k a i n a k v á l l a l k o z n i 
k é s z r é s z e a m u n k á b a b e v o n a s s é k , hiszszük, 
hogy a belügyminiszter úr nem kis könnyebbségére 
s az anyakönyvvezés feltétlen előnyére. 

Farkas Géza. 

Szabályrendeletek é l utasítások a 
dunántúli egyházkerületben. 

(Nyolczadik közlemény.) 
V. 

S z a b á l y r e n d e l e t a z e g y h á z k e r ü l e t i k ö z -
g y ű l é s r e k i k ü l d e n d ő k é t n é p i s k o l a i ta-

n í t ó n a k v á l a s z t á s a t á r g y á b a n . 
1. Az egyházkerületi közgyűlésre a zsinati tör-

vények 112. § a értelmében kiküldendő két nép-
iskolai tanitót az egyházkerület elemi iskoláiban 
rendes alkalmazásban levő tanitók választják. 
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5. A szavazat szövege ez: 
Alulirott . . . i tanitó a tanitók közül . . . urat 

és . . . urat 
a . . . egyházmegyébe kebelezett . . . egyházközségi 
tanitókat kivánja az 18.. egyházkerületi közgyűlésre 
kiküldetni. Kelt . . . névaláirás. 

6. Szavazatát a szavazó tanitó boritékba zárja, 
melyre reáir ja: „N. N . . , . i tanitó szavazata az egyház-
kerületi közgyűlésre 18 . . ban kiküldendő két nép-
tanítóra. " 

7. A borítékot az egyházközség lelkésze hivatalos 
bélyegzőjével látja el és legkésőbben márczius hó 
végéig az espereshez beküldi. 

8. Az esperes a szavazatokat april hó végéig 
a püspökhez terjeszti be, megnevezvén jelentésében 
azon tanitókat, kik szavazatukat nem adták be. 

9. Azon szavazat, mely a fentebbiekben (2 — 7) 
meghatározott alaki kellékek valamelyikét nélkülözi, 
vagy a kitűzött határidő lejárta után, vagy nem az 
esperesség utján küldetett be, — érvénytelen. 

10. A szavazatok felbontására a püspök bizott-
ságot küld ki, mely egy lelkészből, egy világi egyén-
ből és egy tanítóból áll. 

Egyidejűleg a bizottság lelkészi tagjához átteszi 
a szavazatokat és az esperesek jelentéseit 

11. A bizottságot a kiküldött lelkész, (10. §.) 
hivja egybe oly időben, hogy május végéig a szava-
zatok felbontassanak. 

12. A 2. a, c, d, e pont értelmében kijelelt két 
egyházmegye mindegyikének tanitói közül az, ki 
legtöbb szavazatot nyert, és illetve a 2. b. f. pont 
értelmében kijelelt egyházmegye azon két tanitója, 
kire legtöbb szavazat esett, az egyházkerületi köz-
gyűlésié megválasztott tanitó. 

13. A választás érvényességéhez viszonlagos több-
ség is elégséges. 

14. Szavazategyenlőség esetén a bizottság által 
foganatosított sorshúzás dönt. 

15. A bizottság a püspök elé terjeszti jelentését 
és a lepecsételt csomagba zárt szavazatokat. 

Egyszersmind a megválasztott két tanitó kezéhez 
megbízó leveleiket megküldi. 

16. A megválasztott tanítóknak megbizatása az 
évi rendes egyházkerületi gyűlésre és a következő 

rendkivüli egyházkerületi gyűlésekre érvényes. 
Kund Samu. 

2. Az egyházkerület rendes közgyűlése évről- J évi rendes egyházkerületi közgyűlésig netán tartandó 
évre a következő sorrendben kijelel két, illetve a 
b.j f.) esetekben egy egyházmegyét : 

a) soproni felső, soproni alsó, 
b) vasi felső, 
c) közép vasi, győri, 
d) veszprémi, zalai, 
e) somogyi, kemenesaljai, 
f) tolna-baranya-somogyi esperességek. 
3. A kijelelt két egyházmegye mindegyikéből 

egy-egy tanitóra, ellenben a b. és f. esetekben ki-
jelelt, egyházmegyéből két tanitóra adható a szavazat. 

4. Válaszható a 2. és 3. pont alatti megszorítás-
sal minden ág. h. evangelikus vallású és rendes 
alkalmazásban levő tanitó. 

i Dessewffy Otto. 
1813—1895. 

Folyó hó 4-én kisértük ki utolsó útján, az örök pi-
henés helyére D e s s e w f f y O t t ó t , kinek elhunytával a 
magyar ev. egyház egyik oszlopos férfiát, a nógrádi egy-
házmegye egyik büszkeségét, a vanyarczi gyülekezet pedig 
legnagyobb jóltevőjét vesztette el. 

A fiatalabb nemzedék már nem igen látta ó't szere-
pelni, mert a 82 évet ért aggastyán az utolsó évtizedben 
a közügyektől visszavonultan élt; de a régiebbek, a kik 
részt vettek az 50-es és 60-as évek nehéz küzdelmeiben, 
visszaemlékezne i még az ő kimagasló vezéri alakjára s 
mély megilletődéssel veszik halála hirét. 

A megboldogult nagyobb nyilvános szereplése úgy 
hazája, mint egyháza szolgálatában leginkább a 60-as 
évekre esik. 1861-ben Nógrád megye alispánja, 1865—1868, 
a sziráki kerület országgyűlési képviselője volt. Az ő al-
ispáni elnöklete alatt tartatott meg 1861-ben azon emlé-
kezetes megyei közgyűlés, a melynek tanácskozásait M ü 1-
1 e r es. kir. őrnagy katonai karhatalommal szakította meg.— 
D e s s e w f f y tiltakozott a törvénytelen eljárás ellen, de az 
erőszaknak engedve, a már hozott határozat kihirdetése 
után feloszlatta a gyűlést, melynek tagjai helyeikről föl-
állva, a „Szózat" eléneklése mellett vonultak ki a gyülés-
teremből. 

Hasonló bátorsággal védte egyházunk szabadságát és 
önrendelkezési jogát is. 1859-ben, a császári pátens ügyé-
ben felsőbb tilalom ellenére kerületi gyűlést hívtak össze 
Pestre. — Az egyházi elnöki széket E s z t e r g á l y i 
pestmegyei esperes foglalta el, de a világi elnök széke 
üresen állott. Az akkori kerületi felügyelő betegsége miatt 
nem jelenthetett meg, az idősebb esperességi felügyelők 
pedig, kik őt helyettesíteni lettek volna hivatva, a fele-
lősség nagy terhétől visszadöbbentek. Akkor előlépett 
D e s s e w f f y mint nógrádi esperességi felügyelő s a gyű-
lés tetszészajától kisérve kijelentette, hogy habár ő hivatal 
szerint a legfiatalabb esperes.-felügyelő, mégis kész az 
elnöki széket elfoglalni s az egész felelősséget magára 
vállalni. Alig indult meg azonban a tanácskozás, midőn 
egy csendőrtiszt lépett a terembe s tartott egyenesen az 
elnöki szék felé. Ott megállva, halk hangon felhívta 
D e s s e w f f y t , hogy a gyűlést azonnal oszlassza fel. „Az 
igaz — irja maga a megboldogult hátrahagyott életrajzi 
feljegyzéseiben — az igaz, hogy a tiszt halkan beszélt ; 
az is igaz, hogy a teremben zajongtak ; de megvallom, 
hogy nem igen akartam hallani, mit mond a csendőrtiszt." 
Ez alatt E s z t e r g á l y i feltette a kérdést s a gyűlés 
egyhangúlag a pátens ellen nyilatkozott. A csendőrtiszt 
most erélyesen és hangos szóval hívta fel D e s s e w f f y t , 
hogy vagy oszlassza fel a gyűlést vagy mint fogoly kövesse 
őt, mire D e s s e w f f y az erőszaknak engedve, bezárta a 
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gyűlést. Akkor felállt e szavakkal S z é k á c s : „A tanács-
kozást megtilthatják, de az imádkozást nem !" és elmondta 
azt a hiressé vált rögtönzött szép imáját. 

A bányai kerület 1860-ban felügyelővé választotta 
meg, mely hivatalban 1866-ig maradt. Midőn megvált tőle, 
a kerület a következő jegyzőkönyvi pontban fejezte ki 
háláját és elismerését iránta : „A közgyűlés érzékeny fáj-
dalommal értesül a szeretve tisztelt felügyelő úrnak emez 
elhatározásáról, s midőn azt elfogadni magát kénytelennek 
érzi, önkénytelenül visszaemlékezik a lelépő férfiúnak a 
haza és egyház körüli hü szolgálataira s megemlékezik 
különösen arról, hogy egyházunk nem rég lefolyt zivataros 
napjaiban ama bányakerületi gyűlés megtarthatása, mely 
a magyar prot. egyház ügyében forduló pontot képezett, 
a most visszalépő férfiú önfeláldozó hűségének s odaadásá-
nak volt köszönhető, — miért a közgyűlés kijelenti, mi-
szerint DessewfFy Otto az egyházkerületnek s általa az 
egész magy. prot. egyháznak háláját kiérdemelte." (Ker. 
j könyv, 1866). 

Azon időtől fogva is szorgalmas látogatója volt az 
esperességi, kerületi és egyetemes gyülés-knek, de hivatalt 
többé nem vállalt. Egyedül a vanyarczi egyház felügyelői 
tisztét tartotta meg s viselte 1845-től 1895-ig, tehát egy 
félszázadon keresztül, s hogy mikép viselte ? arra nézve 
elég legven egy esetet felhozni. 

1885-ben márczius 31-en leégett a vanyarczi templom 
tornyostul és minden belső berendezésével együtt. Még a 
harangok is elolvadtak a nagy tűzben. Biztositva csak 1500 
írtra volt s a kivetést őszre kellett halasztani, a mikor a 
népnek egy kis pénze van. De azért az épités munkája 
megkezdődött azonnal és folyt mindvégig felakadás nélkül, 
mert a felügyelő előlegezte a szükséges összeget. 0 fizette 
időről-időre a vállalkozókat, de egyszersmind szigorúan 
ellenőrizte a inunkájokat. Nap nap után órákat töltött az 
épülő templomnál s ha egyszer-másszor el kellett utaznia, 
hazatérve le sem szállt előbb a kastélyában, hanem egye-
nesen a templomhoz hajtatott. Még a bádogos munkát is 
ellenőrizte a tornyon. A hová senki más nem mert fölmenni 
abban a szédítő magasban naponkint ott láttuk a 72 éves 
felügyelő galambősz alakját. És nincs a vanyarczi tornyon 
egy horgonylemez a melyet ő meg nem vizsgálta volna, 
hogy jól van-e odaillesztve; nincs az egész épületben 
egy szög beverve, a melyről neki tudomása nem lett volna. 
A megyei mérnökökkel tanácskozva, vassínekkel boltoztatta 
be a templomit, — s midőn értésére esett, hogy a denge-
legi egyháznak vasállványú harangjai vannak, mely 
állvány a felállítással együtt rendesen 500 frtba 
kerül, magával vitte gépészét a dengelegi toronyba s 
ugyanolyan vasállványt készíttetett vele 80 frtért. 

í g y járt el a vanyarczi két iskola felépítésénél s a 
lelkészlak renoválásánál is. Az ő kezében a felügyelet 
nem volt lucus a non lucendo. 

Mint embert a legnagyobb egyszerűség, lázas tevé-
kenység és mély vallásos érzület jellemezte. Nagy vagyona 
volt, de a külső fényt és csillogást megvetette s gazdag-
ságát csak akkor láttuk, mikor egy-egy nemes czélra feje-
delmi bőkezűséggel áldozott. 

Ezrekre és ezrekre megy föl jótékonyczélú adomá-
nyainak összege, de itt csak a főbbeket említhetjük föl. 

Szabolcsmegyei birtokán, Zsindelyes pusztán, iskolát 

épített és tanítói állomást szervezett, melynek fentartására 
utódait is kötelezte. A pusztához közel eső Hugyaj leány-
községnek rombadőlt templomát saját költségén felépítette, 
s midőn a felszentelésre maga is megjelent, béreseit vezet-
ve, elsőnek járult az Úr asztalához. Ugyanakkor a hugyaji 
leánygyülekezet számára 1000 frtnyi alapítványt tett. — 
Pestmegyei birtokán, Gátéron, a többi közbirtokosok hozzá-
járulásával szintén tanitói állomást létesített. — S hogy 
mit tett Vanyarczért, ezért a szivéhez nőtt egyházért ? 
azt mind elősorolni a lehetetlenséggel határos volna. 

A suplikánsok is fátyolt tűzhetnek a kalapjaikra 
utána, mert olyan patronusuk, a milyen ő volt, nem le9z 
többé az országban. A DessewfFy kastélyban tejben-vajban 
fürösztötték őket, s volt rá eset, hogy midőn hosszabb útra 
távozott a család, a ielkész kezébe tette le az egyes is-
koláknak szánt összeget, hogy a szegény fiúk ne fárad-
janak Vanyarczra hiába. 

Befejezésül még két nyilatkozatát idézem, melyek 
bepillantást engednek vallásos lelke mélységeibe: 1890-ben 
felkereste a lelkészt s ezen szavakkal fordult hozzá : „Jövő 
hétfőn 50 éves évfordulója lesz házasságomnak. Erre nézve 
van egy kérésem. Engem vallásos szülők neveltek fel s a 
hitet már gyermekkoromban szivembe oltották. Én ezt a 
rám nézve nevezetes napot nem tudnám eltölteni a nélkül, 
hogy a templomba ne menjek és ott meg ne köszönjem Is-
tenemnek irányomban tanúsított végtelen kegyelmét." A 
másik nyilatkozatot ugyancsak a lelkész előtt f. é. jan. 
27-én tette, mikor asthmatikus bántalmakban szenvedett : 
„Érzem, hogy az én végső órám már közeledik és az Isten 
magához szólit. — El vagyok készülve a halálra, de szeretnék 
még egyszer járulni az Ur szent asztalához. És utána oly 
lelki nyugalommal, mintha nem volna a földön semmi 
veszteni valója, mintha nem hagyna itt egy boldog életet, 
a melyért sokan megirigyelhették, várta napokon keresztül 
karosszékében ülve, a halál óráját, várta lehajtott fővel az 
Úrnak hivó szózatát. 

Bevárta febr 1-én, a mikor nemes lelke elköltözött 
tőlünk. A vanyarczi templomban pedig, az oltár közelében 
két pad van azóta fekete posztóval bevonva : a DessewfFy 
család padjai. — S a kinek az imádkozó népből tekintete 
azokra a fekete padokra esik, tudom, hozzá teszi imájához 
azt a kívánságot, hogy az, a kit e gyász illet, találjon a 
sirban csendes nyugalmat s a síron túl örök üdvösséget. 

Legyen könnyű a, hant drága hamvai fölött, legyen 
áldott emlékezete ! X. Y. 

-«>sesr5<s»-

f t 1 I I 1 I S . 
— Nagyhonti egyházmegye. Az 1894. decz. 9-én az 

egyházmegye összes községeiben megtartott emlékünnepély 
alkalmával befolyt az ofFertoriuœokbôl a G. A. gyámintézeti 
alap javára összesen 106 frt és 94 br. Ez összeg elkülde-
tett illető helyére, Budapestre, a központi gyámintézeti 
pénztárba. Valahány egyház meghozta áldozat-filléreit, az 
által is tanúsítva kegyeletét a svéd hős király emléke 
iránt, kinek lelke él s hat egyházainkban; éljen s hasson 
az idők végéig ! — H. V. 

— Kimutatás (2) a szabadkai ev. missio-templom és 
paplak felépítésére gyűjtött adakozásokról : Abaújvári köz-
ség gyűjtése 430 , Bogyoszlói község gyűjt. 1-50, Brezno-
bánya város 3 frt, Bajsa község 10 frt és gyűjtése 8-48, 
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Battyándi község gyűjt. 5-94, Csanád-Palotai község 5 frt, 
Csikmegyei építészeti hivatal 1-50, Czeglédi egyház gyűjt. 
946, Czecze község gyűjt. 70 kr., Debreczeni kir. gazdas. 
tanintézet gyűjt. 2 frt, Darvasi község gyűjt. 1*76, Dom-
brádi elöljáróság gyűjt. 9'28, Dömötöri biró gyűjt. 3'74, 
Elesdi jegyző' gyűjtése 1-80, Enesei biró gyűjtése 1'35, 
Fekete-Ardó község gyűjtése 1'35, Fogaras község gyűj-
tése 90 kr., Felső-Zelei egyház gyűjtése 555, Fodor 
Mihály Puszta-Miskei tanító gyűjt. 4'40, Földeák község 
gyűjt. 2 frt, Fűzes-Gyarmati község gyűjt. 1'20, Gergelyi 
egyház gyűjt. 4 frt, Gölniczbányai egyház 3 frt, Győri 
kir. törvényszék gyűjt. 2 frt, Gyéresi jegyző gyűjt. 4'60, 
Hajdu-Szoboszló város 5 frt, Ihász Lajos Hathalom 10 frt, 
Kis-Czelli jegyző gyűjt. 4*20, Kukméri egyház 1 frt, 
Kemenes-Sömjéni biró gyűjt. 3-62, Kassai egyh. gyűjt. 2*50, 
Kolozsvári m. kir. pénzügyigazgatóság gyűjt. 3-50, Kiszács 
község 5 frt, Koválszky Lajos Verbász 1 frt, Karczag 
város gyűjt. 1*85, Locsmándi község 2 frt, Lalityi evang. 
egyház 3 frt, Lovászpatonai jegyző gyűjt. 16'34, Liptó-
Ujvári m. kir. erdőőri szakiskola 3 frt, Medveczky Zsigmond 
Zombor 50 frt, Miavai egyház 5 frt, Magyar-Csanád közs. 
1 frt, Martonyi község gyűjt. 82 kr., Mező-Telegdi kör-
jegyző gyűjt. 2-40, Nagy-Majláth közs. gyűjt. 80 kr., Nagy-
Lomnitzi egyház 1 frt, Német-Lipcse község gyűjt. 11 frt 
15 kr., Oroszláni biró gyűjt. 4"19, Ősi község gyűjt. 2-31, 
Ottomány község gyűjt. 93 kr., Pozsonyi egyház 10 frt, 
Piros község jegyzője gyűjt. 11 frt, Rimaszombati m. kir. 
pénzügyigazgatóság T25, Ruszkini egyház gyűjt. 5'44, 
Rigácsi biró gyűjt. 3-19, Schreter Károly Dombovár gyűjt. 
5'50, Szendrö-Ládi fiatalság 1 frt, Szebenmegyei m. kir. 
építészeti hivatal 1*50, Szmai biró gyűjt. 485 , Szegszárdi 
kir. törvényszék 1 írt, S/alonnai községi biró gyűjt. 1-40, 
Stépán István Puszta-Mindszent 3 frt, Sikátori biró gyűjt. 
L44, Szabó András paczini főgondnok gyűjt. 3'40, Tamási 
község gyűjt. 7-80, Temesvári folyammérnökség gyűjt. 2 frt, 
Újvidéki egyház gvüjt. 16-70, Viszáki biró gyűjt. 2 94, 
Virga város 5 frt, Vas-Simonyi egyház 2 frt, Zala-Istvándi 
biró gyűjt. 6 2 0 = 336 frt 03 kr., ehhez az első kimutatás 
290 frt 69 kr., főösszeg 626 frt 72 kr. — Korossy Emil, 
ev. missiói lelkész. 

— Az ujklenóczi (Beregm.) egyház — düledező, fából 
épült imaháza helyett — egy uj kőtemplom építését hatá-
rozta el, s mivel csekély anyagi erejéből nem telik, — a 
hivek által természetben lerovandó összes kézi és igavonó 
munka beszámításával 4730 frt költséggel tervezett templom 
anyagát sajátjából fedezni, — mindenek előtt a vidék hit-
bizományos földesurához, gróf S c h ö n b o r n - B u c h e i m 
Erwin ő nagyméltóságához fordult segély kérelmével; hon-
nan is e napokban kapta az egyház azon örvendetes érte-
sítést, hogy az összes szükséges kőanyagot teljesen ingyen 
fejtetheti az egyház ő nagyméltósága kőbányájából, mi 
által egyházunkat 310 frt segélyben részesítette. Az összes 
szükséglendő faanyagot pedig fél áron bocsátja rendel-
kezésünkre; e mellett is megtakarítunk 50—60 forintot. Ha 
felemlítem még, hogy rövid 5—6 év alatt ugyancsak a 
fentnevezett kegyes adományozótól több izben kaptuk a 
kérelmezett kisebb nagyobb mennyiségű épületanyagot — 
részben fele áron, részben teljesen ingyen — végtelen 
hálára kötelez minket ily számtalan izben tapasztalt jósága 
a kegyes adományozónak, mely jószívű adományozásáért az 
egyház küldöttség útján személyesen mond köszönetet, de 
egyúttal örömmel teszi közzé e helyen is, mintegy bizony-
ságául annak, hogy ő nméltóságának keresztyénlesen érző 
szive nem tesz különbséget abban, hogy ki mely oltár 
körül szolgál Istenének, hanem jót teszen keresztyéni ( 
szeretetből ott, ahol jót tehet. Áldja meg az Isten, mikor 
nem is várja, mikor nem is bánja! — A templom befeje-
zését már a jövő évben tervezzük, egyrészt, hogy az eset-
leges veszélyt, mely az imaház összeomlásával fenyeget, 
elkerülhessük, de másrészt azért is, hogy hazánk ezredéves 
ünnepének évében felszentelhető legyen e megyében, a 

hires Munkács közvetlen közelében épült első ág. h i t v . 
e v a n g . t e m p l o m ! — K. J., ev. pap. 

— A lajos-komáromi ev. egyházközség február 3-án 
tartott közgyűlésén terjesztette elő a mult 1894-ik évről 
szóló számadását; e szerint: A) Bevétel: 4803 frt 53 kr. 
Kiadás: 3604 frt 06 kr., marad készpénz: 1199 frt 45 kr. 
B) Rendes évi járandóság 2963/2 mérő buza 912 frt 69 kr. ; 
rendkívüli kivetés : 315 frt. C) Hátralék követelésben : 
113 frt 43 kr. D) Gabonában befolyt: 274V, mérő buza. 
E) Alapítványok : 1) „Bélák János és családja" alapít-
ványa : 482 frt 77 kr. 2) Templomdiszítési alap : 191 frt 
50 kr. 3) Templomnagyobbítási alap : 313 frt 29 kr. 4) 
Iskolai alap (melyből szegénysorsu iskolás gyermekek apróbb 
tanszerekkel és tankönyvekkel láttatnak el): 243 frt 72 kr. 
5) Luther-emlék : 68 frt 52 kr. 6) Árvaalap : 212 frt 67 kr. 
7) „Schrikker-Szarvasi" lelkészi gyámalap : 201 frt 78 kr. 
8) Oltárképalap: 50 frt. A z ö s s z e s a l a p í t v á n y i 
t ő k e : 1764 frt 25 kr. — A templomtető építési tőke: 
1356 frt 71 kr. A „Bevételből" fontosabb pontok: Egyház-
községi földek után haszonbér : 102 frt 92 kr. Kiadott 
tőkék kamatai: 216 frt 24 kr. Malomvámjövedelem : 285 frt 
56 kr. Perselypénz : 131 frt 46 kr. Adományok : 203 frt 
40 kr. Ehhez járultak nagyobb összeggel : Szipper Mátyás 
5 frt, özv. Licskó Mihályné 5 frt, Mosberger Simon 5 frt, 
Schrikker Imre felügyelő úr a maga és testvérei nevében 
20 frt, Kurz Ferencz alsó-bogárdi ispán 1 frt, Bélák István 
egyházmegyei felügyelő úr 3 frt, Bélák Sándor enyingi 
járásorvos úr 2 frt; Székely Gusztáv községi jegyző úr 
5 frt, özv. Schmeltzer Mátyásné befizette elhunyt férjének 
végrendeleti hagyományát: 100 frtot. A „Kiadásból" fon-
tosabb pontok : tiszti dijakra 1097 frt. Az országos tanítói 
nyugdíjalapra : 36 frt. Országos és vármegyei alapra : 
120 frt 90 kr. Egyházkerületi s egyházmegyei pénztárakba: 
158 frt 47 kr. Egyházker. gyámoldába : 18 frt 25 kr. 
Tisztogatás és javításokra : 336 frt 67 kr. Tüzbiztosítási 
dij : 25 frt 03 kr. 

— Az aradi egyházközség jelentése az 1894. évről. 
Isten iránt hálával emlékszik meg az ő tôle vett áldások-
ért, különösen pedig, hogy békeségben töltötték az elmúlt 
esztendőt. A gyülekezet templomépítéshez készül, melynek 
alapja 20742 frt 53 kr. A hívek adakozási készsége bizo-
nyára lehetővé fogja tenni a szent czél megvalósitását. 
G r a s s e l J á n o s nyugdíjazott tanítójuk helyét L á s z l ó 
J á n o s s a l töltötték be. Az egyház lélekszáma 1249, a 
fiiiákkal és szórványokkal 1695. Született Aradon 42 gy, 
filiákban 16 gy. Hirdett. 46, esk. 30 pár; meghalt Aradon 
26, vidéken 5 egyén; konf. 21 gy., úrvacsorával élt 270 
egyén, betértek 8-an, kitértek 5-en. Az egyháznak be-
vétele 26374 frt 10 kr., kiadás 26284 frt 11 kr, egyenleg 
89 frt 99 kr. 

— Halálozások. Hajcsi Sándor, a rozsnyói ev. hitv. 
főgymnasium tanára s vult igazgatója f. hó 13-án életének 
69., tanárságának 44. évében hosszas szenvedés után jobb 
létre szenderült. Hült tetemei f. hó 15. napján d. u. 2V2 
órakor helyeztettek örök nyugalomra. A kimagasló szel-
lemi tulajdonokkal biró tanférfiú közhasznú önzetlen tevé-
kenységét majd egy félszázadon át áldásteljesen a nevelésnek 
s köznek szentelte. — Özv. Bándy Imréné, szül. Y e ö r e ö s 
Z s u z s á n a asszony f. hó 8-án éjjel 11 órakor, életének 
58. évében hosszas szenvedés után elhunyt. Hült tetemei 
f. hó 11-én takaríttattak el. Benne B á n d y E n d r e lévai 
lelkésztársunk édes anyját vesztette. 

— Spannágel József : „Kur zgefasste Reformations-
geschichte, nebst einem Leitfaden bei dem Confirmanden-
unterrichte" kiadása után, — úgy ezen becses lap m. évi 
J2. számában, valamint több testvér úr által felkérve, mi-
szerint határozzam meg a kiadott könyvecskének árát ; 

; bátorkodom ezennel annak árát 15 krajczárban megállapí-
tani. — K.-Szt.-Ivánon. — Spannágel József, ev. lelkész. 
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