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á l egyházi közalap. 
Százados mulasztást pótolt a zsinat a közalap 

megalakításával. Mily sztikség volt rá, tudja min-
denikünk ; mily áldásos lesz majd, fogjuk tapasztalni. 

E tárgyban a dicséretek zengése nem indított 
volna irásra, de már a közalap megalkotására ki-
vetendő adók beszedésének czélbavett mikéntje oly 
komoly aggodalmakat támaszt bennem, hogy lehe-
tetlen magamba fojtanom, hiszen talán több lelkész-
társamnak is szószólója lehetek e tárgyban. 

Felsőbb rendeletre az egyház tagjainak névsorát, 
állapotát, egyházi és állami adóját pontos kimutatás-
ban elkészítettük. Tizenkét filiás egyházam minden 
egyes községéből nagy ügy gyei-bajjal összeszedtem 
az adatoka*. Nagy volt a munka, de eszembe sincs 
ellene zúgolódni. Hogy a zsinati törvények vagy 
a mi azokat is úgy, a mint épen vannak, létre-
hozta, a korszellem egészen irodává alakítják a 
„tanuló szobát", melyben az irodafőnöktől kezdve 
az irodaszolgáig az egész személyzetet a lelkész kép-
viseli ; hogy immár a tömérdek hivatalos levél, 
kimutatás, rovatolás, számoltatás stb. végzésén túl 
alig marad idő a magánfoglalkozásra, tanulmányo-
zásra : ez tény s e miatt a világiak és egyháziak 
egy része nem egészen méltatlanul itéli meg a zsinat 
§. gyártó szellemét, de azért ez előttem lényegtelen 
dolog, mert dolgozni szeretek. Hanem azt az egyet 
nem szeretem, ha e dolgokból kifolyólag a népben 
elkedvetlenedést, sőt ingerültséget keltünk fel akarat-
lanul is. Pedig ezt teszszük. 

Már maga az, hogy az összes egyháztagokat 
összeírjuk, azok állami adóját kutatgat juk, egyházi 
és iskolai összes járulékaikat pénzértékre átszámítjuk 
s így gyűléseken hivatalosan emlékeztetjük őket, 
hogy évenként tehát az államnak ennyit, az egy-
háznak ennyit fizetsz és most megint hajtsd fejedet 
a fizetés igája alá, vedd ki még megmaradt néhány 
krajczárodat és fizess a közalapra ú j adót : elkeseríti 
a népet. 

Hiszen vegyük csak elő egyenként, mire fizet 
pl. az én egyházam népe. 

Alig hogy learatja termését, megy a kurátor a 
harangozóval, hogy beszedje a lelkésznek a két 
véka, a tanítónak az egy véka és a harangozónak 
a fél véka búzát. A kukoriczatörés után megy szedni 
a kukoriczát. Közbe szedi az egyházi kivetést, a 

j tanítás diját, az iskolai fütőpénzt, -a tanítói nyugdíj-
alap szerencsétlen 15 krját , gyűjt a gyámintézetek-
nek. Majd hordják maguk a hivek a lelkésznek és 
tanítónak a párpénzt, aztán meg a hagyományos 
kakast. És mert ugyanakkor zaklatják szegényt az 
adókért is, méltán felbőszül és zúgolódva emlegeti, 
hogy ő csak az urakra dolgozik, hogy őt nyúzza, 
amúgy nyúzza még az egyháza is. 

Megengedem én, hogy minden tekintetben üdvös, 
áldásos czélú, hasznos és szép az a közalap, de be-
szedni, illetőleg behajtani már nem oly szép, de nem 
is üdvös. 

Ugy tudom, hogy a közalapra kivetendő járu-
lékot, mind személyes járulékot, minden egyéb díjtól 

' külön, függetlenül szándékoznak beszedetni. Enge-
delemmel legyen mondva, de a ki ezt az intézkedést 
czélszerünek találta, nem számolt a gyakorlati élettel. 

Mert nem az összegen akad föl a nép, hanem 
az egyházi járulékok sokféleségén. Hiszen még le 
sem fizette az egyiket, már a másikért zaklatjuk. 
Ez pedig utóvégre is elhidegíti egyháza iránt és 
meggytilölteti vele a papját, mert akárki szedi is 
be azokat az illetékeket, csak a pap rendeli azt el, 
az haj ta t ja végre, ahoz mennek az esetleges hibák 
orvoslásáért és azt szidják az ege'szért. Hiába akar-
nók szépíteni a dolgot, ez így van a gyakorlati 
életben. 

Volt alkalmam buzgó hívemtől is hallani, hogy 
zúgolódva mondta : nem a fizetést sokallom, hanem 
azt, hogy azt se tudom mit fizettem már s mire 
kell még fizetni. 

És teljesen igaza van, mert sehol annyifélére 
I nem adóznak, mint nálunk. 
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Nem volna-e czélszerűbb a közalap járulékait 
az esperességi illetékekkel együtt szedni be? Az 
egyes egyházak minden hivük egyházi adóját fel-
emelhetnék J/2°/0-kal s azért nem zúgolódnak annyira, 
mintha a V2°/o"ot külön szedjük be. Pontosabban 
is befolynék, mert a beküldött illetékekkel együtt 
az is mindig bemenne, míg a hátralék az egyházé 
maradna, míg így azt a V2°/o"ot "hics hatóság, 
a mely külön pontosan beszedhetné. 

Es hát ki is hajtsa be? A lelkész? Az hivatalos 
pénzeket nem kezelhet. Ne is kezeljen, ha egyszer 
hitelét jónak látták a nép előtt lerontani. — A kurátor? 
Az meg csak födözhesse a napi szükségleteit, nem 
bánja, ha az egész hátralékul marad is utódjára. 
Fogjuk talán szigorúbban a kurátort? Akkor pénzért 
sem kapunk, mert a paraszt ember nem akar végre-
hajtója lenni atyafiának, de meg így is kötéllel kell 
a kurátort fognunk, mert bizony annyi járás-kelést 
a földműves ember nem végezhet jóformán ingyen, 
a mesterember meg éppenséggel nem áldozhat heteket 
a sokféle járulék beszedésére. — Hajtassuk be a 
községgel? Hiszen ismerjük a falusi közigazgatás 
nyomorúságát. Egyházamban vannak még elődeim 
idejéből 10 éves tartozások, melyeket a szolgabiróság 
út ján is hajtat tunk már, de mikor maga a községi 
pénztáros is ilyen ősadós és azon sem birjuk meg-
venni, mit várjunk a szegény néptől? 

Es a szegény pap sürgeti ; sürgeti, mert köteles-
sége és a nép gyűlöli, izgágának nevezi és e sok 
adóhajtás miatt egész áldásos egyházi működése 
szenved, sokszor megakad. 

í g y vagyunk falun. Lehet, hogy ott se min-
denütt ; a városi egyházakban meg talán egészen 
pompás az élet, de ilyenek is vannak, talán nem 
is kevesen ! 

Ezzel számolni kellett volna már a törvény 
megalkotásakor, de még most is lehetne szerintem 
javítani az által, hogy a közalap ne külön az egye-
sektől, hanem a rendes egyházi adóval együtt sze-
dessék be s a nélkül, hogy azt a népnek külön 
magyarázgatnánk, az egyházakra az esperességi 
illetékekkel együtt vettessék ki s azokkal együtt 
küldessék be. 

Vagy abban szabad keze van az egyházaknak, 
illetve azok vezetőinek? Baffay Sándor. 

— — 

Tömérdek vérözön ömlött ki már a szabadság 
földén. — Sok kitűnő bölcsész irt és elmélkedett 
már a szabadságról ; de azért zsarnokok és elnyomott 
szolgák mindig lesznek a világon s mi több, nem 
tudjuk ma sem tökéletesen meghatározni : mi az a 
szabadság? Pedig ez a kérdés egyházunkra nézve 
tán a legfontosabb. 

Egyházunk zászlaját az a dicső jelszó ékesíti : 
szabadság. Három század óta hirdetjük s követjük a 

*) Egyben-másban eltérő nézetem daczára az eszmék 
tisztázásának érdekében közlöm. S z e r k . 

szabadság elvét. A római egyház rabigába veri 
buzgó követőit, a szabad szót nyomja s üldözi azt, 
a ki kimondja. Egyházunk a szabadság egyháza, de 
talán nem mondok valótlanságot, lia azt állítom, 
ha egyházunkban a szabadság elvét önző egyház-
tagok sokszor túlságba viszik és a szabadosság 
ösvényére térnek. A szabadság e rény ; korlátja jog, 
törvény ; barát ja a szép, jó s mindaz, a mi igaz. 
Szabadság és vétek egy földben nem terem s mint 
a szabad virág csak kertben tenyészik, úgy a sza-
badság is k o r l á t o k közt diszlik. 

A szabadságnak két veszélyes szomszédja van : 
zsarnokság és szabadosság. Zsarnokság ott lehet, 
a hol az egyesnek feltétlen a joga ; szabadosság ott, 
hol a túlnyomó többség áthágja a törvényt. E g y -
házunkban zsarnok alig képzelhető, de előfordulhat 
az, hogy egyesek átlépik a szabadság határát és a 
szabadosság mezejére lépnek. 

Először is csak azokra czélozok, a kik a l e l k i -
i s m e r e t i s z a b a d s á g o t értelmezik hamisan. — 
Mennyiben igaz az, hogy az egyházi atyák és a 
reformáczió korábau alkotott hitelvek felülvizsgálatra 
szorulnak, ez állitás vizsgálásába nem akarok bocsát-
kozni. Erről beszélni és értekezni az összprotestantis-
mus volna hivatva egy a jövőben egybehívandó 
világkongressuson (zsinaton) Londonban vagy Berlin-
ben. De, míg dogmáink fennállanak, nekünk azokat 
követni, hirdetni, védeni s fenntartani szent köteles-
ségünk. Feltétlenül elismerem a vizsgálódás szabad-
ságát, nem kárhoztatom a különféle theologiai irá-
nyokat, de azt az irányt, mely hadat üzen minden 
dogmának, azt az irányt, mely annak a nyomorult 
észnek pislogó világánál akarja egvedül a hitelvek 
értékét és helyességét vizsgálui és a vallás- s egy-
háztörténetet nem respektálja, azt az irányt nem 
helyeselhetem. Ez nem lelkiismereti szabadság, hanem 
szabadosság. S e téren legkevesebbet lehet meg-
engedni a lelkészeknek. Nem tudom a legnagyobb 
megbotránkozás nélkül hallgatni, midőn valamely pap 
ilyes megjegyzésekre fakad: „a dogmák közül mindig 
a legbolondabbakat fogadták el", „a Krisztus ember" 
és nem Isten-ember, „az úrvacsora puszta je lkép", 
„a szentháromsági tan nem mysterium, hanem badar-
ság." Itt bátorkodom megjegyezni, hogy egyházunk-
ban . azt a sokat emlegetett „Krisztusban való egy-
séget" sok helyen lehet látni. S ha már egyszer 
magunknak és másoknak akkora lelkiismereti szabad-
ságot engedünk, hogy mindenki (még a papok is) 
kénye-kedve szerint gáncsolhatja és támadhatja azokat 
az ártatlan dogmákat, legalább lehetne bennünk 
annyi igazságszeretet és őszinteség, hogy bevallanók 
azt : „Bizony-bizony sokkal nagyobb ellentétek merül-
nek fel saját egyházunk kebelében, mint a mekkora 
a különbség az ev. ref. és az ág. h. ev. egyház 
hitelvei között." Legyen bátorságunk ezt bevallani s 
aztán dolgozzunk . . . az unión. 

De nemcsak a lelkiismeret és hitélet terén, hanem 
az- egyház k ü l s ő , j o g i é l e t é b e n is nem egyszer 
követnek el .szabadosságot a szabadság hamis örve 
alatt. Egyházunk túlságosan nagy jogot biztosít az 
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egyes egyházaknak és feltűnő keveset az esperesek-
nek és püspököknek. Ebben rejlik a veszély csirája 
s azért történik meg, hogy az egyes egyházak annyi-
szor az önkény út jára lépnek. A hierarchiának nem 
vagyok ugyan barátja, de annak sem, hogy az 
esperes és püspök első sorben levélexpeditor legyen. 

Mig a hitbuzgóság lángja magasan lobogott, 
míg az egyháziasság és az egyháziak iránt való sze-
retet majd minden egyháztagnak jellemvonása volt, 
addig az a nagy szabadság, melylyel egyházaink 
birnak, csak áldott gyümölcsöket hozott. A viszonyok 
gyökeresen megváltoztak. A hitbuzgóság fáklyája 
ma csak pislogva füstölög, az egyház és az egy-
háziak iránt való szeretet fehér holló lett, azért a 
szabadságot sokan nem tudják megbecsülni. A gyüle-
kezetek élén, igaz, ott áll a lelkész és a felügyelő. 
A legtöbb felügyelő azonban távol lakik gyüle-
kezetétől s csak évenként egyszer jelenhetik meg 
ott. Falusi lelkészekre igen hátrányos, hogy Sionunk 
legfőbb őreit, a szabadság védőit s a szabadosság 
ellenségeit az intelligens egyháztagokat, a városok 
absorbeálják. A magára hagyatott, hatalom és vagyon 
nélküli szegény falusi lelkész, mivel a nép fizeti és 
a nép választja, kénytelen megalkudni a viszonyok-
kal, sőt nem egyszer enged az igazságból is, hogy 
helyzetét tarthatatlanná ne tegye. Bizony a lelkészek 
sokkal bátrabban és határozottabban védelmére kel-
hetnének az igazságnak és a szabadságnak, ha 
nem a nép választaná, ha nem a nép fizetné 
őket. Az úgynevezett szabad választásra vonat-
kozólag csak egy rövid megjeg}zést akarok tenni, 
csak egy illúziót akarok a maga reális értékére le-
szállítani. A szabad választási rendszer híveinek leg-
erősebb érve az : hogy a bizalom lévén a fődolog, 
a választás szabadságát korlátozni nem szabad. Teljes 
tisztelettel adózom ennek a szép, ennek az ideális 
felfogásnak, de tessék elhinni nekem gyerek-ember-
nek, hogy az a sokszor hangoztatott „bizalom" ritka 
madár a mi egyházunkban, tessék elhinni, hogy ma, 
a materialismus korszakában, midőn az Isten iránti 
bizalom is gyenge lábon áll, a lelkészek iránti 
bizalom még ritkább. Száz pap közül talán tiz ha 
birja. Ismerek lelkészt, ki a bizalommal életre-halálra 
érvel a régi rendszer mellett, pedig hivei mákszemnyi 
bizalomra se méltatják. A mai papválasztásokat csak 
a legnagyobb idealismus nagyító szemüvegén lehet 
„bizalmi" választásoknak tekinteni. A tapasztalat 
szemüvegén keresztül szabadosoknak találjuk a válasz-
tásokat. 

Ahhoz, hogy ne a nép fizesse a lelkészt, leg-
alább óriási államsegély kellene, vagy a római kath. 
püspöki javak lefoglalása. 

Egyelőre, hogy a szabadosság minél kevesebb-
szey ismétlődhessék, jó volna behozni s kötelezővé 
tenni az esperesi látogatásokat.*) Minden esperes 
látogassa meg évenként úgy az anya-, mint a leány-
gyülekezeteket. A legtöbb gyülekezetben van olyan 

*) A zsinati törvény 94. § ában el van rendelve ; 
csak foganatosítani kell! S z e r k . 

seb, melyet orvosolni kellene, de a lelkész nem mer 
hozzányúlni, mert félti a népszerűségét. Teszem, 
egy elkeriilhetlen, de a gyülekezetre szerfelett terhes 
építkezés elrendelése is kényes a lelkészre nézve. 

Éti nem veszem rossz néven a lelkésznek, a ki nép-
szerűségét minden áron fenn akar ja tartani, mert 
tudom, hogy az evang. lelkész a népszerűség vállain 
emelkedhetik. Ezen konkrét kitérések után vissza-
térek az általánosságok terére. Tudom, hogy sokan 
vannak, kik' velem együtt vérző szívvel szemlélik, 
mily sokszor követnek el egyházunkban a szabadság 
leple alatt aljas szabadosságokat. Fejtegetésem vég-
eredményben oda konkludál : több tiszteletet a dog-
máknak, több jogot az egyházi felsőbbségnek; külön-
böztessük meg a szabadosságot a szabadságtól; 
jegyezzük meg, hogy csak a törvények korlátján 
belül diszlik a szabadság f á j a ; haladjunk, de ne a 
szabadosság tágas országútján. Ladányi. 

G- O-O o 

Szabályrendeletek és utasítások a 
dunántúli egyházkerületben. 

(Kilenczedik közlemény.) 
VI. 

A z e g y h á z k e r ü l e t s z e r v e z e t i s ü g y v i t e l i 
s z a b á l y z a t a . 

1. Az egyházkerület a zsinati törvények, vala-
mint az egyetemes közgyűlés határozatainak korlá-
tain beliil önállólag kormányozza ügyeit. 

2. Az egyházkerületi közigazgatás közegei : az 
egyházkerületi közgyűlés, az egyházkerületi elnök-
ség; alárendelt közegei pedig az egyházkerületi köz-
gyűlés által szervezett bizottságok és az egyházkerü-
leti közgyűlés által választott tisztviselők. 

A. 
A k ö z g y ű l é s . 

3. Az egyházkerület minden cvben egy rendes 
közgyűlést tart, — rendszerint az egyetemes köz-
gyűlést megelőzőleg 8 —10 héttel. 

4. Rendkívüli közgyűlés csak a zsinati törvény 
118. és 127. §§-ban felsorolt esetekben tartható és 
csak azon ügyeket tárgyalhatja, melyeknek czéljából 
összehivatott. 

5. A rendes évi közgyűlésnek helyét az előző 
évi egyházkerületi közgyűlés, a rendkívüli közgyű-
lésekét az egyházkerületi elnökség tűzi ki. 

6. A közgyűlésen felveendő tárgyaknak sor-
rendjét az elnökség állítja össze, és a közgyűlés 
megnyitása után, illetve az előértekezleten be-
mutatja. 

7. A közgyűlési tárgysorozat megállapíthatása 
és az ügyek előkészíthetése végett az egyházmegyék 
elnökségei, az egyházkerületi bizottságok és tisztvise-
lők jelentéseiket a közgyűlés előtt két héttel az el-
nökséghez beadni kötelesek. 

8. Kérvények, önálló indítványok, felebbezések 
is ezen időpontig adandók be az illetékes egyház-
megyei elnökség út ján. 
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9. Az egyházmegyei elnökségek az egyház-
kerületi elnökségnél a közgyűlést megelőzőleg Írás-
ban bejelentik a meghivó levéllel ellátott kép-
viselőknek, szintúgy a jegyzőkönyvi kivonat mel-
lett kiküldötteknek neveit, kiküldetésük sorrendje 
szerint. 

10. A közgyűlések imával kezdetnek meg és 
imával fejeztetnek be. 

11. A rendes évi közgyűlésnek tárgysorozata 
főbb vonásokban: 

a) az elnökség jelentése; 
b) választások (zs. t. 114. §. 1. m. p. 294. §.), 

a gyűlésről felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére 
kiküldendő, s időleges bizottságok megalakítása; 

c) a mult évi kerületi és az esetleg időközileg 
tartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve; 

d) a mult évi egyetemes közgyűlés jegyző-
könyve és az egyetemes közgyűlésen tanácskozás 
alá kerülő tárgyaknak megvitatása ; 

e) érkezett leiratok és átiratok ; 
f) bizottságok jegyzőkönyvei s jelentései, név-

szerint a főiskolai, népiskolai, pénzügyi és gyámol-
dai bizottságoké, a számvevőszéké, a gyámintézeté, 
a törvényszéké, az állandó választmány s kérvényi 
bizottságé ; 

g) tisztviselők és megbízottak jelentései, név-
szerint a levéltárosé, jelentés a missióról, tűzkár 
elleni biztosítási ügynöké s a kerületi ügyészé; 

h) felebbezések; 
i) kérvények; 
k) indítványok. 
Ezen szakasz b) pontja alatt az egyh. alkot-

mány 114. §-ának p) pontja értelmében foganatosí-
tott választás az egyházkerületnek a következő évi 
rendes közgyűléséig tartandó egyetemes rendes és 
rendkívüli gyűlésekre érvényes. 

12. A sorrendet a közgyűlés megváltoztathatja, 
valamint a 7. és 8. pontban megállapított időnél 
később beérkezett beadványok is tárgyalhatók, ha 
az ez iránt tett sürgősségi indítvány a közgyűlés 
többsége által elfogadtatott. 

13. A megbízottak, kiküldöttek, tisztviselők és 
az egyházkerületi bizottságok jelentéseikben, jegyző-
könyveikben megokolt határozati javaslatot tartoznak 
tenni az általuk beterjesztett azon ügyekről, melyek 
a közgyűlésnek érdemleges határozat - hozatalát 
igénylik. 

14. Ugyanezen czélból az érkezett leiratok és 
átiratok (11. e), a mennyiben nem tartoznak vala-
mely bizottságnak vagy szakközegnek ügyköréhez, 
az egyházkerületi egyházi főjegyzőnek a közgyűlés 
előtt 2 héttel kiadandók. 

15. A bizottsági jegyzőkönyvek egyes pontjai-
nak, sőt egész jegyzőkönyveknek, jelentéseknek elő-
adását, ha ezek iránt határozat nem hozandó, időkí-
mélés tekintetéből mellőzni lehet, a bizottsági elnök, 
illetve előadó indítványára. 

16. Az elnökség vezeti a tanácskozást. 

17. A tanácskozás egy tárgy felett megkezdet-
vén, ettől eltérve más tárgyról szólani nem szabad. 

18. Azonban szót kérhetnek bármikor, a kik 
a) napirendet indítványoznak, b) az ügyrendre hivat-
koznak, c) személyes támadásra akarnak válaszolni, 
d) szavaik félreértését helyre igazítani akarják. 

19. Az elnökség engedelme nélkül ugyan azon 
egy tárgyhoz egyszernél több ízben szólni senkinek 
se szabad. 

20. A szólásra jelentkezőket az elnökség által 
azzal megbízott jegyző hívja fel szólásra, jelentke-
zésük sorrendje szerint. 

21. Az elnökségnek joga van szólót beszédében 
megállítani, sot a tárgytól eltérés vagy általában a 
tanácskozás szabályainak meg nem tartása esetében 
figyelmeztetni. 

22. A ki kétszeri figyelmeztetés után sem tér 
a tárgyra, attól az elnök a szót megvonja. 

23. Ha a szóló a gyűlés méltóságával össze nem 
férő vagy botránykoztató kifejezéseket használ, az 
elnökség Őt rendre utasítja és ha ugyanazon beszéd 
folyamában ismét azon hibába esik a szóló, az el-
nökség tőle megvonja a szót. 

24. Ha szólásra immár senki sem jelentkezik, 
az elnökség a vitát befejezettnek nyilvánítja. 

25. A szavazás, illetve határozat kimondása 
előtt az indítványozó, a bizottsági előadó zárszóval 
élhet. 

26. A határozatot az elnökség az egyházi alkot-
mánynak 115. és 116. §§-aira való tekintettel a sza-
vazásra jogosult nyilatkozók többsége, esetleg sza-
vazás alapján mondja ki. 

27. A szavazást az elnökség bármikor elrendel-
heti, tíz tagnak írásbeli kívánatára pedig elrendelni 
köteles. 

28. A kérdés szavazásra lehetőleg akkép 
teendő fel, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen 
szavazni. 

29. Fejenkinti szavazásnál az egyházmegyei 
képviselők és kiküldöttek az általuk képviselt egy-
házmegyék betűsora szerint, majdan az iskolai kép-
viselők, aztán a kiküldött 2 népiskolai tanitó, végül 
az egyházkerületi tisztviselők — az egyház alkot-
mány 116. §. alatti megszorítással — szavaznak. 

30. A közgyűlésben számukra tekintet nélkül 
a jelenlevő s szavazásra jogosultak határoznak. 

31. Szavazategyenlőség esetében a tárgyalást 
vezető elnök, szavazata dönt. 

32. A vita, illetőleg a szavazás befejezése után 
a tárgyalást vezető elnök a határozatot kimondja. 

33. A kimondott határozathoz többé hozzá szólni 
nem lehet. 

34. Azon közgyűlési tag, ki a határozatba bele 
nem nyugszik, felebbezést jelenthet be, eltérő véle-
ményét az iratokhoz csatolhatja, felebbezését 8 nap 
letelte előtt az elnökséguél beadhatja. 

Kund Samu. 



f â i i l â , 
A pozsonyi ev. egyház és iskola megalakulása. 
(Mutatvány „A pozsonyi óg. hitv. evang. Lyceum tör-

ténete" CZÍÜJŰ megírás alatt levő munkából.) 
A pozsonyi evangelikus egyházközség hazánk 

protestáns egyházgyülekezeteinek nem a legrégibbjei 
közül való. Keletkezése inkább oly időszakra esik, 
midőn a protestantismus fényes napja hazánk egén 
már leszállani kezdett. Az uj hit már régen elterjedt 
volt a haza minden zúgában : ennek hivéül vallotta 
magát a hon népességének zöme és a főúri családok 
legnagyobb része; szerte a hazában mindenütt — 
még Pozsony városa legközvetlenebb szomszédságá-
ban is — számtalan meg számtalan protestáns egyház-
gyülekezet keletkezett és virágzott ; mégis arról, 
hogy a magyar protestantismus ezen fénykorában 
Pozsony városában már rendezett protestáns egyház-
gyülekezett létezett volna, biztos adataink nincsenek. 
Mindamellet alig gondolhatni, hogy Luther tanai 
csak kilencz decennium után jutottak volna el Pozsony 
városába, holott ennek lakói nyelvközösségben, állandó 
érintkezésben és összeköttetésben állottak a reformatio 
hazájának népeivel. A rendelkezésünkre álló adatok 
hézagosságuk mellett is arra engednek következtetni, 
hogy a wittenbergi vártemplom aj taján elhangzott 
kalapácsütések visszhangja már igen korán elhatott 
volt Pozsony városa falai közé. Régi feljegyzések 
arról emlékeznek meg, hogy már 1527-ben Luther 
tételei a városi tanács parancsára kiszegeztettek és 
Andrae J a k a b városi tanácsos által a népnek meg-
magyaráztat tak. I. Ferdinand idejében a reformatio 
Pozsonyban már oly előhaladást tett, hogy ennek 
továbbterjedése és elfojtása végett a városi tanácshoz 
érkezett számos királyi leirat intézkedett. 1564-ben 
Oláh Miklós esztergomi érsek lelkészeivel a szó-
székről hivatja fel a város lakosságát, hogy a kiknél 
bármilyen uj könyvek vannak, azokat haladéktalanul 
az egyházból való kiközösítés büntetés terhe alatt 
a lelkészeknek szolgáltassák be. Pozsony lakói e 
szokatlan es hallatlan könyvvizsgálat miatt bizonyos 
Pfynezing Kristófot küldenek Miksa császár és magyar 
királyhoz panasztétel végett és egy alázatos felirat-
ban arra kérik a királyt, hogy ezen, a személyes 
joggal és a közszabadsággal ellenkező parancs végre-
hajtását tiltsa meg. Kérelmüknek volt is foganatja, 
mert az érseki intézkedés nem hajtatott végre. 

Miksa császárnak és magyar királynak a pro-
testantismus terjedésére kedvező uralkodása jelen-
tékenyen segítette elő a reformatio terjedését Pozsony-
ban. 1564-ben szeptember havában Pozsony városa 
lakói engedélyt kapnak arra, hogy az Ur vacsoráját 
két szín alatt vehessék fel, mely rendelet a város lakói 
között leírhatatlan örömet és lelkesedést keltett. 
Adataink — bár homályosan — arról is tesznek 
említést, hogy már 1565 táján Pozsonyban protestáns 
egyházgyülekezet létezett, mely istentiszteletét a vár-
aljai Dunaparton a Kamper-féle ház udvarán tar-
totta. E gyülekezet azonban nem sokáig állhatott 
fenn. A nem sokára bekövetkezett zivataros idők s 

a katholikus klérusnak és az államhatalomnak a 
protestantismus kiirtására tett embertelen intézkedései 
e kisded gyülekezetet is mint gyönge növényszálat 
kitépték, elsodorták. Rövid életéről csak a közvetlen 
utódok birtak tudomással és ezek tudósításai nyomán 
értesült létezéséről az utókor is. Ilyen tudósítás 
Daninger Kristóf pozsonyi polgárnak kéziratban ma 
is meglévő következő napló feljegyzése : Anno 1608 
ist das freye exercitium religionis z u m z w e i t e n 
m a l in Pressburg auf Erlaubniss kön. Maj. eingerichtet 
worden." 

Igen természetes, hogy a török uralom terjedése 
elől Pozsony városába menekült országos kormány 
és a hasonló ok miatt itt letelepedett esztergomi 
érsekség székhelyén, nemkülönben a bécsi udvar köz-
vetlen közelségében — a protestantismusnak mind-
megannyi hatalmas és ádáz ellenségei közepette — 
felette bajos és nehéz volt egy protestáns gyülekezet-
nek a megalakulása és fenállása. A Luther tanaihoz 
ragaszkodó nagyszámú pozsonyi hivek jó ideig a 
szomszédos Récse, Szent-György és Nagy-Lévárd 
helységekbe jártak istentiszteletre. E helyeken Luther 
tanai Kollonics Sigfried magyar sarkantyús vitéznek, 
II . Mátyás király hadi tanácsosának, Léva városa 
kapitányának és az említett helységek urának védelme 
alatt akadály nélkül terjedhettek. 

A Bocskay István által kivivott és a bécsi béke-
kötés okmányaiban királyi pecsét által megerősített 
vallásszabadság állandóságába és megdönthetetlen-
ségébe helyezett remény Luther tanainak Pozsonyban 
lévő nagyszámú hiveit és követőit egyházgyülekezetté 
egyesítette. 

Nagyon elősegítette a régi törekvést azon körül-
mény is, hogy Kollonics Sigfried udvari papját, 
Reisz Andrást, ki 1590 ótaRécsén működött volt, már 
korábban Pozsonyba helyezte át, hogy itt az ország-
gyűlésekre nagy számmal megjelent protestáns ren-
deknek hirdesse az Isten igéjét, melynek meghall-
gatására a pozsonyi hivek is mindig nagy számmal 
jelentek meg. Ugyanazért, midőn a pozsonyi hivek a 
vallásszabadságot biztosító törvény oltalmában bízva 
egyházgyülekezetté alakultak, Reisz Andrást kérték 
fel lelkészüknek. Reisz késznek is nyilatkozott kérel-
müknek eleget is tenni, ha pártfogójától, Kollonics 
Sigfriedtől erre engedélyt kap. Erre a pozsonyi hivek 
Kollonicshoz fordultak s midőn egyfelől neki azért 
hálát mondtak, hogy udvari papját Pozsonyba 
helyezte át, hol ők is halhatták tőle Isten igéjét, 
másfelől most arra kérik, hogy Reisz Andrást engedje 
át nekik gyülekezetük lel készéül. Kollonics hajlott a 
pozsonyiak kérésére; papját átengedte nekik és Reisz 
András 1606 október hó 8-án elfoglalta állását mint 
a pozsonyi evangelikus gyülekezet első lelkésze. 

A kisded gyülekezet mindjárt kezdetben rohamos 
fejlődésnek indult, úgy, hogy lelki gondozását egy 
lelkész már nem győzte; egy másodikról kellett 
gondoskodni, ki az előbbivel együtt végezze a szük-
séges lelkészi teendőket. Továbbá, hogy az ifjú nem-
zedék a protestáns hit igazságaiban neveltessék és 
oktattassék : iskola felállításáról is kellett gondos-
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kodni, mely, mint az egyház veteményes kertje az 
ifjúság helyes nevelése és oktatása által Isten or-
szágát sikeresen terjesz-ze és ezzel a köz- és magán-
jólétet előmozdítsa. És a hivek hitbuzgósága és 
áldozatkészsége egyiktől sem rettent vissza, mert 
erősen élt bennök az a hit és meggyőződés, hogy 
az egyház és iskola édes testvérek, kiknek élete és 
létele kölcsönösen van feltételezve, az egyiknek mű-
ködése a másiknak hozzájárulása és segítsége nélkül 
nem boldogulhat. Mivel azonban akkor a hazában 
sem a lelkészi teendők ellátásában, sem a protestáns 
hit igazságainak tanítására alkalmas egyének nem 
voltak : a külföldről kellett a szükséges erők meg-
szerzéséről gondoskodni. 

A gyülekezet élén a legtekintélyesebb patriczius 
családok állottak, zömét pedig a város legvagyono-
sabb és legtekintélyesebb polgárai képezték. Ê hit-
buzgó hivek az egyházat oly gondos odaadással 
ápolták, hogy ez néhány rövid év alatt országos 
hirű és nagytekintélyű egyházzá lett. A hagyomány 
következő patriczius családok neveit említi : Arm-
bruster, Auer, Cellarius, Eisenreich, Hait i , Karner, 
Kögl, Maurach, Marth, Partinger, Schödel, Schremser, 
Seibelich, Szegner, Szeletzky, Tutzentaller. Több 
mint ötven éven át ezek intézték a fiatal egyház 
ügyeit, üis mivel ugyanezek voltak a város ügyeinek 
vezetői és intézői, ők alkották nagy részben a városi 
tanácsot és viselték a legfőbb városi tisztségeket : 
könnyen érthető, hogy az evangelikus egyháznak 
minden ügyei a városi tanácsban és a városi köz-
gyűléseken tárgyaltattak és intéztettek el; az egyház 
lelkésze és tanítói a város közönsége által hivattak 
meg állásaikra és díjazásuknak jelentékeny részét 
is a várostól húzták. 

Már augusztus hó 26 án a város küldöttje mind-
két helyről kedvező válaszszal tért vissza. Heilbrunner 
válaszában azt írja, hogy ő a pozsonyiak érdekében 
közbenjárt a herczegnél és kieszközölte, hogy a 
pozsonyiak kérelmét meghallgatta. Csak azt az egyet 
kérdezi a herczeg, vájjon a bécsi békének a vallás-
ügyre vonatkozó pontjait megerősítette-e már a király 
és nem kell-e attól tartani, hogy a jövendőben m.ijd 
támadások intéztetnek ezen béke ellen, mely esetben 
a Pozsonyba küldött tudós férfiak nagy veszélyben 
forognának. Továbbá irja Heilbrunner, hogy az iskola 
rendezésére és vezetésére K i l g e r D á v i d magi.«ter 
a lauingeni iskola professora vállalkozik, azonban 
úgy kötelességeinek mint javadalmazásának közelebbi 
megjelölését kéri. A pozsonyiak erre még ugyanezen 
hó 29. napján válaszolnak. Előadják, hogy biztos 
tudomásuk van ugyan arról, hogy a római klérus 
a békekötés feltételeiben a vallásügyre vonatkozó 
határozatokat minden módon felforgatni és meg-
hiúsítani akarja, de a királyi felség fenn akarja 
azokat tartani és ugyanarra törekszenek az országos 
rendek is. Reménylik tehát, hogy a fenforgó aka-
dályok legyőzése után az óhajtott béke létre fog 
jönni és a várva várt idegeneknek ú j hazájokban 
mitől sem kell tártaniok. Figyelmeztetik azonban 
őket, hogy mivel majd nekik itt oly helyen kell 

működniök, hol az evangelikus hit igazságának foly-
vást erős ellenfelei lesznek, mindenképen szükséges 
lesz, hogy kik majd a protestáns egyház és iskola 
ügyeinek élére állanak, a dolog állapotához képest 
buzgósággal, bölcsességgel és szelídséggel szálljanak 
szembe az igazság ellen intézett rágalmaknak és 
hogy a rájuk bizott növendékeket az evangeliomi 
hit szent igazságaiban tanítsák, oktassák és erősítsék. 

A mi az iskola rektorának teendőit illeti, köte-
lessége lesz a legfőbb osztályt, a prima classist 
minden tantárgyban oktatni, a többi osztályokban, 
hol más kollegák fognak tanítani, az oktatást vezetni, 
mely czélból mindig az ő tanácsa lesz meghall-
gatandó. Egy kántor, ki mindig a legalsóbb osztályt 
fogja vezetni, már hivatalba van állítva. Az iskola 
megnyitása iránt a szomszéd városokban, általában 
mindenütt nagy a várakozás. A rektor javadal-
mazása lesz : évenként 200 rhénes forint készpénzben, 
16 akó jó bor, szabad lakás és fűtés; a tanulóktól 
fizetett tandíjnak egy bizonyos része, mely szintén 
tekintélyes összeg, mert a vidéki tanulók a tandíj 
kétszeresét fizetik, Azonkivül a temetésektől is kapni 
fog egy bizonyos részt. 

Végül tudatják a pozsonyiak, hogy szándékuk 
egy particularis iskolát felállítani, mely, a mennyire 
csak lehetséges, a lauingeni gymnasium mintájára 
lenne berendezve. Ez okból a megválasztandó rektor 
az őrgrófság hires iskoláiban az oktatást és fegyelmet 
figyelje meg behatóan, hogy tapasztalatait majdan 
itt érvényesíthesse. 

Heilbrunner 1606 szeptember hó 19-ikén érte-
sítette a pozsonyiakat, hogy K i lg e r D á v i d mester 
hajlandó a megszabott feltételek mellett a pozsonyi 
iskola rektorságát elfogadni. Erre a pozsonyiak 
ugyanazon év október 17-én válaszukban Heilbrunner 
tudósítását köszönettel veszik és reménylik, hogy 
majd akadni fog oly férfiú is, ki a diakónus tisztét 
elvállalja. Szeretnék, lia mindkettő, még mielőtt a 
Duna vize beállana, Pozsonyban lenne. 

Idrközben a pozsonyi hivek, mivel az alatt a 
békealkudozások végére értek és a béke megköttetett, 
iskolájukat az alsó osztályokban megnyitották, oda 
alkalmas oktatókat állítottak és egy tantervet is 
készítettek, míg az iskola rektora megérkezik, kinek 
a tanítás minden ágában való intézkedési és eldöntési 
jogát fentartották. 

A szükséges előintézkedések megtétele után 1606 
október 13 ikán B e s s e r e r K o n r á d J á n o s városi 
tanácsos Lauingenbe indult, hogy Kilger Dávid mester-
nek, mint rektornak és az időközben diakónusul 

7 . / 
ajánlkozott T e t t e l b a c h Á d á m mesternek a meg-
hivó levelet megvigye és mindkettőt minél előbb 
Pozsonyba elhozza. Egyúttal megbízást kap, hogy 
úgy a pfalzi őrgrófnak, mint Heilbrunnernek a 
pozsonyi hivek iránt tanúsított jóindulatukért és 
szives készségükért hálát mondjon. A meghivó 
levéllel együtt megküldték Kilgernek az instructiót 
is, melyet a rectornak tiszte teljesítésében szem előtt 
kell tartania. (Folyt, köv.) Markusovszky Sámuel, 

lyceurai tanár. 
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H i l f H i l l , 
N a g y t i s z t e l e t ű s z e r k e s z t ő ú r ! 

A „Nógrádi Lapok" és „Honti Hiradó" 8. száma azt 
a hirt közli, hogy egy konferenciában, mely Pozsonyban 
oly czélból tartatott, hogy a dunáninneni ág. hitv. ev. 
egyházkerületi felügyelő választásáról levén szó, „a véle-
mények Láng mellett tömöríttessenek, ugy a mosonyi, mint 
a pozsonymegyei esperesek a magok részéről kijelentették, 
hogy ők és a német egyházak ez idő szerint ugy vannak 
meggyőződve, miszerint a kerületi felügyelői hivatalra 
Laszkányt keli előnyben részesiteniök. 

E hirre egyszerűen kijelentem, hogy nem mondtam 
azt, mit nekem tulajdonit. Igenis, felszólalván, benső el-
ismeréssel és köszönettel adóztam nagyságos Laszkáry 
Gyula urnák azon érdemekért, melyeket magának evang. 
egyházunk terén szerzett, de egyszersmind kifezést adtam 
annak is, hogy nem lehet a konferenciának egy tagja sem, 
a ki méltóságos Láng Lajost általában, de különösen a 
pozsonyi egyház és lyceum javára való odaadó munkás-
ságáért jobban tisztelné, mint én. Én a konferenciában 
pártállást egyáltalában nem foglaltam, sőt azt vallottam, 
hogy, mivel egyformán szerencse lesz a dunáninneni ev. 
egyházkerületre nézve, akár az egyitf, akár a másik jelöltet 
választja felügyelőjévé, egész nyugodtan hagyhatjuk egyház-
községeinkre, hogy a kettő közül melyikre szavazzanak. 
„Elég nagykorúak ezek arra", a mint a Nógrádi Lapok és 
Honti Hnadó ugvanazon számában igen jól jegyzi meg 
maga nagyságos Laszkáry Gyula úr. 

Kiváló tisztelettel vagyok 
Nagytiszteletű szerkesztő urnák az úrban testvére 

Ritter Károly, 
pozsonymegyei esperes.*) 

X Ű l i t 11). 
Németország Dr. Roscher Vilmos, a nagyhírű nemzet-

gazdász a szegények ápolására nézve következő pontokat 
állit fel ; 1) Az alamizsnaadás soha se menjen túl az 
emberszeretet szükségalkotta határán. 2) A jó szegény-
ápolásnak főkövetelménye, hogy abban minden a szegények 
fölött álló osztály részesüljön (e mellett a nők közreműkö-
désére nagy súlyt helyez.) 3) Soha se segélyezz senkit, 
mielőbb a szegénynek egész állapotát meg nem vizsgáltad. 
Az alamizsna soha sem közönyös ; ha nem használ, árt az. 
4) Ep úgy gondoskodjál a szegénynek lelkéről, mint testéről. 
5) Jóllehet minden áldásos szegényápolásnak és lelki-
pásztorkodásnak magva kell, hogy a vallás legyen, mégis 
az egyházi szegény ápolás csak nagyon egyszerű viszonyok 
között lehet kielégitő. E mellett a nagy városokban a 
vallásos missiókban úgy mutat reá, mint az egyház és a 
szegényápolás, mint fejlesztésére legképesebb és legalkal-
masabb kapocsra mutat reá. 6) Igyekezzél mindenek előtt 
a keletkező szegénységet megelőzni. 7) Segélyezz a meny-
nyire lehet, inkább munkaadással, inkább termesztmények-
kel, mint pénzzel. 8) A mennyire lehet, hagyd a szegényt 
családjának körében. 9) Mindig arra vigyázz, hogy az 
alamizsnád akár közvetve, akár közvetlenül ne mozdítsa 

*) E nyilatkozatomat a Nógrádi Lapok és Honti Hir-
adó szerkesztőségének is megküldtem. 

; elő a szegénységet. (Minden önokozta szegénységnek meg 
kell tartania elijesztő alakját. 10) Légy alapos, de gazdál-
kodó a te gyűjtéseidben. (A szegények javára tartott hang-

! versenyeknek és tánczmulatságoknak igen könnyen az 
elfogadóra izgató, az adományozóra tompító hatása van. 
11) A műveltség növekedésével a szegényápolásnak mindig 
rendszeresebbé kell válnia s úgy az alamizsnaadónak, mint 
az elfogadónak egész életére mind nagyobb tekintettel 
lennie. 

Ugyanazon kiváló férfiú a bibliai mondások és egyházi 
énekek betanításáról a népiskolában következőleg nyilat-
kozik : Azok a tanférfiak, a kik a bibliai mondásoknak 
emlékelését az iskolákban annyira megszorítani akarják, 
alkalmasint nem tapasztalták soha, hogy az ily kincsei 
az emlékezetnek mily kimondhatlan és kimeríthetlen üdü-
lést nyújthatnak a bánatban átvirasztott éjszakákon. 

A bajorországi központi missiói egylet az elmúlt egy-
leti évben a 64 dekanatusból 101735 márkát hozott össze, 
míg az egyes missiói egyletekhez közvetlenül 16000 márka 
küldetett be. Az i y 4 miilió evangelikus minden fejére 
78/J0 fillér esik. Ezen összegből legtöbbet kapott L i p c s e , 
mintegy 59000 márkát, N e u e n d e t t e l s a u 2000 márkát, 
a k e l e t - a f r i k a i missio 11000 márkát, a G o s s n e r-féle 
4100 márkát, a h e r m a n s b u r g i missio 2700 márkát stb. 

XIII. Leo pápának Észak-Amerika püspökeihez intézett 
encyclikája nem tartja eszményi állapotnak az egyház és 
állam elválasztását. A római kath. egyház életereje 
Amerikában még jobban gyümölcsöznék, ha nemcsak sza-
badságot élvezhetne, hanem a törvény kedvezését és a 
nyilvános hatalmak támogatását birná. Továbbá panasz-
kodik, hogy Amerika pápai legátusának S a t o l i n a k ki-
küldetését nem eléggé méltányolta, mert ő e tényével azt 
akarta mutatni csak, hogy Amerikának ép oly joga van 
a pápai jóakaratra, mint akármely más nagyhatalomnak s 
ép oly közel áll hozzá. Az amerikaiak pedig, meg a római 
batholikusok úgy fogták fel a dolgot, hogy ezzel a pápa 
igáját akarja az amerikaiakra kényszeríteni. Különben a 
pápa a római kath. sajtónak magatartását megróvja és 
mérsékletre inti. 

¥ 1 1 1 1 1 1 K . 
— Értesítés. A t i s z a i ág. h i t v . e v . k e r . rozsnyói 

leánynevelő-intézet az 1895—96-ik tanév kezdetével negy-
osztályú polgári iskolává alakíttatik át. A benlakó növen-
dékek tartásdíja egy tanévre teljes ellátásért — beleértve 
a tandíjat és orvosi tiszteletdíjat is — 220 frt (szóval két-
százhúsz frt), ág. ev. lelkészek, tanárok és tanitók leányai-
nak kedv-zményképen 170 frt (szóval százhetven frt). — 
Bővebb felvilágosításért sziveskedienek az érdeklődők az 
igazgatósághoz fordu ni. — Felkérem a t. szülőket, hogy 
a benlakásra vonatkozó előjegyzéseiket minél elébb meg-
tenni szíveskedjenek, hogy az igazgatóság is megtehesse j 
idejekorán a szükséges intézkedéseket. — R o z s n y ó 1895. 
február 6-án. Bartholomaeidesz Adél, igazgató. 

— Államsegély. F. é. február hó 14.-én s következő nap-
ján az államsegély elosztási tervezetének elkészítésére ki-
küldött egyetemes bizottság megtartotta ülését. Olvasóin-
kat bizonyára érdekelni fogja az egyetemes gyűlés elé 
terjesztendő javaslat ; közöljü« tehát az adatokat. A 24.000 
évi segély kerületenként 6—6 ezer forinttal az illető kerü-
letek előirányzata szerint osztatott fel. A* 50.000 frtnyi 
ez évre is megszavazott államsegélyből 10.000 frt a köz-
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alaphoz csatoltatik, a rendelkezésre álló 40.000 frtból a 
selmeczbányai lyceumnak a zsinati törvény meghatározása 
szerint 2500 frt; selmeczbányai tanítóképzőnek a bánya-
kerület volt évi segélye 700 frt; az egyetemes theologiai 
akadémiának Pozsonyban 4000 frt; a dunántúli egyház-
kerület pénztáránaa a fehér-komáromi esperesség elvesz-
tett illetékeiért kárpótlásul 650 frt ; a négy püspök mellé 
beállítandó 1—1 missionárius lelkésznek összesen 4800 frt; 
az aszódi leán^ nevelő-intézetnok 1500 frt; a soproni tanító-
képe/dének 1000 frt; a soproni theol. intézetnek 1500 trt ; 
a rozsnyói leánynevelő intézetnek 1000 frt ; az eperjesi 
collegium tbeologiai, jogi és tanítóképző intézeteknek együt-
tesen 3000 trt; 100 szegény lelkésznek 100 írtjával: 
10000 frt; 50 szegény egyháznak 100 írtjával : 5000 frt; 
katechetákra 4350 frt; összesen = 40.000 frt. A nagy 
szükséghez képest kicsiny a segély, de mégis valami. Ezért 
is áldjuk az Urat. 

— A dunáninneni kerületi felügyelő választása nagyobb 
hullámokat ver, mint azt előre gondoltuk volna, sőt mint 
az kívánatos is. Úgy látszik, a nógrádi esperességben 
tüzelnek legjobban. Mi, tudva azt, hogy az egyházi téren 
a politikai pártoskodáshoz hasonló állapot csak kárt okoz-
hat, eddig is tartózkodtunk és ezentúl is tartózkodunk oly 
pártfoglalástól, mely személyi ellentéteket teremthetne. Elő-
ször is meg vagyunk arról győződve, hogy egyhazaintiban 
és lelkészeinkben van annyi értelmiség, hogy elhatározá-
saikat minden idegen befolyás nélkül maguk is képesek 
megalkotni; de meg a két jelöltet sokkal jobban tisztel-
jük, semhogy egyikét a másikának rovására magasztalni 
helyesnek taitanók. Örülünk neki, hogy kerületűn« két, de 
talán még több oly férfiúval is bír, kik e nagyfontosságú 
állás elfoglalására méltók és képesek is s a mint mink 
magunk fentartjuk teljes mértekben cselekvési szabad-
ságunkat, úgy tiszteljük azt másokban is. A legsajnála-
tosabb eredmeny az volna, ha a választási mozgalmak 
következtében a netalán kisebbségben maradó jelölt any-
nyira el kedvetlenülne, hogy az egyházi élet terén való 
közreműködését nélkülöznünk kellene. Különben talán leg-
czélszerűbb volna mielébb elrendelni a szavazást. Amint 
a gyülekezetek leszavaztak, az izgalomnak is vége lesz. 

— A kolozsvári ev. ref. theol. fakultás szervezésében 
nagyon előre haladt az erdélyi egyházkerület, a mennyi-
ben már a tanárokat is megválasztották. Az ó- és új-
szövetségi irodalom-történet és biblica theologia tanszékire 
K e n e s s e y B é l á t a budapesti ref. theol. akadémia ta-
nárát hívták meg. Javadalma : természetbeni lakás s 
nyugdíj és özvegy-árvai kegyjavadalomra való jogosult-
ságon felül évi 2000 frt törzsfizetés s évi 600 frt dékáni 
személyi pótlék. A practica theologia rendes tanszékére 
M o l n á r A l b e r t választatott meg, a Kenesseyével 
egyenlő javadalom élvezetével. A dogmatikai tanszéket 
N a g y K á r o l y nagy-enyedi ref. lelkészszel töltik be, 
1500 frt évi fizetéssel és a successio jogán magasabb java-
dalomra első sorú igénynyel. Az egyháztörténelmi tan-
székre P o k o l y J ó z s e f , geszti lelkész hivatik meg, 
szálláson, nyugdíjon és özvegy-árvai javadalmon kívül 
1500 frt fizetéssel. Ha hozzáveszszük, hogy dr. K e c s k e -
m é t h y I s t v á n mér is a fakultáson alkalmazva van, a 
rendszeresített 5 kathedra így be van töltve. Az igazgató-
tanács végül kimondta azt, hogy az új tanintézetnél alkal-
mazott és alkalmazandó tanárok 4 izben kiutalványozandó 
200—200 frtnyi ötödéves korpótlékban részesülnek és az 
alap gyarapodásához képest a törzsfizetések kiegyenlítése 
is kilátásba van helyezve. Valódi lelki örömmel regisz-
tráltuk ez adatokat s midőn Isten áldását kérjük a testvér-
egyház ez új alkotására önkénytelen ajkunkra tolul a 
kérdés: mikor jutunk mi oda, hogy bár csak egy theo-
logiai fakultásunk legyen? 

— Róma beavatkozása. Napilapjainkban közlött hír 
szerint a római bíbornoki collegium V e r g a bibornok alá-
írásával egy decretumot bocsátott ki, mely „a magyar-

országi tanítórendeket arra utasítja, hogy a vegyes házas-
ságból származó gyermekeket ezentúl, kivétel nélkül a 
róm. kath. vallásban neveljék." Úgy látszik, Róma nem 
bírja türtőztetni buzgóságát, hogy az 1868-iki 53. tcz. el-
törlésének gyümölcseit mielébb élvezhesse. Oly előrevetett 
árnyék ez, melynek figyelmeztetésére jó volna ügyet vetni 
azoknak, a kik a tágkörű liberalizmussal magának a valódi 
szabadságnak sírját áshatják meg. Nagyon jól tudjuk azt, 
hogy Rómának az országos "törvény nem imponál, de mél-
tán elvárhatjuk, hogy országos törvényeink őrei számon 
kérjék a p l a c e t u m r e g i u m n a k és a még el nem törült 
186^-iki 53. tcz.-nek megsértéseért az illetőket. 

— Egy lelkésztársunk kitüntetése. Szepesvármegye elöl-
járósága a mult év junius havában pályázatot hirdetett 
egy oly műre, mely a fennálló országos törvények alap-
ján röviden, rendszeresen és könnyen érthető nyelvezeten 
a községi birák batásk< rébe eső összes jogokat és köteles-
ségeket tartalmazná. E pályázatban h é t pályázó között 
részt vett B a r t a l A n d o r , b*tizfalvi testvérünk is. A 
p;ilyabirák Ítélete alapján a közgyűlési jegyzőkönyv illető 
pontja a következő : „A második helyen említett és szintén 
kitüntetésre ajánlott pályamű szerzőjének Bartal Andor 
batizfalvi ev. lelkésznek, a vármegye közönsége elismerést 
és felső jóváhagyás reményében a folyó évre szóló költség-
előirányzatból, 50 korona jutalomdíjat szavaz meg." Őszin-
tén kívánjuk, hogy munkájának gyümölcsét élvezze megelé-
gedéssel. 

— Lelkészválasztás. A k r o m p a c h i (Szepes m.) ev. 
egyház f. é. február hó 17-én tartott választó közgyűlésé-
ben egyhangúlag az iglói egyház segédlelkészét S c h e r f e l 
N á u d o r t választotta meg lelkészének. A komoly törekvő 
ifjú lelkésztárs fogadja őszinte üdvkivánatainkat. 

— Házasság. Szép családi ünnepély folyt le február 
17-én a p i l i s i ev. paplakon. Ekkor tartotta esküvőjét 
tdő. S á r k á n y B é l a péterii paptársunk szive választott-
jával, B r o c k e n B e r t a árva tanitóleánynyal. A gyer-
mekkor óta szövődött viszony, most két egymást iga-
zán szerető szívnek frigyévé változott. A szerény isten-
szolgája a szegény tanítóleányt vette el ; csak szeretetet 
akart s azt kapott is. — Az esketési szertartást maga az 
örömapa mélt. S á r k á n y S á m u e l püspök úr végezte a 
zsúfolásig megtelt templomban, szívhez szóló mesteri be-
szédet intézvén gyermekeihez, az új párhoz. Ritka isteni 
áldás, hogy egy apa háromszor áldja meg a fiát oly körül-
mények között, a mint az itt is történt. O szentelte pappá, 
ő iktatta a hivatalába s ő eskette meg. Kedves ároni 
nemzetsége az Uinak. Az ő áldása legyen az uj páron, 
s a legjobb apán és anyán, hogy még soká gyönyörköd-
hessenek e gyermekeiknek is a boldogságában ! 

— Halálozások. Nagytiszteletű T e r r a y G y u l a és 
T e r r a y B é l a lelkésztársainkat édes anyjuk özv. Terray 
Pálné, szül. K o r i t s á n s z k y E m i l i a asszony halálaval 
fájdalmas csapás érte. Az áldott lelkű édes anya életének 
7Í. évében f. é. február hó 24. napján Süvetén jobb létre 
szenderült s ugyanott 26.-án eltemettetett. — Rásó Mihály 
alsószelii lelkésztársunk elvesztette fiát Károlyt okleveles 
s. jegyzőt, ki életének 24. évében, február 26.-án, Bakony-
Szombathelyen elhúnyt s ugyanott 28.-án eltemettetett. 

P A L Y A Z A T . 
Az alúlírt segédlelkészt keres, a ki n é m e t s m a g y a r 

nyelvben jártas. 
F i z e t é s e é v i 500 frt o. é., havonkinti utólagos 

részletekben kifizetve. 
Azonkívül bútorozott szoba, fűtés, takarítás és ki-

szolgálat. 
Jelentkezéseket minél előbb kér. 
S z e p e s - I g l ó 1895., február 26.-án. 

Fábry János, ev. lelkész-esperes. 

WIGAND F . K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN, 


