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A fekete pont. 
Az egyház barát ja érzi. hogy az egyházpolitikai 

törvények életbeléptetésével a protestantismus hely-
zete t-ok tekintetben nehezülni fog. Nagyon teimé-
szetesnek találjuk, hogy a gyengébb fél az erősebb 
féllel szemben oltalmat és védelmet találjon, lia nem 
akar ja a megtámadtatások között mindég a rövideb-
bet húzni. A protestantismus szám. vagyon és fegye-
lem tekintetében gyengébb a róm. kath. egyháznál, 
melynek hivek és pénzekben milliók, s agressiv 
természetű fegyelmezett lelkészi kar áll r ndelkezésére, 
mely az adott parancsszóra mindég támadásra kész. 

Ezen róm. kath. hatalom ellenében évszázado-
kon át a bécsi, nikolsburgi, iinczi békekötések alapján 
hozott törvényekben oltalmat talált az óltalomra szo-
ruló, gyengébb protestáns egyház. 

És midőn az ujabb időben a róm. kath. klérus 
különösen a vegyes házasságoknál a sötétben szere-
tett halászni, a szülőktől térítvényeket csikart ki és 
az ev. gyermekeket kezdette elkeresztelni, akkor 
megint a törvény volt az, mely a protestánsokat a 
túlkapások ellen megvédte. Már II. József türelmi 
parancsában el vannak tiltva a vegyes házasságoknál 
a térítvények. Hasonló értelemben intézkednek az 
1790/1. 26. t.-cz., az 1843/4. 3. t.-cz. és az 1847/8. 
20. t.-cz. Legerősebb védelmet tapasztalt a protes-
táns egyház a térítvények ellen az 1868-ik évi 53-ik 
t.-cz.-ben, mely általában magna chartánk volt, mely-
lyel felbontott zászlóként bátran küzdhetünk és biz-
tosan győzhettünk volna minden megtámadtatások 
ellenében. 

E törvényes óltalom nélkül általában inog az 
alap lábunk alatt, de a térítvények tekintetében is 
most rosszabbúl állunk, mint valaha! 

Az u j egyházpolitikai törvények értelmében tör-
vényesítve vannak a térítvények. A vegyes házaspár 
a polgári házasságkötő közeg előtt kinyilatkoztatja, 
hogy micsoda vallásban akarja neveltetni gyermekeit. 
Ez ugyanaz, mit a vegyes házaspár azelőtt a róm. 

kath. lelkész előtt kinyilatkoztatott, csak azon különb-
séggel, hogy a róm. kath. lelkész előtt adott szó-
vagy Írásbeli térítvény megtartására senki sem volt 
kötelezve, mert törvénybe ütközött, mig a polgári 
közeg előtt adott térítvényt megtartani mindenkire 
kötelező lesz, mivel a szentesített törvény úgy ren-
deli. 

Ez a legújabb, az egv házpolitikai törvényekkel 
járó térítvény azon fekete pont, mely sötét árnyékot 
fog vetni egyházunkra, annyira, hogy jövőben vegyes 
házasságokból aligha fogunk keresztelni és nevelni 
gyermeket. 

Ezen térítvény a legrútabb lélek vásárral fog 
járni . A róm. kath. papság egész nagy befolyását 
fogja felhasználni arra, hogy a vegyes házaspárt a 
róm. kath. érdekben kiállítandó térítvényre rábírja, 
mi neki sikerülni is fog, mert sajnos, de igaz, hogy 
a vegyes házasságok kötésénél a prot. íél rendesen 
a gyengébb és engedékenyebb és mert az ev. lelkész 
a proselytacsinálásban ritkán követheti a lóm kath. 
papot, ki egyházközségétől nem fiigg, heczkáplánnal 
és más eszközzel rendelkezik. Hogy ezen egyház-
politikai térítvény nem csak kárunkra lesz, de a 
békét a családban is gyakran fel fogja zavarni, két-
séget nem szenved 

Mindezen okoknál fogva azon országok, melyek 
a térítvényt úgy szentesítették, mint minálunk, be-
látták hibájukat és másképen intézkedtek. 

Weimárban p. o. épen úgy határozott a törvény, 
mint minálunk és a vegyes házaspár szintén Ígéretet 
tett gyermekei vallását tekintve. Miután azonban ezen 
térítvény sok bonyodalommal, zavarral, türelmetlen-
séggel és sok más bajjal járt, a kormány más hatá-
rozatot és törvényt hozott, hogy t. i. a vegyes házas-
ság összes gyermekei az a tya vallásában nevelendők. 

Jó lesz ama fekete pontot szemmel tartani és 
oda hatni, hogy mint másutt, itt is megváltoztassák, 
mert ha érvényben marad, úgy is csekély számunk 
még jobban lefogy. Wéber Samu. 
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k közalap ügyében. 
A közalap ügyében már-már megtörténik s be-

záratik az összeírás s még mindig merülnek fel 
k é t e l y e k s n é z e t e l t é r é s e k . Egyöntetű munká-
ról tehát szó sincs s ez elég baj. 

K é t e l y e k merültek fel az összeírási iv 3-ik 
rovását illetőleg, az egyyáztagok évi járulékának 
kimutására nézve. Mire jó ez ? Minek ez ? szóltak 
többen, holott a zsinati törvény ennek kimutatását, 
legalább a közalap munkálatával Összekapcsolva, nem 
rendeli el. Nem lesz-e ebből u jabb adó? szóltak 
mások, mert hisz ma csakugyan sok az adókivetés s 
a nép ugy fél tőle, mint az ördög a tömjéntől. Szó 
sincs ujabb megadóztatásról. Ez iránt nyugodt lehet 
mindenki. E sorok íróját felhatalmazta egyTik püspök 
kitűnőségünk ennek kijelentésére. „Mindenki tudhat-
ná — mond ama tekintély — hogy felülről jöhet 
ajánlat, adókivetés azonban nem történhetik. Ezen 
kijelentésem köznézet, helyes és törvényes felfogás." 
Arra nézve is megfelel egyházi kitűnőségünk, hogy 
mire való a tagok évi járulékának kimutatása, 
igy irván : „a zsinati törvény a pénzügyeket illető-
leg kettőt rendel: a helyi és egyházmegyei háztar-
tások rendezését és a közalapra vonatkozó adó-
összeirást. Utóbbinak adatai a tagok járulékával 
összevetve képezik majd a hatóság mértékét a helyi 
háztartások rendezésénél. Azért történik tehát egy-
szerre ez az összeírás, hogy egy füst alatt, vagyis 
egy papíron legyen meg ez a nélkülözhetlen kettős 
adat, vagyis, hogy a lelkészek dupla névsor és ki-
mutatás helyett egy névsoron adják be e kettős 
adatot." 

Szükségesnek láttam e nagybecsű felvilágosítást 
és megnyugtatást, a számos kérdezősködőknek fele-
letül, nyilvánosan közhirré tenni. 

A mi a másik kérdést, illetőleg n é z e t e l t é r é s t 
illeti, ez az egyházközségek birtokainak meg-, vagy 
meg nem adóztatására vonatkozik a közalap részére. 
Erre nézve egyik kitűnő püspökünk elrendelte, hogy 
„miután nem személy, hanem a vagyon képezi a 
közalaphoz járulás 1/2°/0-ának kulcsát, a gyülekezeti 
birtokok után járó egyenes állami adó is fölveendő 
a rovatos ivekbe." 

Megvallom, előttem egészen világos a zsinati tör-
vénynek ide vágó 306-ik §-a. „Az egyházi közalap 
jövedelme a következőkből áll : a) Az egyházköz-
ségek részéről, tagjaik egyenes évi államadójának 
fél (V2) százaléka erejéig beszolgáltatandó évi járu-
lékokból." T a g j a i k , mond a törvény s nem 
mondja: b i r t o k a i k . 

Nézetem összeesik annak nézetével, ki e lap 
6-ik számában erről „Az e g y h á z k ö z s é g e k a d ó -
j a s a k ö z a l a p " czimen, szerintem helyesen, irt. 
Itt az utolsó óra, egyeztessük össze a nézeteltérést, 
hogy egyöntetű munkát csináljunk az egész vonalon. 

Kérjük a püspöki kart és az egyetemes fel-
ügyelő urat, készíttessenek velünk egyöntetű mun-
kát. " S. K. 

* 
* * 

A közalap beállítása, szervezése, működésének 
megindítása oly fontos feladat, hogy bár legkisebb 
akadály mutatkozzék is, mely a kívánt czél elérését 
hátráltatná, mindnyájunknak szent kötelessége az 
akadály elhárításán közreműködni. 

A közalap, mint a zsinati törvényhozás egyik 
legkiválóbb alkotása, hivatva van evang. egyházunk 
egyetemének szellemi és anyagi erősbödését biztosí-
tani, de erkölcsi hatásában, mint az egység és össze-
tartozandóság érzetének szilárdítója, oly intézmény, 
melynek létrehozásában teljes odaadással, félretéve 
minden aggodalmasságot, vagy épen a munkától való 
feleim»-1, egyházunk minden tényezőjének közre kell 
működnie. 

Ez indító okból bátorkodom én is a lapban 
megjelent kérdéseket röviden szellőztetui. 

Minden uj intézvénv életbeléptetésénél, a mel-
lett , hogy annak áldásthozó jelentőségéről meg 
vagyunk győződve s így szeretettel karoljuk fel 
érdekét, nagy fontosságú, mint kezdeményezzük léte-
sítését. S ha valaha, úgy a jelen közgazdasági 
viszonyok között a néptől pénzáldozatot követelő 
alkotásaink megkívánják, hogy az arra hivatottak 
lelkiismeretes munkával körültekintő tapintatosságot 
párosítsanak, nehogy a kivánt buzgóság helyett el-
kedvetlenedést és az intézvény elnépszerűtlenítését 
idézzék elő. 

Vegyük sorra az eddig megjelent e tárgyú 
czikkeket. Az ezen lap 6. számában „Az egyház-
községek adója és a közalap" czimen megjelent 
czikknek nézetét teljesen osztom, mert hiszen a köz-
alapnak nem feladata az ugyanazon czélnak szolgáló, 
tehát az egyház fentartását biztosító egyházi vagyont 
terhelni s így az egyház erejét gyengíteni, hanem 
igen is áll az, a mit S. K. is felhoz, hogy a köz-
alaphoz való járulás kötelezettsége az egyház t a g -
j a i n a k terhét képezi. 

R a f f a y S á n d o r tiszttársamnak a falusi gyüle-
kezetek helyzetéből és pénzkezeléséből folyó aggo-
dalmait pedig, azt hiszem, nagyon könnyű meg-
szüntetni, ha azt mondjuk, hogy a közalapról szóló 
törvény sehol sem nyul bele az egyházközségek 
intézkedési jogaiba. Hogy már most a párbérrel 
vagy a pap és tanító járandóságaival egyszerre 
vagy külön szedik-e be a közalap járulékait, vagy 
az egyháznak meglevő jövedelmeiből fedezik-e azokat, 
az a közalapra nézve tökéletesen közönyös. Cseleked-
jék azt úgy, a mint az adott viszonyok között leg-
czélszerűbben tehetik és legkevésbbé fogják a népet 
megterhelni s ezzel ellenszenvét az u j intézvény iránt 
felkölteni. Mert az tény, hogy az adónak emelése 
vagy uj adónak behozatala nemcsak falvakban, hanem 
városokban is a legkellemetlenebb, sőt mondjuk ki, 
a legveszélyesebb feladatok egyike. 

A zsinati törvény az egyenes évi államadót a 
pénzalap járulékainak alapjául fogadta el, hogy biztos 
mértéke legyen a fél százaléknyi járulék kiszámítá-
sánál és beszerzésénél. S bármily nagy munkával 
jár is, kivált most első izben, ez államadónak hite-
lesen és lelkiismeretesen ki kell mutattatnia, későbbi 
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kiigazítása ügy sem fog valami nagy nehézségbe 
ütközni s az első munkálattól függ a nyilvántartás 
hibátlansága, melyet már most sem szabad szem elől 
téveszteni. 

Természetes, hogy e munkálat teljesítése körül 
is kivált lelkésztársainknak tapintatosan kell eljárniok, 
nehogy híveiket szükségtelen zaklatással vagy fon-
toskodással megriaszszák. S talán, ha most meg-
magyarázzák nekik, hogy az államsegélyből már a 
közalap czéljaira ez idén is 64 ezer forintot fordított 
az egyetemes egyház, be fogják látni, hogy a köz-
alapban oly forrást nyitnak ők maguknak, melyből 
szükség esetén biztos támogatást válhatnak. 

Nagyobb baj az, a mit S. K. fentebb közlött 
czikkében érint. A mi ügykezelési rendszerünk hibája 
az, hogy egy keveset bureaukratáskodunk, egy 
keveset patriarchálisan járunk el s bármennyire han-
goztassuk is az egyetemes egyház egységét, kivált ily 
esetekben, vagy minden kerület magára külön intéz-
kedik, vagy legalább kellő, közösen megállapított 
utasítás nélkül mindegyike külön-külön uton jár, 
midőn az eredmény maga vagy elégtelen, vagy leg-
alább az adatok meg nem bizhatósága következtében 
problematikus értékű. 

S. K.-nak tökéletes igaza van, midőn felkéri a 
püspöki kart és az egyetemes felügyelő urat, hogy 
egyöntetű munkát készíttessenek velünk. Ezt azon-
ban másként elérni nem lehet, mintha világos, a 7 o 7 
legkisebb részletekre kiterjedő utasításunk lesz és 
teljesen egyformán nyomatott rovatolt iveink. Ha 
ezek a nyomtatványok kezeink között lesznek, akkor 
történhetnek ugyan még a kellő figyelem hiányában 
botlások, de a melyeket kiigazítani vagy pótolni már 
csekély számuk miatt is könnyű leend. A mint most 
állanak a dolgok s a mint S. K. k é t e l y e i is mu-
tatják, nagyon lehet attól tartani, hogy az „ibant, 
qua poterant" megszokott mód szerint, a közalapra 
vonatkozó összeírások sem lesznek egészen használ-
hatók s megeshetik, hogy újra kell kezdeni a munkát, 
a mi azután nehezíti is az eljárást, de meg a lel-
készekben és a népben is bizalmatlanságot, sőt gyanút 
is kelt a felsőbbség iránt. 

Igen helyes, hogy midőn közérdekű teendőről 
van szó, a nyilvánosság út ján igyekezzük elérni az 
egyöntetűséget és a netán felmerülő félreértéseket 
oszlassuk el. Ez eljárásnak csakis egyházunk köz-
érdeke fogja hasznát látni. Trsztyénszky. 

Szabályrendeletek és utasítások a 
dunántúli egyházkerületben. 

(Tizedik 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 

B. 
A z e l n ö k s é g . 

35. Az egyházkerületi közigazgatás élén a püs-
pök és az egyházkerületi felügyelő áll. 

Ok képviselik közgyűlésen kivül az egyház-
kerületet minden irányban és az egyházkerületet és 

: ennek összes ügyeit egyenlő joggal és felelősséggel 
' intézik. 

36. A hol pedig és a mennyiben teendőik meg-
oszlását czélszerűnek találjuk, ott a felügyeletet és 
az anyagiakat kizárólag a felügyelő, a lelkieket és a 
közigazgatás vezetését a püspök gyakorolja s intézi, 
— egymást egyébiránt kölcsönösen mindenről érte-
sitvén és támogatván. 

37. A közigazgatás mozzanatainak könnyebb 
áttekinthetése s nyilvántartása érdekében a következő 
könyvek vezetendők : 

a) iktató, melybe a közigazgatás körében évről 
évre előforduló minden mozzanat beírandó : 

b) levelezési napló, a kibocsátott hivatalos leve-
lek másolatait foglalja magában; 

c) a felsőbb helyről érkezett és rendszabály okul 
szolgáló intézvények jegyzőkönyve, 

d) az egyházkerület és egyetemes egyház sza-
bályrendeleteinek lajstroma : 

e) a hitjelöltekről és az általuk letett vizsga 
eredményéről : 

f ) a lelkészi hivatalra felavatásokról vezetett 
anyakönyv : 

g) a hiványkönyv. 
38. A püspöknek már a közigazgatás keretében 

is ügyelnie kell az egyházkerület hatósága alá tar-
tozó fő- és középiskolákra, főkép a tauitóképezdékre 
s theologiai intézetünkre. 

E végből folytonos érintkezésben van azoknak 
igazgatóságával és tanári karával. 

A tanitást és tanulást, a nevelést, vájjon az 
evangélikus egyháznak hitéhez és erkölcsi elveihez 
hiven folyik-e, figyelemmel kiséri. 

Ezen intézeteket évenkint személyesen vagy meg-
bízottja által meglátogatja, az évzáró vizsgákon részt 
vesz, az éretségin, tanitóképesitőn, a theologiai szak-
vizsgán elnököl, vagy az elnökségre megbízottat küld ki. 

39. A püspök és a kerületi felügyelő elnököl a 
lelkész vizsgáló bizottság kerületüukbeli osztályának 
ülésében. 

40. Ezen ülés évenkint szeptember vagy októ-
ber hónapjaiban tartatik Sopronban. . 

41. Papi vizsga sikeres letevéséről szóló bizonyít-
vány bemutatása mellett a lelkészjelölt püspök által fel-
avattatik ha egyházkerületünk körében levő lelkésztől 
vagy egyházközségtől szabályszerűen kiállított és az 
esperes által is megerősített meghívó levelet nyert, vagy 
ha azon püspöktől, kinek kerületéből meghívót kapott 
a felavatásra ide bocsáttatott. 

42. Amely lelkészjelölt a papi vizsga sikeres le-
tevése után, egy évre vagy egy évnél későbben 
kapott meghívást, a püspök előtt és a püspök által 
meghívott két lelkész előtt igazolja magát, hogy a 
vizsga óta mivel foglalkozott és kolloquiumot tart, 
hogy kitűnjék, mikép a tudományokban nem hanya-
golta el magát. 

43. A felavatást a püspök az egyház bevett 



szokása iszerint végzi legalább két lelkész segédlete 
mellett. 

44. E cselekvénynek egyik lényeges részét teszi 
a felavatandó lel készjelöltek által leteendő szabály-
szerű lelkészi eskü. 

45. A felavatási okiratot a püspök és a bizott-
sági tagok irják alá. 

46. A lelkészszé avatás, valamint a visszavetés 
is mind a 4 egyházkerületre nézve kötelező lévén, 
visszavetés esetében a püspök által a többi püspökök 
értesitendők. 

47. A püspöknek teendőit az egyházközségi 
lelkészi hivatal megüresedése s betöltésekor közelebb-
ről megállapitja a lelkészválasztásra vonatkozó 
szabályrendelet. 

48. Az egyházhitogatás a püspöknek egyik leg-
fontosabb főpásztori teendője egyrészt, hogy szemé-
lyesen győződjék meg arról, vájjon az egyházközsé-
gekben mindenek ékesen és jórendben történnek-e, 
másrészt pedig, hogy az egyház vallásos életének 
lendületet adjon. 

49. E végre tartozik az egyházközségeket szük-
ség szerint bármikor meglátogatni s akép intézked-
ni, hogy rendes viszonyok közt 30 év alatti idő-
közben minden egyházközség részesüljön püspöki 
látogatásban: 

50. Azon egyházközségben, melynek a püspök 
lelkésze, az egyházlátogatás alkalmával a kerületi 
felügyelő, a kerületi főjegyzők és egyházkerületi 
ügyész kötelesség szerint jelen legyenek. 

51. A püspök az egyházlátogatás idejét jó eleve 
tudatja az egyházmegyei elöljárósággal és egyház-
községgel, hogy a kitűzött kérdések fonalán a lel-
kész az egyházközségi elöljáróság segedelmével a 
jelentést nemcsak pontosan elkészíthesse, hanem azt 
az egyházközség is közgyülésileg átvizsgálhassa s 
hitelesíthesse. 

52. A jelentés különösen a következőkre terjesz-
sze ki figyelmét: 1. egyházi rendszer 329. §-át. 

52. A püspök az egyházlátogatást az egyházmegyei 
elnökség, egyházmegyei jogi tanácsos jelenlétében 
haj t ja végre. 

54. A jegyzőkönyv vezetésére az egyházmegye 
rendel ki alkalmas egyéneket. 

55. A látogatásról szóló jegyzőkönyvet a püs-
pök, a látogatásnál jelenlevő egyházmegyei elnökség, 
jogi tanácsos és jegyző írja alá. 

56. A jegyzőkönyv másolatát a püspök az egy-
házmegyének és az egyházközségnek megküldi, uta-
sítván az esperest, hogy egy év múlva meggyőződést 
szerezzen magának, vájjon a püspöknek látogatása 
alkalmával tett intézkedések foganatosíttatta k-e s minő 
sikerrel ; és hogy arról, valamint erről is a püspök-
h tz jelentést tegyen, hogy a mennyiben a tett ren-
delkezések nem teljesíttettek, — mik voltak annak 
akadályai. 

57. A püspök, ha látogatása alkalmával oly 
visszaéléseket fedezne fel, vagy oly bajokra találna, 
melyeket elintézni nem képes, azokról az eg) házke-
rületi közgyűlésnek jelentést tesz. 

58. A püspök gyakorolja az egyházi fegyelmet 
az összes egyházi tisztviselők felett (alkot. 344) 

59. Ha az egyházkerületi elnökség annak jut 
tudomására, hogy egyik másik lelkész, tanár vagy 
tanító evangelikus egyházunk tanitásától eltér, vagy 
botrányos életet folytat, vagy hivatalos kötelességeit 
mulasztja, vagy pedig az egyházi törvények és a 
felsoség rendeleteit megszegi : a püspök által az egy-
házmegyei elnökség utján az illetőket kötelességeik 
hű teljesítésére figyelmezteti. 

Ha ezen figyelmeztetés sikertelen maradt, meg-
dorgálja. 

Ha az illető dorgálásnak sem hódolna, vagy 
ha az ügy botrányossá s az egyházra, ennek intéze-
teire károssá válnék, az ügyet a püspök az egyházi 
törvényszékhez utal ja : szükség esetén pedig a vétkest 
sürgős esetekben az egyházkerületi elnökség hivatalá-
tól felfüggeszti (Alkot/ 389). 

60. A püspök főpásztori s elnöki hivatalára 
nézve az egyházegyetem Ítélete alatt áll, mint egyes 
egyházközség papja egyházmegyéjének határozatait 
megtartani tartozik, de esperességének elnöke nem 
lehet. 

61. A felügyelő, mint a püspöknek elnöktársa 
ugyan azzal gyakorolja a felügyeleti jogot minden 
egyházi, iskolai s vallási ügyekre nézve, fogondját 
különösen az egyházkerületi tanodákra fordítja, a 
közép és főiskolák vizsgálatain megjelen. 

62. Kiváló gondját az egyház iskolái s jótékony 
intézeteire, érdekeikre, jogaikra terjeszti ki, ahol 
ezeket veszélyeztetve vagy sértve látja, egész buz-
galommal és erélylyel közbelép azoknak védelmére. 

63. Az egyházi, iskolai s egyéb jótékony ala-
pítványok kezelésére, az egyházkerületi pénztárakra 
a püspökkel együtt felvigyáz, és megteszi a szüksé-
ges rendelkezéseket a károsodás eltávoztatására, 

64. Ha az egyházmegyékben vagy egyházköz-
ségekben nagyobb viszályok támadnának és azok 
elenyésztetése az alsóbb közegeknek nem sikerülne, a 
felügyelő a püspökkel egyetértőleg azoknak kiegyen-
lítésére a helyszínén is közreműködik. 

65. A püspök és az egyházkerületi felügyelő 
esküje ; 

Én . . . esküszöm az élő istenre, ki atya fin 
és szentlélek egy igaz isten, hogy . . . tisztemben, 
melyre az ág. hitv. evangélikusok dunántuli egyház-
kerületében megválasztatva, magyar hazám és felsé-
ges királyom iránt tántoríthatatlan hűséggel leszek, 
tisztemnek és hivatásomnak lelkem minden erejével 
megfelelni iparkodom, egyházam lelkészeit és hiveit 
egy elválaszthatatlan erkölcsi testületnek tartom, egy-
házam javát tőlem telhetőleg elősegítem, az evange-
likus szent tudomány tisztaságára, ugy mint azt a 
szentírás után a meg nem másított ágostai vallástétel 
előadja, vigyázok, egyházam szentségeinek tisztelet-
ben tartására, az erkölcsök feddhetetlenségére ügye-
lek és főgondom leend, hogy velem együtt a felü-
gyeletemre bizott hitsorsosaim is hűséges polgárok 
legyenek, gyermekeik is ilyenekké neveltessenek. — 
Egyházunknak és vallásunknak a hazai törvényekben 
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gyökeredző jogai s szabadságai felett hiven őrködöm ; 
az egyházi peres ügyekben félretévén minden gyű-
lölséget, kedvezést, félelmet és mindennemű emberi 
tekintetet, nem tekintvén rokonságra, ajándékra, 
igaz meggyőződésem szerintés az egyházi törvényekkel 
megegyező Ítéletet teszek ; az egyházközkozség békes-
ségét, épülését, hasznát teljes tehetségem szerint mun-
kálom ; ' kánonainkat és általában egyházi törvénye-
inket, az egyetemes- és egyházkerületi közgyűlések 
határozatait, előmbe szabott vagy szabandó utasításait 
megtartom és azoknak az illetők által megtartását 
is tehetségem szerint eszközölni fogom; általában 
legfőbb feladatomnak tekintem egyházam önállóságát 
és jólétét, önkormányzatát és előhaladását minden tehet-
ségem szerint előmozditani, nem hagyván magamat 
fent elősorolt kötelességeim teljesítésében, semmiféle 
emberi tekintély, fenyegetés és erőszakoskodás által el-
tántorittatni. Isten engem úgy segéljen ! 

Kuncl Samu. 
— -40«-

í á i i i J L 
A pozsonyi ev. egyház és iskola megalakulása. 
(Mutatvány „A pozsonyi ág. hitv. evang. Lyceum tör-

ténete" cziinű megírás alatt levő munkából.) 
(Folytatás.) 

A pozsonyi ev. egyházkerületnek Heilbrunnerrel 
váltott levelei fényesen dokumentálják hitbeli elődeink 
mély vallásosságát, Istenben vetett bizodalmát és 
azon erős akaratát , hogy a megalakulóban lévő egy-
háza mindenkor Isten dicsőségére, iskolája pedig az 
if jú nemzedéknek az Ú r félelmében való nevelésére 
szolgáljon. Ennek bizonyságául hadd álljon itt az 
egyházgyülekezetnek Kilger Dávidhoz, az iskola első 
rektorához intézett meghivó levele : 

Achtbarer und Wohlgelahrter, 
Insonders günstiger Herr Magister ! 

Dem Herrn wünschen wir von dem allmächtigen 
Gott alle seelige Wohl fart, neben freundlichen Gruss 
zuvor. 

Was massen wir neben den heiligen ministerio 
bey dieser Stadt eine Particular-Schule mit Gottes 
Hilfe und Beystand aufzurichten entschlossen und 
Ihro fürstlichen Gnaden Herrn Philipp Ludwig, 
Pfalzgrafen, uud auch Herrn D. Philipp Heilbrunner 
kurz verwichener Zeit schriftlich ersuchet und ge-
beten, uns eine taugliche Person zu einem rectore 
zu benennen, wird der Herr von Ihme Herrn Heil-
brunner günstlich vernommen beynebens auch die 
zugeschickte Instruktion und Bestallung des rectörs 
zweifelsohne übersetzen und verstanden haben. Ob-
wohlen aber von Ihro fürtlichen Gnaden uns kein 
Schreiben zukommen, jedoch seynd wir durch Herrn 
Heilbrunner berichtet worden, dass allbereit Ihro 
fürstlichen Gnaden den Herrn zum rector der Schule, 
aber M. Adam Detelbach zu einem Diakono be-
nennet, und uns herabzufolgen gnädiglich bewilliget 
haben, und es nunmehro an deine erwieden, dass 
wir beede Herrn ordentlich beruffen und von dannen 

abholen lassen. Hierauf haben wir mit ordent-
licher Instruktion, Zeigern dies unsern Rathsniitver-
wandten, Hanns Konrad Besserer, mit einhelligem 
Beschluss abgefertiget, solchen Beruf dem Herrn 
mündlich und schriftlich auf und anzutragen. Wie 
wir den in Kraf t dieses unsers Schreibens, im Namen 
der heiligen untheilbaren Dreyeinigkeit zu unserm 
evangelischen Schulenrector beruffen, ganz freund-
lich bittend, er wolle solche ordentliche Vocation 
nicht abschlagen, sondern rieben diesem unsern Ab-
gesandten und Herrn M. Adam Detelbach willig 
herab sich begeben, und die christliche Jugend all-
hier, nach Inhalt oben angedeuteter Instruktion und 
Bestallung, in der Furcht Gottes, Zucht und Ehr-
barkeit, neben den freien Künsten und Sprachen 
mit gebührlichen Fleiss unterrichten, damit dem 
Sohne Gottes auch an diesem Orte junge Pflänzlein 
erwachsen, die künftig im geistlichen und weltlichen 
Regiment nützlich gebraucht können werden, und 
das Himmelreich erfüllen. Solches wollen wir nach 
aller Möglichkeit gegen den Herrn dankbarlich zu 
beschulden gefliessen seyn. Gott aber, dessen Ehre 
wir hiedurch suchen, wird der harten Schularbeit 
reicher Belohner seyn ! unmassen denn alle Lehrer 
der Jugend des herrlichen Spruchs Daniels sich zu 
getrösten haben : Docti fulgebunt etc. Fuhr und 
nothwendige Zehrung wird nach bester Gelegenheit 
dieser unser Abgesandter bestellen. Der getreue Gott 
wolle die Herren allesammt mit Frieden und in guter 
Gesundheit zu uns verhelfen, dessen Schutz wir den 
Herrn neben uns allen empfehlen. Pressburg den 
13. November im Jahr Christi 1606. 

A meghivó levéllel együtt megküldte az egyház-
gyülekezet a rektornak szóló instructiót is, melyben 
nézeteit adja elő, hogy miképen kivánja iskoláját 
szervezni, és hogy mi lesz a jövő teendője. U g y 
látszik, innentől fogva vált szokássá, hogy az iskolát 
fenntartó egyházi gyülekezet, valahányszor uj rek-
tort választott és hivatalba állított, instructiókkal 
szokta volt ellátni, melyeket ez tiszte teljesí-
tésében szem előtt tartani köteles volt. E szokás 
majdnem két évszázadon át állott fenn. A Kilgernek 
szóló instructióból azt látjuk, hogy a pozsonyi 
evangelikus egyházgyülekezet iskoláját az akkori 
idők legnagyobb szervezetű németországi iskolák 
mintájára kivánta felállítani. Az érdekes okmány, 
mely megérdemli, hogy egész terjedelmében meg-
ismerjük, következőleg hangzik : 

Demnach wir N. N. Richter, Burgermeister und 
Rath bey dieser königlichen freyen Stadt Pressburg 
eine Particularschule, auf vorhergehenden der Römisch 
Kaiserlichen Majestät unsers allergnädigsten Königes 
und Herrn, mit den Ungarischen Obern und Niedern 
Ständen Friedensbeschluss aufzurichten gesonnen, in 
welcher man künftig die reine und heilsame Lehre 
des göttlichen Wrortes, wie dasselbe in den prophe-
tischen und apostolischen Schriften A. und N. T. 
begriffen, und in den alten symbolis, apostolico, 
nicaeno und athanasiano kürzlich zusammengezogen, 
neulich aber in der Augspurgischen Konfession im 
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1530 J a h r der Römisch Kaiserlichen Majestät Karl 
dem V in versammeltem Reichstag praesentiret, 
wiederholtet worden, lehren und profitiren soll, 
neben den gewöhnlichen freyen Künsten in solchen 
Particular-Schulen, als Grammatica, Dialectica, Rhe-
torica, Arithmetica et Musica, und denen gebühr-
lichen Sprachen, Griechisch und Latein in soluta et 
ligata oratione, sammt guter Unterweisung zur Zucht, 
Ehrbarkeit und guten Tugenden. Als haben wir eine 
kurze delineation des künftigen Herrn reetoris Ver-
richtung und Unterhaltung hiemit schriftlich ver-
fassen wollen, mit Vorbehalt, künftig alles mit des 
Herrn reetoris, da es vonnöthen seyn miirde, neben 
vorgesetzten fundamento der reinen Lehre, im übrigen 
zu vermehren, zu bessern und die Schulenordnung 
aufzustellen, am besten es der Jugend gedienet seyn 
wird. Was nun des Herrn reetoris Verrichtung be-
langen thut, wird er Zweifelsohne wissen, was bey 
solchen Schulen ohngefähr sein Amt seyn soll, dass 
er für das erste als ein rector auf die ganze Schul 
Achtung habe, sowohl die collegas als die diseipulos 
regiere und was einem jeden suo loco zu thun oder 
zu lassen gebühret, ernstlich fürhalte und also das 
directorium der Schulen gänzlich habe. Und da dies-
falls etwas schweres fürfallen sollte, seinen recursum 
zu uns, als seiner Obrigkeit und Schutzherrn suchen 
solle, und soll mit seinem Rath allen Beschwernissen, 
so viel n öglich, abgeholfen und gute Ordnung ge-
fördert werden. Nochmalen und fürs andere ist man 
gesonnen, wie eben vermeldet, eine Particular-Schule 
der Zeit anzuordnen, ohngefähr wie die Classes der 
hochlöblicheti Schule zu Lauingen jetziger Zeit be-
setzet seynd, dabey der Herr rector die prima m 
classtm versahen soll und die lectiones, entweder wie 
sie bey gemeldter fürstlichen Schule geordnet, oder 
wie es künftig Ihme nach dieser Orten Gewohnheit 
am besten zu seyn bediinken wird, verrichten, doch 
dass er, neben den andern lectionibus, auch eine 
theologicam lectionem verrichte. Fü r allen Dingen 
aber alle Zeit zur halben Jahrszeit ein examen 
halte, und sonst andere exercitationes anordne, wie 
es am besten seyn kann. Zu den andern classibus 
werden aber taugliche Kollegen mit des reetoris 
Ea th verordnet werden, wie den allbereit ein Cantor 
in der Bestallung gehalten wird, der eine classem 
ex inferoribus versehen kann, und wird die Ordnung 
bey den classibus künftig mit des Herrn reetoris 
Ea th bestellet werden, weil jetzt im Anfang nicht 
alles auf einmal kann bestellet werden, und wohl 
zu hoffen ist, dass eine ziemliche frequentia sich hier 
einfinden werde. Belangend vors dritte die Besoldung 
des reetoris, sind ihm deputirt jaehrlich 200 fl., 
16 Eimer guten Weins, freye Wohnung, und dieser 
Orten gebräuchlicher Beholzung. Darneben werden 
alle diseipuli ausser den armen Alumnis alle Qua-
tember ein didactrum zu zalen schuldig seyn. Davon 
hat der rector seine portion, und das übrige wird 
den collegis ausgetheilt, welches auch ein ziemliches 
eintraget thut. Und so soll ihm auch von den fune-
ribus ein députât gemacht weiden. Allerlei andere 

I accidentia, die künft ig erfolgen möchten, sunderlich 
weil man entschlossen und bedacht ist, mit Gottes 
tröstlicher Hilfe die Aufrichtung des ministerii und 
der Schulen, am besten wo es seyn kann, zu be-
fördern und zu erheben. — — — A többi rész 
hiányzik. 

Kilger Dávid meghivó levelének és a rectori 
instructiónak / vétele után a diakónusnak ajánlott 
Dettelbach Ádám mesterrel együtt Besserer Konrád 
János városi senator kíséretében 1606-ik évi deczem-
ber hó 2-án Pozsonyba érkezett és hivatalát legott 
elfoglalta. 

A pozsonyi evang. egyházgyülekezet — mint a 
közölt két okmányból láttuk — iskoláját a bajor-
pfalzi lauingeni iskola mintájára kivánta szervezni. 
Á lauingeni iskola megalkotója és szerzője volt 
Sturm János „a humanisták által felállított paeda-
gogiai elveknek rendszerezője, jelentékeny tovább-
vivője és a humanista oktatás legnagyobb szeivezője." 
Paedagogiai elveit az általa szervezett strassburgi és 
lauingeni iskolák rendszerében testesítette meg. Mind-
két tanintézet majdnem háromszáz éven át minta-
képül szolgált a jól berendezett iskolának, melyek-
nek példájára szervezkedett a legtöbb iskola Német-
országon, és hazánkban is a protestáns iskolák jelen-
tékeny része. A pozsonyi evangelikus iskola is ennek 
szellemében szerveztetett és fejlesztetett. Hogy szer-
vezetét és irányát, mely korunk paedagogiai fel-
fogásától lényegesen eltér, sőt ezzel ellentétben állani 
Játszik, kellőképen méltathassuk, szükségesnek tart-
juk Sturm János személyiségével és nevelési elveivel 
közelebbről megismerkedni. (Folyt, köv.) 

Markusovszky Sámuel, 
lyceumi tanár. 

—•«=• <x> •» 

1 i n a i i l . 
Bossuet beszédei, f o r d í t o t t a A c s a y F e r e n c z 

a g y ő r i f ő g y m u a s i u m i g a z g a t ó j a ; k i a d t a a 
p a n n o n h a l m i s z t . B e n e d e k r e n d . K ó k a i L a j o s 
b i z o m á n y a . Á r a 5 f r t . A nagy franczia szónok 38 
egyházi beszédét B o u r d a l o u e , M a s s i l o n és P á z -
m á n y P é t e r egy-egy beszédével megtoldva veszi az 
egyházi szónoklat iránt érdeklődő közönség. 

Acsay Ferencz előszava, melyben az egyházi szónok-
latnak emeléséről értekezik, egyúttal azt a szándékát is 
kifejezi, hogy Bossuet beszédeiből két kötetet kiván közre-
bocsátani, melyek közül az elsőben már fentebb megjelölt 
számú beszédét közli, a később megjelenő második kötet 
pedig összes dicsőítő és halotti beszédeit fogja tartalmazni 
mellekelv« F èchiernek és Mascaronnak 1—1 halotti beszé-
dét Turenn« felett és Pázmánynak egv dicsőítő beszédét. 
Az eló'.-zó után adva vannak : Bossuet rövid életrajza, 
beszédeinek története, Bossuet szónoki fejlődése s forrásai, 
miért a dogmatikus vagy valódi szónok Bossuet?, Bossuet 
beszédeinek szerkezete, Bossuet előadása czimeken igen 
érdekes értekezések, valamint azon négy szónoknak pár-
huzamos egybevetése, a kiknek beszédeit közli, igen érde-
kesen és tanulságosan megírva, melyekből kitűnik a fordí-
tónak nemcsak szakavatottsága és aesthetikai képzettsége 
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mely tulajdonai egyúttal a beszédek helyes megválasztásá-
nak is biztosítékai, hanem tárgyának alapos ismerete s 
szeretete a szónok iránt. 

Az istentiszteleti igehirdetés történelmének beható 
tanulmányozása, ha valakinek, úgy az evangyéliomi egyház 
lelkészének eminens kötelessége s abban teljes igaza van a 
fordítónak, hogy a nagy példányokon sokkal eredményeseb-
ben képezheti magát a szónok, mint a szabályok betanu-
lásával. Hogy az evangyéliomi egyház igehirdetőjének sok-
kal közvetlenebb példányképei vannak a protestáns egyházi 
irodalomban és hála Istennek egyházi szónokaink köznézen 
forgó művei oly számmal vaunak, hogy idegen egyház 
szónokaihoz nem szükség folyamodnunk, az igaz. Mindazon-
által a nagy római kath. egyház remek szónokainak művei 
nemcsak megérdemlik a tanulmányozást, de ha más czélból 
nem, már apologetikus inditó okból kívánatos is azoknak 
ismerete. 

Bossuet a szó legszorosabb értelmében római kath. 
egyházi szónok. Minden beszédében a szt. Írásnak római 
kath. modorú felhasználási mellett a traditio szabja meg 
neki a beszéd irányát és tartalmi körét s ép ez a síját-
sága teszi őt a protestáns egyházi szónokra nézve érdekessé 
és hasznossá. Az evangyéliomi lelkész nagyon jól fogja 
tudni a római katholiczismusból folyó gondolatait a Keresz-
tyén alapigazságoktól megkülönböztetni, mely-khez Bus uet 
felemelkedik. Nagy haszonnal fogja gazdagíthatni a na^y 
szónok bő élettapasztalatain saját élettHpas/.talatait, tisz-
tázni finom lélektani észrevéte ein saját lélektani felfogását. 

A beszédeknek szerkezete szinten sok megfigyelésre 
nyújt alkalmat. Az eredetinek a nyelvezetéről a fordítás-
nál bajos szólanunk, annyi azonban tény, hogy a fordítás-
ban is hiven van adva az eredetinek értelme és a szónoki 
erő sejthető a magyar szabatos és gördülékeny nyelvezetből. 

Acsay Ferencz Bossuet beszédeinek közlésével nem-
csak saját egyházi lelkészeinek tett jó szolgálatot, hanem 
a két protestáns egyház lelkészeinek kezébe is oly művet 
adott, melynek beható tanulmányozása hasznára lehet az 
evang. egyházi szónoklatnak is. Őszintén kívánjuk, hogy a 
szorgalom, ügyszeretet s a tárgyért való lelkesülés nyerje 
meg az általános pártfogásban méltó jutalmát. 

—SXJfO*»-

í i i i r É i i . . 
Felhívás a soproni ág. hitv. ev. tanítóképző-intézet 

javára szánt „Milleniumi alap" létesítése tárgyában. 
Tisztelt Kartársak ! 
Mint a soproni evang. tanítóképző-intézet egykori 

növendékei, Hozzátok intézzük felhívó szózatunkat, — 
Hozzátok, kik szintén ezen intézet ápoló karjai közt nevel-
kedtetek, — Hozzátok a kiket ugyanaz az „Alma mater" 
bocsátott ki vcdő szárnyai alól a legnagyobb mesternek 
amsz intésével : „Menjetek el és tanítsátok a népeket!" 

A legnemesebb érzelem, a hála érzete adja nyelvünkre 
a szót, s abban a biztos reményben ragadunk tollat, hogy 
felhívásunk a Ti szivetekben is visszhangra talál. 

Tisztelt Kartársak ! A magyar nemzet, melynek mi 
a közművelődés terén szerény munkásai vagyunk, a jövő 
évben üli meg hazánk ezredéves fennállásának emlékünnepét. 

A honfivértől és könnyektől áztatott magyar föld 
templommá alakúi. 

Épül már az oltár, hogy kigyúljon rajta az áldozat 
fennenlobogó tüze. 

A harangok zugó szózatára egybesereglik majd a 
nemzet apraja-nagyja, s milliók ajakán fog zengeni a há-
laének a magyarok istenéhez, ki e nemzetnek hazát adott 
s azt egy évezred viharai közt számunkra is megtartotta. 

Tisztelt kartársak ! Forró vágy dobogtatja mindnyá-
junk szivét, hogy e magasztos ünnepet megérve, abban mi 
is részt vehessünk. Oh de méltatlanok volnánk e kegyelemre, 
ha megfeledkeznénk az Úrnak amaz intő szaváról: „Ne 
jöjj ide közel, .— oldd le a te sarudat lábaidról, mert a 
föld, melyen állsz, szent föld!" 

Vetkőzzük le tehát a személyes hiúság foszlányait. 
Oltsün magunkra az önzetlen hazafiúi érzület s igaz sze-
retet tiszta, bár szerény köntösét s úgy jelenjünk meg 
ama nagy ünnepen, a melyet — Simeonként — oly sokan 
vágytak meglátni s melyért — hogy mi megérhessük — 
annyian ontották véröket s áldozták éltüket. Ne álljunk a 
haza oltárához úgy, mint amaz önhitt farizeus, a ki „meg-
adá dézmáját minden ő marhájának". Ne kérkedjünk gyarló 
érdemeinkkel. Mik azok egy egész nemzet évezredes mun-
kásságának gyümölcséhez képest! Kövessük inkább nagy 
mestetünket, a ki igy szól : „Ezenképen ti is, ha mindazo-
kat megcselekedenditek is, a melyek nékte« parancsoltat-
tak, azt mondjátok : Haszontalan szolgák vagyunk, mert 
a mit kellett cselekednünk, azt cselekedtük!" 

Ámde csekélységünk érzetét ürügyül használni fel a 
semmitevésre akkor, midőn e nem/.et minden egyes tagja 
megmozdul, hogy jel^-t adja, miként nem csak a multat 
tudja megbecsülni, hanem a jövőért is áldozni kész: való-
ban bűn volna ! 

Nem, — mi üres kézzel nem állhatunk az ünneplők 
sorába ! 

Amaz oltár talapzatáról, melyen egy nemzet hála-
áldozatának tüze fog lobogni, a mi adományunk sem 
hiányozhatik. 

Igen, — áldozzunk mi is! Állítsunk emléket hazánk 
ezeréves fennállásának magasztos ünnepén, — oly emléket 
mely bizonyságot tegyen hazafiságunkról s egyházunk iránt 
való ragaszkodásunkról egyaránt s mely azt hirdesse, hogy 
mi nemzeti fenállásunk legbiztosabb alapját a hazafias irá-
nyú valláserkölcsi érzülettől áthatott közműveltségben, a 
népnevelés ügyének az eddiginél melegebb felkarolásában 
keressük ! 

S mi legyen a méltó áldozat, melyet azzal a tudat-
tal vihetünk az oltárhoz, hogy vele az Úrnak is tetsző 
dolgot cselekszünk? Milyen «lakot öltsön az emlék, mely 
ércznél maradandóbban hirdetheti a soproni anyaintézetből 
kikerült magyar tanítónak hazája és egyháza iránt érzett 
őszinte szeretetét s benső ragaszkodását? 

Tisztelt Kartársak! — Kérdezze meg kiki a maga 
szivét, s bizonyára meg fogja találni rá a helyes feleletet. 
De legyen szabad nekünk is elmondanunk, a mit szivünk 
e nagy ünnep közeledtével sugall. 

A szerető édes anya, ki bennünket táplált, bölcsőnk 
felett virrasztott s jövendő boldogulásunk ösvényét k,on-
dos kezekkel egyengeté: nemde nem méltó-e rá, hogy 
szikünk legforróbb érzelmeivel ragaszkodjunk hozzá s 
— ha csak részben is — meghálálni igyekezünk vele szem-
ben mind ama jókat, a melyekben egykor részeltetett? — 
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A kert, mely virágai* al gyönyörködtetett, gyümölcseit velünk 
megosztá, s melynek árnyékában, fáradalmaink után, eny-
hülést találtunk: nemde megérdemli, hogy ápolásáról viszont 
mi is, tehetségünkhöz mérten gondoskodjunk? 

Ily szerető édes anya, ily enyhülést nyújtó kert volt 
mindnyájunkra nézve a soproni evang. tanitóképző-intézet. 
Mindkét minőségében önmagát fosztá meg saját kincseitől, 
hogy bennüuket minél gazdagabb útravalóval bocsáthasson 
ki az életbe. Az örökség, melyet tőle nyertünk, szolgált 
eszközül arra, hogy vele, jövendő boldogulásunk alapját 
megvethessük. 

Ez intézet, a hozzá hasonló országos jellegű s a 
nemzeti közvagyonból gazdagon ellátott intézetekkel szem-
ben sokkal mostohább viszonyok közt él s kénytelen tel-
jesíteni egyházunk iránt is elvállalt nemes hivatását, mint 
amazok, — s valóban rá van utalva, hogy mindazok, kik 
egykor jótéteményeiben részesültek, mo^t — nem könyörü-
letből, a mi sértő volna, de köteles hálaérzettől indíttatva — 
megemlékezzenek az elvett jókról s azokat, legalább csekély 
részben, de mindenesetre kiki legjobb tehetsége szerint 
viszonozni igyekezzék. 

Ez^rt intézzük Hozzátok, tisztelt pályatársak, kérő 
szózatunkat. 

Szándékunk oly alapot teremteni, első sorban a ma-
gunk, de ezenüivüi mások hozzájárulásával is, a mely — 
czimében hazánk ezeréves fennállásának emlékével hozat 
ván kapcsolatba — a soproni evang. tanítóképző intézet 
javára tétetnék le, s évről évre történő gyűjtésekkel foly-
ton gyarapítva, kamatai által ugyanazon czélt szolgálná, 
mint az intézet többi vagyona, nevezetesen: egyrészt az 
intézet fentartását s esetleg tovább fejlesztését, — másrészt 
a szegényebb sorsú növendékek segélyezését s a kitűnő 
szorgalmuak megjutalmazását. 

A terv megvalósítására vonatkozó részletek teljes 
mellőzésével, ezúttal pusztán magát az eszmét vetjük fel 
s ajánljuk meleg pártfogásukba mindazoknak, a kik nemes 
czélokért lelkesedni tudnak. 

Tisztelt Kartársak ! — Mi az eszme győzelmében nem 
kételkedünk ; tervünk megvalósításában erősen hiszünk. 

Avagy lehetséges volna-e, hogy csalatkozzunk? 
Nem ! — hisz mi Veletek ugyanazon intézet növen-

dékei voltunk, s ez intézet a maga tűzhelyéről minden 
búcsúzó növendékének egy-egy izzó zsarátnokot, a lelkese-
dés szikráját szokta ajándékul adni. Ti bizonyára meg-
őriztétek, Vestatüzként ápoltátok e szikrát mindekkorig. 

Oh hozzátok el most magatokkal e szent tüzet s 
egyesítsétek azt a mienkkel, hogy fényesebbé, lobogóbbá 
tehessük azt a lángot, mely az ezredéves örömünnep al-
kalmával a nemzeti lelkesedés oltárán majdan kigyúlad. 

E láng fénye és nagysága egyúttal mértéke leend 
azon hálás ragaszkodásnak is, a melylyel közös jótevőnk 
— a soproni képzőintézet iránt viseltetünk. 

Fel tehát, Kartársak ; Seregeljünk az oltár köré ! 
Budapesten, 1895. január 1-én. 
Kartársi szives üdvözlettel 

Péterfy Sándor, Falvay Antal, Luttenberger Ágost. 

151/1895. sz. A soproni evang. tanítóképző intézet 

„Milleniumi alapját" az intézet volt növendékeinek és a 
nitroftonoknak buzgó pártfogásába melegen ajánlom. 

Győrött, 18tf5. évi január hó 31-én. 
Karsay Sándor, s, k. 
dunántúli evang. püspök. 

. K ô i r ï p . 
Amerika. A lapunk mult számában emiitett pápai legá-

tus S a t o l l i oly ügyesen és erélyesen buzgólkodik hiva-
talában, hogy a klerikal-eilenes oldalon komoly aggodal-
mak ébrednek, sőt N e b r a s z k a tartomány képviselőházá-
ban S a t o l l i kiutasítására indítvány adatott be, melynek 
tárgyalása elébe nagy érdeklődéssel néznek. Az indítvány 
megokolásában többek közt mondatik, hogy az amerikai 
hazafias polgár alapom aggodalommal nézi egy külföldi 
magas állású egyénnek fáradozásait, ki azért jött oda, 
hogy az amerikai institutiókkal ellentétben, az or.-zágban 
oly méltóságot teremtsen, mely az állam és a nemzet fe-
lett áll. Ebből látszik, hogy Amerika hirtelen megérezte a 
pápai jóakaratnak áldását. 

Y I ® ? T ! I & , 
— Selmeczbánya. A mi dicsekedésünk legyen az Úrnak 

kegyelme, áldása! A f. é. jan. 10-kén tartotta a helybeli 
nőegylet beszámoló közgyűlését. Tagjainak száma 162, 
kicsiny, de lelke3 csapat. Megtetszik működéséből ! Segélye-
zett 21 özvegyet, 8 árva fiút s 3 árva leányt, rendes havi 
adományokkal. S ezekre fordított készpénzben 848 írt és 
7 krt. A rendkívüli segélyezésben részesített, részint év-
közben, részint a karácsonyfa gazdag adományaiban, 25 
árvát s 9 özvegyet s erre fordított 154 frt kész pénzben ; 
a rubaneműek értéke pedig meghaladta ezt az összeget. 
Ezeken kivül iskoláztatott 16 szegény tankötelest. Fillé-
reivel ott van az országos árvahásban s a „Jó sziv" egye-
sület működésénél. Szegény segélytkereső egyházaktól, 
külön"sen elhagyott árváik javára, nem vonja meg támo-
gató kezét. — Szereti is az Ur a munkás keresztyén sze-
retet ezen felkentjeit. Mihez is illik ez jobban, mint a sze-
retetében kifogyhatlan s mentő munkájában fáradhatlan 
— lankadni nem tudó női szívhez?! Gazdagítva gazda-
godtak. Adott az Ur előmenetelt, — gyarapodást. Vagyona 
ez idő szerint 17501 frt 20 kr. Múlt évi gyarapodás 694 
frt 63 kr. — A karácsonyfa alapja 723 frt. — Áldd Uram 
továbbra is a munkás szeretet hirdetőit, H. G, 

— Gyászeset. Özv. L á z á r y P á l n é , H a f f n e r 
V i l m a asszony meghalt f. é. feb. 15 én életének 76-ik 
évében. Híílt tetemeit nagy részvét mellett feb. 17-én he-
lyezték örök nyugalomra. Kiterjedt családja a jó anyát, 
illetve nagyanyát, a tokaji ág. h. ev. egyház tisztelt em-
lékű volt papnéját gyászolja benne. 

— Grádeczi Horváth Stánsith Gergely hithősünkről 
szóló könyvem ápril hóban fog szétküldetni az előfizetők-
nek, kik azonban elég feltűnő módon csak fehér hollóként 
eredtek a p r o t e s t á n s körödből. Wtber Samu. 

— A millenium alkalmából Leibitz városa történeté-
nek megírásával W e b e r S a m u lelkészt bízta meg. 

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

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. TOZSONTBAN, 


