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Csaba kegyúri joga. 

A csabai kegyúri jog kérdését távolról sem 
mondhatni egyedül Csaba ügyének. 

A királyi döntés jogi szempontból is igen 
fontos, mer t olyan jogot adományoz a községnek, 
a melyet az vétel által már régen megszerzett és 
gyakorol t i s ; de e döntés a j o g gyakorlását kü-
lönösen megváltoztatta ; fontos azonban protestáns 
szempontból, mert az eddigi gyakorlatot a protes-
tánsok kárára megváltoztatja, s igy követendő pél-
dának tekintik majd a r. katholikusok másutt is. 

Idők j e k \ bogy a XIX. század végén a felekezet 
tek közti egyenjogúság elve nem hódit, hanem vészit 
területet ! Idők jele, hogy az a kormány, mely 
szabadelvű egyházpolitikát akart folytatni, éppen a 
protestánsok támogatása mellett, nemcsak hogy 
félúton megáll, hanem még meg is hátrál egy bí-
boros püspök befolyása előtt, a legnagyobb evang. 
község rovására ! 

A leirat fontosabb része igy hangzik; 

.,0 cs. és kir. ap. Felsége a csabai kegy ura-
ságra vonatkozó javaslatomat legkegyelmesebben 
elfogadni méltóztatván, f. évi okt. 2-án kelt leg-
felsőbb elhatározásával oly módon adományozta 
Csaba községnek az ottani r . kath. egyház feletti 
kegyúri jogokat, hogy a r. kath. lelkész a nagy-
váradi latin szertartású kath. püspököt mogillető 
kijelölési jog tiszteletben tartása mellett, a nevezett 
község képviselőtestületének és elöljáróságának r . 
kath. tagjai által választassék. Továbbá, hogy a 
kegyúri terhek viselésének alapjául szolgáló 20 ,000 
f r t tőke a politikai község által, mint külön kegyúri 
teher-viselési alap kezeltessék s az erre vonatkozó 
számadások a nagyváradi latin szertartású kath. 
püspöknek évenkint beküldendők lesznek. 

W 1 a s s i c h. " 

Kz a döntés a csabaiakat nagyon meglepte. 
Es méltán. 

Más határozatot vártak nemcsak jogi okokból, 
hanem azért is, mer t egyrészt éppen ezen függő-
ijen levő ügyük szerencsés befejezése reményében 
a va l lás -és közoktatásügyi államtitkárt, Z s i l i n s z -
k y Mihályt választották képviselőnek, a ki, mint a 
község szülöttje, a községi képviselőtestület virilis 
tagja, nagyon ismeri az ügyet s hivatalos-és sze-
mélves befolyásával meg bi r ja védeni a 'község jo-
gait, s mint protestáns államtitkár, résen lesz a 
protestánsok jogai megmentésében. 

Csalódtak ! 
A község képviselőtestülete gyűlést tartott s 

egyhangúlag — a r . kath. vallású tagok is velők 
szavazván — azon határozatban állapodtak meg, 
hogy a kegyúri jog adományozását a község nem 
fogadja el, mert nem is kér te ; a kegyúri jog gya-
korlását nem kivánja, annak terhét viselni nem 
képes ; a kegyúri j og gyakorlása nem a községet, 
mint erkölcsi testületet, annak egészében illetné, 
hanem az csupán egyesek részére tartatott fenn ; 
a felekezeti béke és a társadalmi egyenjogúság 
szempontjából elfogadhatat lan; az emlitett 20 ,000 
frt alapról mitsein tud a község ; a község nem 
rendelheti magát alá számadási kötelezettséggel 
felekezeti püspöknek; a múltban gyakorolt jogai 
nein ismertetvén el, tovább nem tekinti magát a 
község a r. kath. gyülekezet kegyurának. 

Elhatározta a gyűlés, hogy a király elé kül-
döttséggel járul s az országgyűlésen pedig inter-
pellátiót intéztet ez ügyben a kormányhoz. 

Csak mellékesen mutatunk rá a helyzet furcsa 
részére ; a dolog természeténél fogva a küldöttsé-
get vezetni, az interpellátiót megtenni a község 
képviselője volna hivatva, a ki maga az államtitkár ; 
neki pedig hivatalos állásánál fogva módjában ál-
lott ismerni a miniszter javaslatát, sőt kötelessége 



volt a protestáns érdeket feltüntetni és oltalmazni 
előtte ; mint képviselőnek pedig kötelessége volt 
választókerülete ezen fontos ügye iránt érdeklődni : 
hogyan menti most meg a király és a kormány 
előtt községe törvényes jogait, s hogyan bizonyítja 
be, hogy mint államtitkár és képviselő megtette 
kötelességét, de hatalmasabb befolyás ellen hasz-
talan küzdött; hogyan maradhat meg mégis he-
lyén, ha mint képviselő és államtitkár nem bírt 
annyi befolyást érvényesíteni tulajdon miniszteré-
nél, hogy e sérelmes elintézést megakadályozta 
volna? Csak nem tehetjük föl, hogy a régi gya-
korlatot sérelmesen megváltoztató ügyben meg 
sem kérdezik a prot. államtitkárt, s ha megkér-
dezik: véleményére semmit sem adtak?! Minden 
esetre sajnálatos dolog ez, mert mihaszna ne-
künk a protestáns államtitkár a r. kath. miniszter 
mellett, ha érdekeinket nem tudja, nem meri ér-
vényesíteni ? ! Inkább legyen akkor azon a helyen 
is r. kath. államtitkár, a ki iránt legalább sze-
mélyi tekintetek nem kivannak tőlünk túlságos kímé-
letet s aki nem födözi a sérelmes elintézést azzal, 
hogy ő is a sérelmet szenvedő hitfelekezet tagja. 
Ilyen válságos helyzetben volna szükség helyt 
állani az egyház érdekeiért, — helyt állani minden 
tekintetben, ha kell, az egyéni és a pártérdek 
feláldozásával is ! 

Ez az ügy megérdemli ! Mert ez az elintézés, 
ha igy marad, praecedens gyanánt fog szolgálni 
más községekben is, s akkor viselni fogják a kegy-
uraság terheit tiltakozásuk ellenére protestánsok 
is, de a kegyuraság jogait csak r. kath. képvise-
leti tagok gyakorolhatják ! Hol van itt az igazság, 
az észszerüség, a képviseleti tagok egyenjogúsága ? ! 

Az ügy ilyen elintézése ismét rávonhatja a 
közönség figyelmét általában a kegyuraság ügyé-
re ; a sötét középkor egyik szégyelni való marad-
ványa ez a jog, a mit ideje volna rendezni. A 
felekezetek elvi egyenjogúsága és viszonossága 
korában csak visszaélés az, lia protestáns és zsidó 
stb. birtokosok, lakosok terhe a r. kath. gyülekezet 
fentartása. Megszűnt az úrbér, megszűnt a papi 
tized, megszűnt a regále : ideje, hogy megszűnjék 
a kegyuraság is. Magában véve is igazságtalan ez, 
ha ugyanazon vallásura ugyan, de csak egyre 
vagy kevésre ruházza a gyülekezet fentartásának 
jogát és terhét, de teljesen tarthatatlan, ha ezt 
más vallásura ruházza, A r. kath. egyházra nézve 
lealázó, hogy neki eretnek vagy zsidó tartson lel-

készt, tanítót, építsen templomot, iskolát, a m á s 
vallású kegyúrra pedig igazságtalan, hogy olyan 
egyház fölött gyakorol jogot, olyan egyház javára 
visel terhet, melyhez nem tartozik, mely őt elkár-
hoztatja, talán üldözi. 

Az egyházak egyenjogúsága és viszonossága 
érdekében a kegyuraság kérdésének rendezése 
volna most sorban, mint megoldando kérdés ; azért 
indítványoztam én a képviselőházban tavaly, hogy 
e kérdést napirendre kell tűzni. 

Érthető ugyan, hogy a mostani viszonyok 
között a kormány és többsége nem szívesen megy 
ilyen kérdések megoldásába, csakhogy az még 
érthetőbb, hogy protestánsok, zsidók stb. nem szí-
vesen viselik még tovább a kegyuraság terheit ; a 
földi javakkal gazdagon ellátott, befolyással mér-
téktelenül kitüntetett r. kath. egyház terhét viselje 
— bár csak részben is — a szegény, az államtól 
semmit nem kapott kis protestáns egyház?! Meg-
van annak a maga egyházi és iskolai terhe bőven ! 

Bármennyire fáznak államférfiaink a kegyúri 
jog kérdésének napirendre tűzésétől politikai és 
pártérdek jmiatt: nem lehet azt sokáig halaszt-
gatni a jog szempontjából. 

Már az 1647, évi XI. t.-cz. kijelenti, hogy 
„valamint az evangélikus rendek a r. kath. plébá-
nosoknak mit sem tartoznak fizetni : úgy a r . 
kath. rendek sem kényszeríthetők arra. hogy az 
ev. lelkipásztoroknak bármit is fizessenek." Az 
1681. évi XXVI. t.-cz. szintén kimondja: „az 
evangélikusok a r. kath. plébánosoknak semmit 
sem tartozunk fizetni." Az 1791. évi XXVI. t.-cz. 
szerint: „az evangélikusok az idegen egyház és 
istenitisztelet bárminő nevezetű czéljaira nem 
tartoznak fizetni." „A kath. községek az evangé-
likus templomok és iskolák felállításához s fen-
tartásához pénzzel vagy igás avagy kézi nap-
számmal járulni semmikép sem kényszeríthetők, 
mi az ev. földesurak és községek részéről is 
meg fog tartatni az újon építendő r. kath. tem-
plomok vagy lelkészlakokra nézve is." Az 1848-i 
lényegében szintén ilyen igazságos megoldást ter-
vez, ami megfelelne az egyenjogúságnak, egyenlő 
teherviselésnek. 

Fél század óta várjuk már e törvény életbe 
léptetését; ha sürgetjük, bizony senki sem mond-
hatja. hogy elhamarkodást Sürgetünk ! 

Mentül későbbre marad e kérdés tárgyalása: 
annál rosszabb lesz a protestánsokra nézve. 1848-



ban könnyebb lett volna megoldani, mint 1868-ban; 
1868-ban könnyebb lett volna megoldani, min^ 
1898-ban, s most könnyebb volna megoldani, min^ 
20 év múlva, ha a mostani irányban halad a köz-
vélemény ! 

Igy jártunk az alapítványok jogi természe-
tének kérdésével is. Gr h y c z y és A p p o n y i még 
elég kedvező véleményt adtak, — ma már félő, 
hogy másként nyilatkoznék a pártok véleménye is! 

A mi bajunk mindég az volt az újabb időben» 
hogy előkelő férfiaink buzgók voltak ugyan az egy-
házi közigazgatás gyűléseiben, de a törvényhozás-
b a n csak — pártférfiak voltak ! 

Reméljük, hogy a törvényhozásban ülő pro-
testáns képviselők a r. katli. szabadelvű képvise-
lőkkel igazán „szabadelvű" megoldását eszközlik ki 
a csabai kérdésnek és a mi fő : a kegyúri jog 
"kérdésének mielőbbi szabályozását is komolyan 
sürgetik. 

A kérdés oly fontos, oly általános érdekű jog, 
«egyházpolitika szempontjából, hogy alapos meg-
beszélése nagyon is kívánatos. Kérjük egyházunk 
törvénytudó fórfiait, s a felügyelőket : mondják el 
nézeteiket; lapunk és közönségünk nagy örömmel 
fogad tőlük tájékoztatást. Ez a kérdés főkép az 
ő szakjukba vág, ők tisztázzák ! 

YEB.ES JÓZSEF. 

A magyarországi ág. h. ev. egye-
temes nyugdíjintézet. 

A legeslegutolsó törvény, melyet az ág. h. 
ev. egyház zsinatja 1894-ben hozott, 0 felsége 
pedig megerősített, az ..Egyetemes nyugdíjintézet-
ről" szól és e törvénynek 4. vagyis legutolsó §-a 
ekkép hangzik: „ezen nyugdíjintézet az 1897-ik 
évi január hava elején lép életbe." Most az „ígé-
ret évének" január vége felé járunk, de nem hi-
szem, hogy akár egyikünk is hallott volna ezen 
intézet életbe lépéséről. Nem mondom, hogy a 
legutóbbi félév kezdetén a munka ez úton telje-
sen szünetelt, de azt mondhatom, hogy oly lassan 
haladt, mintha szántszándékosan el akarta volna 
mulasztani a határnapot. De hiszen az a régi 
bajunk, hogy mindig abba bizunk : Kommt 
"Zeit, kommt Rath. Állítják ugyan: a mi száza-

dokon át el lett mulasztva, azt egy-két év alatt 
pótolni nem lehet. De annak pótlását nem is kel-
lett volna határozott napra igérni, törvénybe 
fogni ; most pedig annál inkább kell azt sürget-
nünk, munkálnunk. Vagy tán az ezen intézet élet-
belépése, hogy az egyetemes felügyelő és a Hor-
nyánszky czég egy-egy összeget felajánlott annak 
czóljaira? Hát egy kórház életbe lép-e azzal, be-
fogad, ápol, vigasztal betegeket, lia valaki leteszi 
e czélra az első 2000 forintot? Vagy tán még 
nincsen szükségünk ezen intézetre? Még nincs 
itt tavasza? Ka a fának gyökerei fölé sok havat, 
jeget halmoznék, megakadályoznám kivirágzását, 
ellenkező műtéttel, sok meleggel elősegíthetem 
ezt, valamint gyű m ölesének megérését is ! Dolgo-
zott a nyáron az egyetemes bizottság és a nyug-
díjintézetre nézve is „elvek"-ben megállapodott. 
Azt is ígérte, hogy tovább működik ós az egye-
temes gyűlés elé kész munkával lép, de ellan-
kadt munkaereje. Igaz, Gl a u f egyet, jegyző új 
adatokat szerzett be még deczeniberben és ez ne-
miben biztat; de attól tar tok: most jön a szám-
vetés. Az a szerencsétlen kiszámítás, kalkulázás 
már 1892. óta útját állja az intézetnek. Csak ú j ra 
ne akadályozzon, ijjesszen, terheljen ! Nem is 
kell, nem is lehet kiszámítani azt : húsz év multán, 
hány nyugdíjas, özvegy, árva lesz segélyezendő-
és mily tőke kívánatos, ' hogy kamatja kielégít-
hesse a járandóságokat, egy nagyobb alapot kell 
teremteni és az intézetet életbeléptetni. Aggódni a 
jövőre nézve nem kell, mert az egyházegyetem 
mindig oly erős, hogy a netáni bajból is kisegít-
het és az állam is be fogja látni kérésünkre/ 
hogy ezen intézetet segítenie kell, 100,000 frtnyi' 
alapot teremteni nem lesz nehéz. A közalapból 
szánjunk ez intézetnek 50,000 frtot, 600 belépő lel-
késznek belépti dija 30,000 frt a felemelt állam-
segélynek 20%-a 10,000, a tagok ós az egyházak 
első évi járuléka 15,000 ós az ez évi közalapjá-
rulék 20%-a 5 0 0 0 ; hiszen ez már 110,000 frt . És 
ennyivel még tétovázzunk, számítgassunk, elha-
laszszunk? A bizottság „elvi" megállapodása igen 
megnyugtató. A belépti díj, melyet egészben vagy 
nagyrészben az esperességek intézetei befizethet-
nének 50, talán csak 40 frt, a személyi ós az 
egyház járuléka egyenként 12, vagy csak 10 f r t ; 
a nyugdíj 400, az özvegy segélye 200, az árváé 
(ezt most kombinálják) tán 50 frt a befizetés cse-
kélyebb, mint a reform, testvéreknél, a nyűg- ós 
gyámdij egyenlő amazokéval. Milyen kedvező l 



Csak egyről meg ne felejtkezzünk ! Nem az egész 
ügyre, az alapszabályra nézve szükséges az egy-
házakat megkérdezni, de igenis azoknak évi járu-
léka iránt, melyet az Egyházi Alkotmány szerint 
meg kell szavazniok. Mégis kérnők, hogy a bi-
zottság az intézet alapszabálytervezetét e tavasz 
végéig az egyházak, esperességek és kerületek-
nek kiadja egyrészt az okból, hogy a nézetek 
még tisztuljanak, kérések még tekintetbe vehetők 
legyenek, ele főként azért, hogy az egyházak az 
évi járulék iránt nyilatkozhassanak. Akkor az 1897. 
egyet. gyűlés az intézet alapszabályait megalkot-
hatja, a belépésre felszólíthat a megválasztott 
igazgatóság által és az intézet — egy évvel el-
késve bár — 1898. január elsején életbe léphet. 
Üdvözöljük, üdvöt várunk tőle ; ne késsünk az 
á ldássa l ! SOHL. K . 

BELFÖLD, 

ítéljük meg, hogy kinek részén van az igazság! 
(Tárgyhalmaz miatt késett!) A „Cirk. Listy" mult 
évi számában Janoska úr „Povedzme si pravdu" 
czimű czikkében jónak látta engem még egyszer 
a gyalázat s meghurczolás tárgyává tenni. En 
ellenfelemet a „piszkosság s hitványság szemét-
dombjára nem követem, mert honor est honoran-
tis, et dehonestatio est dehonestantis, a művelt 
közönség ítéljen a vitatkozási modor illeme felett. 
De a következőket mégis kiemelem, daczára két-
szeri fölszólalásomnak a „későbbi nyilatkozat" 
3-dik pontja, a mely hivatva van eldönteni, hogy 
mennyire különbözik a kilencz liptói lelkész bá-
torsága az öt lelkész gyávaságától mindeddig 
nincsen nyilvánosságra bocsátva. Pedig a kilencz 
testvérnek érdekében feküdnék ezen vitás pont 
közzétételével engem megezáfolni; különben meg-
eshetik, hogy az ezen ügyet tisztán látó közönség 
még nekem igazat fog adni. Nekem ugyan módom-
ban van ezen pontról leemelni a lepelt, de nem 
akarom őket megfosztani a gyönyörtől, hogy a 
művész maga leplezze le a maga művét, s érezzen 
megelégedést a közönség megelégedésében s tet-
szésnyilatkozatában. A második körülmény, a 
melyre előbbi czikkemben hivatkoztam, hogy Ja-
noska a követnemküldéssel az egyházkerületi gyű-
lésekre felhagyott, s igy programmot változtatott. 
Szívesen veszem tőle az útbaigazítást, hogy ezen 
irány- és elvváltoztatás nem történt, a mint én 
tévesen mondtam a f. é. liptói esp. gyűlésen, ha-
nem mindjárt az év elején. Hát legyen neki. De 
én ezt nem megcsúfolására, hanem csak annak 

bebizonyítására hoztam fel, hogy a szálka, melyet 
az én szememben keres, sokkal kisebb fontosságú, 
mint a gerenda, a mely az ő szeméből kilóg. 
Különben álljon itt a „Cirk. Listy" mult esztendői 
ú j évi számának egy passusa, a melyet Janoska 
mostani — ellenem fordított czikkében maga vé-
delmére idéz : K i c s o d a a z — i s m é t e l j ü k , 
i l y e n t é n y l e g e s v i s z o n y o k b a n a m i r é -
s z ü n k ö n —- a ki jó lelkiismerettel akarná (ta-
nácsolná), hogy tovább is igy folytassuk (t. i. 
hogy követeket ne küldjön a kerületi gyűlésekre), 
hogy néhány hét alatt sorra veszítsük el a mi 
esperességeinket, és lássuk azokat és a mi hit-
községeinket a mí legfőbb ellenségünk kezében." 
Ezen passus nagyon tanulságos, először is kivi-
láglik belőle, hogy a zsinati törvénynyel daczoló 
körök hitük védelmében nem akartak feláldozni 
(nem mindent, a mit a „Szemle" mondja) semmit ; 
másodszor, hogy míg az eljárás ilyen nem kö-
vetkezetes volta Janoskára nézve erény bölcseség, 
addig rám nézve az gyávaság, hitehagyottság. — 
Egyházi jogaink — s istentiszteleti nyelvünkért 
folytatott gyakori küzdelmeinkben gyakran talál-
koztam olyatén tünetekkel, hogy a legbuzgóbb 
ellenzéki férfiak, midőn kenyértörésre került a 
dolog, kibékültek a helyzette'. A mi másokat illet, 
hogy adott esetekben miképen viselkedtek, az 
reqniescat in pace. De a mi engem illet, azt 
csak megemlíthetem. Körülbelül húsz év előtt 
történt, hogy tót újságok hasábjain megjelent 
azon felszólítás, miszerint gyülekezeteinkben pro-
vokáljunk határozatokat egy közép tót iskola föl-
állittatása czéljából. Ezen fölszólitás szent volt 
rám nézve, én megtettem, a többiek, ezen tervnek 
kifőzői szépen meghúzták magukat; én meg meg-
ittam a levét. Meggyűlt bajom egyházi felügye-
lőmmel, esperesemmel, vittek igaz, hogy más és 
más titulus alatt, egészen a törvényszékig. Azóta 
óvatosabbá lettem. Különben a zsinattartásnak 
őszinte barát ja voltam, táplálva azon reményt, 
hogy az a mi rendezetlen egyházi állapotainkat 
minden téren, minden szakban rendezni fog ja ; 
de csalódtam, az intéző körök az egyetemes alap-
adó s az egyházkerületek arányosítására vonat-
kozó törvényszakaszok végrehajtásán kívül eddig 
tovább nem mentek ; ellenben az egyháztagok 
megadóztatása az egyenes állami adó kulcsa sze-
rint, a mi ugyan legfontosabb az egyház anyagi 
helyzetének megerősitésére — hallgatással mellőz-
tetik. Janoska azt veti szememre, hogy én meg-
emlékezvén a híres liptó-szt.-miklósi gyűlés erős 
határozatairól, és zsinati hatalmas szavú nyilatko-
zatokról leleplezéseket teszek, ós ezen körülményt 
rám applikálva azt piszkosságnak nevezi. Már 
kérem, a mi nyilvánosan, úgy szólva az egész 
ország színe előtt történt, leplezni ugyan lehet, de 
leleplezni nem, riiert az úgy kirí a többi esemény 
között mint Kriványhegy a Tátrahegy-csoportban. 



Hát ezt a piszkosságot a szemétdombra visszave-
tem ! Én azt nem gúnyolódva említem, hanem 
fájó szivvel, hogy ha azok a „határozatok" és 
„nyilatkozatok" enyhébbek lettek volna, a volt du-
nán-inneni kerület szétdarabolása aligha történik 
meg. Legalább azt állítja az ellentúdor ; de a mi 
részünkről is azok a képviselők, a kik a zsinatot 
el nem hagyták, hanem az abban folyt küzdelme-
ket végig küzdöttek. — Természetes folyománya 
azon. körülménynek, hogy én kivántam a zsinat-
tartást, — 1891. júl. 27. a liptói esperességi 
gyűlésen a zsinat megtartása ellen nem szavaztam. 
Ezen gyűlés utasítással látta el az ő kiküldötteit; 
hogy én mint ez esperesség kiküldöttje, a kapott 
utasitás értelmében a zsinat mellett foglaltam 
állást a kerületi pozsonyi gyűlésen, az inkább be-
csületemre válik, nem lévén olyan széles lelkiis-
meretem, hogy kiküldőmet megakartam volna 
csalni. De ha már Janoska ezen eljárásomat bűn-
nek, piszkosságnak stigmatizálta, miért nem dob 
követ a volt dunáninneni kerület szóvivő férfiaira, 
a kik ugyanezen kerület egyik ily értelmű hatá-
rozatát, „ h o g y e z e n k e r ü l e t s o h a s e m 
m e g y a z s i n a t b a " magok ledöntötték, s ú j 
alkudozásokba ereszkedtek. B a l t i k püspök úr ó 
méltóságának van erről tudomása, ez ismert tény. 
De álljunk meg bűneim lajstroma előtt, a melyet 
Janoska ezen czikkében fejemre olvas. Én espe-
rességi jegyző akartam lenni, sőt hor rendum 
dictu : zsinati képviselő is. — Hát kérem János-
kát, hogy ez, a mivel engem vádol, először nem 
bűn ; a ki érez magában tehetséget és munkaked-
vet, az ha akar, Janoska és társai beleegyezése 
nélkül is kiván ilyen egyházi állásokból valame-
lyiket ön maga számára, még sem követ el bűnt. 
De ezen állítása nem felel meg a valóságnak; 
több liptói lelkész ( C s o b r d a , K l i m o , B o d i c z k y ) 
fölszólitására : akarnék-e esperességi jegyző lenni, 
egyenes feleletet adtam, hogy nem. De már zsi-
nati képviselő akartam lenni, s pedig S z m r e c s á n y i 
lelkész rábeszélése, fölszólítása folytán; igaz, én 
ez ügyben egyes lelkészekhez leveleket is ir tam. 
Igaz, hogy mig én az alföldön jár tam, addig a 
viszonyok másképen fejlődtek ki, arról bizony jobb 
lesz hallgatni, ámbár nem nekem kellene pirul-
nom, hanem valaki másnak, ha az egész eljárást 
kellő világosságba helyezném. Ez az én bűnöm. 
De Janoska még azért is elkárhoztatandónak tart, 
hogy azon a pozsonyi gyűlésen én a liptói a zsi-
natért buzgolkodó urak vendégszeretetét élveztem, 
s azokkal fiakereken ide s tova jártam, és azután 
a zsinatért szónokoltam. Hát igaz, én azon a 
pozsonyi gyűlésen V i t á l i s Antallal, egyházi 
felügyelömmel az ó kivánságára vele laktam, 
vele étkeztem, s vele fiakeren jár tam. Miért szó-
nokoltam a zsinattartás mellett, ennek okát m á r 
feljebb mondtam. Különben, hogy V i t á l i s Antal 
társasága rám nem volt meggyalázó, hanem meg-

tisztelő, azt mondanom sem kell. De hiszem, hogy 
V i t á l i s űr ez ügyben maga is fog nyilatkozni, 
s a henczegő Jánoskát a maga érdeme szerint 
lecsillapítani tudni. — De menjünk tovább. Hát 
én az mondó vagyok, hogy Janoska táborából ki-
lépni még nem jelenti : saját meggyőződését meg-
változtatni. En tót népemet szeretem, az ő javát 
tehetségem szerint munkálom ; egyházközségem 
rendezett állapota csak valamicskét bizonyít állí-
tásom igazsága mellett. Az pedig onnét ered, hogy 
egy helyen maradok, s nem futkosok mint újkori 
Coriolan Liptóból Árvába, és vissza jobb állomá-
sokat keresve. Ha mint száműzött visszatérek, — 
visszatérek mint A r i s t i d e s, hogy ellemfeleim 
sülyedő hajóját a végveszélytől megmentsem. 
Hiszen most is ha szabad volna beszélni . . . de 
az mindjárt leleplezés volna, és Janoska szerint 
bűn. Janoska egyébb czikkében összevissza hal-
mozott gyanitásaira, állításaira álljanak még ezek : 
nem áll, mintha B a l t i k püspök ő méltósága en-
gem rá birt volna, hogy zsinattartás mellett állást 
foglaljak ; téves azon véleménye Janoskának, hogy 
én őt a „gyávaság" czikk értelmi szerzőjének tar-
tom, van egy másik úr Liptóban, a ki ilyen nvilt 
szívű levelek szétköldözgetése által hiszi a jó 
ügynek szolgálatokat tehetni, annak értesítése repült 
Csabára. Gyanúsítás az, hogy én valaha az igaz-
ság pártolásától elállottam volna haszonlesésből, 
különben nevezze meg forrásokat, a melyből én 
hasznot szoktam húzni. Az esperességi és az előtt 
az egyházkerületi némi jövedelemmel összekapcsolt 
állásokat, feladatokat, hivatalokat mind magok 
számára foglalták le ; számomra csak a nehéz 
felelőséggel, s a készpénzbeli kiadással összekö-
tött missiok voltak fentartva : Janoska még azt is 
bűnül rója fel nekem, hogy esperességi jegyző 
vagy zsinati képviselő akartam lenni. És ezen . 
állitásom nem furfang, de tiszta valóság. Furfan-
gos emberek azok, a kik kétszínű szerepet ját-
szanak, a kik a liptó-szt.-miklósi egyházzal elhitetik, 

hogy a milleniumot nem ünneplik, de a tiszai 
kerületnek pedig hivatalosan tudtára adják, hogy 
a millenrami ünnepély a liptó-szt.-miklósi egy-
házban „így folyt le". Ez már furfang. — És 
most reussumáljuk az egész vitát. Én igazságtalanúl 
meg vagyok hurczolva, a tót ev. község előtt 
meggyalázva, gyáva hitehagyott, elesett, hitvány s 
piszkos elnevezésekkel illettettem. Miért? hogy egy 
nyilatkozatot nem akartam aláírni, mely csupa 
sophistikából volt szerkesztve, s arra ki számítva, 
hogy „Cir. Listy" olvasó közönségével elhitesse, 
hogy ők (t. i. a kilencz liptói lelkész) mily állia-
tatosak hitök védelmében, és megint a püspökkel 
szemben, hogy bebizonyítsák, hogy ők az ő tör-
vényes utasításait teljesitik. Az előbbi férfias nyi-
latkozatot átadták a nyilvánosságnak. Helyes ; miért 
nem akarnak hasonlót tenni a későbbivel? A felelet 
igen könyű. irtóznak attól a 3-dik ponttól, a melyről én. 



állítottam, hogy ez a pont azon ócska híd, melyen 
a bátor liacl visszavonult. De a helyett más utat 
választottak, Janoska tolla által legyaláztak 
azon czélból, hogy működésemet az egyházban, 
a társadalomban lehetetlenné tegyék. Janoska 
még Coriolanhoz hasonlít, a kit, azt mondj a, a 
mint a hagyomány beszéli, azok, a kikhez saját 
hazáját eláiulva szegődött agyonvertek. Hát nem 
szegődöm én senkihez, csak idehaza maradok, hű 
maradok meggyőződésemhez, ev. egyházamhoz, 
de hazámhoz is. Ha meg Coriolannal való pél-
dázgatás ijesztés akar lenni, akkor tudja Janoska 
úr, ón állok elébe ; házamban, családomban még 
én vezetem a gyeplőt, s igy nem volt alkalmam 
férfi bátorságomat elveszíteni ; fogom tehát követni 
szokásomat, hogy a rám mért csapás elől (milyen 
ez esetben ezen minősithetlen harczi modor) ki 
nem térek, ele azt, habár a lovagias szabályok 
szem előtt tartásával, vissza is adom. 

B e l l a I s t v á n . 
Haubner Rezső dr. 2000 frtot adományozott a 

dunántúli ág. h. ev. egyházkerületnek Kőszegen 
felállítandó felsőbb leányiskolájára. 

Uj fegyelmi el járás. A trencséni egyházmegye 
elnöksége elleni fegyelmi eljárás keresztülvitelére 
a dunáninneni kerület törvényszéke tavaly a nóg-
rádi egyházmegyei törvényszéket küldte ki, mely 
azt el is mozdította. Az állomány szerinti helyettes 
elnökség dr. M i n i c h Jaroszlav másodfelügyelő 
és K r i z s a n Zsigmond jegyző elődjének nyom-
dokában jár a kerülettel szemben. A meghívót a 
kerületi gyűléshez az egyházmegyei gyűlés tárgy-
sorozatába fel se vette, a gyűlésen magán az el-
mozdított elnökséget dicsőítő határozatokat mond 

. ki s magát azzal azonosítja stb. Az utolsó kerü-
leti gyűlés ennélfogva a helyettes elnökség ellen 
is indított fegyelmi eljárást s annak keresztülvite-

, 1ère a kerületi törvényszék a barsi törvényszéket 
. küldte ki, mely az előleges vizsgálatot már elren-
delte. ' — Sajnos, hogy igy kell testvérek ellen 
el járnunk; de sajnosabb az, hogy ők magok en-
gedik az ügyeket idáig jutni s tekintve az egyház 
békéjét és javát, végre valahára a viszonyokkal ki 
nem békülnek s daezoskodnak. 

Bulkeszröl követésreméltó példáról értesítenek. 
K o t t l e r Ottó lelkész G o t t h á r d és P o l s t e r 
tanítók által előlegezési egyletet alakított, 50 kros 
havi befizetéssel ; ennek tagjai csakhamar meg-
kedvelték a takarékoskodást, elhagyták a dorbé-
zolást, megüresedtek a csapszékek, megtelt a 
templom. E hó végével 42.000 frt megtakarított 
pénzt oszt ki az egylet a tagok közt. A lakosság 
részéről köszönet, a nyilvánosság részéről elis-
merés illeti a lelkészt ! 

Az építendő imaház Barlangligeten. Népesedési vi-
szonyok Szepes-Bélán. Köztudomásu dolog, hogy a 
r.-katholikus egyház példája után indulva, a pro-
testánsok is azon vannak, hogy a látogatott fürdő-

helyeken isteni tiszteletet tartsanak és ha lehet, 
imaházat is építsenek. Ezen sz. czél lebeg szemünk 
előtt évek óta Barlangligeten is, mely híres csepp-
kőbarlangjával a Magas-Tátra fürdőtelepek közt, 
mind kies fekvése, mind látogatottsága által, elő-
nyösen kitűnik. Miután hazai jótékony intézeteink 
az ev. gyámintézet és a Baldácsy-féle alap úgy 
látszik elsőül tűzték magoknak ki, hogy a barlang-
ligeti imaház felépítéséhez segélyadományokkal hoz-
zá nem járulnak — mi más templom építésénél 
mindig szokásos volt — a magunk erejére va-
gyunk utalva, és néha-néha a szabad ég alatt tar-
tunk vagy valamely nagyteremben isteni tiszteletet 
és az építendő imaház javára segélypénzeket gyűj-
tünk. Ezekről a következőkben akarok beszámolni ; 
és pedig hozzájárultak az imaházépitési alaphoz 1896. 
évben Wittchen Katalin 1, dr. Lingsch Árpád 5, 
Lefkovics Ármin (zsidó) 7, Kravaricsek Julia 1, 
Müller Zsuzsánna 1, Brauner (zsidó) 10, Girr Emil 
(németországi kereskedő) 20, Neupauer Jakab és 
Katalin 2 frt 32 kr, Szevige (philadelphiai asz-
szonyság) 10 frttal. Isteni tiszteletet tartottam Iván-
ka Imre emlékére, kinek a telep és az imaházalap 
fejlesztésére nézve legnagyobb érdemei voltak; a 
begyült offertorium hozott 25 frtot. A második, a 
király születésének napja alkalmából tartott isteni 
tisztelet offertoriunia állott 9 frtból. Adakozta k meg 
May er Endre tlieol. tanár 5 és Ivánka Imre utol-
sószor a gyámintézet ut ján 25 frtot. Az adományok 
összege állott tehát 122 frtból és 32 krból. Az 
egész alap tesz 4114 frtot. A kamatokkal együtt 
növekedett a tőke 274 frttal és 71 krral. Midőn 
a kegyes adományokat hálásan megköszönném, 
ajánlom a sz. ügyet jövőre is a jóltevők figyel-
mébe. — A népesedési viszonyok a múlt esztendőben 
a legkedvezőbbek voltak. Körülbelül 20 óv óta 
tartanak a kivándorlások Amerikába. Legjobb és 
legügyesebb embereink keresik a tengeren túli ú j 
hazát, hol jutalmazó keresetet találnak. A számok 
legszomorúbb képet tárják szemeink elé. Mult év 
előtt 1876-ban volt 65 keresztelésem, 1896-ban 
30, 1876-ban volt 19 esketés, 1896-ban 11, 1876-
ban volt 71 halott, 1896-ban 35, 1876-ban volt 
32 coníirmándus, 1896-ban 10. Ezen kedvezőtlen 
ethnographikus processzus nincsen befejezve, hanem 
•folyvást tart, miután még mindég legintelligensebb 
protestáns polgáraink a vándorbothoz nyúlnak, míg 
helyöket a r. katholikus miveletlen munkásnép fog-
lalja el, minek folytán ezen egyház liivei 20—30 
év óta majdnem megkétszeresedtek. Az egyház-
politikai törvények még elősegíteni ós gyorsítani 
fogják pusztulásunkat, a mennyiben a régi patri-
archális kötelékek meglazultak és a hivek könv-
nyebben válnak el megszokott viszonyaiktól. Igy 
állunk nemcsak Szepes-Bélán, de a Szepesség 
majdnem minden városában. Egy fiatal r. kat-
holikus fanatikus lelkész dicsekedett, hogy még 
életében maga fogja tapasztalni, hogy a protestan-



tismus itt menthetetlenül kialszik, mint egy végére 
leégett gyertya. Ha ez ugyan a legközelebbi jö-
vőben nem is fog történni, de nem tagadható, hogy 
a szepesi protestantismus létében meg van támadva. 

W e b e r S a m u . 

IRODALOM. 

Prot, egyházi és iskolai lap, „Nagy megdöbbenés-
sel olvastuk e hirt, mely egy régóta húzódó s 
tendentiosusan vitássá tett, de eredetileg teljesen 
világos kérdésnek jogsértő és veszedelmes módon 
való megoldását inaugurálja . . . Patronatust creál 
teljes kötelességekkel, de jogokat nem enged neki, 
sőt azt is elconfiseálja, a mivel eddig birt. És ez 
a jogi és egyházjogi képtelenség egy jogászmi-
nistertől került ki ! . . . Ez nem osztó igazság, 
ez nem liberális gondolkozás, ez nem a jogállam 
rendje . S a helyzet legnagyobb satyrája az, hogy 
ez a czifra dolog egy reform, minister elnök ide-
jében és egy lutheránus államtitkár tudtával (nem 
akarjuk hinni, hogy hozzájárulásával) s épen az 
államtitkár választókerületében történik." 

Hazánk, „Tudja-e b r . ' B á n f f y Dezső, W l a s -
s i c h Gyula és Z s i l i n s z k y Mihály, B.-Csabá-
nak nem régen választott képviselője, hogy a kegy-
uraság kérdésének ily módon való eldöntése mit 
fog eredményezni? Azt fogja eredményezni, hogy 
Csabán, hol a vallásfelekezetek emberemlékezet 
óta a legjobb egyetértésben éltek, most ki fog 
törni a vallásviszály, a vallásháború." 

Magyar állani, „ A katholikusok bizonyára öröm-
mel üdvözlik a királyi döntést (a csabai kegyura-
ság ügyében), mely ismét véget vet egy anoma-
liának. Mert az mégis furcsa, hogy a katholikus 
egyház ügyeibe más vallásuaknak is legyen befo-
lyásuk s hogy ehhez a befolyáshoz görcsösen 
ragaszkodnak. — (Az pedig még furcsább, hogy a 
kath. egyházi szükségletek fedezésére más vallá-
súak legyenek kényszeritve, holott a katholikusok 
viszont nem járulnak a más vallásúak terhének 
viseléséhez, de a legtöbb helyen még a maguk 
egyházáéhoz sem, levén nagy alapitványaik, birto-
kaik az államéból kiadva ; pedig azokat a birtokokat 
valamikor nem is csupán egyházi czélra adta nekik 
az állani, hanem honvédelmi, közigazgatási, köz-
jótékonysági czélra ; most e czélokra más feleke-
zetűek is tizetik az adót, a birtok azonban megma-
radt, s hatványozott mértékben lehetne egyházi és 
iskolai czélra fordítani, — de nem, még más val-
lásuakra hárítják ezeknek is egy részét ! És fur-
csának találják, ha azoknak nem tetszik ez az 
eljárás A jog gyakorlásához a protestánsok bi-

zonynyal nem ragaszkodnak oly görcsösen, mint 
a r. katholikusok ragaszkodnak a kegyuraság in-
tézményéből származó előnyökhöz !) — Igazán kinos 
látvány, mikor katholikus plébánosok választásánál 
protestánsoknak és zsidóknak is van szavazati 
joguk." (Bizony a terhek viselése sem valami kel-
lemes a protestánsoknak és zsidóknak; viselni a 
gazdag r. kath. eg}iiáz helyett, mely erre tömér-
dek vagyonnal van ellátva az államéból, viselni a 
szegény protestáns egyház tagjainak a maga egy-
házának súlyos terhei mellett, viselni avval a tu-
dattal, hogy az az igy kitartott egyház még el is 
kárhoztatja, ki is neveti — köszönet helyett.) — 
„Még lia törvényes volna is a részvételük ezeknél 
a választásoknál, az illem legelemibb szabályai 
parancsolnák, hogy ilyenkor távol maradjanak a 
közgyűlésből." — (Tehát a törvény mégis megen-
gedi? Hát az „illeni legelemibb szabályai'1 nem paran-
csolták volna-e, hogy a mely lelkészi cselekményt 
nem végezett a plébános, azért ne követeljen fi-
zetést a szegény protestánstól, — mégis követelt, 
míg a törvény nagy nehezen megtiltotta, legalább 
elvben, de a klérus ellenére. Illemre, de még 
törvényre sem sokat ád a klérus, lia kárára van. 
Hát az illeni megengedi, a józan ész helyeselheti, 
hogy más vallásuaktól kérje valamely egyház a 
maga költségeinek fedezését? Miért ragaszkodnak 
hozzá oly görcsösen, lia talán most még hosszú 
idők mulasztásából „törvényes" volna is?!) 

A l k o t m á n y , „ A csabaiaknak sehogy sem megy 
a fejőkbe ez a legfelsőbb elhatározás, azért most 
szépen megköszönik és vissza akarják adni a ki-
rálynak a patronatusi jogot. Már maga ez a moz-
galom igen furcsa sziliben tünteti fel Csaba község 
lojalitását, de még furcsább dolog az, hogy nem 
akad Csabán olyan Írástudó ember, a ki megma-
gyarázná a kegyúri jogok természetét és eredetét. 
Tudni való ugyanis, hogy Magyarországon minden 
egyházi beneficiuni adományozási joga eredetileg 
szent István utódját, az apostoli királyt, mint leg-
főbb patronust illeti meg." (Az azonban még inkább 
tudni való, hogy nemcsak Magyarországon, hanem 
az egész világon az adomány elfogadásának vagy 
el nem fogadásának joga a királyok legutolsó 
alattvalóját is megilleti, — szintén ősi jogon.) ..A 
patronatusért cserébe az úgynevezett regálékat, a 
vám- és fogyasztási adók szedésének jogát szed-
ték." (Csakhogy a csabai kegyuraságot m o s t ado-
mányozza a király, a mikor nem adja ám hozzá 
a regálét, mert avval együtt, azért cserébe 
bizony-bizony elfogadhatná Csaba a patronátust 
— üzleti szempontból, nagyot nyerne rajta !) ..A 
katholikusoknak nem lévén autonomiája, egyedül 
a törvényhatóság tagjait illeti meg a patronusi jog. 
Ha a dolog másként állana, akkor viszont miért 
nincs befolyása a katholikusoknak is a protestán-
sok vagy zsidók papjainak megválasztásába ? Azért, 
mivel azok autonómiával birnak ! (Dehogy, azért 



mert a katholikiisok nem fizetik a más vallásúak 
papjait. Az autonomia igen szép dolog, üdvös dolog, 
kívánatos dolog, de költséges dolog is. A ki fizet, 
az parancsol !) 

Fővárosi Lapok, „Ezt a korlátolt patronatust a 
csabai közgyűlés egyhangúlag visszautasította. Es 
ezt egészen jól és helyesen cselekedte. A patro-
natussal járó terheket is az egész közönség fe-
dezi, következőkép a vele járó lelkészpraesen-
tálási jogot is ugyanúgy gyakorolja. . . . Van 
egy pár jelentékeny, alapvető monográfiánk a 
kath. kegyúri jogról. Ajánljuk ezeket a tanulmá-
nyos műveket az illető referens úr nagybecsű 
figyelmébe, máskor lehetőleg az elintézés — előtt." 

Magyar néplap, Az újévi üdvözlet alkalmával 
gr. Z i c h y Nándor, a néppárt vezére igy nyilat-
kozott: „Midőn a természet törvénye és a hit 
(melyik hit által '?) az államnak kijelölt korlátokat 
tiszteletben tart ja az állam, akkor erősödik meg, 
akkor áll maga is jogi és erkölcsi alapon. Vala-
hányszor pedig az állam szembe száll a házasság 
hitel vi és erkölcsi alapjával, mindannyiszor eltér 
a szabadságtól is, mert erkölcs és hitalap nélkül 
nincs szabadság, csak önkény. Es ezen nagy moz-
galomban Európában a kereszténység és a kat-
holikus egyház a szabadságnak valóságos védője ; 
az ajándékozza meg az emberiséget a jog és hit-
szabadság feltételeivel, az adja meg a valódi sza-
badságnak alapját." (Tehát a hit, t. i. a r. kath. 
egyház hite akarja még most is megállapítani az 
államnak kijelölt korlátokat, viszont természetesen 
nem tűri, hogy az állam állapítsa meg, nem a 
hit, hanem az egyház korlátait, habár az egyház 
a középkorban ezen korlátokat nagyon messze 
bevitte is az állani területébe, a határigazitás 
ellen, mint jogtalan birtokháboritás ellen kézzel-
lábbal küzd, védi régi — bár jogtalan — fog-
lalásait. De a r. kath. egyház mint a hitszabad-
ság védője : ez csakugyan valami egészen ú j 
dolog. Hiszen történetével, törekvéseivel, érdekei-
vel, elveivel merőben ellenkezik a hitszabadság! 
Jelszónak szép is, népszerű is, — hanem telje-
sen protestáns elv, mely ellen a r. kath. egyház 
mindig küzdött s nem rajta mult, hogy hiába 
küzdött !) 

Debreczeni proí, lap, „Ha egyházi terheinknek 
mértékét, a mely terhek a hivekre nehezednek, 
rövid idő alatt csökkenteni képesek nem leszünk : 
még a leggondosabb és buzgóbb belső tevékeny-
ség sem képes megóvni egyházunkat attól, hogy 
legalább numericus súlyából ne veszitsen. E ve-
szély • elhárításáról tehát vagy külső segély által, 
vagy egy általános ós okszerű országos egyházi 
pénzügyi vagy adóreform útján múlhatatlanul gon-
doskodnunk kell. Nem tudjuk eléggé hangsú-
lyozni ez alkalommal sem, hogy mennyire saj-
nálatos dolognak tartjuk egyházunk vitális érde-
kében, hogy intéző köreink a lelkészi javadalmak 

állami rendezése kérdésénél az egyházi közteher-
nek ezzel szorosan összefüggő ügyét figyelmen 
kivül hagyták, s ekként a mellett, hogy a felka-
rolt irányban is alig értek el számbavehető ered-
ményt. a fundamentális kérdést elejtették. Sajnál-
nunk kell ezt az elv miatt is, a minek a fenntar-
tása a jövő érdekében mellőzhetetlen lett volna. 
Mert meg vagyunk győződve arról, hogy egyhá-
zunk viszonyainak rendezése, égető sebeinek gyó-
gyítása ma már éppen annyira igényli az állam 
támogatását egyházi közterheink enyhítése, mint a 
lelkészi javadalmak emelése czéljából." 

Debreczeni prot, lap, „A dolgok jelen helyze-
tében a magyar katholikusok kötelessége az, hogy 
tiltakozzanak és ne engedelmeskedjenek, hogy a 
magyar nyelv jogát nemcsak a görög kath. egy-
ház, hanem az egész vonalon biztosítsák. Az állam 
kötelessége, hogy egy magyar nemzeti független 
kath. egyháznak megteremtésére mindent meg-
tegyen. Kínálja meg a hazafiasságukkal kérkedő 
dúsan javadalmazott főpapokat a szabadsággal és 
e feltétel alatt biztosítsa számukra az egyházi 
javakat és autonómiát." 

Magyar Állam, „Le az álarczczal!" czim alatt 
folytatja támadását egy buzgó r. katholikus. Ér-
dekes olvasni okoskodását s megtudni belőle : ho-
gyan gondolkoznak rólunk odaát — a hegyeken 
túl. Azt bizonyítja, hogy a katliolikusoknál sok a 
tudomány, az értelmiség, a hazafiság, a hűség, 
igaz, őszinte hűség király és nemzet iránt, a szó-
noki tehetség. Felsorolja egyenkint. „A mi állam-
férfiúi nagyság hazánk egén feltűnt, a ki 
megérdemli, hogy — modern nyelven szólva — 
szobrot emeljenek neki, az mind katholikus. Egy 
Széchenyi, egy Deák, egy Eötvös, egy Zrínyi a 
költő mint államférfiú mellé nincs, akit protestáns 
atyánkfiai oda állithatnának. Hogy a budapesti 
terek azonban ne csak pápista szobrokkal diszes-
kedjenek, oda tették Eötvös háta mögé Petőfit a 
a költőt, a ki valóban nagy költő ; és oda ültették 
a kath. Széchenyi Ferencz (István atyja) alapí-
totta Muzeum elé Arany Jánost, a maga katho-
likus Toldijával és Piroskájával. Arany János 
szintén csak költő." Bethlen Grábor, hajdan, az 
ujabb időben Kossuth, Szemere, Tisza, Irányi, 
Szilágyi, Eötvös Károly megállanak az államférfiak 
között! De hogy is állithatnánk mi annyi protes-
táns államférfit, mint a r. katholikusok, hiszen a 
reforniationak nem érvekkel, hanem érdekből tör-
tént leveretése óta a protestánsokat elszegényitették, 
sokáig még az államhivataloktól is távol szorí-
tották? Hol és hogyan képződhettek volna állam-
férfiakká? S viszont a r . kath. államférfiak mivé 
tették Magyarországot és annak alkotmányát?! 
Ha ügy akarnánk elbánni a r. kath. államférfiak-
kal, mint a czikkező a protestánsokkal, akkor azt 
mondhatnók : kár dicsekedni az olyan államfér-
fiakkal, mint br. Eötvös, a ki szépen megírta 



ugyan, hogy „Isten veled, hazám, b á t r a k ha-
zája", de maga kimenekült „Helvétiának hótakart 
tetői" alá, mihelyt itthonn az állam dolgai zava-
rodni kezdettek, kimenekült, mert fiatal korában 
azt jövendölte neki egy jósnő, hogy akasztófán 
végzi életét. Petőti és Arany költői érdemeit nem 
ismerik el a r. kath. irók oly mértékben sem, 
mint a czikkező. Egy kath. iró Aranyról azt mon-
dotta, hogy ..ponyvára való" i ró ; azóta kanonok-
ságra léptették elő. Még a költőket is felekezeti 
szempontból osztályozzák ! Mi nagyon becsüljük 
Vörösmartyt, a ki r. kath. születésit volt, igaz, 
hogy költészetén nem látszik meg, a Magyar 
Állam hetek óta gyűjt Vörösmarty szobrára, hi-
vatkozván a költő r. kath. voltára, — a gyűjtés 
eredménye a gazdag r. kath. klérustól — 2:3 
f r t ! „Az egyházi tudomány terén nincs aki pro:, 
atyánkfiai közül Pázmány Péter mellett megáll-
hatna. Hát annak mikor emelnek szobrot, hisz 
annak köszönik m ig a prot. irodalomtörténet szer-
zői is, hogy most magyarul beszélünk." Pázmány 
Péter prot. származású volt; theologiai tudomá-
nyos voltát készséggel elismerjük, de híres köny-
veinek forrásait is ismerjük : hogy most magyarul 
beszélünk, abban neki is nagy érdeme van; ámde 
ő sem irt é beszélt volna ám magyarul, lia a 
Protestantismus elve: a néphez a maga; nyelvén 
szólani ! — erre rá nem kényszeritette volna. 
Hiszen a római egyház csak szükségből enged a 
népnek anyanyelven még imádkozni is, s a r . 
kath. papi seminariumokban most is latin az ok-
tatas nyelve. Az a protestáns egyház érdeme, 
hogy most magyarul beszélünk ! Vájjon ha Páz-
mány nem téritette volna a r. kath. egyházba a 
főurakat diplomata ügyességével nem theolo-
giai tudományosságával tette ám azt meg! — vájjon 
lia mint egyszerű szegény protestáns tudós lelkész 
irt volna oly jó magyarságú könyveket : elismer-
nék-e magyar írói érdemeit? A primási, biborosi 
fény sok sz met kápráztat ám Pázmány megíté-
lésében ! Ám legyen Pázmány páratlan magyar 
theologus, miért nem emelt neki szobrot egyháza 
még most sein? Csak nem kivánják. hogy ellen-
felei emeljenek neki szobrot? Ott a gazdag főpap-
ság, miért közönyös? Még munkái is az akadé-
mia költségén jelennek meg ! Az ország adomá-
nyaiból gazdag a r. kath. egyház, a kegyurak — 
sokszor eretnek vagy zsidó kegyuruk — pénzén 
élnek a r. kath. gyülekezetek, még szobrokat is 
mások emeljenek az ő érdemes férfiaiknak? ! 
Egyik legérdekesebb nyilatkozata a czikkezőnek a 
következő: „Legnagyobb tevékenységet fejtettek 
ki a magyar protestánsok a történetírás mezején. 
Csakhogy az a szerencsétlenségük itt is, hogy 
megbízhatatlanok, a történethamisitás a protestáns 
vallással vette kezdetét. Es azóta vígan folyt és 
foly tovább. Németországban azonban már akadt 
egy Janssen, a ki a prot. történethamisitással 

derekasan elbánt." R, kath. részről vádolni tör-
ténethamisitással a protestánsokat ! Ez már mégis 
vakmerőség. Ott hamis okiratokon alapszik a pápa-
ság, hauiis okiratok által gyűlt össze az alapítvá-
nyok egy része, hamis elbeszélésekalapján szaporo-
dott föl a szentek nagy serege, hamis ereklyék-
kel van fölszerelve tömérdek templom, — emitt 
a protestánsoknál vizsgál, bonczol, fürkész, támad 
a tudomány mindent, magát a szentírást is. — 
Mégis a protestánsok hamisítják a történelmet! 
Jó lenne a czikkirónak egy kissé tanulmányozni 
a hamisítások- történetét - csak Magyarországon ! 
Hiszen még e czikkében is maga is hamisít, mi-
dőn ez: i r j a : ..A többnyire protestáns érdekben, 
protestáns szitásra fel-fel lobbant forradalmak, vagy 
ha tetszik, szabadságharczok mártírjai között hány 
protestáns ember található ? Zrínyi Péter. Frangepán, 
Nádasdy, a felvidék protestáns elégületlenek áldo-
zatjai katliolikusok, II. Rákóczy, Bercsényi, és buj-
dosó társaik katliolikusok. A 13 aradi vér tanú 
között hány protestáns volt?" Azok a harczok 
vagy forradalmak voltak, vagy szabadságharczok, 
— mert a kettő között nagy és lényeges a kü-
lönbség. Ha forradalmak, tehát törvénytelenek vol-
tak. akkor nem érdem a r. katholikusoknak sem ; 
ha azonban szabagságharczok voltak, akkor érde-
me a protestánsoknak, ha „protestáns szitásra" 
Bocskay, Bethlen stb. lobbantak fel. A czikkiró 
czéloz ..a felvidék protestáns elégületleneinek ál-
dozatjaira", miért hallgatja el a protestáns áldo-
zatokat: az eperjesi áldozatokat, a pozsonyi tör-
vényszék áldozatait?! Ha azokat a „forradalma-
kat'; érdemül tudja be a r. kath. vezéreknek: 
hol marad akkor a liánytorgatott hűség az ural-
kodóház i ránt? Ha pedig azoknak a katholikusok-
nak érdem a szabadságharcz, érdem a protestán-
soknak is. Nézetünk szerint szabadságharczok 
voltak azok, Magyarország törvényes jogai védel-
mében, a protestáns egyházak léte összeforrott 
Magyarország törvényes alkotmányával, r . katlio-
likusok is részt vettek azon harczokban, mint jó 
hazafiak, a protestánsok mint jó hazafiak és mint 
protestánsok kétszeres mértékben voltak érdekelve. 
Egy azonban bizonyos ; a r. kath. klérus távol 
tartotta magát azon szabadságharczoktól ! Az aradi 
13 vértanú között pedig csak kettő volt protes-
táns : de az puszta véletlen, hogy kik voltak akkor 
Arad környékén ; másrészt pedig igen természe-
tes, hogy a protestáns aránylag is kevés a felsőbb 
katonai fokozatokon, hiszen azt mindenki tudja, 
hogy a felsőbb körök a protestánst nem szívesen 
eresztették föl magas rangra ; katonai pályára az 
előkelő — tehát r. kath. vallású — ifjak léptek 
a haladás reményével ; a többi r. kath. magas-
rangú tisztből több is jutott Aradon i s ; azt csak 
nem vonja kétségbe a czikkiró, hogy a protes-
tánsok a szabadságharcában teljes szívvel-lélekkel 
vettek részt, s ha csupa r. katliolikusok vivták 



volna is ki az 1S48-Í dicső törvényeket: akkor is 
egy protestánsnak, Kossuth Lajosnak vezetése 
alatt tették azt! Ha kevesen lettek vértanúk az 
aradi bitófán, sokan lettek vértanúk az ország 
más helyein ! Jó lenne azonban összeszámitani azt 
is, ha már benne vagyunk, vájjon hány r. kath. 
és hány protestáns volt azon főurak között, kik 
az oroszt behívták a magyar nemzet leverésére? 
„Hát mijök hiányzik a katholikusoknak? A hit, az 
erős hit és ami ebből ered, az erős katholikus 
jellem, a mely nem alkuszik és meg nem alku-
szik senkivel semmi körülmények között." Híz ez 
elég baj, ha egy egyház tagjaiban nincs hit, 
nincs erős jellem, hanem tagjai alkusznak. Talán 
nem nevezheti joggal „katholikus jellemnek" az 
olyant, mely meg nem alkuszik senkivel semmi 
körülmények közt-', mihelyt meggondolja, hogy a 
r. kath.-nak meggyőződésére, cselekvésére, irá-
nyozására, engedelmességére a római pápa tart 
igényt. A csalatkozliatlanság dogmájának története 
nagyon sok híres r. katholikust mutat fel, a ki 
bezzeg megalkudott a körülményekkel, mihelyt 
saját — előbb nyíltan hirdetett — meggyőződése 
és a püspöksüveg között kellett választani, mint 
p. o. éppen a magyar püspökök. Elég baj, lia 
hiányzik a hit náluk — de fájdalom —- igaz. A tör-
ténelem erre a tanú. Meg tanú most már maga 
a tüzeskedő czikkező is. Tanúságát Írásban adta ; 
elhiszszük neki ! 

Handbuch der evangelischen Dogmatik für Studirende 
der Theologie. Gütersloh 1895. (Bertelsmann) XII. 
246 1. ára 3 mark. A theol-ifjúság szükségleteit 
eddigelé az összefoglaló dogmatikai stúdium terén 
teljesen kielégítette H a s e . „Hutterus redivivus"-a 
(12-ik kiadás 1883.) és L u t h a r d t „dogmatikai 
kompendiuma" (9. kiadás 1893.), méltán csatla-
kozik hozzájuk harmadik kalauznak a dogmatikai 
stúdium terén az idézett mű, mely egy kompendium-
nak összes előnyeivel, nevezetesen az áttekinthető-
séggel és a rövidséggel egyaránt méltán dicseked-
hetik. Tartalma rövid kivonatban Vilmár isméit 
dogmatikai kézikönyvéből van merítve, — osztja 
tehát annak előnyeit és hibáit egyaránt. A mű ki-
adója e kompendium közzétételét azzal indokolja, 
hogy a hivő theológia újabban szerzett szomorú ta-
pasztalatok árán nagy kimeritő vitákon újból Vilmar-
hoz térjen vissza. Bizonyára Vilmar nagy iroda-
lom-történetíró és egyházi férfiú volt, a kinek, 
mint minden műve, úgy dogmatikája iránt is sa-
játszerű eredetiségénél fogva igen nagy a tudó-
sok részéről az érdeklődés. Dogmatikai kézikönyvé-
nek igen sokat köszönhet a tanuló ifjúság, s igy 
nem fogja megvonni érdeklődését e kivonatnak 
kompendiumával szemben sem. Egyik legszebb 
fejezete a bűnről van, a melynek reális valóságát 
és óriási hatalmát markáns vonásokkal rajzolja a 
szerző. Ugyancsak szépen tárgyalja a reális és a 
formális szabadságról szólló tant is, mely alapprob-

lémának lehető megoldásához sok becses adalék-
kal járult a szerző. Általában véve átmeneti hid 
e kompendium Vilmar nagy dogmatikai művének 
alapos tanúlmányozásához, a melynek azonban 
igen sok fogyatkozása van az egyes részletkérdé-
sek tárgyalásánál. Halljuk csak, mit mond a lel-
készi hivatalról. Azt mondja, hogy az apostolok 
tana szerint, a melynek hordozója az egyházi hi-
vatal. e hivatal feltétele a szentlélek működésének s  
igy magának az üdvösségnek. Az egyházi hivatalról 
szólló e felfogás határozottan pápás hierarchiai 
izű, a mint hogy egyik követője L ö h e az utolsó 
kenetet is kiszolgáltatta a betegeknek. Az is római 
felfogásra emlékeztet, ha Vilmar a dogmatika for-
rását az írás mellett egyúttal az őskeresztvén 
egyházi symbolumokban és az Augustanában látja. 
Ez „analógia fidei" erősen a pápás hagyományra, 
mint ismert forrásra emlékeztet. S e fejtegetéseit 
még ezzel tetőzi be, hogy azt mondja : „a sym-
boluinok époly kevéssé, mint az írás bírái a hit-
nek. A hit királya az egyházi tanítói hivatal, mely 
az írás tartalmának s az egyház tapasztalatainak 
állandó birtokában van s a szentlélek jelenlétét 
képviseli". A miért is elveti „azt a bibliai dog-
matikát, mely az egyház tapasztalataitól eltekintve 
a dogmatikus szubjektív vallási tapasztalatainak 
előadását czélozza csupán. H o f m a n n nagyhírű. 
„Schriftbeweis"-ja és B e c k „Lehrwissenchaft"-ja 
tehát szerzőnk szerint elvetendő a dogmatika terén. 
Ezenfelül az inspirátió tanát orthodox mechanikus 
módon értelmezi, s annak erkölcsi határait teljesen 
szem elől téveszti. Pápás izű az egyházfogalomról 
szólló tana is. A papszentelésnek sákrámentomi 
jelleget tulajdonit s a hivatalt a hivő gyülekezet főié 
helyezi. A hivatal a fő, a hivő gyülekezet csak 
..befogadó része az egyháznak". Hogy az Istennel 
való hitközösség alapja, az Isten örök szeretet-
akaratában keresendő, teljesen hiányzik, miből 
úgy látszik minékünk, hogy a mű a modern con- 
fession alizmusnak pártirata akar lenni, már pedig 
a symbolumok s a merev felekezetiség bilincseibe 
aligha lehet ma már befoglalni a ker. vallásossá-
got s a dogmatikai köztudatot. 

Eperjes. Dr. Sz. M. 
Debreczeni prof. lap. Az elmúlt évre visszate-

kintve ezt mond ja : „kétségtelen dolog, hogy 
anyagi téren összes múlt évi vívmányaink nem 
érnek fel azzal a jó reménységgel, a melyet prot. 
egyházaink eddig legalább táplálhattak. Igenis ! 
mert eddig mégis várhattuk, követelhettük az 
1848. XX. t.-cz. végrehajtását. Most megkaptuk 
e helyett a 800, illetőleg 600 frt lelkészi fize-
tési minimumnak 10 esztendő folyamán való 
létesítése iránt — az ígéretet. . . . Inkább semmi, 
mint ilyen fele segítség, ilyen félrendszabály, mely 
aztán igen-igen hosszú időre bevágja az útját 
az igazi segítségnek ! . . A mi sorsunk tehát most 
inkább, mint valaha, a hosszútűrő várakozás ; de 



vigyázzanak a bölcsek és államférfiak, hogy a 
nagy várakozásban lassanként szét ne porlódjanak 
azok az alapkövek, a melyeken magyar állami és 
prot. egyházi épületeink nyugosznak. Hogy egyhá-
zunk viszonyai sok tekintetben, nem kedvezőbbek, 
hogy nincsen meg az az erőnk kifelé, a mely az 
elnyomatás korszakaiban gyakran ellenállhatatlannak 
bizonyult: annak legfőbb okát abban találjuk, 
hogy a vezető világi elem mai napság nincs kellő-
leg áthatva a felekezeti öntudat által, figyelme, nem 
annyira az egyház érdekeire és szükségeire, 
mint politikai és anyagi érdekek felé irányúi, s 
egyházi szereplésében is gyakran ilyen tekintetek 
vezetik, s tevékenységének motívumai között 
erősebb a hiúság, mint az igazi egyháziasság. A 
közügy végtelen károkat szenvedhet az által, hogy 
olyan elemek határoznak annak kérdéseiben, a 
melyek egyházi életünk mozgalmait, szükségeit, 
általában egyházunk közviszonyait nem ismerik, 
ennélfogva azok fontosságát kellőleg mérlegelni 
nem tudják s felületes informatiokra kénytelenek 
támaszkodni. Meggyőződésünk szerint, világi embe-
reink, az egyházi sajtó mozgalmainak figyelembe 
vétele nélkül egyházi érdekeinknek hasznos és 
lelkiismeretes szolgálatokat legritkább esetekben 
tehetnek." 

RENDELETEK. 
A m. kir. val lás- és közoktatásügyi ministernek 1896. évi 67.338. 
sz. a kelt k ö r r e n d e l e t e az 1891,'XLIII. t.-ez. 10. §-r értelmé-
ben az országos tanitói nyugdij- és g j á m a l a p javára az iskolá-
ba járó t ankö te l e sek után évenként fizetendő ' 5 kros já ru lék 

beszedése iránt. 

Valamennyi kir. Tanfe lügyelöségnek . 

A tankötelesek után fejenként és évenként 
fizetendő 15 kros járulékok beszedése iránt 1896/7 
tanévtől kezdve követendő eljárásra vonatkozólag 
folyó évi szeptember hó 15-én 48.869. szám 
alatt kelt rendelettel kiadott utasitás értelmezése 
iránt felmerült kételyek eloszlatása czéljából, tudo-
más és az érdekeltek tudósitása végett értesitem 
a kir. tanfelügyelóséget, hogy a szóban levő járu-
lékok 18 96/7. tanévtől kezdve csak is a minden-
napi iskolába járó tankötelesektől szedendők be, 
miért is az 1893. évi márczius hó 18-án 8376. 
szám alatt kelt szabályrendelet azon részét, mely 
szerint az érintett hozzájárulási dijat az ismétlő 
iskolába j á ró tankötelesek is tartoznak fizetni, az 
1896/7. tanévtől kezdve ezennel hatályon kivül 
helyezem. 

Minthogy azonban " az 1896. évi 48.869. 
számú rende le t visszaható erővel nem bir , azon 
kedvezmény tehát, mely szerint az ismétlő iskolai 
tankötelesek a 15 kros járulékot nem tartoznak 
fizetni, csakis az 1896, 7. tanévtől kezdve lép 

életbe, ugyanazért egyrészt az ismétlő iskolába 
járó tankötelesek után, az 1895/6. tanév végéig 
terjedő időre már befizetett 15 kros járulékok, 
mint az idézett 1893. évi 8376. számú rendelet 
alapján helyesen beszedett összegek vissza nem 
adhatók ; másrészt pedig az 1892/3. tanévtől 1895/6. 
tanév végéig az ismétlő iskolába járt tankötelesek 
után esetleg még be nem fizetett 15 kros járulé-
kok pótlólag megfizetendők. 

Ehhez képest az elől idézett utasitás 8. §-ának 
módositása mellett ezennel elrendelem, hogv az 
1892/3., 1893/4., 1894/5. és 1895/6. tanévek-
ről 15 kros járulékok ezimén fennálló hátralékok 
megállapithatása végett a tanfelügyelők által készí-
tendő kimutatásokban nem csak a mindennapi, 
hanem az ismétlő iskolába járt tankötelesek lét-
száma is leltüntettessék. 

T E M E T Ő . 1 

Bartolomaeidesz Gvula. 
Az „Egyház és iskola" f. é. első számában a 

„Temető" rovat alatt egy rövidke értesítés hozza 
tudomásul a szomorú hirt, hogy B a r't h o 1 o m a e-
i d e s z Gyula ochtinai ág. h. evang. lelkész férfikorá-
nak legjavában az élők sorából elköltözött. 

Benne a gömöri ev. egyházmegye, a közjó 
oltárán mindig áldozatra kész buzgó tagot; — 
egyháza, felvirágoztatását lelkesen munkáló bajno-
kot ; — az ősi papi család, egy elődeinek példás 
nyomdokain hiven haladó nemes sa r ja t ; — a 
vele érintkező társadalmikor, a közéletben is 
mindig papihivatásának magaslatán álló igaz em-
bert vesztett el. Méltó, hogy gyászos elhunyta 
szélesebb körben keltsen részvétet s a közegyház 
áldást terjesztő életének részletesebb megismeré-
sével hozzon emlékének áldozatot. 

B a r t h o l o m a e i d e s ^ Gyula Gömörmegyé-
ben Jólsva-Taploeán született 1850. juniús 14-én. 
Atyja néhai B a r t h o l o m a e i d e s z László gömöri 
főesperes. anyja az áldott emlékű s nagy jóté-
konyságáról hires S z e x t y András egykori tót-
komlósi papnak nevelt leánya, M a n d r á s s y Anna 
volt. Kegyes szüleinek vezetése alatt már zsenge 
gyermek korában vertek erős gyökeret szivében 
mindazon nemes tulajdonok, melyek őt később a 
papi állás méltó betöltésére oly kiválóan alkal-
massá tették. 

Elemi oktatását otthon tudós atyjától nyerte. 
Gynmásiumi tanulmányait a közeli Rozsnyón 
kezdte, majd a német nyelv elsajátítása kedveért 
Iglón folytatta s ugyancsak Rozsnyón végezte be, 
hol az érettségit 1868-ban jó eredménnyel tette 



le. A theologiát Pozsonyban hallgatta s ott 1871-ben 
Jetevén a candidaticuftiot, gyakorlati ismereteinek 
gyarapítása czéljából a nógrádmegyei Kalnón 
Jelkészkedő nagybátyjához ment. Innen hivta el az 
187'/g tanév második felében, róla hűen gondos-
kodó édes atyja a megüresedett Jólsva-taploczai 
tanitói állomás betöltésére, hogy a népnevelés te-
rén is közvetlen tapasztalatokat szerezhessen ma-
gának. 1872. végén a szomszéd Süvetére, néhai 
K o c z m a n n Pál oldala mellé segédlelkésznek 
szenteltetett fel, hol okulva és oktatva s az Úrnak 
szolgálva két évet töltött el. 

1874 év végén, boldog emlékezetű C z é k u s 
István püspök ajánlatára a bártfai tót-egyház ren-
des lelkészévé választatott; de mielőtt itt helyét 
elfoglalta volna, a sárosmegyei Margonya által is 
meghivatván, ennek megüresedett lelkészi állomá-
sát fogadta el s ott 3 éven át működött . 

1877-ben, hol nagy nevű tudós nagy atyja s 
egymásután két nagybátyja volt egykor az Űr 
szőlőjének munkása, Ochtina választotta meg pap-
jának, hova annál nagyobb örömmel ment át, 
mer t igy ismét szeretett szüleinek s a Csetneken 
lelkészkedő bátyjának jutott közelébe. Képessége, 
szerzett tapasztalatai s ernyedetlen erős akarata 
számára is tulajdonképen csak itt nyillott igazi 
munkatér, s 19 éves lelkiismeretes buzgó munkás-
sága egyházát, annak valláserkölcsi életének mű-
velése mellett anyagilag is, nemcsak az esperes-
ség legrendezettebb egyházai közé emelte, hanem 
különféle alapok, különösen a lelkészfizetésnek 
biztosítására szolgáló filléregylet megalapítása s 
fejlesztése által jövőjét is erős alapra fektetni 
igyekezett, s ez által utódait is hálára kötelezte. 

Itt alapította meg, 1882-ben nőül vévén 
E e u s z La jos nagy-rőczei lelkész leányát, saját 
családi boldogságát is, melynek derült egére, 
csak korai halála hozott nehéz borút, megfosztván 
a nőt hű férjétől, az egyetlen, 12 éves leány-
gyermeket szerető atyjától. 

Tehetségeit és buzgalmát az egyházmegye is 
méltányolta, melynek 8 éven át mint körlelkész, 
10 év óta mint buzgó pénztárnok s az esperes-
ség lelkész özvegyei és árváinak igazi atyja és a 
kerületi ázvaház bizottsági tagja szolgált. 

Egészségét mintegy három évvel ezelőtt, a 
mai időben oly sok áldozatot szedő veszedelmes 
idegbaj támadta meg, mely mindig nagyobb erőt 
véve testén, lelkén, végül idegrendszerét teljesen 
felbontotta, úgy hogy a m. é. deczember 29-én 
reggel bekövetkezett halála valódi megváltása volt 
kinos életének. 

Temetése, mely méltó volt az általános tisz-
telethez, melyben életében részesült, deczember 
31-én ment végbe. N a n d r á s s y Daller Mihály 
restér i lelkész halotti beszédet tartott, ft. F e n a y 

Gyula főesperes parentált, alólirott siri imát mon-
dott a feledhetlen elhunyt testvér hamvai felett. 
Nyugodjék békével ! 

BECSEK E L G E E 
n.-szlabosi ev. lelkész. 

Ü Z E N E T E K . 

F. G. Igen, okt.-ig rendben van. — V. L, 
Érdekes volna ugyan az előfizető lelkészek ne\'eit 
is közölni és — tanulságos volna olvasni; de most 
nem adom ki. Az esperesek közül is nyolcz nem 
fizet elö. — Ai. K. A mult év végéig. — F . G. 
Az a „több is" a/, alföldre szólt, — másnak. — G. 
S¥fi. Annyi a szoros értelemben vett egyházi kérdés, 
hogy a novellaszerü eletkóp, rajz, közléséről le 
kellett mondanom. Xe méltóztassék azért neheztelni. 
A mostani már egészen a mi körünkbe való ! Men-
tül többször, annál jobban örülök neki ! — B» J . 
Elvezettel olvastam a lapot, az igért visszaemléke-
zéseket pedig örömmel várom ! — S . Gy. Igen 
sajnálom ! Kit kérhetnék ott fel, a kinek a német 
is megvan? — B . P . Szívesen. — F. P . Rendben 
van; szívesen! — IC, Gy . Huszonhat ívvel adtam 
többet, mint ígértem; pedig az tetemes költséggel 
j á r ! Nem bővithetem a lapot, mig az előfizetők szá-
ma föl nem emelkedik ! Igy is magam végzem a 
szerkesztő, javító, kiadó, pénztáros, könyvelő, leve-
lező, inas dolgait. Magad uram, ha szolgád nincs ! — 
0 . Gy. Ezen év első felére rendben van. — F. E. 
Megjelenik; köszönöm. — V. L. Megkaptam, de sok 
dolgom miatt még nem olvashattam el. — M. P . 
Igen; tudomásúl veszem. — F. G. Köszönettel vet-
tem, az Ígértet szívesen veszem. 

3ta T A T Á R K A A N T A L g | 
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B U D A P E S T E N , | | 
S/.iv-iiteza 33. s/.ani. 

e l v á l l a l : 

Eddig 11 templomot létesített. Ez idő 
szerint : Gyönkön nagyobbsz. evang., — Pel-
sőcz és Bogyiszlón ref. templom, — s paroc-
hiát. 95. 3—3. 

Orosházán, nyomatott Veres Lajos gyorssajtóján. 


