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Erősítsük érdekeinket, 
Napjainkban a liberalismus hangoztatása mel-

lett , melynek sok őszinte ós igaz hive is van, s 
inely evang. egyházunk szelleméből sugárzik, — 
a felekezetiség erősen előtérbe lépett s a libera-
lizmussal ellentétes irányzat lovagjai sok helyt 
feltünedeznek. 

Munkásságuknak eredménye is van s talán 
•csak azért nem vesszük észre, mert kápráztatja 
szemeinket a liberális irányzat legújabb sikere az 
egyházpolitikában. 

A diadal meg volt, ele felkeltette a szunnyadó 
reactiót. Kiélesedett az ellentét, mely eddig is 
m ^ g volt különösen az egyházi élet terén. Jelsza-
vak hangoztatnak, melyek a haza népét különféle 
zászlók alá csoportositják s minden egyesnek köz-
életi működését befolyásolják, irányítják. 

Előállott az állapot, hogy a győztes fél 
örül diadalának és áltatja magát az elért sikerek 
megdönthetlenségével, kicsinyelve az ellen-áram. 
latnak ténykedését. Ez hiba és szomorú következ-
ményei lehetnek, ha nem leszünk éberek s nem 
igyekszünk ellensúlyozni azokat a törekvéseket, 
melyek gyöngitésünket czólozzák. Nem mondom, 
hogy utánozzuk a róm. kath. atyafiakat ós azok 
vezetőit mindenben, mert nagyon ellenszenves a 
szó, a hang például abban a kiadott utasitásban, 
hogy minden községi hivatalra választás alkalmá-
val csak pápista jelölt támogatandó, ha pedig ilyen 
nincs, akkor inkább kell támogatni a zsidót, mint 
a protestánst. Ki ne tudna erre példát eleget, hogy 
ez a törekvés érvényesült? 

Legyen jegyzőválasztás, orvosválasztás, vagy 
községi elöljáróság niegújitása : mindenütt ott 
van az igyekezet az evang. jelölt ellen s a 
pápista mellett. Tudok községi orvos választást, 
hogy egy evang. pályázó volt a többi Mózesval 

lású mellett, az evang. jelöltnek maga a plóbánus 
csinálta a pártot egész a választás napjáig. Akkor 
a szolgabiró a diplomákat is megmutatta, melyből 
kitűnt, hogy az egyetlen keresztyén pályázónak val-
lásául az van irva : „evang. confess" S daczára 
annak, hogy az if jú orvosnak kitűnő bizonyítványai 
voltak, hogy a cursus végén már oklevelet szer-
zet t : a plébánus ú r egyszerre elkezdett ellene 
agitálni és sikerült neki több szavazatot elszerez-
nie, bár tekintettel a túlnyomón evang. lakosság-
ra — ahoz még is keveset szerzett, hogy az 
evang. jelölt győzelmét megakadályozza. Olyan hű 
kortesévé vált az egyik jóravaló zsidó orvosnak, 
hogy általános bámulatot keheit a nagy köpönyeg-
forditás. 

Ismerek jegyzőválasztást nyiltan kiadott jel-
szóval : evangélikusnak nem szabad lennie ; ha egy 
katholikus pályázik, akkor is az lesz a jegyző ! 
úgy is lett. Sok jóravaló ev. jegyző, kinek meg 
volt igérve a pártfogás pápista nagy urak részé-
ről, arra eszmélt, hogy cserben hagyták ! meg is 
mondták nekik az okot: katholikust kellett vá-
lasztani. 

Tudok mérnökválasztásról, melynél — ha 
nem is nyiltan, mert hiszen hatalmas evang. 
községben történt, — de lappangva ott volt a tö-
rekvés egy derék evang, if jút elbuktatni, "kinek ez 
a község szülőhelye volt s ki jobb állást volt 
kész ott hagyni, hogy szülővárosának szolgáljon: 
kevés hija, hogy el nem bukott egyik szintén 
Mózes vallású, egyébként derék jelölttel szemben, 
csak azért, hogy ne legyen vele is több az evang. 
intelligens családok száma, mert csodálatos, hogy 
ezeknek apasztása a pápista atyafiak legnagyobb 
gondja. 

Semmi valótlant nem mondok ; mind ez 
megtörtónt túlnyomón protestáns vidéken, hol 
nagy az erőfeszités egy-egy pontocskát elfoglalni, 



s nagy a tüntetés pl. úrnapi körmenet alkalmá-
val. arra kapaczitálni az úri embereket, hogy ők 
vigyék a „baldachint." 

Lehet, hogy ezt csekélységnek veszi valaki a 
mi táborunkban, mert nagyon elnézők tudunk 
lenni és úgy adjuk, muntha az inditó okot nein 
is látnók ós hangoztatjuk, hogy nem követjük az 
elfogultság terén ezen atyafiakat. Ezt akarják ők 
is, midőn egymás közt eldicsekszenek a sikerekkel, 
melyekről mi nem akarjuk elhinni, hogy azok si-
kerek, eredmények volnának. 

A legnagyobb baj pedig ott van, ha magunk 
segitjük törekvéseiket, akár nembánomságunkkal, 
akár önámitással. Magunkra disputáljuk a liberális 
gondolkozást, mint magasabb elvet, mely cselek-
vésünk rugója. Épen ilyen magasabb elv zászlói-
nak körülhordozásánál tapasztalhatjuk, hogy a 
magunk egyházi és vallási érdekünket egy csepp 
figyelemre sem méltatjuk. Jeleseinket cserben 
hagyjuk s csatlakozunk azokhoz, kivivni a diadalt, 
kik nem is titkolják, hogy azért küzdenek ellenök, 
mert eretnekek. Hát hiszen igaz, hogy az ember 
ragaszkodik elve és meggyőződéséhez ; de nem 
bámulatos a mi ellenfeleinknél, hogy náluk mindent 
absorbeáló elv: érdekeik erősítése? Még ha tét-
lenségre szánják is magukat, ebből azonnal kilép-
nek, ha látják, hogy talán sikerülni fog a protes-
tánsok segitségével megbuktatni a protestáns egy-
ház valamely jeles fiát. Láthattuk ezt a képviselő-
választásnál is — de politizálni nem akarunk. 
Erdekerősités nélkül, tisztán bizonyos elvi ma-
gaslaton, nein buzgólkodott egy r. k. pap sem a 
protestáns jelölt győzelmeért. Mi evangélikusok 
jóhiszemmel, tartózkodunk evang. érdekeink elő-
térbe helyezéséről. Ok pedig gúnymosolylyal di-
csérik elvhűségünket, melynek feláldozzuk jelesebb 
fiainkat is. 

De hát az elv, a meggyőződós ! Szép is az 
elvhűség mindenkor. De lia már sok helyütt és 
sokan hangoztatják, hogy a lelkész ne politizáljon, 
egyet nála sem lehet kárhoztatni, azt t. i., ha 
egyháza, vallása érdekeit erősíteni igyekszik. Avagy 
legyen külömbség itt is? Az evangelikus legyen 
loyalis, elnéző, elfogulatlan ós liberális, a pápa 
katonája pedig, — mert ilyen az utasítása — 
gyöngítse a protestantismus falait, a hol lehet és 
a mint teheti, akár övéivel szövetkezve, akár a 
protestánsok segitségével. 

Szomorú tapasztalataink daczára sem lehet 
izélünk, követni elleneinket azon a téren, melyen 

bármely kérdésnél előtérbe lép a felekezetiesség"; 
megterem az izgatás, tanácsol a gyűlölség: de 
még sem szabad behúnyt szemmel, közönyösen 
vennünk minden ellenünk irányuló törekvéseiket, 
hogy átengedjük a tért mindenütt az élelmeseb-
beknek, megelégedve azzal a dicsőséggel, hogy 
minket tisztább, nemesebb elvek vezetnek, még ha 
ezek inkább használnának is. 

A nagy apostol nekünk is szól : „ A mig időnk 
vagyon, mindenekkel jól tegyünk, kiváltképen pedig 
a mi hitünknek cselédével." (Gral. VI., 10.) A 
védekezés kötelességünk, hogy megtartsuk a mink 
vagyon, oltalmazva, erősítve közegyházunk érde-
keit, melyeknél ma kiváló éberségre van szük-
ségünk. 

K. L. 

Az eperjesi collegium theologiai in-
ternatusa. 

A sokfelől hangoztatott s részben tapasztalt 
elnéptelenedése hittanintézeteinknek arra vezette az 
eperjesi és pozsonyi theol. tanárokat, hogy a sze-
gény szülőktől származó theologusok tanulmányi 
előhaladását azzal is inegkönnyitsék, hogy nekik 
tisztességes otthont nyissanak s őket valóban lel-
készekké neveljék. 

Ha a paedagogia álláspontjára helyezkedve 
felvetjük a kérdést, hogy helyes-e a leendő ev. 
lelkészeknek ilyen, internatusi nevelése, nem szen-
ved kétséget, hogy a paedagogia erre nemmel felel, 
mert a paedagogia helyesebbnek tekinti azt, hogy 
a jellemképzés a társadalomnak hatása alatt, a tár-
sadalmi életben menjen végbe, mert az életnek 
csak az életviszonyok közrehatása mellett lehet 
egészségesen nevelni, mintsem azt, hogy zárda-
szerű engedelmességben a társadalomtól s annak 
levegőjétől elvonva éljen az ifjú, mint az üvegházi 
növény. 

De ha ennek ellenében azt tapasztaljuk, hogy 
a nyomorúság sok szegény ifjút oly helyre és 
életre vezet, mely a nevelő tanárnak minden gon-
dos paedagogiai működését tönkre teszi, az ifjút 
erkölcsi lényében támadja meg és azt látjuk, hogy 
a kath. internatusi nevelés sok hiánya mellett is, 
minő kiváló elemet nevel a kath. egyháznak : akkor 
természetszerűleg rávezettetünk arra, hogy a mi 
theologusaink nevelésére is csak jó hatása lehet 
egy evang. szellemben szervezett és jól vezetett 



internátus, vagy — miként a pozsonyiak elnevez-
ték — otthon. 

Minél nagyobb a város s az ezzel lépést tartó 
erkölcstelenség, mely a nagy városokban tanuló 
ifjúságnak igen sokszor megmételyezője s minél 
drágább a város, mely a szegény ifjúnak megél-
hetését százszorosan is megneheziti, annál nagyobb 
szükségnek látszik egy-egy internatusnak berende-
zése ós fenntartása. 

Eperjes nem nagy város ugyan, az if júság 
erkölcsileg nincs úgy veszélyeztetve, mint a sokkal 
nagyobb Pozsonyban s jóval olcsóbban élhet itt, 
mint nagy városban : mindamellett szükségesnek lát-
szott a hittanhallgatók részére egy internatusnak 
berendezése, hogy azok is, a kik nagyon szegé-
nyek s tisztességes lakást nem fogadhatnak, jól el 
legyenek látva s tanulmányaiknak szentelhessék 
idejöket. Helyesebb intézkedésnek tekinteném azt, 
ha az ily szegény hittanhallgatóknak egyes csalá-
doknál lehetne ingyen szállást s gondozást bizto-
sítani, ámde a mi szegénységünk mellett az kivi-
rhetetlen. 

Már az 1895. évi kerületi gyűlésnek tárgyát 
képezte egy theol. internátus felállítása, azonban 
a mi nehézkes s lassan járó kerületi gondolkozá-
sunk jobbnak látta tárgyalás nélkül a collegium 
igazgató választmányához áttenni a tárgyat. 

Collegiumunk igazgató választmánya, — di-
cséretére leg jen mondva, — sokkal több érzékkel 
s érdeklődéssel fogadta a theol. tanári karnak erre 
vonatkozó kérelmét s elhatározta, hogy az e czélra 
kért helyiséget d i j m e n t e s e n átengedi s az in-
ternátus fenntartásáról gondoskodik. 

Igy nyitottuk meg az 1896—7-ik év elején 
ä theologusok internatusát, melyben 8 hittanhall-
gató dijtalanul kapott lakást, fűtést, kiszolgálatot 
s világítást. Kerületünk hallgatott, eddig nem se-
gélyezett semmivel, pedig a kerületnek iskolái közül 
legelső s legkiválóbb kötelessége gondoskodni a 
theologiáról. Ugy tudjuk : életképességünket akar-
ták kipróbálni s csak azután segélyezni. Az egye-
temes egyház szintén nem segélyezett, pedig a 
volt eperjesi hittanhallgatók nemcsak a tiszai ke-
rületben lelkészkednek, hanem az egész hazában ; 
szolgálatot teszünk tehát nem egy elzárkózott ke-
rületnek, hanem az egész anyaszentegyházunknak. 
S ha a pozsonyi theol. akadémiára ezreket költ, 
egy-egy kis morzsát juttathatna talán nekünk is. 
A pozsonyi theologusok otthona nem dij mentes, 
fizet érte az egyházegyetem, fizetnek a bennlakó 

hittanhallgatók : a miénk teljesen díjmentes, sem az 
egyetemes egyház nem fizet a collegiumnak er re 
a szóira, sem a bennlakó hittanhallgatók nem fizet-
nek semmit; jótékonyságunk tehát valódi, szere-
tetből folyó jótékonyság. Reméllem azonban, hogy 
egyházegyetemünk reánk is kiterjeszti figyelmét s 
a mi internatusunkra is talál egy-két száz forintot. 

Legnagyobb pártfogóink voltak egyes eperjesi 
buzgó egyháztagok, a coll. ifjúsági gyámintézet s 
egyes falusi egyházak. Városi gyülekezeteink eddig 
még csak az Ígéretnél maradtak. Kérem őket ez 
úton, hogy a mennyiben még nem gyűjtöttek, szí-
veskedjenek jelen soraim újból való felszóllitásnak 
tekinteni s a mennyiben nem gyűjthetnek : gyűjtő-
iveinket visszaküldeni. 

Gryűjtőiveket legtöbbnyire a tiszai kerület gyü-
lekezeteinek küldöttem, de hálás köszönettel vesz-
szük, ha más kerületbeliek is s nevezetesen olya-
nok, kik mint theologiánknak egykori tanitványai 
nagy részt ezen intézetnek köszönik állásukat s 
kenyeröket, emlékeznek meg rólunk. Internatusun-
kat fenn akarjuk tartani s fejleszteni továbbra is. 
Mig most 9 részére van elegendő hely, a jövő 
isk. évben, ha elég jelentkező lesz, már 12-nek 
adunk helyet, mert kibővíthetjük a helyiséget. Ha 
Isten megsegit s felsőbb hatóságaink jónají fogják 
találni és nem tagadják meg segitségöket, néhány 
év alatt egy modern, az ev. egyház szellemének 
s a kor követelményeinek megfelelő internátust 
fogunk épiteni és szervezni, melyben lelkész s ta-
nitó fiúk ingyenes s illetőleg jótéteményes ellátás-
ban részesülnének tanári vezetés és felügyelet alatt, 
a mig Eperjesen végeznék gym. theol. vagy jogi 
tanulmányaikat. 

Midőn folytonosan azt halljuk, hogy fogy a 
theologusok száma, akkor törekedjünk arra, hogy 
e bajon segitve legyen a hittanhallgatók segélye-
zése s tanulmányaikban való segitése által. Azt 
pedig nem az által érhetjük el, hogy szegénysé-
günkben lamentálunk s destruáló módon meglevő 
intézeteinket lételökben támadjuk és egyesítési s 
egyéb törekvésekkel rontjuk, hanem az által, hogy 
meglevő alapjainkon épitünk tovább s a mennyi-
ben alapjaink megingottak, őket erősítjük, mert min-
den kísérletezésnél s a jövő összes ábrándjainál 
mégis csak biztosabb az, a mink századok óta van 1 
Nem szabad tehát könnyedón elpusztulni hagynunk 
szellemi kincseinket, mert minden kedvező szél 
egyszer ellenkező irányba fordul s hogy nem fog-e 
minket készületlenül nagyon gyengéknek találni és 



elseperni, vájjon ki biztosit, ha mindent felforgatni 
s rombolni akarunk s ha élettelen, sokszor czél-
tévesztett közigazgatásunkra ezereket adunk ki, kul-
turális intézetünk háttérbe szorításával? 

Eper jes , 1897. júl, 16. 

M A Y E R E N D B E . 

BELFÖLD. 
I . I n d í t v á n y , A magyarhoni prot. egyház mind 

ez ideig önerejéből tartotta fenn magát és isko-
láit. — Az idő és a viszonyok változtak. Az álta-
lános elszegényedés, a közterhek szaporodása foly-
tán a hivek és egyházak áldozatképessége csök-
kent, az anyagi erő gyengült. A prot. egyház ne-
hezen fogja megoldhatni önerejéből, különösen az 
egyházpolitikai törvények következtében a jelenben 
és a jövőben reá váró nagy és nehéz feladatokat, 
nehezen fog megküzdhetni a fokozódó igényekkel 
és nehézségekkel. — Az állam igényeivel és kö-
veteléseivel s a haladó kor követelményeivel szem-
ben már most sem képes önerejéből iskoláit be-
rendezni, iskolái állami segélyezésre szorulvák, ál-
lami befolyást kénytelen engedni iskoláira. 

Ezek mellett a papi fizetés rendezetlen, az 
egyházak képtelenek legalább a zsinati törvé-
nyekben megállapított minimumot megadni, lel-
készek és özvegyeik részére kellő ós méltó 
nyugdijat és segélyt biztositani. A papság jó ré-
sze szegénységgel ós nyomasztó anyagi gondok-
kal küzd. — Már is érezzük s a jövőben még 
inkább érezni fogjuk ennek hatását. — A papi 
pályára készülő ifjak száma évről-évre csökken, 
káplánokat alig lehet kapni s a közel jövőben 
nagy hiány lesz a lelkészekben is. Az egyházat ez 
oldalról is veszély fenyegeti. 

Várta s remélte egyházunk, hogy az egy-
házpolitikai törvények tárgyalása közben és ezek-
nek életbeléptetése után is illetékes helyekről 
jött ígéretek teljesülni fognak, hogy jön a mentő 
államsegély, olyan, mely méltó azon egyházhoz, a 
melynek a haza, nemzet annyit köszönhet, mely 
nélkül ki tudja, mivé lett volna Magyarország ; — 
azon egyházhoz, mely az egyházpolitikai törvénye-
ket nemcsak nem ellenezte, ele támogatta, sőt dia-
dalra juttatta a nélkül, hogy még szavát is felemelte 
volna azon sérelem és rövidség ellen, melyeket 
ezen egyház lelkészeinek az egyházpolitikai törvé-
nyek folytán hiványilag biztositott stóla jövedel-
meik csökkenése miatt elszenvedniök kell. — Igaz, 
ad az állam a prot. egyháznak segélyt, de ez 
morzsa, alamizsna nagy szükségleteihez és azon 
jogokhoz képest, melyek az 1848-ki XX-ik t. cz. 
biztositvák s azon anyagi javakhoz képest, melyek-
ben a hazai kath. egyház az állam jóvoltából részesül. 

A prot. egyház, a melynek tagjai és lelkészei 
mindig jó és hű hazafiak voltak s azok lesznek 
a jövőben is, kiket az állam, haza és nemzet nem 
tekinthet mostoha, hanem saját gyermekeinek s 
ebből, de a vallásegyenlőségből kifolyólag is egyen-
lő mértékkel kell mérnie, elfogadta eddig az a la -
mizsnát, de már elérkezettnek látja az időt, hogy ne 
csak kérje, hanem k ö v e t e l j e is az igazi egyen-
lőséget, törvényesen biztositott jogát és jussát : az 
1848-ki XX-ik t. cz. végrehajtását s életbeléptetését. 

Ezen okoknál fogva a pádár-perjése-meleg-
hegyi ág. h. ev. egyház tisztelettel indítványozza : 
Keresse és sürgesse meg a nagys. és nt. espe-
rességi közgyűlés a kerületet, a kerület az egye-
temet az 1848-ki XX-ik t. cz. végrehajtását és 
életbeléptetését czélzó lépések megtétele iránt. 

Az egyház nevében és megbizásából : 

KOLBENHEYER GYULA, V I T É Z L A J O S , 
egyh. felügyelő. ev. lelkész. 

I I . I n d í t v á n y . Az egyházpolitikai törvé-
nyek egyik czélja volt a gyakori elkeresztelések 
ellen felmerült panaszok megszüntetése, a vallás-
felekezeti béke helyreállítása és az állami tekin-
tély megóvása, 

Bár a magyarhoni prot. egyház nem elle-
nezte ezeket az egyházpolitikai törvényeket, mégis-
aggodalmat keltett az 1868-ki LHI-ik t. cz. 
12-ik §-nak eltörlése s a vegyes házasságra lépni 
akaró felek szabad megegyezhetési joga. 

Fel lehetett tenni, hogy a lélekvásárlás még 
nagyobb s a reversálisok még gyakoriabbak lesz-
nek. — A két évi tapasztalat igazolta e feltevést. 
— Az eddigi statisztika mutatta, hogy a vegyes, 
nevezetesen a róm. kath. és prot vallású házas-
felek túlnyomó része a házasságkötést megelőző 
megegyezés alkalmával abban egyezett meg, hogy 
a gyermekeket mind a róm. kath. vallásban ne-
velteti. 

Hogy itt nem minden esetben a hazasfelek 
feltótlen szabad akarata és a szülők természetes 
joga nyilvánul és érvényesül, hanem ők a plébá-
nosok befolyása alatt állanak, kik a vegyes val-
lású házasfelektől reversálisokat követelnek s ha 
a felek ezeket megtagadják, a plébánosok is meg-
tagadják az esketést, bizonyos dolog. 

S ha ez igy van. akkor a helyzet a magyar 
prot. egyházra nézve sokkal kedvezőtlenebb, ve-
szélyesebb és tűrhetetlenebb, mint volt az 1868-ki 
LIII-ik t. cz. 12-ik § nak eltörlése előtt. 

Azelőtt a prot. vallású felek egy része, h a 
reversálist is adott, egyházunkban kereszteltette 
meg, anyakönyveztette be s vallásunkban is n e -
veltette gyermekeit s ha a plébánosok el is ke-
resztelték a gyermekek egy részét, a prot. lel-
kész törvényes alapon vissza is követelhette az. 
elkeresztelt gyermekeket. — Most azonban min-



den, a megegyezés alkalmával a rém. kalh. egy-
háznak oda ígért gyermek ránk nézve elvész, 
mert a megegyezés törvény szerint érvényes és 
kötelező. 

Ha tekintetbe vesszük még azt is, hogy a 
róm. kath. plébánosok száz meg száz az 1868-iki 
LlII-ik t. cz. 12-ik §-nak eltörléséig kötött vegyes 
házasságokból született vagy ezentúl születendő 
gyermeket keresztelnek el, ezzel a prot. lelkek 
száma a jövőben — nagy mértékben csökken-
ni fog. 

Tekintettel a magy. prot. egyházat ezen ol-
dalról is fenyegető veszélyre s ebből kifolyólag 
a r r a , hogy a piot . egyház, mely az egyházpoliti-
kai törvényeket nem ellenezte, hanem támogatta, 
sőt diadalra juttatta, az 1868-ki Llll-ik t. cz. 
12-ik §-nak eltörlése mellett ezen egyházpoli-
tikai törvényekkel mit sem nyert, de veszített, 
a pádár-perjése-meleghegyi ág. h. ev. egyház tisz-
telettel indítványozza : keresse és sürgesse meg 
a ng. és nt. esperességi közgyűlés a kerületet, a 
kerület az egyetemet az 1868-ki LlII-ik t. cz. 
12-ik §-nak v i s s z a á l l í t á s á t czélzó lépések megté-
tele iránt oly kép, hogy a visszaállítandó tör-
vény tiszteletben tartása törvényhozási úton biz-
tosíttassák. 

Az egyház nevében és megbízásából : 
K O L B E N H E Y E R G Y U L A , V I T É Z L A J O S , 

egyh. felügyelő. ev. lelkész. 

A győri ág. hitv. evang. egyházközség f. hó n - é n 
rendkívüli közgyűlést tartott, melynek legfontosabb 
tárgya volt a F i s h e r Gyula-féle nagyfudi bir-
tok megvétele ügyében kiküldött bizottságnak a 
vétel lebonyolításáról szóló jelentése. A bizottság 
azzal a meghatalmazással volt felruházva, hogy 
ha az egyázközség elengedhetlenül kikötött igé-
nyeinek tel jesen megfelelő bérlőt kap a birtokra, 
annak megvételébe az adás-vevés szerződés ter-
vezetének megfelelőleg belemehet. Miután a szom-
széd nagybirtokos, S z a 1 a c s y Ferencz szerné-
lyeben a kikötött feltételeknek teljesen megfelelő 
bérlőt kapott az egyházközség, a birtokvételre 
vonatkozolag a vételi szerződés megkötését a 
bizottság ajánlotta a közgyűlésnek, a mely azt 
elfogadván, a szerződést végérvényesen megkö-
töttnek határozatilag kimondta, egyúttal a neve-
zett bérlővel a 18 évre megkötött bérleti szerző-
dést is jóváhagyta. A birtok 907 magyar hold, 
ára 200 .000 frt . Az egyházközség ezen birtok 
vétel által, mig egyrészt egyik örökhagyójának, 
néhai Y ö r ö s Mihálynak végrendeletében kifeje-
zett óhajtását teljesítette, másrészt sokak régi 
vágyát valósította meg, mikor vagyonának jelen-
tékeny részét ingatlanba fekteté. A birtok felügye-
letére egy állandó bizottságot is nevezett ki a 
közgyűlés, melynek P e r l a k y Elek, kir. tanácsos 
egyházk. felügyelő elnöklete alatt ugyanazok a 
tagjai, kik a birtokvétel lebonyolítását végezték, 

névszerint : L a t e s z Jakab, S p ä t h Gyula, 
S z e n d r ő i Sándor, C z i e g 1 e r János és 
G r ü n w a l d József. Egyúttal P e r l a k y Elek 
felügyelő bejelentette a közgyűlésnek a birtok-
eladóknak F i s c h e r Gyula és neje K ö n i g 
Máriának azon nagylelkű jótéteményét, mely sze-
rint 500 frtot tettek le, az egyházközségnél a 
szegény evang. tanulók téli ruházatára alapítvány-
képen. Ezen önmagát dicsérő nemes cselekedet 
annyira jó hatással volt a közgyűlésre, hogy az 
alapitók emlékének jegyzőkönyvileg való megörökí-
tését egyhangú lelkesedéssel kimondotta. Még 
egy másik nagylelkű alapítványt is jelentett be 
az elnökség, nevezetesen néhai M a y e r Károly 
örököseinek 4500 frtot tevő alapítványát, melyből 
adományozók óhajtása szerint 500 frt M a y e r 
Károly nevén a gyülekezeti házi szegények alap-
ját fogja képezni, 1000 frt a gyülekezet szegény 
és árvaintézetének alapját, 1000 frt a gyüleke-
zet lelkészeinek, tanítóinak és tanítónőinek nyug-
díj-alapját szaporítja, 2000 frt pedig a gyülekezet 
szabad rendelkezésére bocsáttatik. Midőn az egy-
házközség hálás köszönettel adózott ezen nagylelkű 
alapítványért, egyúttal elhatározta, hogy az erről 
szóló jkönyvi kivonatot egy külön küldöttség 
kézbesítse az alapítványt tevő családnak. Mintái ! 
még néhány, az egyház belügyeit illető tárgy is 
elintézést nyert, az elnök Isten áldását kérve u 
gyülekezet további működésére, a közgyűlés!, 
emelkedett hangulat közepette bezárta. 

Értesítés, Az erdélyi ev. ref. egyházkerület ko-
lozsvári theol. facultásával kapcsolatos, theolo-
gusok és bölcsészet-hallgatók számára berendezett 
internátus felvételi szabályait az intézet elöljáró-
sága a jövő 1897/8. tanévre a következőben álla-
pította m e g : Bölcsészethallgatók közül 18-an, olya-
nok, kik már mint bölcsészethallgatók egy éven 
át hallgattak, a facultas részére e czélból nyert 
államsegély terhére teljesen díjmentes ellátást nyer-
nek. Jelentkezők e számon felül is elfogadtatnak 
évi 150 fr t rendes, illetőleg 100 frt kedvezmé-
nyes díj fizetés mellett. Az ellátási dijat három 
egyenlő részben (szept., jan., ápr.) kell fizetni, 
de indokolt kérelemre az intézet igazgatója havi 
díj fizetést is engedélyezhet. Kérvények a felvé-
telért „Az ev. ref. theol. facultas igazgatóságához'* 
Kolozsvárra intézendők és czimzenelők. A kedvez-
ményért folyamodó bölcsészethallgatók kérvénye-
ikhez leczke-könyvet, illetőleg érettségi bizonyít-
ványt, adókönyvi kivonatot és családi értesítőt tar-
toznak csatolni, ellenben a theologusok ós egy-
szerű felvételt kérő bölcsészet-hallgatók csupán 
leczke-könyvet, illetőleg érettségi bizonyítványt. A 
kérvények beadásának határideje f. évi aug. hó 
20-ik napja, melytől számított 8 napra az igazga-
tóság a folyamodókat a kérelem sorsa felől érte-
tesiti.A beiratáskor minden egyes felvett növendé'; 
kivétel nélkül 6 frt beiratkozási dijat tartozik fizetni, 



mely fizetés alól felmentés nem adatik. Az inter-
nátusba csakis protestáns ifjak vétetnek fel. Vé-
gül tudatja az elöljáróság, hogy az internatusi el-
látás lakásból, fűtés és világítással s étkezésből — 
reggeli, ebéd s vacsora — áll. Tudakozódásokra az 
intézet igazgatósága felel. Kolozsvár, 1897. junius 
5-én. P o k o l y József s. k. th. tanár, előljárósági 
jegyző. S z á s z Domokos, püspök, mint elnök. 

Az eperjesi Collegium theologiai internatusának 
szervezéséhez és fenntartásához adományaikkal a 
következők járul tak: A collegium pénztára az 
1896/7 évre 160 frttal, a coll. konvictusi pénz-
tár 140 frttal, (fűtés, világítás kiszolgálat értéke) 
az eperjesi egyház a Schwartz-féle alapítvány ka-
matjával 100 f r t ; Farbaky József nyíregyházi 
lelkész s egyet, egyházi főjegyző 5 frt, Dessewffy 
Pál (Margonya) 10 frt, Thern László gyűjtőivón 
Iglón 3 frt 50 kr., (Thern László 1 írt, Gara 
Jenő 50 kr., Geyer Gyula 2 f r t ) ; Doleschall La-
jos ev. lelkész gyűjtőivén (Lajosfalva) 17 frt 50 
kr., (Lajosfalvi egyház 5 frt, Doleschall Lajos 2 
frt. Doleschall Lajosné 1 frt, Doleschall Katicza 
1 frt, Doleschall Ilona 1 frt, Szabó Lajos 50 kr., 
Fakla János 1 frt, id. Chotvas János 50 kr., Tor-
day Mihály 1 frt, Nechuta József 50 kr., Povolni 
Márton 50 kr., Matárik 50 kr., Mapunik János 50 
kr., Petrás András 30 kr., Kovách János 1 frt, 
özv. Doleschall Istvánné 60 kr., Doleschall Etelka 
60 kr.) A tá l ja i egyház gyűjtőivén 1 frt 53 kr., 
(Hajász Pál 45 kr., Sóhalmi György 28 kr., Do-
rosnyák Károly 10 kr., L. D. 10 kr., Zathureczky 
Ervin 10 kr., Győryné 20 kr., Koller 10 kr.. ifj. 
Sóhalmi György 10 kr., Toperczer Imre 10 kr.) 
A vázseczi egyház gyűjtőivén 16 frt 70 kr. (Oká-
lyi Adolf ev. lelkész 2 frt, Okályi Viktor theol. 
1 frt, Okályi Géza jogh. 1 frt, Pavelka Győző 
körjegyző Liptó-Szt.-Ivánban 1 frt, Okályi Aranka 
1 frt, vázseczi egyház 2 frt, Szokol körjegyző 1 
frt, Illavszky György tanitó 1 frt, Jan Szochan 
kurátor 50 kr., özv. Korupis Jánosné 50 kr., Si-
mor tanitó 50 kr., Onarets János csendőr 50 kr., 
Deutsch Róza 50 kr., Kircz Károly vendéglős 50 
kr., Kohn Ármin erdőgondnok 1 frt, Vazsecz köz-
sége 1 frt, Kircz Vilmos és fiai fakeresk. 1 frt, 
Martin Hibben 50 kr., Stefan Hibben 20 kr.) 
Klinczkó Pál ev. lelkész Hrussóról (Gömörm.) 1 
frt, Kis-Kéri ev. egyház gyűjtőivén 2 frt 60 kr. 
(Kocli József lelkész 1 frt, Maar József 20 kr., 
Hein Jakab 20 kr., X. Y. 10 kr., X. Y. 10 kr., 
Heinrich Hartmann 10 kr., Dietrich Georg 10 kr., 
Frank Dávid 10 kr., Fung Filip 10 kr., Falkens-
tein Sámuel 10 kr., Hütten Heinrich 10 kr., Roth 
József 20 kr., Lang Fülöp 10 kr., Christian Brüc-
ker 10 kr.) A kassai ev. magyar-tót egyház 2 
frt 50 kr,, eperjesi takarékptár 15 frt, eperjesi 
bankegylet 10 frt, eperjesi népbank 5 frt. Oros-
házi egyház 10 frt. Sáros-zemléni esp. pénztára 
5 frt, Hajdú János zsegnyei lelkész 2 frt, Sajó-

gömöri egyház 10 frt, Alsó-szkálnoki egyház 1 
frt 55 kr., Wack Péter ev. lelkész és neje Járe-
ken 3 frt, Kövii egyház gyűjtőivén 3 frt 85 kr., 
(kövii egyház 50 kr., kövii község 50 kr., Frenyó 
Lajos cand. theol. 1 frt, Petrenko János 1 frt , 
Ziman Dániel 30 kr., Jankó Mátyás 10, Bradofka 
Károly 50 kr.) Kontsek László ev. lelkész ivón 
Felső-Almásról 3 frt 50 kr. Kis-szebeni I. egy-
ház gyűjtőivén 6 frt 50 kr., (Lopusny Mátyás 50 
kr., Ludwig Hartmann 50 kr., Bohus Nándor 1 
frt, Scholtz Vilmos 30 kr., N. N. 50 kr., N. N. 
20 kr., Hoeffaer 1 frt, Kohl 20 kr., Kursina And-
rás 20 kr., Ehlers Hektor 1 frt, id. Marschalko 
Samu 50 kr.. Marschalko Tamás 20 kr., Gergelyi 
40 kr.) Matheóczi ev. egyház gyűjtőivón 9 frt 
50 kr., (matheóczi egyház 5 frt, Scholtz 2 frt, 
Hőncz lelkész 1 frt , Adriányi Sándor 50 kr., Alexy 
Frigyes 50 kr., Alexy Lajos 50 kr,) Geduly Hen-
rik Nyiregyházáról Hirsch báró intézettől 2 frt, 
győri ev. egyház 5 frt, Linberger István esperes 
Késmárkról 5 frt 20 kr., nyiregyházi ev. egyház 
5 frt, nagybányai egyház 1 frt, az eperjesi col-
legium ifj. gyámintézete 40 frt, az eperjesi egy-
ház gyámint. 5 írt 31 kr., eperjesi ev. nőegylet 
10 frt, Eperjes és vidéke egyház 11 frt 65 kr., 
(dr. Kakusz Béla 2 frt , . Hajdú Lajos 50 kr., Hajdú 
Gyula 30 kr., Hajdú Bertalan 30 kr., Korányi 
Lujza 10 kr., Ravasz Mihály 20 kr., Johann 
Schmidt 10 kr., Petrik György 20 kr., Gajdos 
András 15 kr., Anna Lintner 50 kr., Hamborszky 
Bertalan 50 kr., Amália Kubik 30 kr., Miklósi Mi-
hály 50 kr., Meliorisz Lajos 1 frt, magyar-tót 
egyház 3 frt, Nóvák Mihály ev. lelkész 1 frt, Pál 
Endre 1 frt.) Az eperjesi ev. I. egyházban ada-
koztak: dr. Smidt Gyula 10 frt, Kubinyi Albert 
5 frt, dr. Mosánszky Győző 5 frt, dr. Mosánszky 
Titusz 3 frt, Bergmann Nándor 2 frt, dr. Pros-
per Adolf 2 frt, Klefner Gyula 3 frt, dr. Sarudy 
Vilmos 2 frt, Bielek László 10 frt, Dessewffy La-
jos 5 frt, Bohrandt Vilmos 5 frt, Mérey Aurél 5 
írt, dr. Horváth Ödön 5 frt, Mayer Endre 5 frt, 
Oszvald Tivadar 1 f r t 50 kr.. Oszvald Károly 1 
frt , Gasch János 1 frt, Csengey Gusztáv 5 frt, 
az iglói főg. ifj. gyámint. egylet 10 frt, a nyír-
egyházi fog. gym. ifj. gyámint. egyet. 5 frt. Ösz-

szesen 717 frt 39 kr. — Midőn az itt megnevezett 
jótevőinknek intézetünk s ifjúságunk nevében, há-
lás köszönetet mondok, egyűttal kérem barátainknak 
s jóakaróinknak szives támogatását továbbra is, 
különösen pedig kérem azokat, a kiknek gyűjtő-
iveket küldtem s eddig azokra semmi választ 
nem kaptam, hogy méltányolják önzetlen fárado-
zásunkat s a szeretet-intézetet, melyet csak szives 
gyámolitás mellett tarthatunk fenn, lehetőleg támo-
gassák. Eperjes, 1897. júl. 17. M a y e r Endre 
theol. tanár. 

A p á C Z á k . A szegedi apácza-tanintézet értesítő-
jében arról is van szó, hogy a magyarországi 



zárdákban működő apáczák száma mennyire rug 
s hogy Európában és Amerikában hány apácza 
van. A kimutatás azt konstatálja, hogy az apáczák 
évről-évre szaporodnak s hogy növekvőben van 
ama leányok száma is, akik az apáczáktól nyer-

nek oktatást. A mindinkább terjedő vallástalanság 
tehát a tanítással foglalkozó apáczákra s ezek 
növendékeire nincs befolyással. A magyarországi 
tizennyolcz zárdában ez évben 314 apácza mű-
ködött 232 jelölttel együtt s ezek összevéve 9532 
leánygyermeket oktattak. Az elmúlt esztendőhöz 
viszonyítva a tanitó apáczák ötvenegygyei szapo-
rodtak, a növendékek pedig majdnem ezerrel. 
Jellemző, hogy az 1896-ban Debreczenbe küldött 
öt nővér és egy jelölt váratlan eredményt ért el. 
A kálvinista Rómában, ahol felsőbb leányiskola 
is van, annyi növendék jelentkezett, hogy egy ré-
szüket nem lehetett elfogadni. Ily körülmények 
között a debreczeni apáczaiskolát kibővítik, még 
pedig a régi zsinagóga telkén, amit harminczöt-
ezer forintért megvettek. Ebben a kálvinista fé-
szekben tehát mihamar nagyobbszabású apácza 
tanintézet lesz, amelynek jövőjében erősen bíz-
nak. Az apáczák egyébként az egész világon sza-
porodnak. Az ez évi kimutatás szerint Európában 
2 3 1 zárdában 2079 apácza és 1244 jelölt mű-
ködik. Amerikában pedig 2480 apácza és 388 
növendék 229 zárdában ad oktatást. Tavalyhoz 

képest az apáczák száma 123-al növekedett, a 
növendékek száma pedig a 150 ezret érte el. 

A trencséni egyházközség egyhangúlag K r i z s á n 
Zsigmond kis-sztankóczi lelkészt választotta meg. 

A miskolczi ág. h. ev, egyházközség 125 oldalra 
terjedő „Evkönyve" az egyházi és iskolai élet min-
den mozzanatait felöleli. Az egyház tisztviselői, ta-
nácsa, bizottságai után az istenitisztelet és egyházi 
cselekmények körüli eljárás részleteit •— tekin-
tettel az egyházpolitikai törvények folytán beállott 
ú j viszonyokra — ismerteti. Megkereszteltetett 84 
gyermek, de az állami anyakönyvben 1896-ban az 
egyházhoz tartozó tiszta és vegyes családok új-
szülött gyermekeinek száma 149-et tett ki; ezek 
közül 81 az ev. egyháznál, 68 pedig más egyhá-
zaknál kereszteltetett; az 1868-iki törvény szerint 
a vegyes házasságokból az egyházhoz tartozó új-
szülöttek közül 32 nem kereszteltetett az ev. egy-
háznál, eskettetett 29 p á r ; az állami anyakönyvbe 
az egyházhoz tartozó tiszta és vegyes 43 házassági 
kötés lett bevezetve s igy nem esküdött az ev. 
egyháznál 14. Confirmáltatott 36 gyermek, úrva-
csorával élt 589 egyén, áttért 1, kitért 2 egyén. 
A stóla „szabad adománynyá" lett a lelkész szabad 
elhatározásából változtatva azért, hogy annak kel-
lett fizetése ne legyen ok vagy ürügy az egyház 
kegyszereinek és szolgálatának mellőzésére. — Az 
algymnasium beszüntével (1888.) az egyház külön 
vallástanári állást rendszeresített, melyre H r o -
n y e c z József volt püspöki titkárt választotta meg. 

A vallástanítás az összes elemi és középiskolákba 
járó hitsorsos növendékeknél csoportosítva tandíj 
fizetése nélkül végeztetik. Résztvettek ezen oktatás-
ban 246-an. Az elemi iskolába járt 186 gyermek 
s ezek közül 67-en részesültek segélyben. A be-
szüntetett algymnasiumi tőkealap jelenleg 21,437 
frt 43 kr. ; a tőke kamata nagyrészben a tőkéhez 
csatoltatik, másik része a vallástanári állás fenn-
tartására és tudományos pályára készülő szegény-
sorsú ifjak segélyezésére fordittatik. Az 1858-ban 
alapított ..Nőegylet" az elöljárók példaadása és 
áldozatkészsége folytán mindinkább valósítja szép 
czéljait : a szegény iskolás gyermekek gondozását 
s együtt az egyház iskoláinak fenntartásához az 
évi segélynek megadását, sőt kedvessé vált „Thea-
estélyein" a miskolczi társadalom is kifejezi irá-
nyában felülfizetéseiben fénylő módon nyilvánuló 
elismerését. A mult évi „Thea-estély" 627 frt 15 
krt jövedelmezett. Az egyház mult évi pénztári 
forgalma 274,281 frt 01 kr. volt; ez évi költség-
vetésében 10,607 frt 24 kr. van felvéve. Az egy-
ház vagyona 121,101 frt 52 kr. Nyugdijalapja: 
6870"71 frt, filléregyleti alap: 14717 frt, ápolcla-
temetői alap: 7725 '60 frt, elemi iskolai a lap: 
28017-79 frt, nőegyleti alap: 1 1 6 1 5 3 1 frt stb. 
Az egyház a mult évben nagy építkezésbe bocsát-
kozott : templomot, paplakot, a régi gymnasialis 
épületeket tetemes összeggel renováltatta, 14,000 
frt értékben a kor kívánalmainak megfelelő ú j 
iskolát építtetett, melyet októberben át is adott ren-
deltetésének ; továbbá építtetett a szomszédos 1893-
ban 38,000 frton megvett emeletes ház és a pa-
rochia közötti nagy beltelken egy-két emeletes épü-
letet 5 bolti helyiséggel és 18 lakrószszel. Költ-
ségeinek fedezésére 130,000 frt kölcsönt vett fel 
268,000 frtra felvett betáblázható ingatlanaira a 
magyar Jelzálogbanktól Budapesten 60 évre, évi 
4'70%-li törlesztés és kamatfizetés mellett. Segítse 
az úr kegyelme ezen nemes egyházat nagy vállal-
kozásában s legyen az az egyház jövőjének egyik 
biztositéka. Növekedjék a hitben, a szeretetben és 
a reménységben ! 

A k é z s m á r k i á g . h , ev . ker. lyceum részint saját, 
részint az egyházközséggel közös alapokkal bír. A 
lyceális alap mult évi vagyon állapota: 62610 
frt 55 kr., mely az ú j lyceumi épület értékével 
111064 frt 20 krt képvisel; a schmeeksi R a i n e r 
János György alapé: 21064 frt 93 kr., a J ó n y 
Tivadar alapé: 214192 frt 48 kr., a J ó n y Ti-
vadar tartalék alapé: 57116 frt 44 kr., ösztöndíj 
alapé: 11801 frt 78 kr., tanári nyugdíj alapé: 
10803 frt 40 kr., könyvtári alapé: 1237 frt 44 
kr., muzeumi alapé: 375 frt 16 kr., tápintézeti 
alapé: 3421 frt 47 kr., konvictusi alapé: 5936 
frt 33 kr., felszerelési alapé: 986 frt 60 kr., 
közös kiadások vagyonállapota 141 frt 58 kr., 
ú j alapítványé: 21246 frt 22 kr., kórház alapé: 
3*272 frt 65 kr., régibb nyugdíj alapé: 3801 frt 



21 kr., ujabb nyugdíj alapé: 5235 fr t 48 kr., 
G - e m r a alapé: 29121 frt 49 kr., T h u m e r J. 
alapítványé: 3797 frt 15 kr. Melyik iskola ren-
delkezik még ilyen alapokkal?! 

KÜLFÖLD. 

Bécsben n új r. kath. templom építése van 
tervbe véve. Egy-egy templomot 2500 ember be-
fogadására terveznek, számítva egy-egy paroehiát 
25—30,000 lélekre. Egy-egy ú j templom és plé-
bániaiak építésére 400.000 frt költség van terv-
be véve. 

A badeni föegyház tanács értesítést adott ki a 
lelkészeknek a sociális kérdésekhez való álláspont-
ját illetőleg. Az értesítésben a következőket olvas-
hat juk: „A keresztény és nemzeti sociális törek-
vések főleg a fiatalabb lelkészek soraiban nem 
egy követőre találnak. E felett nem csodálkozunk. 
Hiszen a mostani helyzet minden jóra való em-
bert annak meggondolására ösztönöz, mi módon 
lehetne a mostani társadalmi állapotokon a nép 
javára javítani s azokat a veszedelmeket — me-
lyekkel a social-demokrata mozgalom az államot 
és a polgári társadalmat fenyegeti — megelőzni. 
Ennek daczára azonban nem tartjuk feleslegesnek 
figyelmeztetni a lelkészeket arra, hogy az ilyen — 
bár a legjobb akaratú — törekvések által az ő 
hivatásuk lelkiismeretes betöltése által a szó leg-
nemesebb értelmében véve sociális téren működ-
nek, a midőn az egyes néposztályok szivébe a 
valláserkölcsi kötelességeket vésik, a melyeknek 
teljesítése a társadalmi béke javára esik. Oly in-
tézkedések, a melyek a sociális kérdés megoldá-
sához az állam részéről szükségesek, igazi állam 
ós nópgazclaságtani, kérdések csak az olyanok által 
magyarázhatók meg helyesen, a kik azokban jár-
tasabbak, mint a lelkészek általában lehetnek. A 
lelkészek socialpolitikai tevékenységének soha se 
szabad olyannak lennie, hogy a lelkészi hivatal 
gyakorlását akadályozza akár az által, hogy sok 
időt vesz igénybe, akár pedig az altal, hogy a 
gyülekezet egy részének bizalmát megingatja!" 

A szabad egyházias sociális párt nem régiben 
tartott conferencziáját, mely Stöcker, Weber és 
Daumann lelkészek elnöklete alatt Kasselben tar-
tatott meg, mintegy 400 személy látogatta, kik 
többnyire a lelkészi karból kerültek ki. Az első 
napon a helyőrségi templomban tartott istenitisz-
telet alkalmával Daumann lelkész prédikált az Üd-
vözítőnek azon szavai felett: „Ti vagytok a világ 
sava!" Az erre következő előértekezleten Stöcker 
rövid visszapillantást tett a keresztény-socialis moz-
galom fejlődésére, a mely az utóbbi időben lan-
kadt. A következő napon tartott nagygyűlésen ismét 
Stöcker értekezett: „A reformátiói egyház veszé-

lyeztetett helyzetéről a sociális téren." Kiinduló 
pontját az egyház iránt minden téren tapasztalható 
közöny képezte ! Ennek megszüntetésére követeli 
1) a tiszta evangeliumi tudomány ápolását szó-
széken és kathedrán egyaránt ; 2) erősebb egyházi 
fegyelmet; 3) az egyház fokozottabb befolyását 
az egyházi elöljáróságok és a theologiai tanszékek 
betöltésénél; 4) az egyes társadalmi körök élén-
kebb részvétét az egyházi élet terén. Utána kö-
vetkezett jur dr. Düncker, a ki „az egyház soci-
ális működésinek jogosultsága és korlátairól" ol-
vasott fel. Végül Lie. Weber : „az egyházias mű-
ködés előmozdítására szükséges munkabizottságok 
alakításáról" értekezett, a melynek alapján a gyűlés 
4 ilyen bizottságot szervezett: 1) a hitvallási és 
egyházjogi, 2) evangelizáczió ós társadalmi, 3) 
sociális, 4) irodalmi és művészeti bizottságot. El-
határozta egyszersmind a gyűlés, hogy czóljainak 
előmozdítása tekintetéből vagy ú j lapot alapit vagy 
valamely már létező egyházi lappal összekötte-
tésbe lép. 

A chinai protestáns missio a jelen évben éri el 
90-ik évfordulóját annak, hogy az angol Morrison, 
mint első protestáns téritő Kamionban letelepedett 
s megkezdte működését a bibliának chinai nyelvre 
fordításával. E munkával ma 139 ember foglal-
kozik, a kik között már chinaiak is munkálkodnak, 
mint protestánsok. 

A jezsu i ta rend az 1826-ik évben 14251 tagot 
számlált, köztük 6000 „páter," 4416 „novicius." 
Németországban 1662, Spanyolországban 1002, 
Francziaországban 1633, Angliában 984, Olasz-
országban 789 „jezsuita atya" működött a szellemi 
élet mezején. A 22 tartományba beosztott rend 
tagjai behálózzák az egész világot s harczolnak a 
pápaság hatalmáért. 

A lelkészek íizetése Németországban, A bajoror-
szági ev. lelkészek egyesülete legújabban egy „át-
tekintést" adott ki, a melyben a 22 németországi 
országos ev. egyház lelkészének fizetése van fel-
tüntetve. A legtöbb országos egyházban a törzs-
fizetés 1800 márka. A legnagyobb törzsfizetést a 
szászországi lelkészek élvezik 2400 márkával, az-
után jön Anhalt, Braunschweig, Schwarzburg, Rudol-
stadt 2100 márkával, Württemberg 2000 márká-
val. A legtöbb országos egyházban következetesen 
keresztül van vive a szolgálati korpótlék, a mely 
a fizetést többnyire igen tekintélyes összegre emeli. 
A 30-ik szolgálati év után kap a bajor lelkész 
2700 márkát, a szász 4500 márkát, az anhalti 
5000 m ; az altenburgi, koburgi, hesseni, olden-
burgi, hannoverai, porosz, a reimszi stb. 3600 már-
kát. — A legkisebb fizetést kapják tehát a bajor 
lelkészek. Váljon lesz-e nálunk olyan idő, a mikor 
mi ezt a legkisebb fizetést legnagyobb gyanánt 
kapjuk meg általjában? 



IRODALOM.] 
Dr. Szlávik Mátyástól külön lenyomatban (Zeit-

schrift für Kircheagesehichteből) megjelent ily 
czimű érdekes füzet: Zur Geschichte des Anabap-
tismus in Ungarn. 

Evang, egyíázi szenile, A trencséni elnök-helyefc-
tesitésröl irván, a főesperes helyettese ellen nincs 
kifogása, hanem a felügyelő helyettese ellen igen. 
„A midőn gr. Z a y Miklós házasságra lépett, s 
feleségül egy gróf Károlyi-leányt vett, hangosan 
beszélték, hogy reversalist adott magáról, hogy 
összes gyermekeit a r. k. vallásban fogja nevel-
tetni. És ez a híresztelés nem lett megczáfolva, 
hanem megerősítve azon tény által, hogy r. kath. 
pap előtt esküdött, s fiait ís r. kath. templomban 
kereszteltette. Már pedig a rever.salisadás. felfo-
gásom szerint, oly egyházi vétség, a mely elkö-
vetőjét kell hogy minden néven nevezendő egy-
házi tisztség viselésére s hivatal betöltésére al-
kalmatlanná tegye." — (E sorokat tót és erdélyi 
szász egyházi lapok is átvették.) 

Kirchliche Blätter, Több számon keresztül fog-
lalkozik azon válaszszal, melyet a németországi 
Gusztáv-Adolf-egyletnek küldött a magyar gyám-
intézet elnöksége azon támadásokra válaszúi, me-
lyek a magyar kormányhoz beadott kérvény után 
hangzottak el. 

Protestáns Közlöny. „Mi az oka, hogy rólunk 
oly keveset tud a világ, oly keveset foglalkozik 
a saj tó? Valljuk meg őszintén: az, hogy élhetet-
lenek vagyunk. A magunk dolgát nem tudjuk elég 
hiven felkarolni, nyomoruságainkat nem tudjuk 
elég hiven föltárni; ügyeinket, bajainkat még egy-
más közt sem beszéljük meg ; vallásunkból meg 
éppen oly keveset csinálunk, hogy talán egy feleke-
zet sem oly lágymeleg, mint mi. Nagyjaink, világi 
méltóságaink, kik állásuknál, hivatásuknál fogva 
ügyünket évtizedekkel vihetnék elő egy-egy pillanat 
alatt, szavuknak súlyánál fogva százados mulasz-
tásokat pótolhatnának helyre : nehogy felekezeti 
érdekeknek láttassanak szolgálni, s nehogy az irán-
tuk táplált jó véleményt elveszítsék, inkább a kath. 
templomokba mennek imádkozni, sem hogy fon-
tosabb felekezeti érdekeinkért magukat ekszponál-
ják. Pedig, lia érettünk világi nagyjaink nem szálla-
nak sikra, lia ők nem forgatják a fegyvert, és 
vívják a harczot azzal a nemes elszántsággal, hit-
buzgósággal, mint dicső emlékű őseik tevék: bi-
zony, a mi óbégatásainkat nehezen hallják meg 
illetékes helyen, s ha netalán meghallják is, kevés 
hiteit adnak neki. De mindenesetre elóg nagy 
számú és tekintélyes világi főurainkat kell meg-
nyernünk, a kiknek úgyszólva kezeik közé van 
letéve az ország kormányzása, hogy országos gond-
jaik mellett, forditsanak egy parányi figyelmet a 
prot. egyházra és annak papságára is. Arra a 
protestáns egyházra és papságra, melyet csak az 

imént, mikor szükségük volt rá, olyan hazafias-
nak, olyan szabadelvűnek deklarálták, hiszen ennek 
ügye az ők ügye is, a haza ügye is. Most mu-
tassák meg, hogy igazi patrónusok, igazi gond-
nokok és eszközöljenek ki egy törvényjavaslatot, 
melynek czime ez lesz : a protestáns egyházak 
segélyezése és a protestáns lelkészi fizetések kipót-
lása. Addig pedig, ne vegyük le a kérdést napi 
rendről ; beszéljünk róla minél többet. Semper 
idem." 

„Girkevné L i s t y az egyetemes nyugdíjintézet-
ről czikkez. Az egyetemes lelkészi nyugdíjinté-
zetre vonatkozó törvényt most lépteti életbe az 
egyetemes közgyűlés. Az intézet szabályzatának ter-
vezetét Gl a u f dolgozta ki, a melyet egy ezen 
czélra kiküldött bizottság után az egyetemes köz-
gyűlés, s időközben a kerületek, egyházmegyék és 
egyházközségek is tárgyalni fognak. A munka tehát 
gőzerővel halad, hogy az intézet a jövő év elején 
már életbe léphessen s miután Glaufot a kalen-
dáriom egv kicsit megtévesztette s a munka nem 
haladhat törvényes módon felfele és lefele oly 
gyorsasággal, mint gondolta, azért kerülő utakon 
siettette az eljárást ; felfele bizottsági tárgyalások-
kal, lefele a tervezetnek „a világba" (Zelenka püs-
pök szavai) való szótküldésével. Igy jutott a ter-
vezet egynehányunknak kezébe. B a l t i k pnspök 
úr azzal a megjegyzéssel küldötte szét a terveze-
tét, hogy ahhoz mentül többen hozzá szóljanak. 
Mi tehát hozzá szólunk, de hogy az egyházaknak 
lesz-e idejök az ú j teher felől nyilatkozni, azt nem 
tudjuk s hogy nyilatkozatukat ama legfőbb hata-
lom — a mely ő belőlök ered — figyelembe ve-
szi-e, az kérdés. Nekünk úgy tetszik, hogy nem 
fogja figyelembe venni. G l a u f szerint a nyugdíj-
intézet az egyháznak „nagy és sürgős" szükség-
letét képezi ! Évszázadokon át nem volt sürgős ! 
Mi teszi oly sürgőssé most? A mostani egyház 
felfogása, a melynek jelszavai: magyar egyház, 
egységes állam: egyházegyetem, államhatalom: 
egyetemes közgyűlés közczél : az egyetemes gyűlés 
czélja, mindenható egyetemes gyűlés stb. szóval 
a centralisatió minden téren s az ezzel tökéle-
tesen egybevágó magyarizáczió. A nyugdijintézet, 
mint sürgős, szintén nem egyéb, mint az, hogy az 
evang. lelkész sorsa életében és halála után egy 
hatalom kezében legyen, a mely tartja, lesi, adóz-
tatja és jutalmazza a k ö z é r c l e k é s k ö z c z é l 
szempontjából. De feltéve, hogy ez az egyházegye-
tem az intézet felállításával csak kötelességót tel-
jesiti, akkor se lehet ez az intézet áldásos reánk 
nézve, — mert a teher, a melyet a lelkészekre 
és az egyházakra ró, nemcsak hogy nagy, hanem 
lehet mondani : elviselhetetlen ! A 60 frt belépő és 
28 frt tagsági clij a lelkészek 50°/o és arra kény-
szeríti, hogy kölcsönhöz folyamodjanak. Az egy-
házak 12 frtos járuléka a többi óriási terhek mel-
lett legalább is ellenszenves. Ezenkívül Gl a u f 



tervezete szerint ez az intézet nem egyéb, mint 
valóságos adóprés, a mely az egyháznak minden 
jövedelmét felfalja, az • államsegélyt éppen úgy, 
mint az özvegy járulékát, ha az ura esetleg a tag-
sági diját nem fizette. Ez azonban nem volna baj, 
ha azután a lelkészekről csakugyan úgy gondos-
kodna az intézet, mint a hogy kell ! De hát me-
lyik lelkész fog 400—600 frttal nyugdijba menni 
és mikor? Ha megöregszik! De hát mikor öreg-
szik meg? Gl a u f felemlíti, hogy a hivatalból való 
nyugdíjazás — a melyet báró P r ó n a y egy egye-
temes gyűlésen hangsúlyozott — ki van zárva, s 
a lelkész csakis a „saját kívánságára" megy nyug-
díjba ; hogy mit jelent ez a kifejezés, azt meg-
mondja nekünk a politikái élet. De hát ki fog oda 
kívánkozni? Kikap ja hát a nyugdijat? Az özvegy-
nek 200—300 frtnyi segély van Ígérve, de ezek-
nek is vigyázniok kell a §-okra, nehogy elveszítsék 
a jogot hozzá. De mindezek daczára a nyugdíjin-
tézet létesülni fog!" 

A Nemzeti iskola r.az erkölcstanitás az iskolában" 
czimű czikkében irja : Tény, hogy ifjúságunk nem 
ismeri az erkölcsöt, amikor az életbe lép, mert 
mig az iskola arra meg nem tanította, a társada-
lom még csak arra munkált, hogy netán meg-
levő erkölcsi fogalmat megrontsa s lelkiismere-
tén minél inkább tágítson. Nevelte a zsenge lel-
ket saját képére és hasonlatosságára s a mint a 
nap-nap után szaporodó bűnök, melyek egy-egy 
T a k á t s Zoltán-féle esetben mutatkoznak egész 
mesztelenségükben mutatják, nem tagadja meg 
mesterét a hű tanítvány. Itt elengedhetőleg kell 
valamit tenni az iskolának. Igen az iskolának, mert 
innét kell kiindulnia azon mozgalomnak, mely az 
ifjúság lelkiismeretét, cselekedeteinek éber ellen-
őrét edzze, erkölcsi értékét fejlessze s megadja 
az általános erkölcsi elvek ismeretét, melyeket a 
leendő e m b e r n e k ós polgárnak szem elől té-
vesztenie bűnhődés nélkül sohasem szabad. Itt a 
legalkalmasabb idő, amikor iskoláink tanterveinek 
új ra alkotásáról van szó, hogy bevigyük az isko-
lába az erkölcstant. Tudjon inkább valamivel 
kevesebbet az ifjú a kémiából, vagy a botaniká-
ból, de ismerje ama kötelességeket, melyekkel 
mint az emberi közösség tagja, a közjó érdekében 
tartozik. Csak egy órát minden osztályba az er-
kölcstanból, kiindulva, vonzóan előadva s bizonyos, 
hogy egy emberöltő multán megdőlnek a hamis 
erkölcsi fogalmak, lesz, a mi most nincs, e r k ö l -
c s i k ö z v é l e m é n y , elítélt és üldözött lesz a 
bűn és kevesebb is lesz a bűn. 

Az „ 1 8 4 8 — 4 9 - i k i Magyar Szabadságharcz Története" 
czimű nagyszabású illusztrált munkából most je-
lent meg a 84.ik füzet, a melyben G l r a c z a 
György a világosi gyásznapot közvetlenül mege-
lőző eseményeket mondja el a nála megszokott 
érdekességgel. A füzet illusztrácziói ezek: B e m 
tábornok körútja a temesvári csatamezőn 1849. aug. 

9-én, a temesvári ütközet első hírvivője, K o s s u t h 
és G r ö r g e i utolsó találkozása 1849. aug. 10-én. 

Sárospataki lapok. „A katholikus autonomia és 
a nem katholikus papok kongruája" szerzője egy 
nagyon komoly szót intéz mindazokhoz, a kikre 
rá van bizva ez időszerint a magyar protestáns 
egyház ügyeinek vezetése: „a mennyiben a róm. 
kath. autonomiai mozgalmakkal kapcsolatban olyan 
irányzatok állhatnak elő, sőt máris olyan felfogás 
nyert kifejezést, a melyek által a protestánsok tör-
vény biztosította jogai hatályon kivül helyeztethet-
nének s egyenesen arra irányul, hogy az u. n. 
protestáns kongrua összeköttetésbe hozassék a r. 
kath. autonómiával : egyházunk, vallásunk és hazánk 
iránt való kötelesség az idejekorán állás foglalás, 
a melyből értse meg a magyar kormány, értsék 
meg a r. kath. honpolgárok, hogy mi protestán-
sok nem álljuk útját a r. kath. autonomiai szer-
vezkedésnek, mint belkörű intézmény létrejövete-
lének. de az ellen határozottan tiltakozunk, hogy az 
országos törvények által biztosított jogok érvényes-
sége egy felekezet érdekei által ellensúlyoztassék!" 

Magyar állam. „Az állami felügyeleti jognak, 
mint minden jogállamban minden jognak egyen-
lőnek kell lennie az összes elismert és bevett 
vallásokkal és felekezetekkel szemben. Igy kívánja 
azt a jogegyenlőség. Világos tehát, hogy mindaz, 
amit ez állami jog sérelme nélkül a protestáns 
autonómia hatáskörébe vont, mindaz a kath. 
autonómiát is megilleti s amennyiben e jogok a 
kath. egyház szervezetével összeférnek, részünkről 
igénybe vehetők és megkövetelhetők. Végtelen 
nagy fontossággal bir e tétel a nagyobb javadal-
makra való kijelölésnél, a kath. alapok átvételénél, 
kezelésre és ellenőrzésre egyaránt, nemkülönben 
az iskolai autonómiánál, szóval épen azon főkérdé-
seknél, melyeken a kath. autonómia sarkallik. Az 
állami felügyeleti jogot respektálni kénytelenek 
lévén, egyedül ez a mód marad fenn számunkra, 
hogy úgy a korona, mint a közvélemény előtt 
megvédhessük követeléseinknek jogszerűségét s a 
vallásszabadság, alapjára helyezkedvén, magunk 
mind ama jogokat megköveteljük, megköveteljük 
pedig az állami érdekek sérelme nélkül, melye-
ket a protestánsok birnak, sőt ha még igy is 
akadályokba ütköznék, autonómiai jogkörünknek 
igazságos megállapítása fel kell hívnunk protestáns 
atyánkfiait is a közös védelemre, világos lévén, 
hogy ha az állam nekünk az általuk bírt jogkört 
meg nem adja, az ő szabadságaik sem lehetnek 
kellőleg biztosítva az állami mindenhatóság irány-
zatai elől. Ne féljünk a protestánsok autonómiá-
jától, sőt tekintsük azt egyenesen zsinórmértékül 
az állami felügyeleti jognak és követeljük magunk 
számára ez autonómiának az állammal szemben 
birt minden jogait." — (Lám: mennyire tudják a 
törvény, az igazság azon részét, mely a j o g o k r a 
vonatkozik, s mennyire elfelejtik a törvény és-



igazság azon részeit, mely a t e r h e k r e vonatkozik. 
A protestáns autonómia igazán autonómia: maga 
szabja meg magának a törvényt, nem egy külíöl-
di hatalom, mint a római pápa; továbbá tiszte-
letben tart ja az állam jogait és érdekeit s nem 
akarja azt a maga szolgálalába hajlani; maga,vi-
seli az önkoimányzat terheit s nem támaszkodik 
az állam adományaira. Ez a nagy különbség, a 
miről elfelejtkezni nem lehet, nem szabad!) 

Kérdés. 
Közgyűlés, képviselőtestület, egyháztanács az 

egyházközség liárom szerve az önkoimányzatban. 
A hatáskör azonban nincs közöttük elég határo-
zottan elosztva. Az Alkctmány szerint lehet: 1. 
közgyűlés a 44. §. teljes hatáskörével ; 2. közgyű-
lés a 44. §. hatáskörével, de e. h. i. nélkül ; 3. 
közgyűlés csak a lelkész és képviselőtestület meg-
választásának jogával a 48. §. szerint; esetleg 4. 
közgyűlés a lelkész és képviselőtestület megválasz-
tásának jogán kivül még más, p. o. tanitóválasz-
tás jogának megtartásával ; 5. egyháztanács csak 
az 55. §. hatáskörével; 6. egyháztanács a 48. §. 
szerint a 44. §. e. h. i. pontjával bővitve ; 7. 
képviselőtestület a 48. §. szerint a közgyűlés ha-
táskörével, de a lelkész és képviselőtestület meg-
választásának joga nélkül ; 8. esetleg képviselőtes-
tület a közgyűlés más jogainak, p. o. a tanitó 
választásának jogával is felruházva. A törvény in-
tézkedése azonban nem elég határozott. Lehet 
űgy is érteni, hogy ha valamely nagy gyülekezet 
képviselőtestületet alkot, azt csak űgy teheti, ha 
annak a lelkész és képviselőtestület megválasztá-
sán kivül minden jogát átadja a 48. §. utolsó 
szavai értelmében. Kérdés : lehet-e egyháztanácsra 
ruházni a 44. §. e. h. i. pontjain kivül más jo-
gokat is, p. o. a 44. §. c. f. pontját. Vagy ha 
a közgyűlés ilyen jogokat kisebb testületre akar 
átruházni, az a kisebb testület már egyháztanács 
nem, ele csak képviselőtestület lehet? Vagyis hol 
végződik az egyháztanács és hol kezelőelik a kép-
viselőtestület hatásköre? Lehet-e — az egyházta-
nács módjára — képviselőtestület szűkebb vagy 
tágabb hatáskörrel felruházva a 48. §. szerint? 
A szabályrendeletek folyamatban levő készítésénél 
ezek igen fontos kérdések, melyeknek tisztázása 
nagyon kívánatos és szükséges ! 

T E M E T Ő . ! 

Sass János csöngei nyug. tanitó. 
Somogymegyében N.-Pátróban hivataloskodó 

S a s s János és G y ő r é Éva szülőktől 1810. jan. 
18-án származott. Atyja e gyülekezetben az 1804. 

évtől kezdve az 1849-ig tanitói hivatalt viselt. Ezen 
gyülekezetben kezelte meg elemi iskolai tanulmá-
nyait, hol 12 éves koiáig kivivta a jó irás, szám-
vetés, valláshoz tartozó erényes kiképeztetéset és 
kiváló éneklési tehetséget. Így ezek után a csur-
gói ref. collegiumba vitetett s ott három év alatt 
a latin nyelvet szigoiű támlás mellett annyira 
vitte, miszerint azt beszédben is képes volt hasz-
nálni. Imént Sopionba vitetett, hol syntaxist, poé-
sist, retorikát tanult. Bevégezvén ezen osztályokat, 
a beteges telpéczi tanitó mellé kéretett s küldetett 
ki, mint a legs'olidabb magaviseletű és jó éneklő ; 
100 frt és teljes ellátással dotált segédtanítói ál-
lásra. A teljes ellátás abból állt, hogy mindennap 
más-más szülő hivta meg ebédre. A tanulók száma 
190 volt, de ezeket 1829. clecz. 23-ig taníthatta, 
mert az épp karácsonynapján a győr-szemerei gyü-
lekezetbe tanítónak megválasztatott. A tanitói fizetés 
állott: 150 frt készpénz, 18 pm. rozs és 4 pm. 
búzából, egy szekér széna s annyi szalma, 2 ölfa 
és egy hold kukoricza földből, tanítvány 15—20, 
tandíj 1 frt. Ezen állomásán nősült meg, nőül 
véve a bőnyi születésű Z e l l e r Zsuzsánnát. Innét 
1834. okt. 10-én a vasmegyei csöngei egyház 
hivta meg rendes tanítójának, mit el is fogadott, 
hói 1894. évig működött. Itt, mint 50 éves tanitó 
kapta a koronás ezüst érdemkeresztet, itt tar-
totta meg a gyülekezet 60 éves tanitói jubileumát 
1889. év aug. 7-én a templomban. Mely alkalom-
mal a megyebeli lelkészek és tanitók személyes 
megjelenésükkel üdvözölték és méltatták, nem 
szólva a már őszbecsavarodott hajú tanítványok-
ról, kikuek megjelenésük és hálás tiszteletet adá-
suk meghatotta a jelenlevőket; továbbá a nagy-
számú rokonokról. Nyugalomba vonulása után még 
három évig unokájánál, ki örökölte nagyatyja hi-
vatalát — lakott s 1897. július hó 4-én 88 éves 
korában halt meg. Temetését a csöngei ev. egyház 
rendezte. A szertartást három lelkész végezte. 
H ü t t e r Zsigmond helybeli lelkész a háznál mon-
dott gyönyörű költői ihlettségű imát, a templom-
ban V a r g a Gyula bönöczki lelkész-esperes tar-
tott megható beszédet, feltüntetve a megbolelogul-
tat olyannak, mint a ki igazán bevégezte az életét 
és nemesen töltötte be hivatását, űgy is mint ta-
nító, űgy is mint családapa. A temetőben N a g y 
Sándor nemes-elomolki lelkész, volt esperes, mon-
dott imát, elbúcsúztatva övéitől a drága hallottat. 
Végezetül a tanitói kar gyászdalt énekelt. 

A bolelogultnak nyugalomba vonulásakori sza-
vait idézem : „Elég immár az Istennek hozzám 
volt nagy irgalma és kegyelme ! Ily hosszú időkön 
keresztül megtört testtel csak azt mondhatom: a 
lélek ugyan kész, de a test erőtelen; habár jelen-
leg nyugalomba helyeztetve vagyok is, vágyódom az 
örök nyugalom helyére költözködni." — Immár 
ott nyugszik ő. Lengjen porai fölött béke ós áldott 
emlékezet ! 



ÜZ E|NE TEK. 
Az egyházmegyei jegyző urakat tisztelettel ké-

rem, szíveskedjenek az egyházmegyei gyűlésekről 
tudósítást küldeni, különös figyelemmel az olyan tár-
gyakra, melyek a kerületi gyűlések határozata alá 
is kerülnek. — A középiskolák igazgatóit tisztelettel 
kérem, szíveskedjenek a lap^számára értesítőt kül-
deni ismertetés végett. — H . 0« Köszönöm. Ha min-
denki megírná, a mi az ö vidékén érdekes tör ténik : 
akkor nemcsak a mostani olvasók érdeklődését elé-
gitenök ki, hanem megirnók egyszersmind korunk 
történetét is — az elszórt adatokban. — B . B . A 
nyomdász irt azon ügyben, de választ még nem ka-
pott. — P . S . A legközelebbi számban. 

ŒP 3-137" 3 L Z S L J t . 
A nyíregyházi ág. hitv. ev. egyház pályá-

zatot hirdet a segédlelkész-hitoktatói állásra. A 
kérvény f, évi aug. hó 1-éig Májerszky Béla egyház-
felügyelőhöz nyújtandó be. A jelölt az egy-
ház óhajára és költségén esetleg próba-
szónoklatra is köteles eljönni. 

Feltételek: 1. K ö t e l e s s é g e i : a) A két 
rendes lelkészszel váltakozó sorrendben, 
szükség esetén őket helyettesítve is, ma-
gyar és tót nyelven a lelkészi teendőket 
teljesíteni, b) A közs. polg. leányiskolá-
ban heti 4, a közs. ipariskolában heti 1, 
a törvsz. fogházban kéthetenként 1 órá-
ban a vallástanitást végezni. — 2. J a v a -
d a l m a z á s a : a) Mosást és kiszolgálást 
kivéve, teijes ellátás (két szobából álló lakás, 
fűtés, világítás, évenként felváltva a ren-
des lelkészek egyikének asztalánál való 
élelmezés.) b) készpénzben egyháztól 340 frt, 
közs. polg. leányiskolától 50 frt, törvsz. 
fogháztól 50 frt és némi mellékjövedelem. 

Az állás f, é, aug, 15-én foglalandó el. 
Kelt Nyíregyházán, 1897. július hó 

11-én tartott egyh. tanácsülésből. 
41 2—2 E g y h á z i e l i i ö k « é g . 

M Sub-Lechnitz ev. leányegyházá-
II ban a 

11 levita-tanitói állomás 
S 
H betöltendő. — Fizetés lakáson ki-
l l vül készpénz 3 0 0 frt, egyéb 150 frt. 
Ü Tannyelv: német, Kérvények inté-
H zendők Ljpták Tivadar lelkészhez Top-
^ porczra aug. 15-ig. 88 3-3 

Pályázati hirdetmény. 
A b,-gyarmati ág. ev. egyháznál a kántor-

tanítói állás megüresedvén, arra a,z egyház-
nak f. évi július hó 22-én tartott ülést ha-
tározatához képest ezennel pályázat nyit-
tatik. — AZ állással — a megfelelő ter-
mészetbeni lakáson kívül — egybekötött 
javadalmak főbb vonásokban a követke-
zők: 1. Készpénz fizetés 205 frt. 2. Föld-
jövedelem ez időszerint haszonbérlet útján 
105 frt. 3. Cansipátió czimín minden tel-
kes gazda után egy kiló kétszeres és min-
den zsellér után lU kiló. 4. Hat öl fa. 5. 
Hostiatio 6. Alapokból 38 frt évi jövede-
lem, 7. Házasság kihirdetési ós temetési 
stóla jövedelem. 8. Tandíj tanulóként 2 
frt 50 kr. s egy csirke (a tanulók száma 
70-re tehető.) — A pályázati kérvények 
folyó évi augusztus 10-ig dr. Kossaczky Arnold egyházi 
főjegyzőhöz B,-Gyarmatra küldendők, a kinél a 
hivány is betekinthető. — Az egyház a 
próbára való meghivási jogot magának 
tartja fenn. 42 l—1 

Kelt B.-Gyarmaton, 1897. július 22-én. 

BALTIK FRIGYES s. k. SZTRANYAVSZKY GÉZA s. k. 
püspök-lelkész. felügyelő. 

Pályázat. 
Az orosházi ág. hitv. ev. egyházban 

két tanítói állomás betöltendő. — Javadalom: 
egyiknél lakás, 5 0 0 frt, 12'5 hl. búza, 2 0 kr. 
beirási d i j ; másiknál 150 frt lakbér, 5 0 0 frt, 
12*5 hl. búza, 5 0 kr. beirási dij. Kántori teen-
dők is végzendők, sor szerint. (Nyug-
dijalapúl a közokt. min. 615 és 655 frtot 
állapított meg.) Az áthelyezés jogát az 
egyház fentartja és kiköti, hogy a 
megválasztandó tanitó aláveti magát 
azon szabályrendeletnek, melyet az 
egyház az előléptetés (mehet 1300 
frtig) és a korpótlék ügyében törvé-
nyes módon megállapít. 

Az állás szept. 1-én foglalandó el. 
A pályázati iratok aug. 10-ig kül-

dendők hozzám Orosházára. 

43 2—1 V e r e s J ó z s e f 
igazgató lelkész. 


