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E M G . mm I S ISKOLA 
E l ő f i z e t é s d i j a : 

Egész évre . . Ö frt 
Fé l év re . . . 3 „ 
Negyed,évre 1 f r t £ » 0 kr. 

Egy szám ára 1 2 kr. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
— - — 

Felelős szerkesztő és kiadó : 

V E R E S J Ó Z S E F . 

H i r d e t é s d i j a : 
Egész oldal 
Fél o lda l . . 
Negyed oldal 
Ennél kisebb 

« frt 
^ „ 
« » i . 

Bélyeg külön 3 0 kr. 

Az ág. hitv. ev. egyház tanügye az 
1895|6. tanévben. 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. minister 
•évi jelentéséből a következő adatok érdeklik köze-
lebbről a mi olvasóinkat. 

Az arányok számításánál és megítélésénél min-
dig emlékezetben kell tartani, hogy felekezetünk 
népessége 1.180,000, vagyis a népesség 7'78%-a. 

A budapesti tudományegyetemen a jog- ós 
államtudományi szakon az 1895/6-i tanév első felé-
ben 241 ág. hitv. ev. hallgató volt (8%), az or-
vostudományiban 70 (8%), a bölcsészettudományi-
ban 82 (16%), a gyógyszerésziben 15 (12%); 
együtt 458 (9%). Az átlagot felülhaladtuk valami 
kevéssel. 

A tanárképzőintézet tagjai között 12 evang. 
volt (14%). 

A kolozsvári tudományegyetemen tanult 45 
evang. (6%), a tanárképzőben 7 (9%). 

A kolozsvári tudományegyetemen tanult 45 
evang. (6%), a tanárképzőben 7 (9%). 

A budapesti műegyetemen 123 (10%) evang. 
tanult; a vidéki jogakadémiákon 124 (11%). 

Középiskolája volt felekezetünknek: 22 gym-
nasium, 3 reáliskola (az összes e fajta iskolák 
13%-a) ; az izraelitáknak csak egy reáliskolájuk volt. 

Ezen 25 középiskolába-6222 tanuló jár t ; még 
pedig r. kath. 1029, g. kath. 177, g. keleti 232, 
ág. h. ev. 3245, ev. ref. 545, unitárius 8, izrae-
lita pedig 986. Vagyis hiveink nagy áldozatával 
fentartott középiskoláinkban a növendékeknek csak 
fele ág. hitv. ev. 

A középiskolákba összesen 5190 ev. ifjú járt ; 
állami rendelkezés alatt álló középiskolába 1003, 
állami vezetés alatt állóba 503, g. kel.-be 4, ev. 
ref.-ba 327, egyesült prot.-ba 92, unitariusba 16, 
izraelita középiskolába egy sem, mert olyan nincs. 

A mi felekezetünk tehát távolról sem veszi oly 
mértékben igénybe más felekezetek iskoláját, mint 
azok a mienket. 

Felekezeti középiskoláinkban 220 rendes ta-
nár és 29 helyettes tanár tanitott. 

Középiskoláink vagyona 3.700,549 frt, évi 
bevétele 685,269 frt, az államsegélyből kaptak 
101,800 frtot. Egy-egy tanulóra 16 frt 36 kr., 
egy-egy evang. tanulónkra 31 frt 36 kr., egy-egy 
nem evang. tanulóra 31 frt 06 kr. esik. Minthogy 
pedig a mi évi kiadásunk 536,860 frt, s igy egy-
egy tanuló 82 írtba került nekünk, látszik, hogy 
más vallású tanulókra kétszázezer írtnál többet rá 
tizettünk. Bírja ezt a mi szegény egyházunk a gaz-
dag állammal és gazdagon dotált felekezetek gyer-
mekei kedvéért!? Érdekes tudni, hogy a min. je-
lentés az egyes iskolafentartők kiadásait már nem 
részletezi. A számításban pedig már az épületek-
ben fekvő tőke nincs is számítva ! (Reformátusok-
nál egy tanulóra 17.25 kr. állami segély esik.) 

Elemi iskolai tanköteles ág. hitv. ev. gyer-
mek volt 222,432 (7'6%), holott a lakosságnak 
7'78%-át képezzük. Iskolába járt 199,025 gyer-
mek, az összes tankötelesek 6*77°/ o-a, az iskolába 
járóknak 8'53%-a, az evang. tanköteleseknek 
89'48%-a. E tekintetben mi állunk legelői, utánunk 
következnek a r. katholikusok 84'91%-kal, unitá-
riusok 84'86%-kal, izraeliták 82'17%-kal, refor-
mátusok 82'06%-kal ; az átlag 79'50%. Anyanyelvi 
szempontból elől állanak a németek, 1000 tankö-
telesből 918, a tótoknál 878, magyaroknál 832 
jár iskolába. Nem tévedek, ha az evangélikusok 
kedvező arányát az erdélyi szász evangélikusoknak 
tulajdonítom. 

Jellegre nézve volt 16.884 népiskola össze-
sen; ezek közt 1.394. (8.25%) ág. hitv. ev. fe-
lekezeti; még pedig 1385 elemi, 9 polgári is-
kola ; felső népiskolánk, felsőbb leányiskolánk 



nincs! Tiszta magyar tannyelvű volt 431 (isko-
láink 30'92%-a), más tannyelvű volt 526 (isko-
láink 37'73%-a), még pedig német tannyelvű 303, 
tót 220, tannyelv volt valamelyik más nyelv ma-
gyarral 437 (iskoláink 31'5570-a), még pedig né-
met-magyar 137, tót-magyar 300; a magyar nyelv 
sikerrel oktattatott 730 iskolánkban (76%), siker 
nélkül 283 iskolában (24%.) Még csak azt jegy-
zem meg, hogy kizárólag magyar tannyelvű is-
kola. 9.810 volt, az illető jellegű iskolák 5 8 1 0 
%-a az országban. 

A népiskolai tanitók száma 26.650 volt, ezek 
közül az evang. iskolákban 2.139, 15-tel keve-
sebb, mint az előző évben; okleveles volt 1925 
(tanitóink 90%-a), nem okleveles 214 (10%); a 
nem oklevelesek között 1868. előtt lépett szolgá-
latba 46, 1868. után 168; összesen képesitett 
1971, az összes tanitók 92'53%-a. A képesitett 
tanitók arányában jobban állanak : az állami isko-
lák 99'18%, a községi iskolák 96 '73% az izraeli-
ták 97-89%, magán iskolák 97-57%, egyesületi is-
kolák 26*71%; ellenben rosszabbul állanak a r. 
katliolikusok 89 '83%, ev. reí. 89-15%, g. kath. 
78%, g. kel. 77'92%, unitárius 74 '57% a ma-
guk tanitói közül. 

Rendes tanitónk volt 1983, segédtanító 156 
(7.3%). 

Tanitóink közül született magyar 795 (tani-
tóink 37%-a, szóban és Írásban teljesen birta a 
magyar nyelvet 1110 (51%), keveset beszélte 
174 (8%), semmit sem 60 (2%.) E tekintetben 
jobban állnak nálunk az ev. ref. tanitók ; keveset 
beszélte a magyar nyelvet ezek 0.03%-a, az izra-
eliták 0.10°/o-a, az egyesületiek 0.65%, magán 
engedélyezett iskolák tanitói 2.01%, r. katlioliku-
sok 2'71°/o, községiek 2 '73%, rosszabbúl állanak 
a g. kath. 11-97%, a g. keletiek 21-14% ; az át-
lag 4.68%. 

Semmit sem beszélte a magyar nyelvet a 
községi tanitók 2-82%, a g. keletiek 8'46%-a. Itt 
szó szerint közlöm a jelentés következő pontját : 
„a községi és az ág. hitv. ev. iskolákban a való-
színű számitás a magyar nyelv sikertelen oktatá-
sának okát a tanitók hiányos magyar nyelvi ké-
szültségében találja, addig a r. kath., főleg a g. 
kath. és g. keleti iskoláknál, mint statisztikai tényt 
lehet constatálni, hogy magyarul teljesen tndó ta-
nitók elhanyagolják a magyar nyelv kellő oktatá-
sát, vagy abban a törvény által megkövetelt ered-
ményt nem képesek fölmutatni." 

Férfi [tanitónk volt 2.087,'* nőtanitónk^ 52, 
(2-4%), mig az állami iskoláknál 28-7%, a köz-
ségieknél 26-6%, a r. kath.-nál 16-9%, g. kele-
tieknél 7*7%, az izraelitáknál 42-5%, egyesületi-
eknél 33-6%, ev. ref.-nál 3-8%, átlag 16\3% volt 
a nőtanitó. A nőtanitók alkalmazása emelkedik; a 
tanitók 254-et kitevő összeg szaporodásából a 
férfitanitókra csak 30, a nőtanitókra 224 esik ! A 
mi elég jellemző ! 

Polgári iskolánk volt 9 (a polgári iskolák 
3 -6%-a, r. katholikusoknak volt 36, izraelitáknak 
7, ev. ref.-oknak 1. 

Tanitóképzőintézetünk volt 6, (12%) r. kath. 
volt 13, ev. ref. 3, izraelita 1 ; ellenben tanítónő 
képzőnk nem volt egy sem, a r. katholikusoknak 
pedig 16. Összevetve ezt a föntebbi adattal, mely 
szerint a rettentő tanitóhiány következtében nőket 
alkalmaznak a népiskolákban : látszik, hogy a r . 
kath. egyház nemcsak a nők nevelése, az anyák 
által akarja befolyását fentartani, hanem a nem 

•felekezetbeli iskoláknál is tért fog hódítani. Kívá-
natos volna, hogy a tanitók és tanítónők vallásá-
ról is adna a jelentés adatokat ! 

Hogy miért néptelenek a mi tanítóképzőink 
és miért népesek az államiak : megmutatja az az 
adat, mely szerint segélyezésből esett átlag egy 
növendékre, az állami képzőkben 101 frt, a r . 
kath. képzőkben 92 frt, a g. keletiekben 55 frt r 

a g. katholikusokban 43 frt, az ev. ref.-okban 42 
frt, a mieinkben csak 28 frt. Az átlag 79 frt. Itt 
tehát nagyon elmaradtunk, ifjaink természetesen 
szivesebben és könnyebben mennek állami inté-
zetbe. A képzőinkbeli növendékek száma 265 (az 
összes növendékek 5%-a); ezekből magyar volt 
85, német 145, tót 30, egyéb 5 ; vallásra nézve 
evang. 258, r. kath. 5, ev. réf. 1, izraelita 1. 
Viszont az összes tanítóképzőkben evang. növen-
dék volt 506 (a növendékek 9-7%-a); r. kath. 
volt 55-7°/o, g. kath. 6*8%, g. kel. 10%, ev. ref. 
10-6%, unitárius 1'3%, izraelita 5*7%. E szám 
azt mutatja, hogy mig r. kath. növendék körül-
belül annyi tanul r. kath. képzőkben, mint másutt, 
ev. ref. mintegy 27% tanul ref. képzőkben : ná -
lunk fele. Gondoskodunk a magunk erejéből ! 

Tanitóképzőinkre költöttünk összesen 45.117 
frtot; egy növendék fön tartása került 167 frtba, 
mig az államiakban 400 frtba, a r kath. intéze-
tekben 93 frtba, az ev. ref. intézetekben 215-
frtba ; a g. kath. intézetekben 89 frtba, az orszá-
gos átlag 231 frt. 



Képesítést adtak a mi képzőink 97-et (9°/0). 
A mintarajz-iskola és rajztanár-képző intézet-

ben 24 evang. tanult (15%,) az iparművészeti is-
kolában 6 (7%). 

Az adatok azt tanúsitják, hogy nemcsak az 
országos aránynak megfelelően, nemcsak ezekkel 
arányban, hanem jóval azon fölül kiveszi részét 
az evang. felekezet mind a közművelődés terhei-
nek viselésében, mind a közműveltség elsajátítá-
sában. A két legtehetősebb felekezet: a r. kath. 
és az izraelita egyház népe áldoz legkevesebbet 
közművelődési czélokra, mert népe évi járuléká-
ból nem tart fenn középiskolát, és mégis legna-
gyobb számban veszi igénybe azokat. 

Az evang. felekezet nagyra becsülte mindig 
a tanügyet, áldozott is reá erején fölül, iskoláinak 
köszönheti, hogy hivei a józan felvilágosodásban, 
tudósai a tudományban első sorban haladtak s a 
protestáns szellemet más vallásnak között is ter-
jesztették. Az űjabb időben a nehéz és költséges 
verseny miatt már lankad, már kimerül a feleke-
zet, s kénytelen lesz ereje javát kizárólag egy-
házi érdekei védelmére forditani. 

V E R E S JÓZSEF. 

BELFÖLD. 
É r t 6 S Í t é S , A magyarhoni ág. h. ev. egyház egye-

temes theolog. akadémiájának (Pozsony) kapcso-
latos „Evang. Theologusok Otthoná"-ba való fel-
vételért a folyamodványokat a theol. akadémia 
tanári karához czimezve az igazgatóságnál f. évi o o o 
aug. hó 20-ig kell benyűjtani. A hallgatók ingye-
nes, kedvezményes (havi 4 frt) egész dijas (a jövő 
évtől fogva valószínűleg) havi 6 frt) helyekre 
vétetnek fel. A theologusok otthona tagjait ellátja 
egészséges, világos lakással (egv-egy szobában 
két-két theologus lakik), fűtéssel, világitással, mo-
sással, rendelkezésökre bocsátja a fürdőszobát s 
a társalgóban levő könyvtárt és zongorát. Beteg-
ség esetén az ev. kórház külön beteg szobájában 
ingyenes gyógykezelésben részesülnek. Élelmezést 
a convictusban és alumneumban nyerhetnek, még 
pedig vacsorát havi 3 (három) írtért, ebédet pe-
dig jó osztályzat esetén ingyen, különben évi 30 
írtért. A convictusért és ingyen alumneumért a 
folyamodványok a nagyt. és nagys. egyházi köz-
gyűléshez czimezve az akad. igazgatójánál aug. 
21-ig nyújtandók be. Bővebb felvilágosítást ad a 
theol. akadémia igazgatósága. Pozsony, Konvent-
utcza (13. szám). Pozsony, 1897. aug. 5-én. Dr. 
M a s z n v i k E n d r e theol. akad. igazgató. 

Gömöri ev. esperességi közgyűlés, A GÖMÖRI ÁG. 
h. ev. egyházmegye aug. hó 3 és 4-én tartotta 
meg évi közgyűlését Jolsván. 3-án d. u. 2 órakor 
az esp. tanügyi bizottság ülésezett, d. u. 3 óra-
kor az egyházmegyei gyámintézet tartotta meg évi 
közgyűlését. D. u. 5 órakor a jolsvai hivek töme-
ges, lélekemelő részvétele mellett gyámintézeti is-
tentisztelet volt, mely alkalommal P e t r e n k ó Já-
nos kövii lelkész az oltári liturgiát, D e n d é 1 y Sá-
muel rozlozsnyai lelkész pedig Phil. I. 27—>30. 
alapján ékes nyelvezetű, lelkesen előadott, könyö-
rülő felebaráti szeretetre buzditó szentbeszédet tar-
tott a következő felosztással: „Miért kell a gyám-
intézet szolgálatában erősen allanunk? Azért, mert 
a gyámintézet : I. őre az ev. hithűségnek, II. őre 
az ev. egységnek, III. őre az ev. könyörülő sze-
retetnek." A gyámintézet magasztos czéljaira gyűj-
tött offertorium 30 frtot tett ki. D. u. 6 órakor 
a szokásos esp. előértekezlet folyt le az ódon, 
érdekes városháza tanácstermében, midőn is a köz-
gyűlésen elintézés alá kerülő fontosabb tárgyak 
felett beható eszmecsere ment végbe. Este 8 óra-
kor a városi vendéglő nagytermében igen sikerült 
szinielőadással összekötött hangversenyt rendeztek 
a jolsvai műkedvelők a rozsnyói ker polgári leány-
iskolái „gömöri internátusa" (gömöri esp. lelké-
szek és tanitók leány-gyermekei részére,) mely 
a jótékony czélra tisztán majdnem 100 forintot 
jövedelmezett. Aug. 4-én d. e. 8 órakor vette kez-
detét az évi közgyűlés reggeli könyörgéssel, me-
lyet Be c s e r Endre esp. főjegyző tartott, miinek 
végeztével S z e . n t i v á n y i Árpád, egyházmegyénk 
lelkes, áldozatkész, szeretve tisztelt, érdemdús fel-
ügyelője szép beszéddel nyitotta meg a közgyű-
lést. A lelkészek szomorú siralmas anyagi hely-
zetének mielőbbi gyökeres javitását egyházunk élet-
s becsületkérdésének tartja, melylyel a vallássza-
badság korszakában áll vagy esik ev. egyházunk. 
Ezért sürgeti az 1848-ik évi XX. t. cz. végrehaj-
tását, mielőbbi életbeléptetését, hogy a különböző 
vallásfelekezetek közötti jogegyenlőség és viszo-
nosság, nagy, szép elve ne csak papiroson legyen 
meg, hanem az életben is mielőbbi kívánatos meg-
valósítását találhassa meg. Nemcsak ág. h. ev. or-
szágos egyet, egyházunk, hanem az ev. ref. test-
véregyliáz is sürgeti a jelzett törvény életbelép-
tetését. 

B a z i 1 i d e s z Gusztáv jolsvai polgármes-
ter, esp. vil. főjegyző számos éven át buzgón 
viselt főjegyzői tisztéről — nagymérvű elfoglalt-
ságára való tekintettel, az esperesség nagy sajná-
latára — lemondván, helyébe — szerzett érdemei 
hálás elismerésemellett— E i s e l e Gusztáv jegy-
ző lépett. Ifj. S z e n t i v á n y i Géza és ifj. H e -
v ^ s s y László világi aljegyzőknek választattak. 

Az egyházmegye egész tisztikarának meg-
bízatási ideje letelvén, általános tisztújítás rendel-
tetett el. 



! 

T e r r a y Gyula, esperességünk fáradhatlan 
fouzgalmú, lelkes lőesperese terjedelmes, érdekfe-
szítő jelentését — mely az egyházmegyének beléleté-
nek hű tükrét képezi, s minden fontosabb, érde-
kesebb mozzanatra részletesen kiterjeszkedik — 
terjesztette elő. Ebből megtudtuk, hogy hiveink 
alapítványok, hagyományok, adakozások és segé-
lyek czimén több mint 25,000 frtnyi áldozatot 
hoztak a közegyház s a felekezeti iskolaügy szent 
oltárára. 

C h r i a s t é l y Gyula bugyikfalvi és Ná-
d a s s y János felső-sajói újonnan megválasztott 
lelkészek szép beszédek kíséretében mutatták be 
magokat az egyházmegye közönségének, kérve 
az esperesség kebelébe való felvételt. B a r t h o 
1 o m a e i d e s z László alesperes — kérelmüknek 
helyt adva — az egyházmegye kebelébe befoga-
dottaknak jelenti ki őket. 

Az egyházmegyei tanügyi bizottság évi jelen-
tése örvendetes tudomásul vétetett. Iskoláinkban a 
valláserkölcsi érzés s a közös magyar haza sze-
retete különös gonddal ápoltatik. A tanulók a ma-
gyar nyelv elsajátítása terén a lefolyt tanévben is 
örvendetes haladást tanúsítottak. 

Az esp. számvevőszék jelentése hasonlóké-
pen örvendetes, megnyugtató tudomásul szolgált. 
Az egyházak háztartásukat a zsinati alkotmány 
erre vonatkozó szakaszai értelmében törekszenek 
berendezni. 

Megnyugtató tudomásul vétetett elnöklő egy-
házmegyei felügyelő ama jelentése, mely szerint 
gömöri egyházmegyénk az egyet, közgyűlés által 
továbbra is jelenlegi egész kiterjedésében megha-
gyatott. 

A f. évi szept. 14—16-án Miskolczon tar-
tandó kerületi közgyűlésre — az esp. ikerelnök-
ségen kivül — szavazati joggal, megbízó levél-
lel a világiak közül S z o n t a g h Pál (gömöri), 
H á m o s László főispán, K u b i n y i Géza orsz. 
képviselő és S t e f a r c s o k Károly, — a lel-
készi kar részéről pedig B a r t h o l o m a e i d e s z 
László és T ö r k ö l y János alesperesek, S z i a -
b e y Mátyás hisnyói és S z t e h 1 o Gerő oláhpataki 
lelkész, esp. jegyző küldettek ki ; ezeken kivül szá-
mosan tanácskozási joggal. 

Hankova leányegyház régóta húzódó elszaka-
dási ügyének — lehetőleg kedvező s mindkét egy-
házat megnyugtató — elintézése tárgyában a hely-
színére véleményes javaslattétel czéljából esp. bi-
zottság küldetett ki, melynek tagjaiul S z o n -
t a g h Andor és B a r t h o l o m a e i d e s z László 
elnöklete alatt M a t o l a y Bertalan esp. ügyész, 
B e c s e r Endre esp. főjegyző ós S z t e h l o Gerő 
esP- jegyző választattak meg. 

Az esp. közpénztár vagyon állása: 5086 frt 
07 kr., fogyott a m. évben 106 frt 90 krral, 
mely csökkenés a sok kerületi nagy bizottsági 
ülésben leli magyarázatát. A domesztikai pénztár 

állása: 2320 írt 65 kr., m. é. szaporodás 102: 
frt 27 kr. A csetneki esp. könyvtár 2546 frt 89 
kr., m. é. szap 92 frt 25 kr. C h á t z á r András 
esp. könyvtár: 851 frt 77 kr., szap. 13 frt 19 
kr. Esp. özvegy-árva nyugdíjintézet tőkéje : 13,985 
frt. szap. 11 frt 48 kr. Sexty-Klementisz alap 
nyugdíjpénztár: 24,088 frt 06 kr., szap. 141 fr t 
05 kr. Klementisz-féle egyházi pénztár: 1188 fr t 
79 kr., szap. 7 frt 95 kr. Klementisz-féle papi és 
tanítói özvegyi nyugdíjpénztár: 1313 frt 27 kr., 
szap. 34 frt 65 kr. A rozsnyói ker. polgári leány-
iskola „gömöri internátus"-ának alapja: 537 frt 
07 kr., szap. 126 frt 64 kr. Latinák-féle iskolai 
alapok: 2000 frt. Ratkó-bisztrói szegényalap : 817 
frt 25 kr., szap. 11 frt 16 kr. 

A pádári egyháznak az 1848-ik évi XX. t . 
cz. végrehajtását sürgető indítványa elfogadtatván, 
a kerületi közgyűléshez pártolólag felterjesztetett. 

A dobsinai egyháznak hosszú, beható eszme-
csere után megengedtetett, miszerint egyik régi — 
jelenleg is a népoktatás czéljaira szolgáló — isko-
laépületét az állam tulajdonába bocsáthassa, azon 
czélból, hogy a dobsinai községi jellegű elemi és 
polgári leányiskola államosításának ügye mielőbb 
dűlőre juthasson s kedvező elintézést nyerjen. 
Az egyház ez által évente 2300 frtot takarít megr 
mely összeggel eddigelé a községi iskolák fenn-
tartásához évente hozzájárult, s a mely hozzájá-
rulás az államosítás következtében megszűnik. 

A gyámintézet, valamint a rozsnyói ev. fögym-
nasium, a rozsnyói kerületi ev. polgári leányiskola 
és a sajó-gömöri ev. polgári fiú-iskola évi jelen-
tései örvendetes tudomásul vétetett. Valláserkölcsi 
nevelés, hazafias magyar nemzeti szellem uralko-
dik esperességünk ezen kedves tanintézeteiben, 
ev. egyházunk eme veteményes kertjeiben. 

A rédovai egyház elemi iskoláját kedvező fel-
tételek mellett államosítván, a kormánynyal e tárgy-
ban kötött szerződése jóváhagyólag megerősíttetett. 
A szerződés a ker. közgyűlésre is felterjesztetik fel-
sőbb egyházhatósági megerősítés és helybenha-
gyás czéljából. 

Az oklevéllel nem biró tanítók részére ke-
rületünk lánglelkű püspöke, Z e l e n k a Pál, az 
eperjesi ker. tanítóképző intézetben 1895. és 
96-ban póttanfolyamot rendezvén, a póttanfolya-
mon részt vett igyekvő tanítók legtöbbje a f. 
évi tanképesitő vizsgálat alkalmával tanképesitő 
oklevelet nyertek. Ez által eddig ideiglenesen vi-
selt tanítói állásokban — az illető egyházközségek 
által véglegesen megerősítve lettek. 

A f. évi júl. hó 28-án Szirken megtartott esp. 
lelkészi tanácskozmány jegyzőkönyve és ezzel kap-
csolatban a papi magtár m. évi számadása jóvá-
hagyólag tudomásul vétetett. 

A némely egyház által eltöröltetni szándé-
kolt kis, u. n. téli vizsga megtartása — ez id<> 
szerint — továbbra is meghagyatott. 



Tiszai egyházkerületünk a „Foncière, pesti 
biztositó intézer'-tel 10 évre 1897—1906-ig igen 
előnyös, kedvező teltételek mellett újabb szer-
ződést kötött az egyházak, lelkészek, tanitók s 
összes e. hivatalnokok és presbyterek ingatlan és 
ingó vagyonának, tömeges tűzkár biztosítása tár-
gyában. Fenti intézet kerületünknek az összes évi 
befizetési összeg 4 0 V j á t visszaadja, mi által ke-
rületünk 1000 frton felüli jutalékban részesül. 
Esperésségünk ezen jutalek felét a rozsnyói ker. 
árvaház czéljaira kívánja fordítani, másik felét el-
lenben a biztositó egyházaknak óhajtja visszajut-
tatni, hogy minden egyháznak — befizetése ará-
nyában — az őt megillető rész évi tűzbiztositási 
összegéből levonásba hozassék. 

A süvetei és vizesréti egyházak a lelkészek 
használatában lévő egyházi szántóföldek és rétek 
után az állami adót a zsinati alkotmány ide vonat-
kozó szakaszai daczára kifizetni vonakodván, utol-
jára, komolyan és szigorúan felhivattak, miszerint 
ebbeli kötelezettségöknek — különbeni rendbirság 
terhe mellett — haladéktalanul eleget tegyenek. 

Az egyet, nyugdijintézeti szabályrendeleti ja-
vaslat helyeslő tudomásul vétetvén, elfogadtatott. 

A báró B a l d á c s y alapítvány kiosztás alá 
kerülő kamatainak elnyerhetése czéljából több 
pusztuló és építkező egyház, valamint szegény lel-
kész és lelkészözvegy által benyújtott kérvény a 
ker. közgyűléshez pótlólag felterjesztetni határoz-
tatott. 

A hankovai — az engedelmességet az espe-
rességnek felmondó — renitens másodfelügyelő 
és tanitó 20—20 frtnyi rendbirsággal sújtattak. 

A ker. segély a f. évre a szükséges összeg-
ben megszavaztatott. A felső-sajói szegény egyház-
nak a lelkészi fizetésnek az államsegélyből 800 
frtig való kiegészítése tárgyában benyújtott kérvé-
nye a ker. közgyűléshez pártolólag felterjesztetett. 

Örvendetes tudomásul szolgált, hogy egyház-
megyénk lelkészi karából kerületünk püspöki hi-
vatala által az egyházmegye területén létező ál-
lami és községi jellegű polgári és kereskedelmi 
fiú és leányiskolák évzáró vallástani vizsgálatai-
hoz: T e r r a y Béla süvetei lelkész esp. jegyző, 
a nagy-rőczei áll. polg. és kereskedelmi fiú és 
S z t e h l o Grerő oláh-pataki lelkész, esp. jegyző, 
a dobsinai áll. polgári fiú és községi polgári le-
ányiskolába kerületi biztos — elnöki minőségben 
kiküldettek. 

Az egyet, közalap irányábani kötelezettségei-
nek egyházaink a m. évben dicséretes módon ele-
get tettek. 

A jövő évi közgyűlés Sajó-Gőmörön fog meg-
tartatni. 

D. u. 5 órakor az elnökség zárszavaival, — 
az esp. ikerelnökség élénk éltetése közben — a 
közgyűlés véget ért. 

D. u. 1 órakor a jolsvai fürdő nagy táncz-

termében igen látogatott kedélyes közebéd volt, 
fűszerezve számos sikerült pohárköszöntővel. Dob-
sina-Jégbarlang, 1897. ang. 6. S z t e h l o Grerő 
oláhpataki ev. lelkész, gömöri esp. jegyző. 

H e l y r e i g a z í t á s , May e r Endre „Az eperjesi col-
legiurn theologiai internatusa" czimű czikkéhez. 

Az „Evang. Egyház és Iskola" f. évi 30. 
számában nt. May e r Endre theol. tanár úr az 
eperjesi theologiai internátust ismertetve, a követ-
kezőket mondja: „S lia a pozsonyi theol. akadé-
miára ezreket költ (t. i. az anyaszentegyház), egy-
egy kis morzsát juttathatna talán nekünk is. A 
pozsonyi theologusok otthona nem díjmentes, f i -
z e t é r t e az e g y e t e r a , fizetnek a bennlakó 
hittanhallgatók : a miénk teljesen díjmentes, sem 
az egyetemes egyház nem fizet a collegiumnak 
erre a czélra, sem a bennlakó hittanhallgatók nem 
fizetnek semmit, jótékonyságunk tehát v a l ó d i , 
s z e r e t e t b ő l f o l y ó j ó t é k o n y s á g . Remél-
lem azonban, hogy egyházegyetemünk reánk is 
kiterjeszti figyelmét s a mi internatusunkra is ta-
lál egy-két száz forintot." 

E sorokban többrendbeli tévedés van, a mit 
az igazság érdekében s az olvasó közönség felvi-
lágosítása végett kötelességünk helyreigazítani. 

1. A pozsonyi theologusok otthona egészben 
(18 tag) nem díjmentes ugyan, de kebelében az 
idén volt 4 (négy) teljesen ingyenes és 3 (három) 
féldijas lakó, jövőre egygyel több lesz. Ez össze-
sen nyolcz, épen annyi, a mennyit az eperjesi 
otthon magába fogad. A pozsonyi még ezenkívül 
10—12 theologust lát el mérsékelt díjért. 

2. Az egyházegyetem az Evang. Theologusok 
Otthonát anyagi eszközökkel, segélylyel vagy más 
módon ez ideig nem gyámolította. Ezen tényt az 
otthon 1896—7. évi számadása bizonyítja. 

3. Hogy a theol. akadémiára az egyházegye-
tem ezreket költ (sic), az természetes dolog, mivel 
az akadémiának f e n n t a r t ó é s k o r m á n y z ó 
h a t ó s á g a az egyházegyetem, pusztán erkölcsi 
támogatással akadémiát fenntartani nem lehet, az 
eperjesi theol. intézeté ellenben a tiszai kerület s 
az intézet és internátus kormányzásában az egy-
liázegyetemnek semmi része sincs. Eperjesre a 
tiszai kerület az a támasz, a mi Pozsonyra az 
egyházegyetem. 

4. Igaz, hogy Eperjesen teljesen díjmentes 
az internátus, de fizetni kell az alumneumért, — 
mig Pozsonyban 24 (huszonnégy) theol. hallgató 
részére az ingyen convictus, 7 (hót) hallgató ré-
szére az ingyen alumneum szerződésileg biztosítva 
van. Ezenfelül Pozsonyban kiosztatott 2295 frt 
ösztöndíj — mig Eperjesen az értesítő adatai sze-
rint 567 frt 10 kr. 

5. Azt a kijelentést, hogy a mi „jótékony-
ságunk tehát valódi, szeretetből folyó jótékonyság", 
szivesen elismerjük, de ugyanezt megérdemli a 
pozsonyi Otthon is, mely szintén „a v a l ó d i s z e -



r e t e t b ő i f o l y ó j ó t é k o n y s á g " intézménye. 
Reméltem, hogy nt. May e r Endre tanár úr is 
igy értette szavait. 

Végül minden félreértés kikerülése végett ki 
kell nyilatkoztatnunk, hogy Pozsony az eperjesi 
theol. internatusnak nem ellensége, sőt inkább föl-
virágzását óhajtja, mert elismeri nemes czélját és 
hasznos szolgálatait, de viszont joggal várja, hogy 
ezen jóakarat és elismerés meg legyen Eperjes-
ben is az egyetemes egyház theol. akadémiája és 
otthona iránt. Mert sokkal jobban illik a testvér-
intézetekhez az együtt működés, mint a verseny. 
Egyébként béke velünk! Pozsony, 1897. aug. 1. 
K o v á c s S á n d o r theol. akad. magántanár, a 
Theol. Otthon felügyelője. 

Az eperjesi ág, h, ev, képezdében az őszi képesitők 
szeptember hó második felében lesznek A fo-
lyamodványok szeptember elsejéig nyújtandók 
be. A jótéteményes helyekért a folyamodványok 
augusztus hó 15-ig nyújtandók be. 

Nyi l t Vá lasz , H o d z s a János, szucsáni ev. 
lelkész urnák. 

E becses lapok 29-ik számában s az Ön 
által „Turóczi dolgok"- czim alatt irt czikkében 
szükségesnek látta ugyancsak e becses lapok 28-dik 
számában megjelent ,. Turóczi dolgok" czimű 
czikkre válaszolni, mely válaszában a nemzetiségi 
párt actióját védelmébe veszi, mint esperesjelölt 
programmot ad és amolyan „nem állitom, de mégis 
megmondom" értelmű gyanúsítással elitélőleg 
szól kiváltkép azon egyházközségekről, a melyek a 
folyamatban lévő esperességi választásoknál nem 
Önre, de Klirno és Beniczky jelöltekre szavaztak. 

Miután a háji evang. egyház is, melynek ez 
idő szerinti lelkésze én vagyok, szintén kikapta a 
magáét az Ön tollából : kötelességemnek tartom 
a való tényállásra némi világot vetni. 

Mielőtt pedig azt tenném, legelőször is kije-
lentem, hogy az eszmecserét bevezető „Turóczi 
dolgok" czimű közleményt nem én irtani, bár an-
nak tartalmával nagyon is tudok rokonszenvezni, 
már azért is, mert „értesülésem" szerint az ott 
elősorolt dolgok való tényeken alapulnak, s azt 
„nem csak mondom, de állitom is." 

De hát a dologhoz. 
Jelentőségteljes czikkót azzal kezdi, hogy 

„miután a szándékolt paktum nem sikerült, hada-
kozik most a két ellenpárt stb. 

Ugyan kérem, micsoda „paktum?" Hát le-
hetséges-e ott paktumról beszélni, a hol Önök, 
mint valóban gyengébb s csak korteskedés és tak-
tikálás által megerősödött fél, maguknak követelik 
a küzdelemben az oroszlán részt? Mert tulajdon-
képen mit is kiván, mit követel jelenleg a mi 
pártunk? Azt, hogy a turóczi esperes legyen az, 
aki az összes lelkészi karból a legalkalmasabb e 
tisztség viselésére. De azt is. kiváltképen, hogy 
a világi magyar hazafiasan érző elem, a melyet 

Önök ki szeretnének lökni az egyházból, rehabili-
táltassék, vagyis egyházunk szervezetében és an-
nak kormányzásánál régi jogaiba visszahelyeztes-
sék. Nem-e köztudomású dolog, miszerint Önök 
a lutheránus egyházból parasztegyházat akarnának 
létesíteni, midőn minden egyházi tisztséget, fel-
ügyelőséget, csupa parasztokkal akarnak betölteni? 
S valahányszor sikerül Önöknek a választások út-
ján egy új paraszt felügyelőt keresztül figuráz-
niok, e tényt azonnal, mint kiváló nemzetiségi 
vívmányt ünneplik, még haiangzúgások kísérete 
mellett is. Abból, hogy az a paraszt becsületes 
ember, még szükségkép nem következik az, hogy 
oly állásba is mozdítsuk elő, a mely állás nem 
hozzá illő, méltó s a melyhez igazán mondva, 
nem is ért, hisz az egyházi életben nagyon sok 
szor jogi kérdések megítéléséről is van szó. 

De menjünk az esperességhez. 
Tudom tisztelni Dr. Va no v i t s urat, mint 

képzett ügyvédet, képességeit nem akarom két-
ségbe vonni, de mégis ez idő szerint őszinte bi-
zalommal nem tudnám megajándékozni, először 
azért, hogy annak idejében a néppártnak bizalmi 
férfia volt ; másodszor azért, hogy a romboló ter-
mészetű nemzetiségi iránnyal és párttal azonosítja 
magát s harmadszor azért, mert a „suum cuique" 
elvnél fogva az esperességi felügyelőség direkte 
a közéletben is vezérszerepet játszó nemességün-
ket illeti, kivált, ha olyanok vannak. 

Tehát mi is volt tulaj donképen az Önök 
„szándékolt paktuma?" Az, hogy az esp. felügye-
lőséget a turóczi nemességünk ignorálásával, ma-
gok számára foglalják le. Kérem ilyen paktumba 
jó lélekkel nem lehet bele menni. Azaz, hogy az 
ilyen paktumnak okvetlen meg kell hiúsulnia. 

Nevezett czikkében továbbá elitélőleg szól a 
korteskedésről. Helyes. Elfogadom. Bizony az a 
korteskedés akár intra, akár extra muros játszódik 
le, nem válik díszére a mi, már sokszor meghur-
czolt egyházunknak. De kérem, ha Önök minden 
egyházi mozgalomnál leplezetlenül megindítják a 
hajszát az egész esperesség területén végig, elin-
dulva Mártonból a szélrózsa minden irányában s 
megrohanják azt a különben békés természetű né-
pet, faluban, utczán, mezőn, erdőn, réten s addig 
nem hagyják békén, mig ki nem csikarják tőle az 
ígéretet, becsület-szavat vagy névaláírást a már 
kész felhatalmazásokra, vagy egyéb fogalmazvá-
nyokra, mondom, ha Önök minden eszközt: pe-
reket, váltókat, pénzintézeteket, családi összeköt-
tetéseket, az ellenjelölt piszkolódását a lapok 
útján, — felhasználnak ügyük diadalra juttatása 
czéljából, itt igérve, ott fenyegetve, — hát csak 
nem képzelhetik azt, hogy az Önök ellenfele, az 
az Önöktől minden módon megbélyegzett magyar, 
hazafiasan érző elem, összetett kezekkel bámulja 
a magok romboló munkáját? Es itt készséggel 
elismerem az Önök fölényét. Mert, mig a mijeink 



csak amolyan kezdő dilettánsok a korteskedésben, 
Önöktől jól-rosszúl tanulván e mesterséget, addig 
az Önök kortesei egy, már vagy 20 év óta 
szervezett, kitanított, gyakorlott, subordináczióhoz 
hozzá szokott, kiképzett hadtest, a mely parancs-
szóra sorakozik, indul éjjel-nappal küzd, figyel 
mistifikáló táviratokkal dolgozik, siboletekkel terro-
rizál. „Mi tótok ne hagyjuk magunkat," vagy 
„sir felett álltok, ha az ellenfélre (értsd: magyar 
érzelműre) szavaztok, elnyel benneteket a sir, ha 
a mienkre (tót) tietek a jövő;" vagy: „magyar 
isteni tisztelet," „magyar prédikáczió," „magyar 
énekes könyvek" stb. stb. . . Magam is hallottam 
sopánkodni egy tiszteletreméltó vén asszonykát : 
„hisz ha magyarul muszáj majd ezentúl imádkozni, 
akkor már templomba sem fogok járhatni töb-
bé, Istenem! hisz én csak nem értek magyarul." 

S ha esetleg mind e kortesfogások nem 
használnak, akkor az illetők Önök által megfe-
nv-egettetnek, kicsúfoltatnak s „istenteleneknek" 
elneveztetnek. Lám. e napokban is beállított hoz-
zám az én gondnokom azzal a panasszal, hogy 
most már csak ..istentelennek" csúfolják azért, 
mert V. H.-ra nem szavazott, pedig nevezett 
gondnokom egy talpig becsületes ember és csupa 
vallásosság. 

A mostani választásoknál tiszta kezekkel akar-
ták megnyerni a többséget ; legalább azt jelentet-
ték a lapok útján, hogy nem fognak korteskedni. 
Es mi történt? Alig hogy megindult a választás 
s a mint tudomásukra esett, hogy az egyházköz-
ségek sorakozni kezdenek a B e n i c z k y - f é l e párt 
körül, meghökkentek: „baj van!" „tűz!" Utczu 
neki, a régi fegyverzetbei s legott talpra állt az 
egész Márton s a régi hajsza virágzott. Háji 
egyházközségben, a mely július 4-ikén tartotta 
választó gyűlését, alig egy-két reportér jelent meg 
az Önök táborából, de már Ivankafalván, a mely 
július hó 25-ikén választott, ott volt Mártonnak 
szine-java élükön a takarékpénztári személyzettel. 

Hát mi ez? Hol fog ez végződni? Ez kérem, 
Önök részéről baltacsapásokkal való döngetése 
annak a vén fának, a melyet őseink nagy küzdel-
mek árán ültettek s a melynek a neve : autonomia. 
Azon is megakad czikkiró úr, hogy katholiku-
sok protegálják a B e n i c z k y - f é l e pártot. Hát 
bizony, ha ez igaz, az is baj, ha t. i. más hit-
felekezetüek avatkoznak a mi belügyeinkbe. Csak-
hogy erre is van kadenczia : Hát, kérdem, ki lett 
váljon kiküld ve Önök részéről a háji választá-
sokhoz? Nemde egy bizonyos „Zsiak" nevü 
katholikus, aki betolakodott még a templomunkba 
is, s ott hátul a szavazók között foglalván helyet, 
csinálni kezdte a hangulatot s mint hallom — 
no „ezt nem állítom, de mégis megmondom," 
hogy nevezett úr azon kezdett fáradozni, hogy a 
választást meghiúsitsa, mig aztán, s ezt már 
„állitom," — egy önérzetes lutheránus megbot-

ránkozván szereplő magaviseletén, kiutasította az 
őt megillető helyre, az utczára. 

Kár tehát gáncsolni pártunkat oly hibákért, 
a melyekben Önök még inkább Jeledzenek. 

A turáni és felső-jeszeni választásokról, a 
melyeket ön — (no bizonyára nem „pártpoliti-
kából" !) szükségesnek talál megvédelmezni, ez-
úttal nem szólok, mert ott oly épületes dolgok 
történtek, hogy azokkal okvetlenül fog majd fog-
lalkozni a törvényszék. Itt csak ama kocsmai 
vig poharazásra nézve van az a kis megjegyzé-
sem, az t. i., hogy abból egy szó sem igaz, de 
az már igaz, hogy a jeszeni templomnak két kijáró 
ajtaja van s az egyik ajtó ez alkalommal kulcs-
csal volt elzárva s valószínűleg azért, hogy a 
templomból haza menő asszonynép annál több 
időt vegyen igénybe a csak egy nyitott ajtón 
való kivonulásnál, mely idő épen elegendő lett 
arra nézve, hogy hamarosan megtartassék a 
választó gyűlés körülbelül 20 egyháztag jelenlété-
ben, mig a templom körül várakozó választók 
száma meghaladta a 150-et. No a törvényszék 
majd kideriti a valót. 

A záturcsai választásra nézve, -— a mely egy-
hangúlag folyt le s a melyről Ön azt irja (no 
nem „pártpolitikából)," hogy a ruttkai szavazók 
parola szerint kénytelenek voltak szavazni Benicz-
ky-Klimóra, — az a megjegyzésem, hogy a Sche-
matismus szerint a záturcsai egyházközség 1845 
lélekből áll. mig Buttkán csak 857 lélek van. Hát 
a többi 988 lélek, tehát az egyház többsége és 
pld. nem. ruttkai lakos, hol volt akkor? vagy az 
is a ruttkai parola szerint szavazott? Talán csak 
nem rekesztettek ki az önök szavazói a templom-
ból úgy, mint a jeszeni választók? 

A háji választásról azt irja ön (no itt sem 
pártpolitikából): „értesülésem szerint a háji egy-
házban szolgabiró úr — katholikus — s Kör-
nt öczbány a város, mely az erdőben munkát ad, 
annyira befolyásolták az egyháztagokat, hogy na-
gyon sokan inkább otthon maradtak." 

Hát ezen értesüléséhez van némi szavam, 
A háji egyházközség nem azért, hogy itt a kat-

holikus szolgabiró és Körmöczbánya város, mert 
munkát ad az erdőben a hájiaknak, befolyásolták 
volna a választókat, de más valamiért szavazott ő 
a B e n i c z k y - f é l e pártra. 

Első sorban t. i. azért szavazott ez urakra, 
mert ez urak, mint helyettes elnökség, derekasan 
megállották helyöket, korrekt magaviseletökkel ki-
érdemelték magoknak a bizalmat elannyira, hogy 
csak a roszakarat tud találni ez urakban gáncsolni 
vaiót s egyedüli bűnük csak az, hogy az Önök 
pártpolitikáját nem szolgálják. 

Második sorban pedig azért szavazott a háji 
egyházközség ez urakra, hogy ez által bizalmával 
akarta megtisztelni szeretve tisztelt helybeli egy-
házi felügyelőjét, a kit Önök minduntalan üldöz-



nek s el akarnák riasztani a h áj i egyháztól s a ki 
a mi büszkeségünk s oly sok jót tett már nekünk. 

Igenis. Körmöcz városa már 80 év óta nagyon 
is rászolgált arra, hogy egyházközségünk mindig 
bizalommal viseltessék Körmöcz iránt. A liáji ev. 
egyházközség, hogy úgy fejezzem ki magam — 
Körmöcznek a creatúrája. Körmöcz t. i. adta annak 
idejében a fundust a templom és paplak számára, 
az összes anyagot a templom és a paplak építé-
séhez, papnak és tanítónak circa 22 hold szántó 
földet és ahhoz megfelelő erdőt, paskumot (Tú-
róczban sokat mond !) papnak tágas kertet, azon-
felül három zsellérházat beltelkekkel együtt. S most 
a legutóbbi 20 óv alatt alig mult el esztendő, 
hogy kisebb-nagyobb jótéteményben ne részesül-
tünk volna. Igy p. o. néhány évvel ezelőtt kap-
tunk annyi szálfát, hogy az egész templomunkat 
és egy özvegyi házunkat újonnan betetőzhettük, 
úgy hogy e költség, mely néhány száz forintra 
rúgott volna, egy fillérrel sem nehezedett az egy-
házi pénztárra ; továbbá építettünk boltozott mag-
tárt, boltozott istállókat, kert körül kőkerítést, 
csűrt, pinczét s a szükséges anyagot: fát, meszet 
vagy egészen ingyen, vagy igen mérsékelt áron 
kaptunk Körmöcztől ; ugyancsak kapott a tanitó egé-
szen kész csűrt, iskolánk kész padokat egészen 
ingyen; tavaly (1896.) készpénzben 200 frtot kap-
tunk a paplak átidomitására. Mondom, Körmöcz 
sz. k. főbánya város 80 év óta gyakorolja ezen 
irántunk való jóindulatát, a miről egyházi jegyző-
könyveink oly bőven s hálás megemlékezéssel be-
szélnek. 

Hát oly nagy dolog-e az, esperes jelölt úr, 
ha e kisded egy házacska a fent mondottak alap-
ján hagyja magát Körmöcztől befolyásolni? Vagy 
bűnnek tartja-e azt, ha a háji egyházközség az 
elmondottak folytán nem annyira hálás, mint in-
kább bizalomteljes is tud lenni az ő szeretve 
tisztelt felügyelőjéhez, a ki Körmöcznek évek óta 
érdemes polgármestere, a kit pd. Önök — gya-
lázat! — minduntalan támadnak — mint tavaly 
is Pribóczon, — s vakmerően akarnák eltenni 
láb alól, csak azért, hogy a háji egyházközségbe 
is a bomlás csiráját elhintsék s csak azért, hogy 
önelégülten s nagy garral pöffeszkedhessenek a 
„többség" felett?! 

Nyiltan kimondom: ne én legyek papja ez 
egyháznak, de bár kicsoda is következzék utánam, 
ha csak egy szemernyi méltányossági érzete is 
van, kénytelen mindig bizalommal, elismeréssel, 
hálával viseltetni Körmöcz iránt. Ne csodálkozzék 
hát azon, ha a háji egyházközség most oly ekla-
tánsán sorakozott szeretett felügyelője jelöltjei körül. 

Jól tudom, hogy Önök készek a felelettel s 
mondják: „lám, hisz mi is csak azt mondjuk, 
hogy befolyásolva vagytok." . . . Hát ez ellenve-
tésre már előre is azt jegyezhetem meg, hogy 
Körmöcz már akkor befolyásolta igy a liáji egy-

házközséget, mikor még a nemzetiségi súrlódá-
sokról szó sem volt mi nálunk, hogy Körmöcz 
nemcsak bennünket szokott igy befolyásolni, de 
ezreket és ezreket költ évente kultúrális czélokra 
s különféle kegyadományokra, hogy kegyadomá-
nyait soha feltételekhez nem kötötte, de igenis azt 
mindig sajnálattal vette, ha holmi fanatikus izgá-
gák betolakodtak a mi békés egyházközségünkbe 
s félrecsavarták az eszét. 

Végül, hogy mennyire tartja magát távol Ön 
a pártpolitikától, az már nevezett czikkónek a ten-
dencziájából is kiviláglik, azt az elfogulatlan olvasó 
közönség is könnyen megítélheti. 

Egyébiránt Isten velünk! Háj, 1897. évi aug. 
2. B r ó z i k P é t e r ev. lelkész. 

RokllSZ (Szepesm.) ág. hitv. evang. egyház a f. 
hó 15-én üli meg nagy ünnepélyességekkel temp-
loma fölszentelésének százados évfordulóját, s szen-
teli föl S e l t e n h o f e r soproni harangöntő czég-
től rendelt 2 gyönyörű hangzású nagyobb ércz-
harangját és újonnan épitett tornyát. — Az egész 
tátraaljai esperesség és a szomszéd egyházközségek 
mind hivatalosak az ünnepélyre. 

A t i s z a i ág. h. ev. egyházkerület eperjesi col-
legiumának hittanintézete a jövő iskolai évre is 
megnyitja internátusát hittanhallgatói számára. Alul-
irt hivatalosan közhírré teszi, hogy akik az inter-
nátusba fölvétetni kívánnak, aug. 20-ikáig nyújtsák 
be kérvényüket a dékáni hivatalnál. Az internátusba 
fölvett hittanhallgatók ingyen lakás, fűtés, kiszol-
gálat ós reggeli jótéteményében részesülnek. Eper-
jes, 1897. aug. 9. C s e n g e y G u s z t á v theol. 
dókán. 

ílr WalR7P.r fiynl^ szenes-idői ev. egyház 
újonnan választott ifjú lelkészét t. ho 8-ikan ígtatta 
be J u s t h Samu XIII. szepesi városi föesperes 
T h e r n László eddigi administrátor és iglói fő-
gymn. vallástanár segédlete mellett új hivatalába. 
A zsúfolásig telt s szépen restaurált templomban 
magvas igéket intézett a föesperes az új lelkész-
hez, — hangsúlyozva azt a bizalmat, a melylyel 
az iglói egyházhivek nagyrésze új lelkészüket fia-
tal kora daczára fogadták s utalva az előkelő sze-
pesi egyház fölemelő s tényekben gazdag múltjára, 
a melyből a lelkész a jövőre nézve esetleges küz-
delmeiben erőt ós lelkesedést meríthet. Az új lel-
kész Máté V. 10—16 versei alapján tartott be-
köszöntő beszédjében az ev. lelkész ama tudatáról 
beszélt, melyet a béke hirdetőjévé s a kereszt 
hordozójává, a gyülekezet belső hitéletének őrző-
jévé s szellemi javainak és összes érdekeinek ki-
felé való igaz képviselőjévé avatja lelkészi hivatása 
összes mozzanataiban és ténykedéseiben. A beszéd 
előadása, biblikus zamatja, magvas tartalma s a 
helyi viszonyokra utaló békülékeny szelleme jó ha-
tást tett a hivekre, s hisszük, hogy az új lelkész 
kellő bölcsességgel, szeretettel és tapintattal a közel 
jövőben meg fogja nyerni a választás óta még ez 



idő szerint is vele ellenkezőket. A díszes közönség 
sorában ott láttuk M ü n n i c h Aurél orsz. képvi-
selőt, B r e u e r esperes, felügyelőt s dr, S z l á v i k 
M. eperjesi coll. igazgatót, az új lelkész volt ta-
nárát. A vidéki papságot egyedül Di an i s ka And-
rás lőcsei lelkész képviselte. A főgymn. tornacsar-
nokban rendezett banketten elhangzott pohárkö-
szöntők hangulata arra enged következtetni, hogy 
a máris szerzett erkölcsi tőke alapján a szép ké-
szültségéről, evangy. hithűségéről s prot. buzgó-
ságáról ismert lelkész rövid időn ki fogja egyen-
líteni a még itt-ott fölmerülő ellentóteket. Éhez 
sok erőt, türelmet ós kitartást a kegyelem iste-
nétől is ! Ez ellentéteknek alapja egyedül a lelkész 
fiatalságában keresendő. 

H . - V é c s é n f. hó 4-ikón tartotta a hegyaljai 
ág. hitv. ev. tanitóegylet f. óvi rendes közgyűlé-
sét, melyen az egylet tagjai csaknem teljes szám-
ban vettek részt. — Emelte a gyűlés fényét Z e-
l e n k a Pál püspök úr jelenléte is. — Ugyanazon 
alkalommal lett átvéve a vállalkozóktól nevezett egy-
házközség teljesen új lelkészi laka s iskolája. — A 
szellemi munka után az összes jelenlevők K o v á c s 
Andor asztalának voltak szivesen látott vendégei. 

KÜLFÖLD. 
Luther S í r ja . K ö s t l i n dr. hallei tanár, az is-

mert Luther-életiró érdekes fejtegetéseket közöl 
Luther sirjának és földi maradványainak holléte 
felől. Már régebben kifejezte azt a gyanúját, hogy 
Luther csontjai esetleg nem pihennek a wittem-
bergai vártemplomban, hanem mint a monda tartja, 
a schmalkaldeni háború alkalmával elszállították. 
Most a tudós történész abban a helyzetben van, 
hogy határozottat mondhat Luther sirja felől. 
Közli ugyanis, hogy 1892. február 14-én egészen 
titokban felásták a wittembergi vártemplomban 
Luther sírját és holttetemét ott feltalálták. A temp-
lom restaurálása alkalmával a koporsót eredmény-
telenül keresték s ez arra a mende-mondára adott 
alkalmat, hogy a holttest nincs is ott. Ez a dolog 
nem hagyott nyugtot két az építésben rósztvett 
építésznek s elhatározták, hogy bizonyosságot sze-
reznek maguknak a dologban. Február 14-én ugyan-
azon a helyen, ahol már egyszer hiába keresték 
a koporsót, ásni kezdtek. Két méternyi mélység-
ban végre egy koporsóra akadtak. Ez nem feküdt 
mint Melanchtoné, körülfalazott üregben, hanem 
magába a földbe volt helyezve. A fedele egészen 
össze volt törve. A koporsó alkatrészei fából és 
ólomból állottak : a koporsó kétségkívül faláda volt, 
melynek belseje pléhvel volt kibélelve, hogy a 
holttestet megóvja. A fa egészen elkorhadt, az 
érczlemez összetörött, különben azonban meglehe-
tősen jó karban volt. Belül megtalálták a keresett 
•csontokat, „szabályszerűen elhelyezve" eléggé épen. 

Ruhának nyoma sem volt már. A két felfedező min-
dent becsukott, a mit kinyitott, a földet visszahányta 
és mindent úgy helyreigazított azonnal, hogy mű-
ködésüknek nyomát még senki sem vette észre. 

IRODALOM. 
Rel ig io . ;,Hogy ily farkasok be ne kerüljenek 

a juhok közé, hogy megkeresztelt hitetlen és po-
gány lelkűek ne zavarhassák a hivek munkáját az 
autonomia kiépítésében, mulaszthatatlanul meg kell 
tenni azt, a mit a hivek közvéleménye már huza-
mosb idő óta hangosan követel, hogy t. i. az au-
tonomiai képviselők nyilvánosan, együttesen, temp-
lomban, letegyék a nicaeai, trienti ós vatikáni hit-
vallást. Sőt megválasztása előtt minden világi kép-
viselőjelölthöz mindenek előtt egyenesen azt a kér-
dést kell intézni, hiszi-e az egyház említett hitvallását, 
s természetesen, hajlandó-e arra a kongresszust 
megnyitó isteni tisztelet alatt nyilvánosan esküt 
tenni? E nélkül az elővigyázat és gondoskodás 
nélkül nem ezek a pogány és protestáns gondol-
kodású szerencsétlenek lesznek minden bajnak az 
okai, ha az autonomiai kongresszusba bekerülnek, 
hanem azok, hanem mi hivek, mi leszünk az okai, 
kik őket az autonorniába bebocsátottuk és ott 
pogány és protestáns szellemben tombolni enged-
tük, erre nekik bebocsátásuk által alkalmat szol-
gáltattunk." (Ezek a vezetők elfelejtik buzgalmuk-
ban, hogy a tridenti meg vatikáni zsinat határo-
zatai Magyarországon nincsenek is törvényesen ki-
hirdetve. tehát nem is kötelezők, sőt tilosak !) 

H a z á n k . „Még mindig lefelé haladunk a lej-
tőn, a melyre az egyházpolitikai törvényjavaslatok 
szőnyegre hozatala óta léptünk. A magyar egyhá-
zak közül az, a melynek éppen történelménél 
fogva nem volna szabad a kormánytól semmiféle 
beavatkozást sem tűrnie ügyeibe, megfeledkezve 
önmagáról s múltjáról, erőnek erejével közremű-
ködött a lelkiismereti szabadság államosításánál s 
most, az első hibás lépés következményeképp 
már oda jutott, hogy jövőjét is elveti magától s 
kínálja fizetésért az államnak magát és életét. 
Megbízható forrásból ugyanis a következőket ir-
j á s : Egy körlevél indul útra az ág. hitv. ev. sze-
gény lelkészekhez, körülbelől a következő tarta-
lommal: „Segíts önmagadon!" Ez annyival is 
szükségesebb a szegény lelkészekre nézve, a kik 
eléggé észrevehették, hogy a püspökök, felügye-
lők, ós a gazdagabb lelkészek, úgy a papi fizetés 
rendezését ós lelkészi választások szabályozásánál, 
mint az egyetemes nyugdíjintézet megalapításánál, 
csak a maguk érdekeit tartják irgalmatlanul szem 
előtt, azt prédikálván a szegény lelkészeknek : 
„keressétek az Isten országát", hogy nekik an-
nál több jusson a földi országból ! Ha a körira-
tot az ág. h. ev. lelkészek többsége aláiria, egy 



Tbizoiíság a kormányhoz kérvényt fog felterjesz-
teni, a melyben az ág. hitv. ev. lelkészek szá-
mára az államosítás azon esetben kérelmeztetik, 
ha a kormány beleegyezik, hogy : I. az eddigi 
autonómia csonkittatlanul a szabad választással 
együtt fenntartatik, azon kivétellel, hogy a jelölési 
jog az államra száll át. II. ha a lelkészi fizetés 
minimuma ezer frtban állapittatik meg. III. ha a 
korpótlékról és a lelkészek nyugdij ázásáról meg-
felelőleg gondoskodva lesz stb. Végül az autonó-
miáról még az van megjegyezve, hogy az szép 
szó ; de eddigelé sem a nép, sem a szegény lel-
készek nem élvezték az autonómiának üdvösségét, 
csak ürügyül szolgált a gazdagabb és magasabb 
rangú lelkészek érdekének." Bizony keserű a nyo-
mor s mi vagyunk az utolsók, a kik az ág. hitv. 
ev. papoktól az apostoli szegénysége^ a maga 
szószerinti értelmében megköveteljük. Éljenek ők 
is úgy, a mint műveltségükhöz s a kor változott 
viszonyaihoz képest élniök kell, de ne akarjanak 
judás-pénzen megélni A legszegényebb egyház is 
el tudja tartani papját, ha őszinte tanácsadóját, 
lelki atyját és az isten szolgáját látja benne. De 
hogy a papot ilyennek ismerjék el hivei, ahhoz 
hithűség, tántorithatlan vallásos buzgalom s fá-
radhatlan egyházi tevékenység kell. Az a pap, a 
ki megélhetése biztosításáért az államhoz folya-
modik, nem bizik hiveiben, sem önmagában, sem 
hivatásában, az helyesebben cselekszik, ha ott-
hagyja pályáját s más foglalkozást keres. Mert 
mikor önmagát az államnak kinálja, nálánál sok-
kal becsesebb kincset, az egyházát adja el a vi-
lági hatalomnak Az emiitett körlevél újabb bizo-
nyítéka a kerék lefelé fordulásának, de szeretjük 
hinni, hogy az csak néhány pályát tévesztett s 
kishitű papnak a mesterműve, a mely sem alá-
íróira nem fog szert tenni, sem az államot nem 
fogja vajmi nagyon megindítani s az ág. hitv. ev. 
papok maradnak azok a független férfiak, a kik 
voltak, sőt kiküzdik azt a függetlenséget, a mely-
lyel ők s velük együtt egyházuk csak öt év előtt 
is bírt. A fenti körlevél megcselekvőinek pedig 
ajánljuk, hogy a kormány kegyeit ne papi minő-
ségükben, hanem hivataluktól való megválásuk 
után hajhásszák." MagúnK részéről azt hiszszük, 
hogy nincs is, nem is lesz ilyen körlevél! f 

Lőcse für d a Í r j a Í M W ß ^ í a h r E f m g ̂ J6 e ut s c il au 
1897. 28. 1. A lőcsei ev. egyház a kassai mellett 
a felvidéki protestantismusnak egyik mintaegyháza 
s régi klasszikus helyéhez és hivatásához hiven 
máig is prot. vallásos buzgóság és életerő lüktet 
annak összes tagjaiban. Lelkésze D i a n i s k a 
András, felügyelője dr. N a g y Árpád, örök jólte-
vője az áldozatkészségéről országosan ismert 
H e r r m a n n Gusztáv, ki már 20,000 frt alapít-
ványt tett az egyháznak. Filiája Burgerhof, a hol 
2 évvel azelőtt egy külföldi superint. jelenlétében 

avatták föl az új templomot, s máig is a lelkész 
széleskörű ismeretsége és összeköttetései folytán 
egyik legjobban segélyezett magyarországi egy-
háza a német Gusztáv Adolf egyesületnek. A lő-
csei iskolák jóhirüek. s a diakonissaügy is nép-
szerűvé vált, amennyiben már 2 nővér áll annak 
szolgálatában. A jelentés részletesen föltünteti az 
egyház és iskoláinak vagyoni állapotát, a jóté-
konyság gazdag rovatát s a mult évi anyakönyvi 
adatokat. Szül. 37 gyermek, meghalt 39 személy, 
confirmáltatott 20 gyermek, az úrvacsorában ré-
szesült 1060 communikáns. Az istentisztelet nyelve 
német, s több izben magyar és tót. A vallástani-
tást Lőcse iskoláiban a lelkész és R a t z e n b e r -
g e r F. káplán végzi. Az egyháznak igen buzgó 
presbyteriuma van. A hivek úgy látszik, egyházi 
adót nem fizetnek. A lélekszám nincs kitéve, (sz.) 

M a g y a r á l l a m , Milyen nehéz „jó katholikusnak" 
is, jó magyarnak is lenni : mutatja a M. A. egyik 
vezérczikke, melyben ilyen nyilatkozatok olvasha-
tók: „Nekünk katholikus magyaroknak a haza-
szeretet nemcsak törvényes kötelezettség, hanem 
a szivnek olthatatlan vágya; mi az egyházat is 
hazánknak tekintjük, de azért élénk érzettel 
birunk a modern állam és népélet minden szük-
ségletei iránt; . . . . mi azt jól tudjuk, hogy a 
katholikus igazság nem lehet nemzeti, de miért 
ne lehetne nemzeti jellegünket az egyházban is 
kifejezésre juttatni? . . . Nem kell, sőt nem is 
szabad megtagadni nemzeti sajátságainkat, mert 
az isten országát kell, hogy minden nemzetben 
terjeszszük, még pedig annak jellege és termé-
szete szerint." (Pedig csak mostanában tiltotta 
meg a pápa, hogy a magyar g. katholikusok 
magyarul tarthassanak istenitiszteletet!) „A magyar 
nemzetnek legfőbb érdeke, ker. katholikus nevünk 
becsülete s a kereszténység ereje egyformán 
megkívánják, hogy az apostolok, sz. Péter példá-
ján felbuzdulva úgy az elméleti tudományokban, 
mint a praktikus életben megvalósítsuk a katholi-
cismus ideálját, mely a haladás, a szabadság 
felé való lankadatlan törekvés! A kereszténység 
ilyformán egyenes ellentéte a ma uralkodó 
liberalismusnak azért is, mert ez utóbbi egészen 
kivetkőzteti a magyar nemzetet természetéből, 
eredeti jellegéből . . . . E gyászos liberalismust 
végre hatalmasan sújtotta a syllabus, mely azt 
az élet minden viszonyaiban elvetette és elitélte." 
(A syllabus 80-dik pontja tévedésnek mondja azt 
gondolni, hogy „a római pápa kibékülhet, össze-
férhet, tartozik kibékülni s összeférni.a haladással, 
a szabadelvüséggel s az új polgárosodással " ! Mégis 
ideálja a katholicismusnak a haladás?! Hogy ille-
nek ezek össze?) 

A l k o t m á n y , A spanyol ministerelnök meggyil-
kolása alkalmából az anarchistákról ir. „Csodála-
tos vakság kell ahhoz, hogy be ne lássák, misze-
rint a korrupt, magasabb tekintélyt nem ismerő, 



vallásirtó, a hatalom érdekeinek szabadságot, egyéni 
jogot és becsületet, milliók testi és lelki javát 
gondolkozás nélkül feláldozó kormányrendszerek 
nem lehetnek végeredményében más következmé-
nyei, mint a Caseriok, A cciaritok és Gollik me-
rényletei." — (Hát a spanyol kormány és nép 
ilyen? Lám pedig az elég katholikus! Mi jogon 
hánytorgatják hát máskor a r. kath. lapok, hogy 
az anarchia a protestantismus szülöttje?!) 

Rel ig io . »Még meg sem indult jóformán a dolog, 
máris világi részről, a ..Magyarország"-ban, meg-
kezdődött, mondjuk ki, az egyházat kormányzó 
Szent-Lélek ellen való tusakodás. Mert, kérem 
szépen, politikával foglalkozó minden rendű és rangú 
világi uraink ! méltóztassanak jól vigyázni, nehogy 
a nagy nehezen újra megindult autonomiai moz-
galmat újra meddővé tegyék, eredménytelen va-
júdássá zsugorítsák össze, szűkkeblű, a kath. egy-
házba nem való, nem illő ellenzékieskedéssel a 
püspöki karral szemben. Nem a politikusoknak, 
nem az államférfiaknak, egyáltalában nem a világi 
hiveknek szól, hanem csakis a püspököknek az 
isteni szózat, hogy őket tette a Szent-Lélek az 
egyház élére kormányozni. A püspököknek szól 
egyesegyedül az apostoli vezérelv: „Vigyázzatok 
magatokra és az egész nyájra, melyen titeket a 
Szentlélek püspökké tett, az Isten anyaszentegy-
házának kormányzására, a melyet maga vérével 
szerzett." Ennek a szentséges szent isteni vérnek 
felemlítése sz. Pál apostol ajkain kettős isteni fe-
nyegetést rej t méhében. Az anyaszentegyház szer-
zésének isteni ára, a keresztfán kiontott isteni vér, 
számon fogja kérni a püspököktől is, ha nem vi-
gyázva jól magukra és az egész nyájra, az isteni 
letéteményt kárt szenvedni engedik; de számon 
fogja kérni a világi hivektől is, hogyha Krisztus 
egyházának szellemétől idegen szellemben, ók a 
Szentlélek által tett püspököknek az egyház kor-
mányzásában akadékoskodni mernek, avagy talán 
az egyház ügyeinek intézésében az Ítélés és hatá-
rozathozatal jogát a püspököktől megtagadni és 
annak magukhoz való ragadását megkísérelni me-
részelik. Ezt a nagyon komoly figyelmeztetést 
azért tartjuk mindjárt az autonomia ügyében meg-
indult felszólalások kezdetén szükségesnek, mert 
ime a „Magyarországában valaki már áskálódni 
kezd a püspöki tekintély iniciativájának joga ellen. 
Az illető czikkiró ugyanis állítólag azt hallotta, 
hogy a püspöki karban az a vélemény kezd elő-
térbe lépni, hogy az autonomiai tevékenység si-
kerének biztosítása végett a kongresszus össze-
hívása előtt szükséges lesz a kormánytól határo-
zott felvilágosításokat követelni a következő kérdé-
sekre nézve: 1. Átadja-e a kath. alapokat és ala-
pítványokat az autonómiának? 2. Mily kegyúri 
jogokat tart fenn a felség számára? E kérdések 
tisztázása nélkül a püspöki karban érlelődő véle-
mény szerint bajos dolog, sőt talán koczkázat 

lenne a kongresszus összehívásába belebocsát-
kozni. A ..Magyarország" czikkirója azt mondja, 
hogy ezt a felfogást „politikai körök" a püspöki 
kar részéről akadályozásnak, akadékoskodásnak 
veszik. Alább a „politikai köröket" az érdekes 
czikkiró már kiszélesíti a legszélesebb „világi 
katholikus körök"-ké. . . . Vagyis ott vagyunk 
ismét, a hol az első autonomiai kongresszuskor 
voltunk, hogy a mi világi katholikusaink egy ré-
sze sehogysem tud katholikus szellemben élni és 
gondolkodni, a minek hogy mily ádáz következmé-
nye lehet, annak csak Isten az előrelátója. Azt 
mondja a „világi körök" igazán világiasan gondol-
kodó czikkirója, hogy a fenti kérdéseket ne a püs-
pöki kar állítsa fel feltételül, hanem hagyja a dol-
got a kongresszusra. Szeretnők tudni,'miért ne le-
hetne megtenni a püspöki karnak magának azt, a 
mit ő az egyház érdekében szükségesnek tart? 
Mivel több, mennyivel felsőbb egy kath. autono-
miai kongresszus egy püspöki konferencziánál? 
Számmal több lehet, de sjílylyal, tekintélylyel bi-
zonyára nem. Valami kongresszusi felsőbbségről 
és világi majorizálásról pedig jó lesz nem álmo-
dozni. Az egyház ügye a püspök kezében van az 
illetékes kézben. Oda tette az Isten: ott fog az el-
dőlni. Világi hiveinknek a püspöki karral versenyző 
része pedig hagyjon fel a katholikus ötleteivel, ne 
akarja az egyházat kormányozni. Ez nem keresz-
tény, nem katholikus elv; ez a protestáns egyéni 
önkény beerőszakolása a katholikus egyházba. En-
nek az Isten szelleme is ellene fog szegülni, az 
igaz hivek millióinak lelke is ellene fog támadni, . . 
S ha már itt vagyunk az autonomiai kongresszus 
föltételeinek vitatásában, hát kötelességünk figyel-
meztetni világi híveinket, hogy nemcsak a kor-
mánnyal, de maguk a világi hivek egy részével 
szemben is, garancziák szükségesek az egyháznak, 
hogy nem fognak újra az egyház szellemével való 
tusakodás útjára lépni, mint az első kongresszu-
son némelyek tették. Ennélfogva talán nein lenne 
fölösleges úgy a választókra, mint a választhatókra 
nézve minősítést felállítani, hogy Judások, Juliá-
nus apostaták és Voltairek ne mondhassák azt, 
hogy ők Krisztus hivő lelkeit képviselik. Ennyit 
most csak általában." — Ez érdekes nyilatkozatra 
csak az a megjegyzésünk, hogy mihaszna köve-
telnek a katholikusok olyan autonomiát, mint a 
protestánsoké, ha olyan nem kell nekik! Kath. 
autonomia a püspökök föltétlen akarata szerint, a 
püspökök pedig a pápa akarata szerint, autonomia 
pedig a pápa kedve szerint — képtelenség! 

T E M E T Ő . 

A selmeczbányai ág. hitv, ev. lyceum tanári kara 
mély fájdalommal jelenti, hogy B r e z n y i k János 



kir. tanácsos, a lyceum nyugalmazott igazgató-ta-
nára, a ki áldott életét lankadatlan buzgósággal, 
törhetetlen hűséggel és ritka áldozatkészséggel 
egészen az ő kedves iskolájának szentelte, életé-
nek 83-ik évében, folyó hó 5-én, reggeli 8 óra-
kor az Úrban csendesen elszenderült. Felejthetet-
len halottunk földi maradványait vasárnap augusz-
tus hó 8-án délután 4l/2 órakor kisértük örök 
nyugalomra. Selmeczbánya, 1897. augusztus hó 
5-én. Áldott legyen közöttünk emlékezete ! 

Evang. theologus 

nevelői állást 
keres. — Bővebb felvilágo-
sítást e lap szerkesztője ad. 

4 
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Magyar egyházba 

SEGÉDÜL 
kész menni egy káplán. 
Czimét megmondja a szer-

5i 3—1 kesztő. 

Pályázat tanári állásra. 
AZ államilag segéiyzett rimaszombati egye-

sült prot. íögymnasiuülban a természet-földrajzi 
tanszék nyugdíjba lépés folytán megüre-
sedett. 

Ez állásra, melylyel a természetrajz s 
földrajznak, vagy a természetrajz s német 
nyelvnek tanítása van egybekötve, pályáz-
hatnak oly ágost. hitv. evang. tanárok és 
tanárjelöltek, kik az emiitett szakból ok-
levéllel bírnak, vagy ezen szakra készültek. 

Javadalma : 1200 frt törzsfizetés, mely 1400 , il-
letve 1 6 0 0 frtig emelkedik, 2 0 0 frt lakbér s 
egyelőre 5 0 frt ötödéves pótlék, mely szintén 
emelkedhet!k. A h. tanár fizetése 900 frt. 

Kötelessége a fentemiitett szakkal ro-
kon tárgyakat is tanitani heti 20 —22 órában. 

A megválasztott tartozik állását f. év 
szept. hó 1-ső napján elfoglalni. 

A pályázati kérvények a szükséges 
okmányokkal felszerelve a főgy^mnásium 
igazgatóságához f. év aug. hó 20-ik nap-
jáig nyújtandók be. 

Rimaszombat, 1897. júl. 29. 
44. 2—2 A z i j r a z i r a t ó s á i ; ' . 

O r o s h á z a k ö z s é g e egy, esetleg több 
tanyai 

t a n i t o i á l l o m á s r a % 
pályázatot hirdet.— Amennyiben ezen iskolák növen-
dékei elenyésző kis rész kivételével tisztán ág. hitv. 
evangélikusok s a tanitó a vallás tanítására is köte-
lezve van, csakis ág. hitv. evangélikusok pályázatai 
vétethetnek figyelembe. — F i z e t é s : 400 frt, sza-
bad lakás kerttel, minden tanuló után fejenként 1 
frt tandíj. A pályázók felszerelt folyamodványaikat 
f° é v i a u g . 26=áigj üe&íli t á r t o n ref. lelkész 
s iskolaszéki alelnökhöz adhatják be. 49 2—1 
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A lelkész és tanitó urak jk 
szíves figyelmébe! H 

Kaphatók nálam 

i sko la i anyakönyvek, 
ISKOLAI NAPLÓK 

m u l a s z t á s i n a p l ó k , 
továbbá 

k e r e s z t e l é s i , e s k e t é s i és h a l á l o z á s i 
p a r A 1 Y A M Ö M Y V E H 

és 

K I V O N A T O K 
s vállalkozom bármily nagy terjedelmű 

H Ü r m ü v e k , " H ü 
JEGYZÖKÖNYVEK és ISKOLAI KÖNYVEK, 

végre 
r o v a t o s í v ( i k 

elkészítésére. 
A m e g r e n d e l t t á r g y a k a t k í v á n a t r a be-

k ö t v e szá l l í tom. 

V E R E S L A J O S 
könyvnyomdász, Orosházán. 
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