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A protestantismus és a protestáns 
egyén. 

Most, midőn a magyar állam szabadelvű egy-
házpolitikai törvényei valóságos kultúrharczot in-
dítottak meg hazánkban, midőn Magyarország kö-
zönsége két nagy táborban áll szemben egymás-
sal : a szabadelvűek és az ultramontánok táborá-
ban, melyek közül az elsőnek vezérei a hazafiság 
és szabadság, a másiknak a hierarchia és feuda-
lismus s ezeknek vakbuzgósága és hatalom-vágya : 
érdekes és talán tanulságos is lesz megtudni, mi-
csoda jelentősége van ebben a küzdelemben a 
p r o t e s t a n t i s m u s n a k ? micsoda történeti fej-
lődése van a múltban? mi a világtörténeti hivatása 
s nemzeti jelentősége a jelenben és a jövőben? 

Sokat felölelő nagy kérdések 1 Nem is Ígé-
rem, hogy ezeket egy rövid czikk keretében rész-
letesen kifejtem ; csak gondolataimat akarom el-
mondani, melyek e nagy kérdésekkel kapcsolatban 
ébredtek fel bennem. Gondolataimat bizonyos ösz-
szefüggő egymásutánban mondom el, hogy abból 
a protestantismus jelentősége kitűnjék ; de tudós 
tanulmányt éppen nem szándékom irni. 

Első tekintetre fölöslegesnek látszik protes-
táns közönségnek arról beszélni, hogy mi a pro-
testantismus, mi a jelentősége ós hivatása? Hiszen 
iskoláink — úgy gondolják — mindezeket eléggé 
megismerteti«. 

Igy gondolják, de nem egészen igy van. 
Ha a protestáns öntudat oly élénk és buzgó 

volna ma, mint volt keletkezése korában, akkor 
egyáltalában fölösleges volna protestáns tudatot, 
buzgóságot ébresztgetni, ápolgatni, akkor ennek 
a szerény kis értekezésnek megírásához hozzá se 
fognék. De fájdalom, a protestáns öntudat a leg-
újabb időkig annyira szunnyadozott, hogy már ki-
halásától lehetett tartani. 

Pedig ha valaha kellett, úgy éppen most 
van rá szükség, hogy fölébredjen s minden erejét 
kifejtse. 

Iskoláink mindig megtették kötelességüket s 
megteszik ma is ; de ahhoz, hogy a protestáns 
hitbuzgóság régi fényében ragyogjon s régi me-
legével termékenyitsen, nem elég az iskola; az 
kell hozzá, hogy a család ós a társadalom is át 
legyen hatva tőle. Mit ér, ha az iskola ismere-
teket közöl, ha ezeket az ismereteket az anya, a 
testvér, a jóbarát, az ismerősök köre, mint jó 
magvakat termőföldjükben a hit ós szeretet mele-
gével életre nem kelti, nem ápolja, hanem a kö-
zönyösség fagyától elpusztulni engedi. 

Lehet-e igy az ismeretek jó magvából ara-
tást remélni, kivált midőn a rosszlelküsóg, a fél-
reértés s az emberi gyarlóság annyi mindenféle 
rossz szelleme folytonosan konkolyt hint közéje? 
Ha kikel is itt-ott némely mag, elcsenevészedik, 
elfajul, meghamisul. 

A protestáns hitbuzgóság ápolására nem elég 
az iskola, annál kevósbbé, mert azt kevesen vég-
zik el teljesen és igen hiányosan végzi különösen 
a gyöngéd nem : a nő. Pedig a protestáns buz-
góság legfőbb ápolója hajdan a nő volt, s kell, 
hogy az legyen ma is. 

Abból, amit az iskolában a nő s a férfiak-
nak is nagy része a protestantismus felől tanul, 
nem sokkal többet visz át magával az életbe, mint 
a Confessio főbb hitczikkeit s a nevezetesebb re-
formátorok hézagos életrajzát ; de a protestantis-
mus világtörténeti jelentőségéről s missiójáról 
vajmi keveset tud a mi protestáns közönségünk. 

Egy nagy bajunk van, az, hogy : van ugyan 
protestáns egyházunk, de nincs protestáns hit-
életünk. 

A mi protestáns családaink belső körében 
soha sem hangzik fel az ősök küzdelmeinek em-
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léke, a gyermek nem tanul meg lelkesedni rnar-
tirjaink példáján. Az anya ajkán soha sem hang-
zik fel a protestáns hitbuzgóság lélekemelő szava. 
Hisz ha ezek az anyák és leányaik megszokott 
társas köreikben összejönnek, csak az élet hét-

. köznapi apróságairól csevegnek ; soha egy ma-
gasztosabb eszme nem jön ajkaikra. Férfiaink sem 
különbek. A hazát legalább politizálás közben 
meg-meg érintik, egyébként társalgásuk oly sivár, 
hogy abból a lélek nem épül. 

Sem családainknak, sem társas köreinknek 
nincsen bensősége. Az, hogy valaki protestáns, 
csak a születés véletlene ; de magaviseletéből, gon-
dolkozása módjából, nyilatkozataiból s általában 
társadalmi érvényesüléséből ritkán tűnik ki, hogy 
protestáns. 

Protestáns voltáról is nagyon téves felfogása 
van a legtöbbnek. A legtöbb azt hiszi, hogy pro-
testánsnak lenni annyi, mint a protestáns egyhá-
zak valamelyikéhez tartozni. A legtöbbnek az a 
felfogása, hogy a protestantismus egy vallásfele-
kezet, melynek ugyan más vallásfelekezettől eltérő 
sajátságos egyházi szervezete van, de azért olyan 
felekezet, mint a többi, egyik a sok közül. 

Pedig ez nagy félreértés, amire már az a 
körülmény is figyelmeztethetné őket, hogy külön-
böző protestáns egyházak vannak, maga a protes-
tantismus pedig olyan egységes fogalom, a mi 
egyesiti magában a különböző protestáns egyhá-
zak közös tulajdonságait. 

A protestantismus nem lehet azonos a pro-
testáns egyházzal még akkor sem, ha ennek kü-
lönböző árnyalatait, például a lutherit és kálvinit 
egy magasabb kategóriába foglaljuk össze. 

Az egyház külső, látható közösség, olyan in-
tézmény, a mi valami mechanikus, mint maga az 
emberi Organismus, melyet csak a lélek elevenít 
meg. 

Ez a lélek maga a protestanlismus szelleme. 
A protestáns egyház emberek testülete, de 

a protestantismus egy nagyszerű világelv, mely 
az emberiség fejlődésének s haladásának egyik fő 
tényezője volt s kell, hogy ma is az legyen. 

Igar/i protestánsnak lenni nem könnyű dolog, 
de a ki egyszer igazán azzá lett, az többé nem 
meddő, tétlen tagja a társadalomnak, hanem a 
haladás, a szabadság s igy a boldogitás egyik 
faktora, bármily parányi tért jelölt is ki számára 
a gondviselés. 

A protestantismust a r e f o r m a t i o terem-

tette. Addig tehát a protestantismusról szólni sem 
lehet, mig szülő anyját, azt a nagyszerű mozgal-
mat, mit a történelem reformátiónak nevez, meg 
nem ismertük. 

A reformátiót nem mindenki ismeri igazán,, 
a maga igazi természete, világtörténeti jelentősé-
ge szerint. 

Megkísértem elmondani nagy vonásokban lé-
nyege szerint, űgy a hogy én ismerem. Hason-
lítsák össze olvasóim azzal a képpel, á melyet al-
kottak felőle ismereteikkel. Egészítsük ki egymást. 

Lássuk : hol kezdődik a reformátió ? miből 
lett az s mivé lett világtörténeti fejlődésében? 

A reformátió 1517-ben Wittenbergben egy 
szegény, hitbuzgó szerzetes merész föllépésével 
kezdődött. 

Hisz ezt mindenki tudja ! 
Nem is szándékszom ón a reformátió törté-

netének részleteit előadni, csak lényegét s okait 
ismertetem. 

Mikor Luther a wittenbergi vártemplom aj-
tajára azt a kilenczvenöt tételt kiszegezte, hogy 
vitára hívja fel a tudósokat, a legjámborabb hit-
tel cselekedte azt s a legkisebb sejtelme sem volt 
arról, hogy a világot rendíti rneg vele. 

Az a 95 tétel volt a világtisztitó nagy vihar 
kezdete. A ki e nagy viharnak az első lökést 
adta, az a szegény kopott szerzetes maga sem 
tudta, mit cselekszik, de mikor megtudta, mikor 
a nagy mozgalom igazi jelentőségének tudatára 
ébredt, megállta helyét s megvívta harczát bát-
ran, nemesen. 

Mit bizonyít ez? 
Semmiesetre sem azt, a mit Róma szóvivői 

s tollforgatói el akarnak hitetni a világgal, a mit 
már sokan el is hittek nekik, hogy : Luther, 
Zwingli, Calvin csinálták a reformátiót, hogy az 
tehát egy mesterségesen csinált, kierőszakolt moz-
galom volt. 

Támadtak Luther előtt is nagy szellemek,, 
kik a k a r t a k reformálni, tehát öntudatosan lép-
tek fel, de nekik nem sikerült; Luther ellenben 
fellépésekor nem akart reformátor lenni s mégis 
ő lett az, akarata ellenére is. 

Mi e különös ellenmondás oka? 
Az, hogy azok az ügynevezett űttörők (Wald, 

Wickliffe, Huss) megelőzték az a l k a l m a s időt , 
Luther föllépése alkalmával pedig Európát már 
a reformok szelleme hatotta át. Ez a szellem ra-
gadta magával a wittenbergi szerzetest, kinek kez-
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cletben sejtelme sem volt arról a világtörténelmi 
mozgalomról, melyet megindított. 

Mert a reformátió nagyszerű mozgalma ép-
pen nem az, a minek sokan feltüntetni szeretnék : 
a két protestáns egyház megalkotása. 

Vannak történetírók, még olyanok is, kik a 
legszélsőbb liboralismussal kaczérkodnak (mint Held 
és Corvin), kik a reformátiót olyan mozgalomnak 
tüntetik fel, mely az egyetemes egyházból két 
szektát szakított ki, tehát bizonyos elszaka-
dási processus, azért ezt a mozgalmat szerintük 
nem is lehet jogosan reformátiónak nevezni, mert 
az nem reformálta a római egyházat, hanem egy 
részt elszakított belőle s ebből külön egyházakat 
formált. 

Ig^z, hogy a reformátió, mint történeti moz< 
galorn, csakugyan része valaminek, de nem a 
római egyháznak, hanem annak a roppant nagy 
európai átalakulásnak, melyet a történettudomány 
r e n a i s s a n c e - k o r n a k nevezett el. 

Ez a szó: „renaissance" megújulást, újjá-
születést jelent. 

A renaissance kora a világ újjászületése. 
Egy második tererrltós roppant átalakulása, mely-
ben Isten intéző szelleme majdnem láthatóvá lesz, 
melyben újra megzendül szózata : legyen vilá-
gosság ! 

Es lőn világosság. 
Hogy ezt a nagyszerű átalakulást megérthes-

sük, előbb azt kell tudnunk, mi volt előtte? 
A renaissance korát a középkor, a római 

hierarchia kora előzte meg. 
Engedjék meg nekem szíves olvasóim, hogy 

a középkort egy kitűnő történetíró (Simonides) 
szavaival jellemezhessem : 

„A középkoron át az ember kámzsába bújva 
éldegélt. Nem látá a világ szépségét, vagy ha 
meglátta, keresztet vetett magára, félre fordult, 
olvasóját morzsolta s imádkozott. Mint szent Ber-
nát, midőn a Leman (genfi) tó partjain végig 
utazott s nein méltatta figyelmére sem a kéklő 
vizeket, sein a buján tenyésző szőllótőkét, sem a 
hegyek csillogását napsütötte hóleplökkel, hanem 
reá hajtotta öszvére nyakára gondterhes homlokát; 
csak úgy, mint ez a szerzetes volt, haladott volt 
tovább az emberiség, aggodalomgyötörte zarán-
dok, a világ országútján végig, elmerülve a bűn, 
a halál és az itélet ijedelmeiben, s nem tudta, 
vájjon megérdemli-e a megszemlélést, sem azt, 
hogy az élet áldás." 

Kitűnő rajz ez. Csakugyan ilyen volt a kö-
zépkor. 

A sötét bűntudat nehezedett az emberiség 
lelkére. A világ szépségeit, ártatlan örömeit ve-
szedelmes csábitásnak tekintette, s ez a szó: „vi-
lág," egyértelmű lett a kárhozattak 

Azok, akik elég erőseknek érezték magukat 
e kárhozat ellen küzdeni, akiknek a világban sok 
veszteni valójuk úgy sem volt, a lemondás ós 
önsanyargatás feladatára vállalkoztak. Ezek az 
önsanyargatók (asketák) voltak aztán a földnek 
szentjei, akikre a gyöngébbek s az emberi társa-
dalommal többfélekép összefűzött világiak, mint 
elérhetetlen ideálokra tekintettek. Azok pedig, kik-
nek ebből a kárhoztatott világból sok jutott, akár 
a vagyonból, akár a hatalomból, nem váltak me^ 
ugyan ettől, (ámbár erre is sok példa van), de 
a bűntudat annál súlyosabban nehezedett aggódó 
lelkükre. Az egyház azonban gondoskodott arról, 
hogy e bűntudat súlyából magának tőkét teremt-
sen. A vezeklóstől meg lehetett szabadulni pénzért. 
A vagyonosok tehát úgy csillapították le háborgó 
lelkiismeretüket, hogy pénzen váltották meg ma-
gúkat, sőt még elhalt rokonaikat is a kárhozattól. 
Így aztán csak lehetett megint egy darabig vigan 
élni, mig újabb bűneiket újra pénzen váltották 
meg. Az egyház ily módon meggazdagodott s 
tagjai vagy vakbuzgók, vagy képmutatók lettek s 
titkon, vagy gyakran egész nyiltan is éppen olyan 
kicsapongó életet folytattak, mint a kárhoztatott 
világ fiai. 

Babonaság, sötét vakbuzgalom, tudatlanság 
és képmutatás : ez jellemzi a középkor életét. 

De hát nem volt ennek a sötét kornak tu-
d o m á n y a , melynek feladata a felvilágosodás 
világosságát terjeszteni? Nem voltak-e ennek a 
kornak nagy tehetségei, kik a sötétben útmutatói 
lehettek voina a tévelygő emberiségnek? 

Óh voltak nagy, bámulatra méltó tehetségek, 
de a tudomány, a melyre szép eszük munkásságát 
elpazarolták, törpe ós meddő volt. 

A középkor tudománya a S c h o l a s t i k a . 
A Scholastika a legkülönösebb valami mind-

azok közt, amit a félrevezetett emberi ész fel-
mutathat. 

Mikor a keresztyén egyház hosszú küzdelem 
után dogmáit megalkotta, midőn a dogmaalkotó 
időszak végét érte, e csodálatos lázas ihletés kora, 
midőn úton-útfélen, piaczokon, versenytéreken, 
gazdagok és szegények lakában mindenki hittani 
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tételekről vitatkozott, s e lázas forrongás a ke-
resztyén egyház dogmáit megalkotta, formulázta : 
az egyház tudósai ezeket a dogmákat rendszerbe 
foglalták s létre jött az első keresztyén hittan, 
(dogmatika). 

Ebben a munkában azonban az egyes hittani 
tételek nem folytak az értelem bizonyító okaiból, 
hanem csak úgy állították össze, ahogy az egyes 
zsinatok formulázták és szentesítették. Az egyház 
kimondta: ezt és igy kell hinni! de hogy miért 
kell ezt meg ezt igy hinni, arról a közönségnek 
nem adott számot. (A zsinatokon ugyan minden 
tételt megvizsgáltak s gyakran nagyon is szenve-
délyesen, de a vitatkozás, a tételek megokolása 
néni került nyilvánosság elé s az élőszóval el is 
hangzott). 

Azonban az emberi oknyomozó ész az egy-
házban sem tagadhatta meg magát. A keresztyén 
egyházi tudósok szőrszálhasogató okoskodásokkal 
iparkodtak az egyes hitczikkeket értelmezni, fel-
foghatóvá tenni, hogy azokat úgy tüntethessék fel, 
mint bebizonyított igazságokat. A tudomány a hit-
tan szolgájának szegődött be s gyötörte magát és 
az emberiséget egy ezredéven át. A Scholastika a 
hittani okoskodások végtelen bonyodalma, amiben 
elveszett az egészséges értelem. Szőrszálhasogató 
furfanggal keresték össze a legképtelenebb téte-
leket s ezekről könyveket irtak. 

Egy pá r példa elég lesz, hogy fogalmat al-
kothasson magának az olvasó, minő thémákkal 
vesződött a Scholastika. 

A hittan kimondta, hogy az angyalok testnól-
küli lények; igy az angyalnak nem lóvén térfo-
gata, kérdés: hány angyal állhat meg egy tű 
hegyén ? 

Egy másik példa : 
A hittan kimondta, hogy a mise alkalmával 

a szent ostya abban a pillanatban, midőn azt a 
pap megáldja, isteni csoda következtében átválto-
zik Krisztus valóságos testévé ; az tehát többé 
nem kenyér, hanem Krisztus teste. Ha már most 
egy ilyen átváltozott ostyát a pap vigyázatlan-
ságból elejt és azt egy egér elkapja, kérdés : mit 
evett az az egér, Krisztus testét-e, vagy kenyeret? 

Ilyen thómákról egész vitairodalom támadt s 
nagy tudósok ilyesmikről vastag könyveket irtak. 

Ha egy-egy józanabb eszű tudós valami 
egészségesebb mederbe akarta terelni a dolgot, 
az börtönbe került s természetesen elhallgatott. 

Ez volt a középkor tudománya. 

Hogy ebből a meddő tudományból élet nem-
származhatott, hogy e szőrszálhasogató okoskodá-
sok fölvilágosodást nem terjeszthettek, azt nem 
kell bizonyítani. 

De hisz még akkor a felvilágosodás alapföl-
tótelei sem léteztek, azért terjesztését sem lehetett 
várni senkitől. 

Nem kell azt hinni, mintha a Scholastika az 
emberi életnek valami természetellenes tüneménye 
lett volna. Az emberiség fejlődése csak- természe-
test és szükségest mutat föl. Bármily természet-
ellenesnek és szükségtelennek látszik is valami 
az emberiség történetében, mindig természetes és 
szükséges okokra lehet azt visszavezetni. 

Persze hogy sok, a mi a maga idejében 
szükséges volt, később feleslegessé válik. És 
mindig vannak haladni nem akarók, akik vagy 
önzésből, vagy egyéb okokból megtartásáért küz-
denek. Ez a küzdelem árt a haladásnak, de ter-
mészetességét tagadni nem lehet. 

Ugyan ezt mondhatjuk a római hierarchiáról 
s tudományáról a scholastikáról. 

Hogy a szellemi tehetségek az egyház szol-
gálatába állottak, ez természetes ós szükséges volt. 

Gondoljuk meg csak, hogy a keresztyén egy-
ház a régi görög-római civilisatio romjain alakult 
meg, s alig hogy megalakult s dogmáit rendszerbe^ 
foglalta, kitört a népvándorlás századokra kinató 
vihara. A régi civilisatio tereit barbár népek hul-
láma borította el. Uj államok alakulásának zavaros 
munkája indult meg ; bárdolatlan vad embertö-
megeknek kellett nemzetekké fejlődniök. E barbár 
népeknek — mondja Simonides — előbb meg 
kellett emószteniök a maguk barbárságát. 

Európának ebben az állapotában kellett va-
lami központosító hatalomnak létezni, mely a vad 
hullámokat megfékezze, a szilaj népeket fegyel-
mezze. 

Ez a fegyelmező központi hatalom volt a 
keresztyén hierarchia, s mint ilyen éppen oly 
szükséges missiót teljesített, mint bármely más 
világtörténeti intézmény, például : a lovagság. 

Nagyon természetes, hogy ez a hierarchia 
minden szellemi tehetséget a maga működésének 
körébe vont be. 

Ahhoz, hogy az emberi szellem szabad, ön-
tudatos működése megindulhasson, szükséges volt, 
hogy ezek a fiatal nemzetek kifejtsék nemzeti 
nyelvüket. A holt latin nyelv csak a merev dog-
mák nyelve lehetett, a meddő Scholastika nyelve. 
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Az öntudatos értelem élő tudománya csak élő 
nyelven beszélhet. 

Az a klasszikus föld, melyen hajdan a mű-
velt szellem örökéletű művei termettek: I t á l i a 
fejtette ki legelőbb nemzeti nyelvét. És mikor az 
olasz nemzet nyelve már képessé vált arra, hogy 
az öntudatos szellem kifejezője lehessen. — a 
nemzet géniusza megszólaltatta nagy szellemeit. 
D a n t e , P e t r a r c a , B o c a c e i o megszólaltak 
és a világot ámulat fogta el. D a n t e a maga 
Divina comediájában fönséges költészettel mond 
Ítéletet saját kora fölött. Rámutat az erényre és 
bűnre és nem kíméli sem az egyházat, sem a 
fejedelmeket. P e t r a r c a az egyén érzelmeit jut-
tatja érvényre s a szépet dicsőíti. B o c a c e i o az 
embert, mint társadalmi lényt mutatja be. Élénken 
és őszintén festi a társadalmi élet apró örömeit 
és bajait. Novelláinak óriás hatása éppen abban 
volt, hogy az i g a z i életet tükrözte vissza, az 
egészséges emberi életet. Megmutatta, hogy az 
élet nem átok, mint a papok hirdetik, hanem isten 
áldása, melyet köszönettel kell fogadnunk s mely-
nek örülni kel'. A vezeklők, önsanyargatók meg-
szűntek az ember eszményei lenni ; az ember 
szánalommal fordult el tőlük s egészséges, vidám 
élet pezsdült meg B o c a c c i o szavaira. 

Már hajnallani kezdett. A szellem ébredett. 
Ezek a nagy szellemek voltak a renaissance-

kor előfutárai. Mind a három az ókor klassziku-
saitól nyert ihletet. 

A szabad szellem hajnalának sugárózöne ra-
gyogott le a földre és az ember megmozdult, 
fölébredt és ámulva nézett szét . . . szétnézett 
és látott . . . látta isten remekét, a szép és 
igaz természetet, látta az embert, önmagát a maga 
igaz valójában, olyannak látta a világot,, a milyen 
igazán volt . . . látott tisztán, igazán és örült, 
hogy űj életre ébredt. 

A renaissance az emberi szellem öntudatra 
ébredésének s az ebből következő általános felvi-
lágosodásnak kora, mely, mint ilyen, átmenetet ké-
pez a középkorból az újabb modern világba. 

De mennyi sajátságos körülménynek kellett 
közreműködni, hogy az emberiség felocsudhassék 
sötét rémes középkori álmából s öntudatra éb-
redjen ! 

Igazán csodák lánczolata volt ez l egy má-
sodik teremtés korszaka. 

A könyvnyomtatásnak, a puskapornak, az 
iránytűnek feltalálása . . . a naprendszer törvé-
nyeinek és az újvilágnak, Amerikának fölfedezése... 

CSENGEI GUSZTÁV. 

(Folyt, köv.) 

Szabályrendelet a lelkészek alkal-
mazásáról. 

(Folytatás.) 

3. A j e l e n t k e z é s r ő l . 

A „jelentkezés," mely nálunk egészen új és 
szokatlan dolog, az egyetemes javaslatnak sark-
pontja. Jelentkezés nélkül választás sincs, nem is 
lehetséges! (Egyet, szabályzat 14—16. §.) Ugyan-
is, lia valamely lelkészi hivatal megülesedik (48. §.) 
ezt az egyházmegyei elnökség valamely egyházi 
lapban közzé tenni tartozik. Czélja volna ennek, 
„hogy a megüresedett állomásról az összes lel-
készek. theol. tanárok és vallásianárok értesülhes-
senek/- (14. §.) E czél tekintetében egészen fe-
lesleges a liirlapi közzététel. A lelkészi állomások 
megüresedéséről, azok, a kik ez iránt érdeklődnek, 
minden hivatalos közzététel nélkül is értesülnek; 
kivált a jó fárák megüresedését annyi sok szócső 
kürtöli ki! — Aztán a lelkészválasztásnál a fő 
dolog, hogy a gyülekezet tudja, kit válaszszon, 
nem hogy a lelkészek tudják, hol esik választás. 
A gyülekezetek pedig 100 eset közül 99-ben tud-
ják, ki legyen választottjuk . . . tudják minden 
pályázás nélkül is ! 

Tény az, hogy káplán még könnyebben je-
lentkezhetnék, mint hivatalban levő pap. A káp-
lánnak megbocsáttatik, ha jelentkezik állomásért, 
hisz nincs még állása! De mívelt gyülekezetnek 
kell annak lennie, a mely nem érezteti lelkészé-
vel, ha máshová kívánkozott — és megbukott l 
Ne teremtsünk kényszerhelyzetet ily feszült viszo-
nyok előidézésére ! 

Az egész jelentkezési eljárás hosszadalmas, 
időrabló, bonyodalmas, költséges és sok alkalmat 
nyújt oly mozgalmakra, melyeknek lecsendesitó-
sóre évek kellenek I 

No hát az üresedés közzé van téve ! Jelent-
kezhetik — mondja az egyet, javaslat — minden 
rendes lelkész, 24 éves theologiai tanár, (18. §-a) 
és a ki mint vallástanár legalább már egy évig 
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szolgált! Szegény gyülekezetbe, a hová rendesen 
rábeszélés útján kell rábirni az embert, hogy lel-
készi hivatalra vállalkozzék, magától nem jelent-
kezik senki. Avagy talán oly bővében vagyunk-e. 
vagy leszünk-e (a theologusok számának aggasztó 
apadása mellett), oly bővében leszünk-e a káplá-
noknak, hogy épen nem lehetnek rátartósak? . . . 
Vállalkozó nem akadván, újból ki kell hirdetni a 
pályázatot oly hozzátétellel, hogy már most a 
káplánoktól se kivántatik egy évi szolgálatnak ki-
mutatása, hogy jelentkezhessenek. — Ugy, de 
most se jelentkezik senki ? . . Akkor helyettes ne-
veztetik ki egy évre, . . feltéve, hogy vállalkozik 
valaki helyettes lelkésznek oda, a hová rendes 
lelkésznek kétszeri pályázat hirdetésre senki se je-
lentkezett! . . . Vagy a gyülekezet ugyan meg-
nevezte azon egyént, a kit az esperes által fel-
szóllittatni kiván, hogy jelentkezzék (11. §-a); de 
azon egyén elméjében forgatja a népdalt, hogy 
hamis kis leány jár a legény után, hamis kis le-
ány mondja a legénynek, adjon Isten engem kend-
nek, — és nem jelentkezik ; hanem úgy tesz, mint 
a szemérmes kis leány, megvárja, hogy annak 
rendje-módja szerint megkérjék a kezét, aztán 
jelentkezik, akarom mondani nyilatkozik csak. Ak-
kor elfog-e üttetni a gyülekezet szive választottjá-
tól, a kiről tudja, hogy a rendes meghívást elfo-
gadná, de a jelentkezést átalja? Hát ha a gyüle-
kezet az E. A. 65. §-ára támaszkodva követeli az 
oly egyén megválaszthatását, a ki az ott körülirt 
minősítéssel bír, csupán, hogy nem jelentkezett?... 

A választási szabadságot nem kell jobban 
korlátozni, mint a mennyire a közérdek kívánja, 
hogy szabadossággá ne fajuljon el. E czélra pedig 
elégséges a minősitést akkép megállapítani, a ho-
gyan azt az E. A. 65. §-a megállapította! A válasz-
tás útján szabadon nyilatkozó közbizalom legter-
mékenyebb talaja, legszilárdabb alapja a lelki atya 
áldásos működésének. A gyülekezetre reá erőlte-
tett papnak éveken át kell küzdenie a bizalomért, 
lia ugyan győzelmet arathat ; ellenben, a kinek a 
bizalmat a hivek szabadon elébe vihették, annak 
még tapasztalatlansága botlásait is elnézik, mentik, 
jót szólnak felőle, mindeneket jóra magyarázván. 

Hagyjuk ki ezt az egész fejezetet „a jelent-
kezésről;" és a mi ezzel összefügg! 

Összefüggésben van a jelentkezéssel az egye-
temes javaslat 18. §-a. E helyett a kerületi javas-
lat volna elfogadandó (14. §-a) ; de a következő 
szövegezésben : jelölhető 

a) minden rendes lelkész, ki a magyarországi 
ág. h. evang. ker. egyház valamely egyházközsé-
gében vagy missiói körében hivataloskodik. 

A magyarországi ág. h. evang. ker. egyház 
kötelékén kívül hivataloskodó lelkészek és segéd-
lelkészek csak az egyházkerületi elnökség enge-
délyével jelölhetők, ha magyar honpolgárok. 

b) minden ág. h. ev. segédlelkész, theológiai 
tanár és felavatott vallástanár, ha ezen minősé-
gükben a magyarországi ág. h. evang. egyház 
körében egy év óta hivataloskodnak. 

Ezen egy évi működés kelléke alól az egy-
házkerületi elnökség felmentheti őket. 

Összefüggnek a jelentkezéssel, sőt ennek fo-
lyományai az egyetemes javaslat 20. 21. 22. és 
23. §-ai a jelentkezéssel egyetemben elejtendők. 
Ezen szakaszok helyett besoroztassék a mi javas-
latunk 16. §-a olyforma módosítással a szövege-
zésben, hogy a jelelhetők közül kettőt jelölhet a 
gyülekezeti közgyűlés, ezek neveit felterjeszti a 
püspökhöz, a ki az ellenőrzést gyakorolja, hogy 
ne jelöltessék oly egyén, a ki törvényszerű mi-
nősítéssel nem bír. (Egy. javasl. 19. §.) A püspök 
szinte kettőt jelölhet. Ez Dunántúl eddig a szokás, 
tehát meglevő jogokat nem csorbít. És ekkép 
eleje van véve annak is, hogy lelkész panaszt 
emeljen püspöke ellen a miatt, hogy őt nem je-
lölte, a mint ezt a panaszt az egyetemes javaslat 
21. §-a megengedi, — bár minden gyakorlati 
haszon- és eredményre kilátás nélkül. 

Összefügg a jelentkezéssel az egyetemes sza-
bályzat 50. §-a is, én legalább ezt tartom, csak 
akkor fogadható ezen szakasz, ha a jelentkezés 
fentartatik, de el kell ejtenünk ezen szakaszt a 
jelentkezés elejtésével. Ezen szakasz ugyanis azt 
mondja : a megválasztott lelkész köteles a hivány 
kézhez vételétől számított 15 nap alatt a hivány 
elfogadását illetőleg nyilatkozni, ellenkező esetben, 
valamint akkor is, ha a lelkészi hivatalt, a melyre 
megválasztatott, nem fogadja el, vagy elfogadását 
feltételhez köti a hivány érvényét veszti 
és a lelkész tartozik a számadásból megállapítható 
összes választási költségeket megtéríteni. Elég 
lehet a hivány elfogadása iránti nyilatkozatra 15 
nap, sőt 15 napnál rövidebb idő is akkor, ha a 
lelkész a megüresedett állásra pályázott „jelent-
kezett" volt, és nála már eleve eltökóllett szán-
dék, hogy mostani állását az új állással felcseréli, 
ha meghívást kap arra, de méltánytalan úgy a 
lelkészre, mint eddigi gyülekezetére az a rövid 
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1 5 napi idő, ha a választás, a meghívás megle-
petés számba megy és nem engedtetik nekik annyi 
idő, hogy egymással szabályszerűen (közgyűlés-
ben) érintkezhessenek. A mennyive) a hivatal be-
töltése a nyilatkozatra kitűzött 15 napi záros ha-
táridő meghosszabbításával elhúzódnék, annyival 
rövidül az eljárás a jelentkezés, a pályázás elej-
tésével. Még méltánytalanabb a lelkészt, ki az új 
lelkészi hivatalra nem jelentkezett, nem pályázott, 
de tudtán, akaratán kivül mégis megválasztatott, 
a választási költségek megtérítésére kötelezni, ha 
az új lelkészi hivatalt nem fogadja el, vagy elfo-
gadását tisztességes feltételhez köti; — például 
ilyen feltételhez : mostani helyemen még csak egy 
évet töltöttem, térítsétek meg idehozatalom költ-
ségeit, melyek a szokottnál nagyobbak, mivel 
mostani gyülekezetem szinte tetemes választási 
költségeket fizetett érettem előbbi gyülekezetem-
nek ; vagy ilyen feltételhez : váltsátok meg kész-
pénzzel a kiszolgáltatandó közmunkát, vagy végül 
ilyen feltételhez: nálatok ugyan több a jövedelem, 
de terhesebb a szolgálat is, káplántartást kérek. 
Igaz, hogy ez a szakasz szórói-szóra benne van 
az egyházkerületi javaslatban is (36. §.), mégis 
kötelességemnek ismerem felhozni ezen észrevé-
teleimet. 

Összefügg a jelentkezéssel az 59. §. .c) 
pontja, mely szerint helyettes lelkész alkalmazható 
egy évre oly egyházközségben, melynek megüre-
sedett lelkészi hivatalát a a második felhívásra se 
jelentkezett jelölhető egyén. 

Összefügg a jelentkezéssel a 60. második 
bekezdése, hol is az idézett c) pontra való hi-
vatkozásnak el kell maradnia, ha a kötelező je-
lentkezés elejtetik ; a b) elébe meg bele kell tenni 
a sajtóhiba folytán kimaradt: 59. §-t. 

4. A h i v á n y r ó L 

Eddig nálunk azon szokás divott, hogy a 
kijelölésre határnap csak akkor lett kitűzve, ha 
az újonnan elkészített hivány az esperesnek be 
lett mutatva. Czélszerű ezen szokást továbbra is 
megtartani. A hiványról szóló fejezet tehát a sza-
bályban előbbre helyezendő. Előzze meg a válasz-
tásról, a jelölésről szóló fejezeteket és foglaljon 
helyt a „jelentkezés" helyett (II. fejezet.) A hi-
ványról szólnak az egyetemes szabályzat 38—43. 
§-ai. 

A 38. és a 39. g-nak első pontja egye-
zik az egyházkerület javaslatával. A 39. egyéb 

intézkedései, szintúgy a 40. és 41. §-ok a mi ja-
vaslatunkban elő nem fordulnak; és elősorolják 
azon szolgálmányokat, javadalmakat, melyeket 
minden lelkész megkövetelhet gyülekezetétől az 
E. A. §-ai alapján. Nem szükséges, hogy ez be-
lefoglaltassék a hiványba, de nem is árt, ha be-
lefoglaltatik. Azt azonban nem irnám alá, hogy 
csakis ezen két esetben lehessen a hiványon mó-
dosítani, ha t. i. elerőtlenedett egyházak össze-
kapcsoltatnak, vagy ha tízezernél nagyobb lélek-
számmal biró egyházközségek lelkészi körökre 
oszlanak, más esetben soha. (40. §.) Mert meg-
történhetik, hogy papváltozáskor egyik filia anyá-
sittatik, és az anya meggyengül, vagy hogy kü-
lönben elerőtlenül, de más egyházzal mégse kap-
csolható össze. Akkor méltánytalanság volna a 
terhet változatlanul fentartani. Elégnek tartom 
megállapítani, hogy a hivány-csonkitás csak az 
egyházmegye s egyházkerület jóváhagyásával tör-
ténhessék. 

A 41. §. szerint az esperesnek kötelessége, 
ha a hivány a 38—40. §-ok által előirt kellékek-
nek meg nem felel, azt újabb szövegezés végett 
visszaadni. És az esperesnek ezen határozata ellen 
„az egyházkerületi elnökséghez, illetve a püspök-
höz lehet felebbezni." Az egyetemes szabályzat 
ezen kifejezése homályos. Nem tudni határozot-
tan : hová lehet felebbezni : a püspökhöz, vagy 
a kerületi ikerelnöksóghez? Es ki dönt — a 
kerületi ikerelnökség, vagy a püspök egymaga. 
Szabatosabb a kerületi javaslat, mely határozottan 
megmondja, hogy a püspökhöz lehet folyamodni. 
És nagyobb tért is enged a kerületi javaslat az 
elintézésre . . . nem szabja meg, hogy a püspök 
hivatva 15 nap alatt dönteni az ügyben, hanem 
szabadabb kezet enged a püspöknek, esetleg az 
E. A. 114. §. n) pontjának alkalmazását is. 

A hiványt az egyetemes szabályzat szerint 
megerősíti az esperességi elnökség 42. §. Kerüle-
tünkben eddig a hivány megerősítésének joga a 
püspöké volt, az esperes csak elfogadhatónak ós 
megerősithetőnek mondhatta ki. Azt azonban bele 
kell tenni a szabályzatba, hogy a hivány csak 
akkor mondathatik elfogadhatónak és megerősíten-
dőnek. ha a választás a kitűzött határidón belül 
felebbezóssel megtámadva nem lett. 

Abban a közgyűlésben, melyben a hivány 
megállapíttatik, meg kell állapítani s jegyzőkönyvbe 
kell venni azon arányt is, mely szerint a beiktatás 
évében a lelkészi javadalom az új lelkész és 
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elődje, illetve elődje jogutódai közt megoszlik, 
(kerületi szabályzat 32. §; egyetemes szabály 54. 
§. 4. bekezdés.) És meg kell áll^pitani azon idő-
pontot is, melytől kezdve illeti a javadalom az 
üj lelkészt, például azon naptól fogva, melyen a 
gyülekezetbe beköltözik. 

K U N D S Á M U E L . 

(Folyl. köv.) 

BELFÖLD. 

Beloliorszki Gábor f. hó 10-én ünnepli 
espereskedése 25 éves emlékét. Ezen idő alatt 
is szépen fejlődött a bácsi esperesség, számban, 
erőben. Esperessége negyedszázados ideje alatt 
35,971 hivatalos levelet küldött ő szét a postán. 
— Üdvözöljük mi is az egyházmegye bizalmával 
ismételten kitüntetett esperest! 

A tiszai ágostai hitvallású evangelikus 
egyházkerületben P é c h y Tamás elhunytával 
megürült felügyelőségre egyházankint folyt a sza-
vazás. A választást mult hónap 22-én lezárták, a 
szavazatok felbontására kiküldött bizottság pedig 
Z e l e n k a Pál püspök ós gömöri S z o n t a g h 
Pál társelnöklete alatt Miskolczon eredményül 
megállapittatta, hogy az érvényesnek elfogadott 
333 szavazatból 8 megoszolván, egyházkerületi 
felügyelőnek 325 szavazattal S z e n t i v á n y i Ár-
pádot választották meg. Érvénytelennek nyilvánít-
tatott 16 szavazat. — A protbstáns egyházi válasz-
tások történetében szinte páratlanul áll ez a vá-
lasztási eredmény, amely méltó elismerésképen 
tekintendő ama férfiú iránt, aki évek hosszú so-
rán át példás buzgósággal és áldozatkészséggel 
szolgálta egyháza közügyeit. — Az általános örömet 
és megelégedést kellő eredmény hirét a bizottság 
azonnal megvitte a megválasztotthoz, gömörme-
gyei Királyiba, vejének, S z o n t a g h Zoltánnak 
házába, a hol a megválasztottat a püspök mély 
halásu beszéddel üdvözölte. Erre az meghatottan 
válaszolt, kijelentve, hogy az impozáns módon 
nyilvánult, közbizalom mandátumát elfogadni egy-
háza iránt érzett kötelességének tartja. A hiva-
talba való ünnepélyes beiktatást július 10-ikére 
tűzték ki. 

A felső-baranyai (i5 református anya-
egyház kritikus helyzetbe jutott. Az igazságta-
lanságig aránytalan és elviselhetetlenül terhes 
lukma alatt roskadozó hivek, — látván, hogy a 
biztosan kilátásba helyezett államsegély az ő ter-
hükön nem csak hogy nem könnyít, sőt a meg-
unt és a phylloxéra és serte svész pusztítása foly-
tán természetben egyáltalában ki nem szolgáltat-
ható lukma-fizetés törvényesítve s állandósítva le-

end: módokat keresnek arra, hogy attól szaba-
duljanak. Előbb a felekezetnélküliség szalmaszá-
lához kaptak. Azonban mihamar meggyőződvén, 
hogy ezzel — legalább 5 éven át — terhükön 
nem sikerül könnyiteniök, más módszerhez nyúl-
tak. Jelentkeztek ugyanis az ágostai evangélikus 
felekezet papjainál, kik őket nemcsak átvették (ami-
hez törvényadta joguk is van,) hanem egyszers-
mind — állítólag — felhatalmazták őket arra, 
hogy, mint testvérfelekezetbeliek, eddigi templo-
mukba tovább is eljárhatnak s ha volt lelkészük 
az úrvacsorát fel nem adná, menjenek valamely 
szomszéd egyházba, hol őket nem ismerik s ott 
vegyék föl az úrvacsorát. Az ágostai evangelikus 
egyház iránt való összes tartozásuknak pedig 1, 
azaz egy korona évi fizetéssel tehetnek eleget. 
Megjegyzendő, hogy a legközelebbi egyházunk is 
az ágostai lelkésztől 18—20 kilométer távolságon 
kivül van, minélfogva érthető, ha-egy koronánál 
többet nem kivánnak adóul, midőn érette cseré-
ben úgyszólván semmit sem adhatnak. De mi 
lenne abból, ha igy egymásra liczitálva, ott, ahol 
az ágostai evangelikus hivek sokallják a fizetést, 
a reformátusok nyitnák föl előttük az egy koro-
nás ajtót. Egyébként most már jegyzőkönyvileg 
igazolva van. hogy e kitértek éppen nem akarják 
lutheránus testvéreink számát szaporítani, hanem 
czéljuk csak az, hogy felekezetnélkülisógre térve 
át, ne a lukma-terhet, hanem a könnyű, egy ko-
ronás adót kelljen 5 évig fizetniök. — (Azt hiszem, 
nem egészen igy van ez ; kérnék felvilágosítást 
az illető lelkészektől. Szerkesztő.) 

A gyáinintézeti elnök választásához. 
Tudvalevő, hogy egyetemes gyámintézetünknek 
egyházi elnöki tiszte két éve nincsen rendesen 
betöltve, hanem helyettesítéssel vannak ellátva, 
Z e l e n k a püspököt a gyámintózet nem tudta he-
lyén megmarasztalni a bizalom és ragaszkodás 
tüntető megnyilvánulásával sem s az elnöki szék 
betöltésére ki van írva a választás, esperességi 
s kerületi gyámintézeteink élni fognak választási 
jogukkal. Ezen választás kérdéséhez kivánok szó-
lani pár szóval. Ugy vagyunk értesülve, hogy a 
bizalom dr. Bal tik Frigyes püspökünket szán-
dékozik gyámintézetünk elnöki székébe meghivni 
s püspökünk ezen tisztségre minden tekintetben 
hivatott, mint hazánkban, úgy külföldi hittestvé-
reinknél, a Glu s z táv Adolf egyletnél is nagv 
tiszteletnek örvendő tekintély, úgy hogy keresve 
sem találhatnánk alkalmasabbat s valószínűnek 
vélem, hogy az osztatlan bizalom k é n y s z e r í t ő 
megnyilvánulása elől, — inert a bizalom egyházi 
szolgálatunkban ezzel is szokott járni, — nem is 
térne ki. Hát én bátor vagyok kérdeni, hogy ok-
vetlenül szükséges-e ügyünkhöz egyházunknak egy 
kiváló méltóságát ilyen kényszerhelyzetbe hozni, 
illetve az egyet, gyámintézet elnöki székét püspö-
keink egyikével betölteni? Jól tudjuk, hogy püs-
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pökeink folyton szaporodó közigazgatási teendők-
kel annyira túl vannak halmozva, a püspöki mél-
tóság betöltése annyi teherrel, gonddal, kötele-
zettséggel jár, hogy ezt még a gyámintézet ve-
zetésének nagy munkakörével megszaporítani, 
megterhelni nem méltányos dolog. A gyámintézet 
ügyeinek vezetése pedig annyira fontos, életbe 
vágó egyházi ügy, hogy az meg is érdemel, meg 
is követel egy egész osztatlan embert. A munka-
körök ezélszerű megosztása üdvösebb egyházunk 
ügyeire, mint azok összehalmozása. Z e l e n k a 
Pál püspök is nem azért lépett vissza az elnöki 
széktől, mintha elidegenedett volna gyámintéze-
tünktől ; három évtizedes munkássága s ennek el-
évülhetlen eredménye ellenkezőt bizonyit, sőt tán 
inkább azért, hogy napjainkban a két tisztség 
egyesítése csaknem összeférhetlen. Igy tett Gyu-
r á t z püspökünk is, midőn a gyámintézet kerületi 
elnökségéről leköszönt. S hogy a gyámintézeti 
elnöknek nem kell okvetlen püspöknek lennie, 
világosan bizonyítja Z e l e n k a püspökünk esete, 
a ki még főesperes sem volt, midőn egyetemes 
gyámintézeti elnöknek megválasztatott. Vonjuk le 
ezekből a tanúságot, ne keressük az egyet, gyám-
intézet elnökét a legmagasban, hanem egy fokkal 
lejebb ; ezen fokozaton a kerületi gyámintézetek 
élén vannak kitűnőségeink, a kik közül nyugod-
tan választhatunk ; itt vannak D i a n i s k a, L a u k ó, 
L o w , Raab, B o g n á r , mint idősebb gyámintézeti 
munkások, különösen: D i a n i s k a ós L a u k ó , a 
kik közül bármelyiknek megválasztása kiváló nye-
reség lenne gyámintézetünknek. Fontoljuk meg 
ezeket s legközelebb megtartandó gyűléseinken a 
lehető legjobban cselekedjünk. A ki más, jobb 
véleményben van, közölje azt közvéleményünk 
-tájékozódására. —y. 

Bacllát Dániel főesperes, a budapesti ke-
repesi-úti ág. hitv. evang. egyház lelkésze a na-
pokban töltötte be budapesti lelkészkedésének 25 
éves fordulóját. Ez alkalommal lelkes óvácziókban 
részesítették tisztelői. 23-án délelőtt 10 órakor 
hálaistentiszteletet tartottak, melyen D r o p p a Já-
nos tábori lelkész mondott szép beszédet. Ezután 
B a c h át Dániel lépett az oltár elé s hálaimát 
mondott. Este díszlakomát tartottak tiszteletére, 
mely alkalommal M a t u s ka Péter országgyűlési 
képviselő, az egyház felügyelője, dr. Ma t u s ka 
István ügyvéd, K r i z a c s k ó György gondnok és 
dr. C z a m b e 1 egyetemi tanár mondottak tósztot, 
a mire a jubiláns meghatottan válaszolt, 

A VI. szab. kir. városi ev. esperesség 
ez évi rendes közgyűlését június hó 21-én Bárt-
fán fogja tartani. 

Szép ajándék. Dr. R á t h Zoltánné szül. 
B o r s i t z k i Aranka úrnő egy gazdag alapon re-
mek, sajátkezűleg hímzett oltári és szószéki té-
rítőkét adományozott a kassai mindkét evangeli-
kus egyháznak kedves kis Jolánka leányának nagy 

betegségből való szerencsés kigyógyulása hálás 
emlékére. A szép templomi tárgyak értéke több 
mint száz forint. — L o ó s z Józsefné szül. 
B e n c z ú r Vilma úrnő még karácsonykor ado-
mányozott a Kassa városi és vidéki ev. egyház-
nak egy szép hímzésű oltári kendőt. 

Hiteles fordításban közöljük a rég várt 
s nehezen létrejött, nagy kihatású következő tör-
vényt, melyet tárgyalásakor már ismertettünk: 

T ö r v é n y az ágostai és helvét hitvallású 
evangelikus egyházak külső jogi viszonyainak ren-
dezéséről Horvát- és Szlavonországokban. 

Mi I. F e r e n c z J ó z s e f Isten kegyelmé-
ből ausztriai császár, Csehország királya stb. és 
Magyar-, Horvát-, Sziavon- ós Dalmátországok 
apostoli királya, megerősítjük a horvát-, szlavon-
és dalmát országgyűlés által tervezetben elénk 
terjesztett t ö r v é n y t az ágostai és helvét hit-
vallású evangelikus egyházak külső jogi viszo-
nyainak rendezéséről Horvát- és Szlavonorszá-
gokban. 

1. §. A horvát- ós szlavonországi ágostai és 
helvét hitvallású evangelikus egyházközségek a szt. 
István korona országainak ágostai és helvét hit-
vallású egységes egyházának alkatrészét képezik. 

2. §. Ezen az előző szakaszban megjelölt 
helyzetnél fogva az ágostai és helvét hitvallású 
evangelikus egyházak a vallási, egyházi, iskolai 
és alapítványi ügyeik vezetésénél azon törvények-
kel fognak élni, melyeket a synodusok eddig al-
kottak és Ó császári és királyi apostoli Felsége 
helybenhagyott, valamint azokkal, melyeket a sy-
nodusok a jövőben fognak alkotni és a melyeket 
0 császári ós királyi apostoli Felsége Dalmát-, 
Horvát- és Szlavonországok bánjának alkotmány-
szerű befolyása mellett megerősíteni fog, — az 
egyik és a másik esetben Horvát- és Szlavonor-
szágok országos törvényeinek határain belül és 
különösen azon közjogi helyzetnek teljes figye-
lembe vétele mellett, a melyet ugyanezen orszá-
gok Szt. István koronája országainak keretében 
elfoglalnak. 

3. §. A mindkét hitvallású evangelikus egy-
házak fölött Ö Felségét megillető legfőbb felügye-
leti jogot Horvát- és Szlavonországok területén 
Dalmát-, Horvát- és Szlavonországok bánja fogja 
ugyanezen országok országos törvényeinek intéz-
kedései szerint gyakorolni. 

4. §. A mindkét hitvallású evangelikus egy-
házak horvát- és szlavonországi híveinek az egyen-
jogúság alapján az országos pénztárból vallásügyi 
czélokra aránylagos járulék biztosíttatik. 

5. §. Ezen törvény végrehajtásával a bán 
bizatik meg. 

Kelt Bécsben, ezernyolczszázkilenczvennyol-
czadik évi május hó 7-én. 
F e r e n c z József mp. J o z i p o v i c h Imre mp» 

Gróf K h u e n H e d e r v á r y mp. 
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A űunamelléki ey. ref. egyházkerület 
S z i l á g y i Dezsőt választotta főgondnokává 305 
szavazatból 271 szavazattal. 

IRODALOM. 
Erdélyi protestáns lap. „Az a n y a g i -

a k b a n i s k é r j ü k a v i s z o n o s s á g o t , az 
e g y e n l ő s é g e t ! Nem a „tökéletest," de leg-
alább a méltányost. A róm. kath. egyházban a 
legtöbb parokhián a hivek semmi rendszeres 
egyházi adózást sem teljesítenek ; püspöki intéze-
teik az állami alapítványokból mintaszerűen be-
rendezettek ; a busásan fizetett kanonokok, pré-
postok, apátok rendelkezésére állanak az egyházi 
adminisztrácziónak, tanügyi felügyeletnek; zárdáik 
és kolostoraik a felekezeti missziónak; a nőtlen 
papság, ez a „keresztes katonaság" jól dotált 
állomásaiban rendelkezik a keresztyén segítő tá-
mogató szeretet minden anyagi eszközével : és 
ezekkel szemben az állam a protestánsok autonó-
miája, s a vallás-szabadság ós felekezeti viszonos-
ság nevében elnézi, hogy a protestáns egyházak 
életük fenntartására híveiktől néhol évi összes 
bevételük egy negyedót kénytelenek papi fize-
tésre szedni, hogy papjaiknak siralmas 3—400 
frtnyi fizetést adhassanak, hogy tisztán egyházi 
intézeteikben a magyar tannyelvű, lelkészeket 
képző theológiai akadémiák tanárai, kizárva min-
den állami nyugdíjintézetből, gyarló fizetésen ten-
gődve, munkás életük alkonyára remegve gondol-
janak, hogy az egyházi adminisztráczió sovány 
költségeit a szegény papok segélyezésére kapott 
államsegélyből vonják le, hogy nyomorult papjai, 
a legtöbbször nagy családdal, a helyett, hogy az 
elhagyottnak, árvának, nyomorultnak segélyére 
siethetnének, kénytelenek híveikke! a befaló falá-
sért versengeni ; hogy düledező templomaik fel-
építésére kolduljanak, mig a székes-főváros, mint 
politikai község százezrekkel, milliókkal ópiti meg 
a lipót-városi bazilikát és társait. A viszonosság 
nevében püspökeinket közjogi móltóságra emelte, 
hogy ezer forint püspöki fizetésből — a Baldá-
csi-alapból kapják — reprezentálják a három 
millió protestánst, s szolgálják a hazát nem csak 
az egyházi s közéletben, hanem a törvényhozás-
ban is. Ugyan mi joggal kéri az állam ennek az 
egyháznak s alkatelemeinek támogatását, ennek az 
egyháznak, melyet hajdan üldözött, azután bevett 
és sanyargatott, aztán mellőzött s mellőz s nyo-
morúságát annyi századon keresztül részvétlenül 
nézte mind máig?! Ki csodálkoznék, ha egy na-
pon arra ébrednénk, hogy koldus hiveink s nyo-
morúlt papjaink elkeseredetten a szociálizmus 
karjaiba dobnák magukat? Egy kis efféle szellő 
az alföldről s lám, az állami tanitóknak az első 
költségvetés meghozta az 500 frt minimumot!" 

Sárospataki lapok. „Egy nagy sérelmünké 
a törvénnyé válandó kongrua-javaslatban. A prot. 
egyházat a lelkészek fizetésének rendezését tárgyaló 
törvényjavaslatban nagy csalódás várja, a mely bi-
zonyára bekövetkezik. A törvényjavaslat keresztülvi-
teli módozatai közt ott áll, hogy a földjövedelmek 
felszámolásánál azoknak haszonbérleti értéke vétes-
sék s hogy ezeknek emelkedése vagy csökkenése 
esetről-esetre, talán évről-évre bejelentendő, a to-
vábbi kiegészítés vagy levonás czéljából. Ez a 
módozat nemcsak a méltányosság, de a pontos 
gyakorlati keresztülvihetés szempontjából sem állja 
ki a józan kritikát s ha megvalósul, a legszerencsét-
lenebb alkotás lesz. Eltekintve attól, hogy a l e l -
készeket folytonos alárendeltségi, szerződéses vi-
szonyba hozza a változó kormányokkal s bizal-
matlansági nyilatkozatot foglal magában az egy-
házi hatóságokkal szemben, kérdésbe tehető s 
már most megvitatandó és eldöntendő, hogy mi 
az a mérték, a mihez ez az előreláthatólag foly-
tonosan billegő emelkedés vagy csökkenés szabva 
leend ? Azért, ha még nem késő, lia a főrendiházi 
tárgyalás alkalmával a minisztert meg lehetne 
győzni az igazságosabb alapról, e szólalások czélja 
az lenne, hogy a lelkészi jövedelmek egyöntetix 
felszámolásának a kataszteri tiszta jövedelemmel, 
vagy ha úgy tetszik, s valódi szüksége mutatko-
zik, annak másfélszeresével vagy kétszeresével 
vettessék biztos alap s ennek érvényesítésére 
első sorban mozduljanak meg egyházi hatósága-
ink. Mert ha ez már késő, vagy keresztül nem 
vihető, akkor bizonyosra vehetjük, hogy a tör-
vénnyel való elégedetlenség már a legközelebbi 
időben s napról-napra mutatkozni fog." 

P r e s b y t e r . 

Ü Z E N E T E K . 

M . E. Köszönöm. A másikat is mentül előbb 
elövehetem most már. — F . G. Mihelyt a kolozsvári 
gyűlésből haza jövök : levélben válaszolok. — R . S . 
Mihelyt a mostani bevégződik: ezt közlöm; köszö-
nöm ! — M . P. t a n i t ó D . - b a n . Az „Evang. csa-
ládi lap" a budapesti tót egyház alakulásáról emlé-
kezett meg nemrégiben, s mivel az ön érdemeit 
nem emiitette föl, úgy látszik, hiúságában ön nagyon 
sértve érezte magát, s maga küldött nekem a maga 
érdemeiről egy kérkedő czikket. Én azt izentem, 
hogy jobb lenne abban a lapban közölni a kiegészí-
tést, a melyikben maga a kiegészítést kivánó köz-
lemény megjelent. Erre ön nekem levelet ir, s töb-
bek közt igy gorombáskodik : ,az is reverendás lap 
s igy személyválogató ós részrehajló; hja nem va-
gyok dupla lélekkel ellátott lelkész, csak tanító,* sat. 
E durva szavakkal az egész lelkészi kart is meg-
sértette, elítélte, olyanokat, a kik fölött ítéletet 
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mondani önnek sem joga, sem illetékessége, sem 
belátása. Ez nagy önhittség. Ezt megirni — ha ön-
tudatlanul követ te el a sértést — ügyetlenség, ha 
pedig öntudatosan i r ta : gorombaság. On igen nagy 
tekintély lehet az iskolában, a félénk kis gyermekek 
közt, s azoknak meg is czibálhatja a fülét, de elfelejti, 
hogy nem mindenki gyerek á m ; ha a lelkészeket 
akar ja megczibálni, akkor a körmére koppinta-
üak, s megmondják magyarán, hogy hátrább az 
agarakkal . En nem bánom, ha soha se „fanyalodik" 
is ön czikkek Írására s talán a tudomány sem bánja 
m e g ; de hogy az ön czikkeit én köteles lennék ki-
adni, akár lapom körébe valók, akár nem, jók vagy 
rosszak : azt már nem látom be, ha még úgy ijeszt-
get is a re t tene tes fenyegetéssel , hogy nem fizet 
elő a lapra. Tessék ! Nem is önnek való ez a lap, 
maradjon ön csak az Ízlésének megfelelő olvasmá-
nyoknál s az ön igényeinek megfelelő társaságban, 
a hol elsőnek vélheti magát ; mi közöttünk bizony 
nem áll az elsők között. Furcsán esik ilyen magas 
paripáról beszélni most velem annak, a ki leszállí-

tott dijórt kér te s kapta tőlem a lapot, s még igy is 
hátralékban van. Eddig jó volt a „dupla lélekkel el-
látott lelkész reverendás lapja;" de most, hogy di-
csekedő czikkét nem adja ki, egyszerre rossz lett. 
Vigasztal az a remény, hogy a többi olvasónak ép-
pen ezért is jó a lap, mert nem tömjénez minden 
kicsinységért . Ne fárassza magát avval, hogy engem 
oktatgasson, maradjon csak a kis gyerekeknél , azo-
kat oktatgassa, többek közt tisztességtudásra is. Igen 
szükséges dolog ám az, ha jól meggondolja az ember ! 

P á l y á z a t i hirdetni« ny . 
A pazdiCSi ág1, ev. egyháznál 

kápláni állás 
pályázat útján való betöltése válván szük-
ségessé, az ezennel megnyittatik. — Java -
dalmazása a lelkésznél teljes el látás és az 
egyházi pénztárból évi 150 frt készpénz fizetés, 
mely havi vagy negyedévi részletekben folyósitta-
tik. — Pályázni kívánók végzett tanulmá-
nyaikat igazoló bizonylatokkal fölszerelt 
kérvényei f, éVÍ június hó H í j ) a pazdicsi ág. 
ev. egyház felügyelője, Szirmay Ödön úr-
hoz Puszta-Sztankóczra, utolsó posta Na-
tafalva — beküldendők. 

Kelt Nagy-Mihályon, 1898. m á j u s hó 
7-én. 

Szirmay Ödön Görgey János 
felügyelő. 19. 1—4 főgondnok. 

P Á | L Y | Á Z A T . 
Az igfói áll. segélyezett ág. hitv. ev. fö-

gymnásiumban a folyó iskolai évben három rendes 

m F T A N Á R I Á L L Á S 
üresedik meg, ú g y m i n t : 1. egy magyar és latin 
nyelv és irodalmi, 2. egy természetrajz-földrajzi állás, 
melyek a nagymél tóságú vallás- és köz-
okta tásügyi m. kir. minister ú r által lesz-
nek betöltendők és 3. egy német és latin nyelv 
és irodalmi tanári állás, mely az iglói ág. hitv. 
ev. egyházközség, mint fentartó hatóság 
által fog betöltetni. 

E három tanári állásra pályázat h i r -
dettetik. Pá lyázhatnak oly protestáns val-
lású tanárok, kik 1. a magyar és latin nyelv 
és irodalomból, vagy a magyar nyelv és 
irodalom mellett más középiskolai tan-
tárgyból, 2. kik a természetrajz és föld-
rajzból, vagy a természetrajz mellett más 
középiskolai tantárgyból és 3. kik a német 
és latin nyelv és irodalomból, vagy a né-
met nyelv és irodalom mellett más közép-
iskolai tantárgyból nyer tek képesítést. 

Kivánatos a f ranczia nyelvből való 
képesítés is. A nagymél tóságú vallás- és 
közoktatásügyi m. k. minister úrhoz, il-
letve az iglói ág. hitv. ev. egyházközség-
hez intézett kérvények a vallást, életkort, 
végzett tanulmányokat , tanári képesítést, 
katonai kötelezettséget, eddigi szolgálato-
kat igazoló okmányokka l együtt július 1-éig 
küldendők be alulírott egyházfelügyelő-
höz. A rendes tanár javadalmazása : 1 2 0 0 frt 
törzsfizetés, mely az iglói főgymnás ium-
ban töltött szolgálati évek sorrendjében 
1 4 0 0 és 1 6 0 0 frtra emelkedhetik, továbbá az 
iglói főgymnas iumba való hivatalba lépés 
évétől számított öt 1 0 0 — 1 0 0 forintnyi ötödéves 
korpótlék és 2 0 0 forintnyi lakbér, valamint 
az érettségi-, felvételi- és magánvizsgadi-
jakból az iglói főgymnás iumban fennálló 
szabályrendelet értelmében az illető tanárt 
megillető rész. 

A megválasztott rendes tanár a pró-
baév sikeres betöltése után véglegesittetik, 
illetve azonnal véglegesen alüalmaztat ik, 
ha eddigi hivatalában is már véglegesitve 
volt. Nem okleveles pályázók helyettes ta-
nári minőségben 8 0 0 torintnyi fizetéssel fog-
nak alkalmaztatni . 

A kinevezett, illetve választott taná-
rok jogos és köteles tagjai az 1894. évi 
XXVII . t. cz. a lapján létesített országos 
tanári nyugdí j intézetnek s ál lásukat 1 8 9 8 . 
évi S Z e p t , Í - é n tartoznak elfoglalni. 

Szepes-Iglón, 1898. évi má jus 22-én. 
23. T o p s c l i e r t y ö r g y 

egyházfelügyelö. 
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Pályásat 
liitv. evang. k ü l f ö l d i egyetemre m e n ő többrendbel i l i itta-

n u l ó n a k és tanár je lö l tnek való ö sz tönd í j ra . 
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. 

egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré teszi, hogy a föntirt alapítvány-
ból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimnázi-
umi tanári pályára készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német 
birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1898—99. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

Az e l n y e r h e t é s f e l t é t e l e i ; 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már ellátott, az alább kikötött tanítási kötelezettsé-

% 

is. két évi folyamot jól végzett legyen valamely 
magyarhoni protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, 
akkor az érettségi bizonyítvány kelte után már 
két évig honi vagy külföldi magasabb intézet-
ben a maga választott szakában jó sikerrel ta-
nult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a vá-
lasztott pálya különbsége nélkül legyen : 

a) magyarországi születésű ós ágostai hit-
vallású ; 

b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, 
helyesen irja és beszélje, mely körülmény hite-
les külön bizonyítvány által igazolandó be ; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és 
jeles szorgalmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni 
egyetemeken levő lelkész- vagy tanárjelöltek, 
kik már egy év óta a Glosius Sámuel ós Dá-
niel-féle ösztöndijak élvezetében vannak, hogy 
ha még további egy évre külegyetemeken ma-
radni és az ösztöndijakat élvezni óhaj tásuk: azt 
az előttük tudva levő feltótelek teljesítése mel-
lett 1898. szeptember 30-ig alólirott bizottsági 
jegyzőnél kórvényileg jelentsék be. 

Felhívatnak továbbá mindazon külegye-
temeken tanuló vagy oda még csak ezután ki-
menni szándékozó le kész- ós tanárjelöltek, kik 
a fentebb részletezett minőségi feltóteleknek 
meg bírván felelni, ilyen ösztöndijat a jövö 
1898—99. tanévben élveznj óhajtanak, hogy a 
fent megirt kellékeknek kétségtelen beigazo-
lására eredetiben, akár hitelesített másolatban 
melléklendő tanodai — ha van candidaticumi 
— vagy egyetemi és egyéb bizonyítványokkal 

Kelt Budapesten, 1898. május 23-án. 

D r . Zs igmondy J e n ő , jegyző. 

get is tartalmazó sajátkezüen irt és aláirt, lak-
h e g ü k k e l ós az utolsó posta-állomással jegy-
zett kérvényeiket f. 1898. évi szeptember 30-ig 
való záridő előtt (melynél később beérkező fo-
lyamodványok figyelembe nem vétetnek) bér-
mentve és lepecsételve alólirt bizottsági j egy-
zőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8. szám) 
küldjék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes 
hit- és tanárjelöltek felerészben a külföldi egye-
temen történt beiratásuk igazolása után a tanév 
elején, második felerészét pedig a tanév má-
sodik fele kezdetén, miután bizonyítványaikat 
az illető egyetemen sikerrel töltött első félév-
ről és egyszersmind a második félévre lett be-
iratásuk felöl is (Frequentations-Zeugniss und 
Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő ösz-
szegről szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt 
előlegesen beküldötték, fogják posta útján bér-
mentesen megkapni, mi végre szükséges, hogy 
egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pon-
tosan megírják. 

A ki ezen hit- ós tanárjelölti ösztöndijat 
már egy évig húzta, a rákövetkező évben is 
annak élvezetében csak úgy maradhat meg, ha 
reá újabban is érdemesnek tapasztaltatott, ha 
továbbá már az első évben a filozofiát, beleértve 
a filologiát és kivált erkölcstani filozofiát is 
szorgalommal tanulta, s a második évben is 
tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, 
hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két 
esztendő után a hazába térve a pesti ág. ev. 
magyar-német egyházgyülekezet tanodájában, 
ha kívántatni fog, mérsékelt dij mellett egy 
évig segódtanári hivatalt viselend. 

22. 3—2 

Dr. K i ü l i k I>ajos, elnök. 
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O r o s h á z á n nyomato t t V e r e s L a j o s gyors sa j tó j án . 


