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Engedjék meg, hogy a lelkészi jövedelem 
kiegészitésóról szóló törvényjavaslatra vonatkozó-
lag szavazatom indokolásáról néhány rövid ész-
revételt tegyek. 

Midőn e törvényjavaslatot birálat tárgyává te-
szem, az alap, melyből kiindulok, az 1848. XX. t. 
cz. (Halljuk !) Több századon áftartott küzdelemnek 
vetett véget és olyan elveket proclamált az 1848. 
XX. t. cz. a vallás dolgában, a melyek méltán 
kelthettek telfes megnyugvást. Az 1848. XX. t. ez. 
2. §-ában ki van mondva, hogy a hazában bevett 
minden vallásfelekezetre nézve, különbség nélkül, 
a tökéletes egyenlőség és viszonosság áll fenn. 
Alkotmányunknak mintegy sarkalatos elvévé lett ez. 

Nézetem szerint nem felel meg ezen elvnek 
a lelkészi jövedelem kiegészitésóról szóló törvény-
javaslat, és mivel ezen elvnek nem felel meg, 
sajnálattal bár, a törvényjavaslatot még általános-
ságban sein fogadhatom el. 

Az 1848. XX. t. cz.-ben ki van mondva, hogy 
minden vallásfelekezet egyházi és iskolai szükség-
letei közálladalmi költségek által fedeztessenek, a 
mely elvnek alkalmazásánál a ministerium a val-
lásfelekezetek meghallgatása után volna hivatva 
törvényjavaslatot benyújtani. 

Én mindenek előtt constatálom azt, hogy 
ezen törvényjavaslatra nézve, a mely a lelkész-
jövedelem kiegószitéséról szól, az egyházak meg-
hallgatva nem lettek. Tudom, hogy egyátalában 
e törvényjavaslatra nézve azt mondják, hogy hi-
szen ez nem is akar lenni az 1848. XX. t. cz.-ben 
lefektetett azon második elvnek végrehajtása, hogy 
az egyházak szükségletei az állani által fedeztes-
senek. Kétségkívül ezen elvnek a maga egészében 
való megvalósulásául senki sem fogadhatná el 

ezen törvényjavaslatot, és senki sem tekinthetné 
azt annak. Némi részben mégis azon elvnek 
egyik folyományaként kell azt tekinteni. A fődo-
log azonban az 1848. XX. t. cz.-ben nem az, ' 
hogy a törvényesen bevett vallásfelekezetek szük-
ségletei az állampénztárból fedeztessenek; a fő-
dolog az 1848. XX. t. cz.-ben az, hogy az ösz-
szes törvényesen bevett vallásfelekezetekre néz-
ve az egyenlőség és viszonosság elvét igtatta 
törvénybe ezen törvényczikk. Ezen javaslat pedig 
mélt. főrendek, melyet a ház most tárgyal, nem 
felel meg ezen elvnek, mert a róm. kath. lelké-
szek javadalmának kiegészítéséről egyáltalában 
nem szól, arról csak ideiglenesen, mintegy mel-
lékesen intézkedik. A törvényjavaslat tárgyalása 
közben tett nyilatkozatokból azt következtetjük, 
hogy a róm. kath. egyház lelkészeinek jövedel-
mét azon helyeken, a hol az szerfelett csekély és 
egy bizonyos mimimumot nem ér el, önmaga 
fogja kiegésziteni. Ez igen örvendetes körülmény. 
Az megnyugtató leez a róm. kath. egyházra néz-
ve, örvendetes és megnyugtató az államra nézve, 
de minek a következése ez? Semmi egyébnek, 
mint hogy annak idején a róm. kath. egyház meg-
felelő és pedig tetemes állami dotatióban része-
sült. Nem akarom ón a róm. kath. egyház va-
gyonának jogi természetét érinteni vagy azt tár-
gyalni. Én csak constatálni akarom azt a tényt, 
hogy a róm. kath. egyház oly tetemes vagyonnak 
van birtokában, a mely vagyon elég arra, hogy 
megfelelő intézkedések mellett a lelkészek meg-
felelő minimalis ós sót fokozatos dotatióban ré-
szesülhetnek. Azt azonban kétségbevonni nem le-
het, hogy a római kath. egyház dotatiója erede-
tére nézve állami volt. Ha tehát az 1848. XX. t. 
cz. elveit gyakorlatilag meg akarjuk valósitani, 
ennek a következése az volna, hogy dotáltassa-
nak az állam által az összes törvénvesen bevett 
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vallásfelekezetek és egyházak úgy, hogy azok 
ezen dotatiókból összes szükségleteiket fedezhes-
sék és szerényen javadalmazott lelkészeiket méltó 
javadalomban részesíthessék. 

Mert, méltóságos főrendek, ha ez a javaslat, 
melyet most tárgyalunk, törvényerőre emelke-
dik, mi lesz ennek a következménye? A helyzet 
az lesz, hogy — a mint hiszem rövid idő múlva 
— a róm. kath. lelkészek javadalmai szabályoz-
tatván, a congrua kérdése megoldatván, a róm. 
katholikus lelkészek az egész országban megfe-
lelő javadalommal fognak birni, a melyhez az 
állam a költségvetésben nem járulván hozzá, igen 
természetes, hogy e javadalmazás élvezői is az 
állammal szemben nagyobb függésbe, mint most 
vannak, nem jönnek. 

Viszont mi lesz a következménye, ha e tör-
vényjavaslat törvényerőre emelkedik, azon egy-
házakra és hitfelekezetekre nézve, melyeknek lel-
készei e törvényjavaslat alapján majd kielégítésre 
számot tartanak, illetőleg a lelkészi jövedelem ki 
lesz egészítve ezen törvényjavaslat alapján ? Két-
ségkívül, hogy azon lelkészek, a kik az állam, 
illetőleg az államhatalmat képviselő kormánnyal 
szemben nagyobb függési viszonyba jutnak, mint 
aminőben tényleg ma vannak. Ezt tagadni nem 
lehet. 

En, méltóságos- főrendek, nem vonom kétség-
be azt, hogy aki valakinek valami jövedelmet 
juttat, aki valakit gyámolit, hogy az azzal szemben 
bizonyos mértékig fensőbbségének érzetében oly 
helyzetet teremt, hogy az, akit gyámolit, ő tőle 
többé-kevésbé függő viszonyba jő. 

De általában, az egyház és államnak egy-
máshoz való viszonya tekintetében, ha valamely 
ország a vallásfelekezetekre nézve a jogegyenlőség 
és viszonosság elvét törvényben proklamálta, eb-
ből az elvből az következik, hogy az állammal 
és az államhatalmat képviselő kormánynyal szem-
ben is a függési viszony ne legyen különböző, 
hanem az egyes felekezetekre nézve a függési 
viszony mértéke egy ós ugyanaz legyen. Ha egy 
felekezet állami dotáczióban részesült .a múltban 
és annak alapján az ő lelkészei ma megfelelő 
jövedelemben részesülhetnek a nélkül, hogy ez 
függetlenségüket érinthetné, az igazság követelmé-
nye és a törvénybe iktatott elvnek folyománya 
az volna, hogy ugyanez alkalmaztassék minden 
állam által javadalmazandó felekezetek lelkészeire 
nézve. Ennek a következménye természetesen az 

lenne, hogy nem az egyes lelkészi állások esetről-
esetre nyernének kisebb vagy nagyobb segélyt, 
hanem az összes törvényesen bevett vallásfeleke-
zetek, névszerint az evangelika egyház, a görög-
keletiek stb. szóval minden törvényes bevett val-
lásfelekezet a maga egészében nyerné azon se-
gélyt az államtól, amely segélynek igénybevételé-
vel képes lenne azután lelkészeit úgy javadal-
mazni, mint azt ezen állásnak méltósága, mint 
azt az államnak érdeke is megkívánja,- hogy a 
lelkészek magasztos hivatásuknak megfelelhes-
senek. 

Éppen azért mélt. főrendek, mivel ezen tör-
vényjavaslat a magyarhoni evang. egyház lelké-
szeire nézve a mai helyzettel szemben függési 
viszonyt állapit meg, s ez által oly külömbség 
domborodnék ki az ev. lelkészek és a róm. kath. 
lelkészek között, a minő ma nincsen meg: az az 
egy ok is elég arra, hogy ón e törvényjavaslatot 
általánosságban se fogadjani el; csak azéit sem 
fogadhatom el e törvényjavaslatot, mert az egész 
szerkezeténél fogva a magyar evangelikus egyház-
történelmileg kifejlődött szerepét oly mértékben 
érinti, mondhatom bizonyos mértékig alteráljar 

hogy én az egyház további üdvös fejlődésével 
szemben valóban aggodalmakat kell hogy táplál-
jak, ha e javaslat törvényerőre emelkedik. Xenx 
felel meg .a magyarhoni evangelikus egyház szer-
vezetének az, hogy a lelkészek egyenkint segély-
ben, illetőleg javadalmaik ilyen kiegészítésben 
részesittessenek. A lelkész a magyarhoni evange-
likus egyház történelmi fejlődésénél fogva, 
egyháznak választottja, az egyháznak megbízottja, 
az egyháznak tisztviselője; kell, hogy ő a maga 
javadalmát is az egyháztól és egyház nevén 
nyerje, és ne különböző forrásokból és ne úgy, 
hogy ez még külsőleg is mintegy distingválva 
kapja meg a maga jövedelmét, és pedig úgy, 
hogy ama jövedelem egy bizonyos részére nézve 
annak elfogadása reája még az egyházon kivül 
álló tényezőtől való, sokkal nagyobb függést hoz-
zon létre, mint a minőben épen ma lelkészeink 
más tényezőktől vagyis, mondjuk meg : a kor-
mánytól függenek. Szerintem, méltóságos főrendek, 
azon kérdésnek a megoldása, a mely kérdést e 
törvényjavaslattal meg akarnak oldani, másként 
kellett volna, hogy történjék. Én nem vonom két-
ségbe, hogy az ország pénzügyi helyzete s egyéb 
okok, melyeknek fejtegetésébe most nem bocsát-
kozhatom, kizárják azt teljesen, hogy az 1848. 
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f . 3. §-a, mely az egyháznak állami javadalma-
zásáról szól, a maga egészében megvalósittassék. 
Hanem megvalósítható a 3. §-ban tervezett intéz-
kedés némi részben és meg is valósítandó úgy, 
hogy a 2. §-ban foglalt elvvel ellentétben ne áll-
jon. Adassék meg minden törvényesen bevett 
egyháznak, minden törvényesen bevett valláslele-
kezetnek, annak meghallgatása után legsürgősebb, 
életbevágó szükségleteinek fedezésére, a hová-
forditásra nézve, a kormány megfelelő ellenőrzési 
jogának épségben tartásával egy összegben, tör-
vényben biztosítva, megfelelő javadalmazás. Akkor 
lesznek képesek az egyházak valóban megfelelni 
azon feladatoknak, a melyeknek, ha megfelelnek, 
egyszersmind egy nagy állami feladat megoldásá-
ban is segédkeznek. Meggyőződésem szerint két-
ségtelen, hogy az állam az egyháznak támogatá-
sára szorul. Vallásosság nélkül nem állhat fenn 
állami és társadalmi rend, ámde támaszul csak 
az szolgálhat, a mi elég erős arra, hogy önma-
gában is megállhasson. Ha valamely tényező na-
gyon nagy támogatásra szorul, nem lehet az más-
nak támasza. A lelkész, hogy a maga valláser-
kölcsi feladatait megvalósíthassa, hogy megfelelő 
•társadalmi befolyással birjon, kell, hogy csakugyan 
a maga egyházának megbízottja, a hivek bizalmá-
nak letéteményese legyen, és nem egy esetről-esetre 
javadalmazott, és pedig ingatag javadalommal 
fciró functionarius. De nem fogadhatom el eme 
törvényjavaslatot már csak azért sem, mert ez, 
különösen a magyarhoni ev. egyházra nézve, a 
mely a legutóbb megtartott zsinatán megfelelt 
mindannak, a mit állami szempontból kivárini le-
het és megfelelő biztosítékot nyújtott arra nézve, 
hogy egyházi törvényszékeink a lelkészekkel szem-
ben ós az egyházi tisztviselőkkel szemben kü-
lönbség nélkül a fegyelmi eljárásnál, majdnem 
túlmenve a legszorosabb értelemben vett egyházi 
tekinteteken, de magának az egyháznak is jól 
felfogott érdekében egyházi vétséggé minősítette 
azt is, hogy ha valaki az egyházban való szabad 
működési jogát, egyházi állását államellenes üzel-
mekre használja fel és daczára annak, hogy az 
egyház ezt törvényei közé igtatta, mégis egy jo-
gosulatlan, indokolatlan bizalmatlanság nyilvánul 
é» szerintem az ev. egyházzal szemben e tör-
vényben, midőn az egyházi törvényszékek ítéleteit 
mégis a kormány ténykedéseinek s birálatának veti 
alá oly értelemben, hogy az, a kit az egyházi 
törvényszék felment, mégis elítélhető, mert az 

elitélésnek, inert az erkölcsi elitélésnek neme van 
abban, lia az egyházi törvényszék áital fölmentett 
lelkésztől az állam segedelmét, a javadalom ki-
egészítését megvonja. Ez, méltóságos főrendek, az 
egyházra nézve igen sajnálatra méltó, hogy ne 
mondjam — megszégyenítő dolog. 

Mindezeket összefoglalva, én, méltóságos 
főrendek, ha volna reményem, hogy egyes mó-
dosítások itt elfogadtatnak, és az általam kifejtett 
elvek alapján eme törvényjavaslat módosítható, 
akkor igenis azt tartanám kötelességemnek, hogy 
a részletes tárgyalásnál kísérletet tegyek módo-
sitványaimnak előterjesztésével, azoknak elfogadá-
sára kérjem a mólt. főrendeket, de mivel számta-
lanszor tett tapasztalataimból tudom, hogy erre 
niucsen reményem, nem marad egyéb hátra, mint 
az, hogy eme törvényjavaslatot általánosságban 
sem fogadom el. 

Baltik Frigyes beszéde a főrendi-
házban. 

Teljesen osztom a lelkészi jövedelem kiegé-
szítéséről szóló törvényjavaslat általános indoko-
lásának azon kijelentését, hogy a lelkészek állami 
segélyezése is ép úgy, mint a nyugoti államok-
ban, törvényhozás útján rendszeres intézménynyé 
tétessék, mert azt nemcsak egyházi, de fontos ál-
lami érdekek is követelik, hogy a lelkészi állások 
fennállása biztosittassók. 

Nálunk pedig ez ügynek rendezése égető 
szükség is, mert a változott jogi, társadalmi és 
anyagi viszonyok folytán a lelkészi jövedelem ed-
digi forrásai immár többnyire elégtelenek a lel-
készeknek illő ellátására. 

S a mint egyoldalról a törvényjavaslat in-
tenczióját csak helyeselni tudom s azonkívül el-
ismeréssel kijelentem, hogy főkép a szakminisz-
ter úr nemes initiativájából ezen javaslat több 
lényeges pontjában az ügy előnyére javíttatott : 
mégis annak több pontjával egyet nem értek. 

Szerintem nálunk minden e tárgyra vonat-
kozó javaslat más alapra nem fektethető, mint az 
1848. évi XX. t. czikkre, főkép pedig annak 2. 
§-ára, mely által „a törvényesen bevett minden 
vallásfelekezetre nézve külömbség nélkül, tökéle-
tes egyenlőség és viszonosság állapíttatott meg." 

Az 1848. évi törvénynek ezen intézkedését a 
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jelen törvényjavaslat végre nem hajtja ; pedig, ha 
valamikor, úgy szerintem most, ahol az 1848. évi 
alkotások 50 éves emlékét ünnepeltük s a szent 
egyházakban hirdettük a népnek, hogy ezen alko-
tások által a felekezetek közt teljes egyenjogúság 
beállt, helyén lett volna azt életbe is léptetni. 
"Vártünk eleget! S szerintem nagy állami érdek 
is fűződik hozzá, hogy szeretett hazánkban a fe-
lekezetek a különbség nélküli jogegyenlőség in-
tézményeivel megnyugtatást nyerjenek. Ezt ezen 
törvényjavaslatban nem találom, amennyiben az 
mindjárt az 1. §-ban egy egyház javára kivétel-
lel kezdődik, különbséget statuál az egyes egy-
házak közt s a 2. §. szavai szerint „a többi val-
lásfelekezetek lelkészei jövedelmének szabályozá-
sát más szempontokból rendezni megy. 

Ez nem ac egyenjogúságnak elve és de jure 
ma a magyarhoni lelkés-zi kart: „katholikus" és 
„a többi vallásfelekezetek lelkészei"-féle osztályo-
zással a jogok osztályozásánál elválasztani nem 
is szabad. Főképp mi evangélikusok azon „sa-
többi" et caetera-féle, vagyis „nem katholikus," 
— acatholici" jelzőnek súlyát századokon át ne-
hezen éreztük : most, hála Istennek, a vallássza-
badság, jogegyenlőség s viszonosságról szóló sar-
kalatos törvényeink alapján teljes paritást követel-
hetünk; nevünk pedig ott van az 1608. évi tör-
vényczikktől az 1790/1. évi 26. t. cz. tábláin be-
vésve. Az egyenjogúság elvével nem tudom ösz-
szeegyeztetni a javaslat 11. és következő szaka-
szaiban foglalt ama intézkedéseket, a melyek az 
úgynevezett többi hitfelekezetek lelkészi jövedel-
mének összeírására vonatkoznak, mert nem talá-
lom azokat azonosoknak ama szerintem igen he-
lyes, czélszerű és igazságos intézkedéssel, a mely 
a katholikus lelkészek jövedelmének összeírásánál 
a legújabb időben foganatba vétetett s nagyon 
üdvösnek tartanám, ha ezen törvényjavaslat 11. 
és 13. §-ának elhagyásával, a czélszerű 12. §. 
alapján a szakminister úr a lelkészi jövedelem 
összeírását minden hitfelekezetnél azon szabályzat 
módozata szerint végrehajtaná, a mint az a katho-
likusoknál történik. Ez jogegyenlőség. 

A törvényjavaslatra vonatkozó további meg-
jegyzéseimre nézve, bocsánatot kell kérnem a 
méltóságos főrendektől, hogy a dolgot főképen 
azon egyház szempontjából Ítélem meg, melyhez 
tartozom ; teszem pedig azt nem csak a dolog 
természeténél fogva, de azért is, mert más egy-
házak jogait és belügyeit, melyek irányában csak 

tisztelettel viseltetem, érinteni sem akarom. S' 
hogy félre ne értessem, a hol egyházamat is em-
lítem, ott csakis egyéni nézetemet tolmácsolom. 

Tudom, hogy főkép az ág. h. evangelikus 
egyház volt az, a mely leginkább sürgette, hogy 
az egyes egyházak állami segélyezése törvény 
útján rendeztessék, s épen erre vonatkozólag do-
tacionális kérvényét a magyar kormányhoz felter-
jesztette, s annak törvényhozás útján való elinté-
zését sürgeti is. 

En teljes bizalommal viseltetem a jelenlegi 
kormány iránt és reményem van, a jelen törvény-
javaslat 21. §-a alapján is, hogy ezen s hason 
petitiók — bármely egyháztól jöjjenek is — ked-
vezően el is fognak intéztetni, amennyiben ily ja-
vadalmazás csakis egyházi és iskolai intézmények 
fejlesztésére kivántatik, mi által az egyház az ál-
lamot is szolgálja. Erre utal a jelen törvényja-
vaslat indokolásának ama része is, a hol emlités 
történik, hogy az 1650. évben, az akkor uralkodó 
egyház irányában, az állami javadalmazás meg-
kezdődött. 

A mi azonban a jelen törvényjavaslat meri-
tumát illeti, a mely csakis a lelkészi jövedelem-
ről s ott is csak a létminimumról szól, be kell 
vallanom, hogy evvel az ág. hitv. evang. egyhá-
zon segitve nincs. Nálunk, hála Istennek, a ki-
sebb és nagyobb képzettséggel biró lelkészi osz-
tályok nincsenek, a mint arról a törvényjavaslat 
4. §-a szól s utolsó zsinatunk a lelkészi fizetés-
nek 800 frtra való kiegészítését máris kimondta,, 
s saját megadóztatásával arról már gondoskodni 
is kezd, hogy ezen határozat minél hamarább 
végrehajtassék. Es ime, hogy az egyházi köz-
ügyért áldozunk, épen itt, ezen javaslat ide vágó 
szakaszai minket csak sújtanak s egyházunk a se-
gélyezés rovatában az utolsó helyre jutott; meg-
engedem azonban, hogy itt a javaslat 28. §-a 
némi javitást eszközölhet. Különben a mi a tör-
vényjavaslat 4. 5. §-ait illeti, és emberbaráti szem-
pontból a lelkészi fizetések dolgában az alkalma-
zottak közt különbséget nem tesznek, amennyiben 
mint tudom, ott, a hol ezen különbség van, az 
illetők többnyire családapák lévén, 400 frtból 
családot fenntartani s gyermeket nevelni a lelké-
szei részéről mai nap lehetetlen, és a gyermekek 
nevelése állami érdek is. 

A mi a törvényjavaslat 7. 8. 9. § aiban fog-
lalt intézkedéseket illeti, én mindenkor kész va-
gyok megadni az államhatalomnak mindazon tör-
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vényes eszközöket, a melyek szükségesek arra, 
ne quid detrimenti eapiat respublica, mert: salus 
reipublicae suprema lex! 

De szerintem ezen törvényjavaslat által kon-
templált, s a miniszter kezeibe teendő discretio-
nális hatalom, szemben a lelkészekkel, egyrészt 
nem indokolt, másrészt pedig beleütközik az egy-
házak autonómiájába. Nem indokolt, mert szerin-
tem el sem képzelhető, hogy az egyházak magok 
saját fegyelmi bíróságaik útján ne sújtsák a sú-
lyos erkölcsi vétséget elkövetett hivatalnokaikat. A 
mi pedig az államellenes magatartást illeti, nem 
hiszem, hogy a magyarhoni lelkészség e téren 
külön intézkedés szükségét okozná, a lelkészek ha-
zafiságát kétségbe vonni nem szabad; különben 
pedig van törvény, van biró az országban, a ha-
zája ellen vétő, bárki is legyen az, bűnhődjék. 
S épen egyházam részéről azért sem tartanám 
indokoltnak a törvényjavaslat azon intézkedé-
sét, mert az ág. h. evang. egyház új zsinati 
törvénye az 324. §-ban egyházi vétségnek is mi-
nősítette tisztviselőinek netáni államellenes tény-
kedését. — Az egyháznak pedig autonómiájába 
ütközik a törvényjavaslat szóban lévő intézkedése, 
mert a lelkészek fegyelmi ügyei csakis az egy-
házi forumok elé tartozhatnak, a mint azt az 
evangélikusokra vonatkozólag az 1790-ik évi 26. 
t. cz. ki is mondta. 

Az állami érdek pedig szerintem úgy is meg-
óvatik, mert a ki az egyházi bíróságnak Ítéleté-
vel elveszti javadalmazását, elvesztette az azzal 
összekötött állami segélyt is. Occessarium sequi-
tur suum principale. 

Hozzá nem járulok a törvényjavaslat 2. §-a 
második bekezdéséhez, a mely az új lelkészi ál-
lások szervezését, szemben a segélyezéssel, a mi-
niszter elismerésétől függővé teszi. Ezt a liberum 
religionis exerciciummal nem tudom összeegyez-
tetni, s ellentétben van az evangélikusokra vonat-
kozólag az 1790/91. XXVI. t. ez. 2. §-ával. De 
az állam érdekében fennáll, mert minél több a 
lelkészi áHás, annál jobban fejleszthető a vallás-
erkölcsi élet; s abban, hiszem, mindnyájan egye-
zünk, hogy erre, főkép ma. a haza jól felfogott 
érdekében nagy szükség van. 

Hasonlóan kifogásolom a 15. második 
bekezdését, hogy a vallás- és közokt. miniszternek 
jogában álljon a felekezeti főhatóságot a hitköz-
ség önállóságának megszüntetésére felhívni. Ez 

az egyháznak belügye; s véleményem szerint az 
állami érdek is épen annak ellentéte. Az egyhá-
zaknak módot kellene nyújtani, hogy a szórvá-
nyok is rendes lelkészi gondozásban részesedje-
nek, s igy az állások inkább szaporittassanak, 
mintsem töröltessenek. — Az állami intézetben 
való vallástanitásnak a kérdése is a lelkészi állá-
soknak, — főkép a szórványokban, — szaporitá 
sát kivánja. 

A hol azonban ezen törvényjavaslat az ágost. 
h. evang. egyház érdekeit leginkább sérti, az ama 
aránytalanság, a mely ezen törvényjavaslat sze-
rint az evang. egyházat sújtja, mert azért, hogy 
saját maga megadóztatásával áldozatokat hozott, 
mert a segélyzendő egyházak sorozatában csak 
igen jelentéktelen összeggel a legutolsó helyre 
került. Ennek következménye, hogy az egyházi 
adóteher ezentúl is teljes súlyával fogja nyomni 
az evang. egyházat ; a lelkészeken sincs segítve, a 
mennyiben, számitásom szerint, az első 9 évben a 
lelkészi karnak csak Vio-e és azután csak Vs-a esik 
a kiegószitési skála alá. S ezen helyzet annyival 
kellemetlenebb, a mennyiben ezen törvényjavas-
latnak az evang. egyházzal szemben tanúsított 
aránytalansága által az eddig már segélyezett lel-
készeknek majdnem V5-e elesik a segélytől az 
1899-ik évben és Vs e 9 év múlva sem jön a 
segélyhez. A mennyiben p. o. 1897. évben az 
államsegélyből a 4 evang. egyházkerület (az 
erdélyrészin kívül) kapott 25,600 frtot, miből 
252 lelkész segélyeztetett. S most 58 lelkész jönne 
a segélyezési rovatba s 9 óv múlva csak 203. 
Ez veszélyezteti az egyház belnyugalmát, a miért 
én magamra a felelősségnek legparányibb részét 
sem vállalom. 

Tudom, hogy a bajon nómikóp lehet segí-
teni, a törvényjavaslat 20. §-ának alkalmazása által ; 
de maga a baj megmarad, mert máris a 21. §. 
mondja, hogy a lelkészek segélyezésére eddig 
szolgáló tétel jövőre elesik. Az evang. egyházke-
rületeknek az erdély-részin kivül elesik évi 25,600 
frt, s ennek ellenértékeül az erdélyrészivel együtt 
ezentúl kapunk az előző 9 évben csakis 24,915 
frtot, tehát kevesebbet. 

A mennyiben az egyház belbékéje oly kincs, 
a melyet az állam érdekében kell fentartani, én 
a szóban lévő törvényjavaslatot ezen szerkesztésé-
ben el nem fogadhatom. 
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A protestantismus és a protestáns 
egyén. 

(Folytatás és vége.) 

Működési tere 
1 - s z ö r : a c s a l á d . 
Midőn a prot. egyén családot alapit, (a mi-

ben természetesen mind a két nemű egyénről 
van szó,) az ő egyéniségének protestáns szelleme 
hassa át a család minden egyes tagját. Nagy és 
fontos hivatása ez, mert a családban nevelődik a 
prot. egyén. 

A prot. közszellemnek gyengülése, az össze-
tartozóság tudatának meglazulása a családi élet-
ben keresendő, mert az apa és anya nem hatnak 
többé gyermekeikre prot. irányban. 

Ma már a prot. családokban csak egyolda-
lulag liât a prot. szellem, csupán arról az oldal-
ról érvényesül, melyet 1 i b e r a 1 i s m u sn a k, sza-
badelvűsógnek nevezünk. 

Az a szabadelvű gondolkozásmód, melylyel 
a prot. egyén az állami és társadalmi eszméket 
felfogja s azoknak legkülönféle tüneteit megitéli, 
nem téveszti el hatását a család tagjaira. Önkén-
telenül nyilvánul ez a házi élet legapróbb körül-
ményei közt is ; a családnak, hogy úgy mond-
jam, hangulata ez s a fejlődő gyermek azt úgy 
szivja magába, mint a levegőt. 

De ha ez elég arra, hogy valaki ilyen csa-
ládi körben liberális emberré fejlődjék, éppen 
nem elég arra, hogy benne a prot. valláserkölcsi 
érzület is megerősödjék. 

A mi mostani prot. családaink csak liberá-
lisok. de nem e v a n g y é l m i a k . 

A protestantismusnak éppen a lényege — a 
v a l l á s o s s á g — v a n elhanyagolva, 

Az, a mi a prot. családok belső körében a 
vallást érinti, csak negativ természetű. Mind az 
ellen, mit a középkor egyházi hatalma kifejtett, 
mint Krisztus evangéliomától idegen, külső tekin-
tély és kényszer ellen föl-fölhangzik a családban, a 
prot. szabadelvüség tiltakozó szava ; de ezzel az-
tán be is érik. A Krisztus evangéliumának megnyi-
latkozása elmarad. Magának a vallásnak prot. szel-
lemben való felfogására semmi sem figyelmezteti 
a gyermeket. Krisztus evangéliuma soha sem csen-
dül meg a szülők ajkán, s a gyermek hall minden 
egyebet, csak Isten igéjét, csak az áhitat szavát 
nem hallja soha: csak a nagy prot. ősök és vér-

tanúk emléke nem szólal meg soha. Mindezt a mí 
prot. szülőink az iskolára bizzák. Pedig ha az 
iskola a prot. történeti emlékek fenntartásához 
hozzájárulhat is, az áhitat melegségét, az evan-
gélium világosságát a családi körben kellene meg-
gyújtani s ápolni. Egy óv leforgása alatt sok oly 
alkalom fordul elő a családi körben, midőn a 
Krisztus evangéliuma megnyilatkozhatnék. 

Csak néhány példát hozok föl a sok közül. 
Az evangéliumi törtéüetek első nagy ünnepe 

a k a r á c s o n y . 
Ügy-e bár. milyen szép kedves ünnepe ez a 

gyermekeknek ! ? Hogy örülnek ilyenkor a csillogó 
karácsonyfának, a körülte fölhalmozott ajándékok-
nak ! Mondogatják is a kicsinyeknek, hogy mind-
ezt a kis Jézuska hozta. De midőn a kis gyer-
mek nagyobb lesz, a mondás elmarad s a gyer-
mek kiábrándul, mert a szép mondásnak nincsen 
folytatása, a gyönyörű szimbólum nincs megma-
gyarázva, bár az ajándékozás szokása továbbra 
is megvan. Az ajándék teljesen elveszti vallásos 
színezetét, jelentőségét. 

Pedig milyen lélekemelő volna ez az aján-
dékozás, lia a Krisztus evangéliumától áthatott szü-
lők akkor, midőn már nagyobb gyermekeiknek oszt-
ják ki ajándékaikat, hozzá fűznék Jézus születé-
sének nagy jelentőségét; ha egy buzgó ének után 
elmondanák: „Lássátok, isten e napon adta a vi-
lágnak legnagyobb ajándékát, a megváltót. Jézus-
tól nyertünk minden lelki ajándékot, a ker. val-
lásban lelkünk üdvösségét; legyetek hálásak a 
megváltó iránt és fogadjátok e nap emlékére a 
nyert lelki ajánlékok jelképéül a mi ajándékain-
kat. Bizony Jézus ajándéka ez is, mint kicsi ko-
rotokban gyakran hallottátok, mert istentől nyer-
tük minden javunkat s az ő szent fiától az evan-
géliumban az élet legdrágább javait." 

Milyen lélekemelő hatása volna igy a szép 
csaladi ünnepnek ! A kis gyermek nem ábrándul-
na ki nagyobb korában sem a Jézuska ajándékai-
ból. hanem a szép allegória magyarázatával meg-
erősödnék hite. 

A második nagy ünnep a húsvét. Hát ekkor 
zendül-e meg valami az ünnep jelentőségéről? 
Éppen semmi. Pedig milyen szép hivatása volna 
ekkor a szülőknek. 

A nagypénteki gyászt megelőző nap estéjén 
a család tagjai összeülnének s a szülék elmonda-
nák az Űr vacsorájának magasztos jelenetét, a 
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következő napokon a megváltó halálának s feltá-
madásának nagy jelentőségét. 

Szépen megférhet itt egymással a különféle 
theologiai irányok felfogása, ha a prot. családfő 
a dolog lényegét, a benne rejlő nagy eszmét tün-
teti föl. 

Csak hadd csendüljön meg a magdalai Má-
ria örömhirdetése : Feltámadott az Úr \ 

Magát az esetet magyarázhatja a tudomány, 
ahogy jónak látja s ahányfélekép gondolja meg-
fejthetőnek, — a prot. családfőt az meg ne za-
varja s el ne téritse, mert azt az esetet a világ-
történet logikája követeli, s az emberi fejlődés 
géniusa bizonyítja s hirdeti fennszóval, hogy : 

Az Ige, az eszme el nem veszhetett, annak 
föl kellett támadnia. 

Az lett volna képtelenség, ha föl nem támadt 
volna. 

A 'a eszme hirdetőjét keresztre feszíthették, de 
az eszmét megölni nem lehet, az „a koporsóból 
kitör és eget kér." S bármily ádáz harezot kell 
is megvívnia, végre mégis diadalmaskodik. 

Ezt 2 boldogitó igazságot biztosítja nekünk 
a húsvéti ünnep vasárnapja. 

óh igenis, az Ur föltámadott és él ma is 
köztünk. De bennünk éljen, amint Pál apostol 
mondja: nem én élek többé, hanem él bennem 
a Krisztus. 

És mind ebből hangzik-e föl ma a mi prot. 
családi köreinkben csak egyetlen szó, csak egyet-
len lélekből fölszakadt fohász? 

Vegyünk példát zsidó atyánkíiaitól. 
Nekik is van húsvéti ünnepük, nagy törté-

neti jelentősége van annak is, mert az egyiptomi 
szolgaságból való kiszabadulás emlékére ülik. 
Bánk nézve sem idegen ünnep az, mert hiszen a 
bibliában együtt van az ő- és újszövetség s ép-
pen a zsidó húsvét volt Jézus földi életének utol-
só ünnepe. 

Minő más hangulattal ünneplik meg a zsidó 
családok a maguk húsvéti ünnepét! Vallásos 
komolysággal ül össze a család, elmondják az 
ünnep nagy jelentőségét, ebben öszpontosul ak-
kor a család minden gondolata, minden érzelme. 

Hát a mi húsvéti ünnepünknek van-e tartal-
ma a családi körben? 

Nekünk van piros tojásunk és diós és má-
kos kalácsunk. Ez a mi ünneplésünk tartalma. 

A Krisztus evangeliuma hiányzik abból. 
Hát a pünkösd ünnepe : a ker. egyház meg-

alakulásának nagy eseménye ! . . . és a reformá-
tió megindulásának nagy napja I . . . 

Minő épitő hatása volna e monumentális nagy 
emlékek megcsendülésének a családi körben ! . . . 

Ne mondjátok, hogy mindez a templom, az 
iskola dolga. Ha a szülők ajkán hangzik föl mind-
ez, a hatás közvetlenebb, melegebb és maradan-
dóbb. 

És ami mindennél fontosabb: a vallás igéi-
nek, nagy emlékeinek megnyilatkozása a szülők 
ajkán, a szülőket a gyermekek követendő példa-
képévé emelné. 

Ha másként egyik fő paedagógiai elv, hogy 
a gyermekeknek a szülő erkölcsi példaképe le-
gyen, miért van ignorálva éppen a vallás? s 
mért van ignorálva éppen a prot. családoknál? 

Ennek meg kell változni, mihelyt az apa ós 
anya, mint egyének, át vannak hatva a protestan-
tismus szellemétől, melynek éppen az a fő jellem-
vonása, hogy bensősége által hat és benső, öntu-
datos vallásosságot ébreszt. 

Az egyén működésének tere 
2 - szor a t á r s a d a l o m . 
A prot. szellemtől áthatott egyén hat a csa-

ládi körön kivül is, mint a társadalom tagja. 
Ez a társadalmi hatás az egyes családok érint-

kezésében nyilvánul, mert a társadalom a családok 
érintkezéséből keletkezik. 

De vájjon nyilvánul-e ebben mai napság a 
prot. szellem? 

Fájdalom, hogy erre is tagadólag kell fe-
lelnem. 

A mi prot. családaink érintkezésében soha 
sem fordul elő olyasmi, a mi prot. voltukat bi-
zonyítaná. Általában a családi érintkezés, a láto-
gatások beszéd-tárgyait a hétköznapi élet aprósá-
gai, a napi események ós hölgyeink közt majd-
nem kizárólag az öltözködés, a divat thémái ké-
pezik. Olyan semmiségekről tudnak órákon át 
elcsevegni, hogy szinte bámulatos, hogy találhat-
nak benne mindennap űjra meg újra érdeket? 

Azonban nem szeretném, ha valaki félre-
értene. 

Midőn helytelennek nyilvánítom, hogy társal-
gásunk nemcsak hétköznapi, hanem üres ós si-
vár is, ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
társas összejöveteleinknek vallásos, kegyes színe-
zete legyen. Hogy ez a másik szélsőség volna, 
annak legvilágosabb bizonyítéka a németországi 
pietisták iránya. Amilyen boldogitó s nemesitó 
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hatása van a vallásos bensöségnek, midőn az 
önkénytelenül, s a kellő időben, alkalomszerüleg 
nyilvánul, éppen olyan természetellenes és rontó 
hatású a keresett, képmutató kegyeskedés, az 
álszenteskedós. 

Protestáns vallásos érzületünk ne abban 
nyilvánuljon, hogy társas életünket a kegyesség 
mázával vonja be ; ellenkezőleg : a prot. vallásos-
ság éppen azért természetes és egészséges, mert 
a szabadelvű gondolkozásmóddal párosul s min-
den bensósége mellett vidám, derült, hogy úgy 
mondjam : világias lehet. 

A kegyeskedés, a szenteskedós formasággá 
torzitja a vallás megnyilatkozását. 

A mi prot. vallásos érzületünk a lényegre 
hasson, csak komoly, arra való pillanatokban 
nyilatkozzék ; általában pedig vigyen bele társas 
életünkbe bizonyos emelkedettséget, iparkodjék a 
társalírást bizonyos magasabb színvonalra emelni. 

És miért nincs igy? mert a prot. egyének 
hatása hiányzik a mi köreinkben. 

És ha már saját köreinkben sein hat, annál 
kevésbé látjuk hatását a vegyes körökben, ott. 
ahol más valláshoz tartozókkal érintkezünk. 

A mi prot. egyéneinknek egyik nagy hibája 
a túlságos alkalmazkodás. Szeretünk simulni, ke-
rülünk mindent, amiben protestáns voltunk nyerne 
kifejezést, hangot, sót még ott is, ahol a protes-
tantismussal ellentétes nézetek ós hangok nyilvá-
nulnak, csupa udvariasságból hallgatunk, vagy 
kitérünk a támadás elől. 

Pedig sokszor az ellenvélemények nem is 
rosszakaratból, hanem csupán tájékozatlanságból, 
a dolog nem ismeréséből származnak. 

Milyen szép hivatása van ilyenkor egy prot. 
egyénnek, aki önmagával tisztában van s a pro-
testantismus intézményeinek történetileg kifejlett 
sajátságait jól ismeri ! Milyen nagy szolgálatot 
tehet ilyenkor a protestantismus ügyének, ha a 
tájékozatlanságot eloszlatja s a járatlanokat föl-
világosítja 1 

Itt sem szeretném, ha valaki félre értene. 
Midőn azt hangoztatom, hogy a prot. egyén-

nek éppen szabadelvű prot. felfogásával s a pro-
testantismust érintő dolgokban kell hatnia minden 
körben, s a maga protestáns voltát őszintén ós 
bátran kell érvényesitnie bárhol és bármikor, — 
ezzel nem azt akarom mondani, hogy : hadat izen-
jen a más felfogásuaknak és keresse a czivako-
dást, ellenségeskedést. Éppen nem I sőt ellenke-

zőleg: a protestantismus éppen azért, mert a sza-
bad vizsgálódás eredménye, nem lehet türelmetlen 
és elfogult senki iránt ós nem követel erőszako-
san semmi meghódolást maga iránt. 

A minek alapja az igazság vizsgálata, az csak 
az igazság okaival hathat és meggyőzni valakit bi-
zonyos dolog igazsága felől, a melyről éppen szó 
van, felvilágosítani a tájékozatlant, nem annyit jelent, 
mint belekötni valakibe és czivakodást provokálni. 

Az okos belátás és a műveltség gyöngéd 
érzéke megmutatja az utat és módot minden al-
kalommal, hogy miként érvényesíthesse a prot. 
egyén a maga jó ügyét a nélkül, hogy támadni 
vagy sérteni akarna. 

Ha azonban a prot. egyén azt a hivatását, 
hogy a társadalomnak éppen prot. felfogásával 
és meggyőződésével legyen ható, cselekvő tagja, 
— elmulasztja, s a félreértett udvariasság, túlzott 
alkalmazkodás miatt egyéniségének éppen prot. sa-
játságait magába zárja s ható erejűvé nem teszi, ak-
kor ne csodálkozzunk, hogy a protestantismus ereje 
fogy, hatása csökken s a más vallásfelekezetüek 
tevékenysége mindig szűkebb mederbe szorítja. 

Legyünk mi is tevékeny buzgó hívei annak 
az ügynek, melyet a nagy reformátorok, a pro-
testáns hitvallók és vértanúk annyi küzdelemmel, 
oly nagy önfeláldozással, sőt még vérük ontásá-
val is biztosítottak számunkra. 

A prot. egyén hatásköre 
3 - s z o r : az e g y h á z . 
A prot. egyház a közös hitvallás alapján álló 

hivek egyesüléséből s szervezkedéséből alakult. 
Ez tehát a prot. egyének közössége. Minthogy 
pedig a reformátióból különböző prot. irányok, 
különösen két fő irány fejlődött, e szerint a két 
fő irányban csoportosult egyének közössége al-
kotta meg a lutheri és kálvini egyházat. 

Ez azonban az én tárgyamra nézve nem tesz 
különbséget; a mit elmondtam s még elmondani 
fogok, éppen úgy szól az egyiknek, mint a má-
siknak. Alapelveink közösek, létfeltótelünk ugyanaz, 
czélunk, hivatásunk is egy. Erényeink és hibáink 
is ugyanazon természetűek, bátran foglalhatom 
tehát össze a kettőt a közös czimben s szólok 
— nem külön lutheri ós kálvini egyházakról, ha-
nem csak az egy alapelven nyugvó prot. egyház-
ról. Az magától értetődik, hogy minden prot. 
egyén a szerint legyen hive a maga egyházának, 
a milyen irány szerint fejlődött ki a maga prot. 
egyénisége. 
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Ha valahol, úgy itt az egyházban kell a 
prot. egyénnek szive egész melegével, szelleme 
minden erejével s vagyoni, rangbéli állása áldo-
zatkészségével arra törekednie, hogy az a testü-
let, melynek tagja, ne csak fenntartsa magát, 
hanem gyarapodjék és virágozzék is. 

A magyar prot. egyház saját erejéből tartja 
fenn magát, mert az a külső (állami) segély, a 
melyben újabb időben részesül, a kath. egyház 
óriás vagyonához képest oly elenyészőleg csekély, 
hogy alamizsna számba sem mehet. 

A kath. egyház vagyona, csak a mi telek-
könyvileg kimutatható: 1,964,034 katasztrális 
hold. Ezenkivül a tanulmányi pénzalap 10 millió 
forint. Csupán az érseki és püspöki birtokok 36 
vármegyében 699,541 katasztrális holdat és 786 
• ölet foglalnak magukban. Számitsátok ki. hogy 
ez az ósiási vagyon évenként minő jövedelmet 
hoz. Ezenkivül még igen sok tőke áll rendelke-
zésére, melyek a nyilvánosság elé nem kerültek 
s igy azokról tudomást nem szerezhetünk. 

Ezzel szemben a prot. egyház fennállását s 
felvirágozását csak hiveinek buzgósága s áldozat-
készsége teszi lehetővé. Itt minden egyes egyén 
mulasztása az egyház közjóléte, sőt egyenesen 
léte ellen elkövetett bűn, a mi első sorban gyer-
mekein bosszulja meg magát. 

Ezt minden prot. egyháztagnak tudnia kell 
ós tudja is ; jól tudja mindenki, hogy egyedül 
saját erőnkre vagyunk utalva. 

Es mégis mit tapasztalunk? 
Részvétlenséget ós közönyösséget. 
Ez mutatkozik egyházunk minden irányú mű-

ködésében, ez bénitja meg az egyház gondviselő 
működését minden ügyben, ez az oka, hogy prot. 
egyházunk, különösen az ágostai hitvallású, nap-
ról-napra gyengül, fogy és szegényedik. 

Gyűléseink és folyó ügyeink iránt oly nagy 
a részvétlenség, hogy egyes gyülekezetek alig 
kapnak embert egyes egyházi tisztségekre, me-
lyeknek betöltése pedig azelőtt a prot. ember 
büszkesége volt. Előkelőbb családaink tagjai vo-
nakodnak elfogadni az őket megtisztelő egyházi 
tisztviselés teendőit, s lia elfogadják is, tevékeny-
séget nem fejtenek ki, sót tétlenségük daczára 
még köszönetet, hódolatot várnak, ha néha-néha 
egy-egy gyűlést összehívnak s ott elnökölni ke. 
gyeskednek. 

A részvétlenség azonban különösen elbor-
zasztó az áldozatkészséget tekintve. 

Engedjétek meg, hogy ezt ne részletezzem 
Sokat hangoztatjuk a mi prot. szegénységün 

ket. Ezzel az okkal ütjük el a haladás követel 
ményeit, a fejlesztés, építés kötelességeit. 

„Hja, nem lehet, mert szegények vagyunkI" 
Pedig a mi szegénységünk a k ö z ö n y ö s s é g . 
Volna csak bennünk az ősök buzgósága és 

áldozatkészsége, mindjárt nem volnánk szegények 
s oly lendületet nyerne egyházunk minden ügye, 
hogy azt így hirtelen elképzelni is alig lehet. 

És ez nem nagyítás. 
Mondok rá példát, fájdalom, nem az egyház 

köréből, ilyet csak a múltból kereshetnék elő. 
A jelen időből hozok fel példát más térről. 
Éppen a mai korban, melyet az önérdek ko-

rának tartanak, gyakran látjuk a társadalom ál-
dozatkészségének olyan felbuzdulását, hogy annak 
eredménye a csodával határos. 

Mikor az ország valamely részét valami Ín-
ség, vagy nagy szerencsétlenség éri, a hírlapok 
gyűjtést indítanak meg. A nélkül, hogy e hírla-
pok a gyűjtőket kijelölnék, puszta felhívásukra 
néhány hónap alatt oly mozgalom indul meg, a 
minek eredménye százezrekre rug. 

És mi hozza össze e roppant összegeket? 
Egyes egyének buzgósága. 
Minden városban, minden kis faluban akad 

egy-egy olyan ember, a ki nem restelli ismerő-
seit adakozásra fölszólítani. Gyermekek teszik 
össze krajczárjaikat a családi körben s adnak át 
10—20 krajczárt egy-egy ilyen buzgó gyűjtőnek. 

Ilyen krajczárokból gyűlnek össze azok a 
százezer forintra rugó összegek. 

Szép vonása ez a mai kor humanismusának 
s élő czáfolata annak a hamis állításnak, mintha 
a mai kornak már nem iolna áldozatkészsége. 
Több van, mint a régi kornak volt, mert akkor 
csak egyesek álltak elő nagy áldozatokkal, ma 
azonban a társadalom minden tagja hozzájárul a 
maga krajczáraival. 

De ha a társadalom humanismusa ily nagy-
szerű eredményeket mutathat föl, hogy van az, 
hogy a prot. egyház belső körében nem tud az 
megnyilatkozni? 

Mert hiányzik a prot. egyénnek érdeklődése 
ós buzgósága. 

Ha a prot. egyén ma az volna, a minek 
lennie kellene, a minőnek itt feltüntetni töreked-
tem, akkor ezeknek a prot. egyéneknek összeható 
működése megteremtené azt a közérzületet, azt a 
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iözös cselekvesc, a mit mind összefoglalva p r o -
t e s t á n s k ö z s z e 11 e m n e k nevezünk. 

Ha egy gyülekezetben csak három-négy ilyen 
befolyásos, hitbuzgó egyén fejtené ki tevékenysé-
gét, minő más fordulatot venne ott egyszerre a 
protestantismus ügye. A pangást, tétlenséget, jó-
kedvű pezsgő hitélet váltaná fel, mert hisz az a 
pangás legtöbbször abból származik, hogy nincs, 
a ki felrázza őket tétlenségükből, nincs, a ki ér-
deklődést tudna kelteni. 

Már most képzeljük el, hogy ha minden gyü-
lekezetben nem egy-két, hanem sok ilyen hitbuzgó 
egyén működnék, férfi és nő egyaránt, minő for-
dulatot adna ezeknek tevékenysége, összeható 
működése a gyülekezetek összességében, magában 
az egyházban, s ez a buzgó, tettre kész, lelkes 
egyházi elet minő hatással volna az egész társa-
dalomra ! 

Az általános tevékenység, a közlelkesedés 
megteremtené azt, a mi már h a t a l o m , a mi 
egy egész ország fejlődésének adhat lendületet : 
a p r o t e s t á n s k ö z s z e l l e m e t . 

Es mindez az egyes ember tevékenységén 
alapszik. 

Ime a prot, egyének nevelésének fontossága 
visszahatólag a protestantismusra nézve és a pro-
testantismus jelentősége kihatólag. 

Az itt elmondottakból önként következik már 
most a protestantismus hivatása a jelenben és 
jövőben. 

Hivatása a jelenben az, hogy hitbuzgó, tevé-
keny protestáns egyének nevelése által megte-
remtse a közszellemet s ezzel egy általános fej-
lődést, haladást indítson meg minden irányban. 

Ez a hivatása képezi egyszersmind nagy je-
lentőségét is. 

S a jövőben mi a hivatása? 
Az egész valláserkölcsi élet átformálása, 

megifjitása, egy újabb reformatio, melynek kö-
vetkezménye nem háború, máglya, börtön és ül-
dözés lesz, miután a vele ellentétes tényezőket las-
sanként győzi le s átalakitja, — hanem az álta-
lános felvilágosodás és a testvéri szeretet. 

C S E N G E I G U S Z T Á V . 

Szabályrendelet a lelkészek alkal-
mazásáról. 

(Folytatás és vége.) 

9. A b e i k t a t á s r ó l . 

A beiktatásról szóló IX. fejezet az egyetemes 
javaslatban nem csak a szorosan vett beiktatási 
cselekvényre terjeszkedik ki, hanem arra is, a mi 
a beiktatással összefügg, a lelkész és családjának 
átköltözése, ingóságainak átszállítása költségeire, 
és a gyülekezet ingóságainak átadására. Felada-
tomhoz képest megjegyzéseimet azon pontokra 
szántam, melyek kerületünk szabályjavaslatától 
eltérnek, vagy a melyekre nézve a viszonyok vál-
toztatást tesznek szükségessé. Altalános elv, hogy 
a megválasztott lelkésznek és családjának átköl-
tözési, összes ingóságainak átszállítási költségeit, 
valamint a felavatással járó kiadásokat a lelkészi 
hivatalt fentartó testület köteles fedezni. (52, §.) 
Ezeket a lelkész, ha 3 év letelte előtt foglal el 
más hivatalt, megtériteni tartozik és pedig a 
szerint, a mint a beiktatástól számítva egy, 
két vagy három óv letelte előtt cseréli fel lel-
készi hivatalát más hivatallal, egészben, két har-
madrészben vagy egyharmadrészben. A mennyiben 
más egyházközség meghívását fogadja el, ezen 
megtérítési kötelesség a meghívó egyházközséget 
terheli. Ezen a meghívó gyülekezetet terhelő kö-
telesség egyházkerületünk javaslatában nincsen 
benne, és a szabályzatba csak azon esetben me-
het bele, ha mind a 4 egyházkerület bele veszi a 
maga szabályzatába, a viszonosságot kölcsönösen 
egymásnak biztosítván vagy ha az egyetemes gyű-
lés hoz erre vonatkozó határozatot. (54. §.) Kü-
lönben czélszerű volna a szabályzatban kitenni, 
hogy csak a szorosan vett választási költségek 
téritendők meg, mert például eszem-iszom, di-
nom-dánom ós pap-hallgatási költségek megtérí-
tését nem tartom szükségesnek, mint a melyek 
nem okvetlenül szükségesek a papi hivatal betöl-
téséhez. 

Az 56. §. utasítja az esperest, hogy a be-
iktatásról, a beiktatást követő átadásról azonnal 
jegyzőkönyvet vegyen fel. Miután azonban a lel-
készt hivatalába az esperesnek megbízottja is be-
iktathatja (53. §.), bele kell tenni ezen 56. §-ba 
azt, hogy az esperes, illetve megbízottja veszi 
fel azon jegyzőkönyvet. Az ezen 56. §-ban körül 
irt teendők az egyetemes nyugdíjintézet ügyrend-
jének 4. §. (második bekezdés), illetve a nyűg-
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dijintézeti szabályrendelet 26. §-a szerint kibővi-
tendők ezzel az új szakasszal: 

A beiktatás megtörténtéről az esperes a püs-
pököt 15 napon belül értesiti, megjelölésével a 
napnak, melyen a beiktatás történt és megjelölé-
sével annak, hogy a beiktatott lelkész tagja-e 
immár az e. e. nyugdíjintézetnek vagy sem. 

Az egyházkerületi gyámolda érdekében mind 
addig, mig a kerület máskép nem határoz, az 
esperesnek vagy megbízottjának teendője a lel-
késziktatáskor még ez, mi ismét egy új szakaszba 
foglalandó : 

Az esperes vagy megbízottja a megválasztott 
lelkészszel, ha ez még nem tagja a kerületi gyá-
moldának, aláíratja a beiktatás előtt a gyámoldai 
osztályválasztásra vonatkozó nyilatkozatot; és ezt 
a kerületi főszámvevőhöz haladéktalanul beküldi. 

10. A . h e l y c s e r é r ő l . 
Az egyetemes szabályrendelet 57. §-a szól a 

helycseréről. Helycseréről azonban az egyházke-
rületi szabályzat nem tud semmit, az E. A. sem 
tud. A rendes lelkészszé alkalmazás választás út-
ján történik, mondja az E. A. 64. § a . . . és 
nem helycsere útján, tehetni hozzá. Az egyetemes 
szabályzat 57. §-a ellenkezésben van az E. A. 64. 
§-ával. Szabályos választásról is beszél ezen 57. 
§., t. i. kívánja, hogy a cserélni kivánó két lel-
késznek szándékába mindkettőnek gyülekezeti köz-
gyűlése szabályos választás útján beleegyezzék. 
No rnár a szabályos választást ezen szabályzat 
szabályozza, mely szerint rendes lelkész alkalma-
zásának csak rendes lelkészi hivatal megüresedé-
sekor és szervezésekor van helye (egyet, szabály. 
2. §.), máskor tehát nem, tehát helycserekor sem. 
Maradjon ki ezen 57. §. továbbra is a kerületi 
szabályzatból. 

11 . A h e l y e t t e s l e l k é s z r ő l . 
Az egyetemes javaslat 59. §-a azon esetek-

ről szólván, melyekben helyettes lelkész alkalmaz-
ható, a következő pontokban tér el a kerületi ja-
vaslattól ; a) helyettes lelkész alkalmazható, a hol 
a szomszédos lelkészeket a helyettesítéssel egyhá-
zaik nagy távolsága miatt megbízni nem lehet. 
Ily intézkedés nagyon czélszerű s bele veendő a 
kerületi szabályzatba is, a többi közt már azért 
is, mivel módot nyújt arra, hogy lia káplán volt 
az előbbi lelkész mellett, ne kelljen ót azonnal 
szélnek verni, b) A c) pontot, mely szerint he-
lyettes lelkész alkalmazható, mikor a lelkészi hi-

vatalra nem jelentkezik pályázó, kihagyandón.ik 
vélem, a mint fentebb is már megmondottam, c) 
Az e) pont, mely szerint helyettes lelkész alkal-
mazható, mikor a lelkész aggkor vagy hosszasb 
betegeskedés által hivatalos teendőinek elvégzésé-
ben akadályozva van, az alapgondolatra nézve 
egyezik a kerületi javaslat 44. §. c) pontjával ; a 
kerületi javaslat azonos kifejezéseiben szabatosabb, 
mert a helyettesítést annak, a ki helyett admi-
nistratort lehet alkalmazni, szolgálatra való kép-
telenségéhez, munkaképtelenségéhez köti; az egye-
temes javaslat kifejezése humanusabb, de ruga-
nyosabb is : „akadályozva van." 

A helyettes lelkésznek kinevezése egyházke-
rületi javaslatunk 45. §-ával egyezően a püspökre 
bizandó minden esetben, a mint nálunk eddig is 
szokásban volt. (Egyh. rendszer 248. §.) Azt se 
találom szükségesnek, hogy a püspök utasittassók 
a szabályzatban, kik közül nevezhessen ki helyet-
tes lelkészt; az időtartamot is jól tudja, a melyre 
a helyettes lelkész kinevezendő, ezen idő lefoly-
tával a püspöknek szélesb hatáskörében több 
módja van, mint az esperesnek, a helyettes lel-
kész további alkalmazásáról másutt gondoskodni. 
Mindezek folytán javaslom, hogy a 61. §. (egyet, 
javaslat) ekkép hangozzék röviden : a helyettes lel-
készt a püspök nevezi ki. 

A 62. §. rendeli, hogy a helyettes lelkészt 
hivatalába az esperes vezeti be, az 53—56. § ok 
figyelembe vételével. Az 53. §-ra való hivatkozás 
czélszerű, mert meglehet, hogy az esperes gá-
tolva van abban, hogy a helyettes lelkészt hiva-
talába bevezesse ; akkor megbízottja által végez-
teti ezt. Azonban az 54. §-ra való hivatkozás ki-
hagyandó. E §-ban ugyanis azon költségekről van 
a szó, és azon költségeknek megtérítéséről, me-
lyeket a helyettes lelkész választása, illetve job-
ban mondva kinevezése, átköltözése s beiktatása 
okozott. Nem kell eze» szakasz által pénzügyi 
nehézségeket gördíteni a helyettes lelkész másutt 
leendő megválasztatása elé. Köztudomású, hogy 
a helyettes lelkész a hivatalnak csak ideiglenes 
vezetője (58. §.), nem véglegesített lelkész. Ké-
szen kell lenni eleve arra, hogy ideiglenes állo-
mását, mihelyt lehet, készségesen felcseréli. Leg-
felebb a felavatási költségek megtérítéséről lehet 
intézkedni. 

12. A s e g é d l e l k é s z e k r ő l . 
Az egyetemes javaslat (65. §.) ós a kerületi j t-

vaslat (50. §.) közt a különbség a) hogy az első a 
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segédlelkészül alkalmazhatás feltételének a többi 
közt azt is megszabja, hogy a segédlelkész „tes-
tileg-lelkileg ép" legyen. Magától értetődik ugyan, 
hogy a segédlelkésznek ép testtel, ép lélekkel kell 
bírnia ; az egyetemes szabályzatra mégis meg 
kell jegyeznem, hogy a segédlelkészre nézve itt 
oly minősítést kíván, melyet e szabályzat se a he-
lyettes lelkészre, se a rendes lelkészre nézve nem 
állit fel, melyet az E. A. 65. §-a se állit fel. A 
ki testileg-lelkileg nem ép, azt már a theologiai 
intézetekből kell eltanácsolni más pályára, b) Azt 
se kötném ki feltétlenül, hogy a segédlelkész szó-
ban és írásban teljesen bírja a gyülekezet nyel-
yét. Szűkében vagyunk például a vendajkű theo-
logusoknak. Segédlelkészt a vend-vidéken alkal-
mazni képesek nem lennénk, ha kívánjuk, hogy 
a vend nyelvet szóban és Írásban teljesen birja. 
Alkalmazunk oda vállalkozó magyar fiút, ott meg-
tanul vendül és nevelődik belőle vend pap. Midőn 
a battyándi gyülekezet a segédlelkészi állomást 
rendszeresítette, egyik czélja bevallottan az volt, 

igy alkalmat adjon vállalkozó fiatal embe-
reknek a vend nyelv megtanulására. Többé-ke-
vésbé felhozhatók ezen érvek a német ajkú gyü-
lekezetekre is. Egy-két példát legalább tudok. Es 
e példák nem gyűlöletesek. Egyébiránt ezt a mi-
nősítést az egyetemes javaslat a rendes lelkésztől 
Se kívánja határozottan. (18. 19. §.) 

A 66. §. a kerületi javaslattól abban tér el, 
hogy a segédlelkész ideiglenes alkalmazásának 
akkor is helyét látja az egyetemes javaslat, mikor 
azt az egyházkerületi közgyűlés, sürgős esetben 
annak elnöksége elrendeli, még a kerületi javas-
latban ily intézkedés nem foglaltatik. Kell bizodal-
munknak lenni az egyházkerületi közgyűlés, illet-
ve kerületi elnökség bölcs tapintatában, méltányos-
ságában, hogy ezen c) pontot elfogadjuk. A lel-
késznek érdeke kellőleg védve van a 69. §. illet-
ve a kerületi javaslat 54. §. második bekezdése 
által, ámbár ez utóbbi által kevesebbé, mint az 
előtti által. Mert mig az egyetemes javaslat ki-
mondja, hogy a lelkész akarata ellenére nem 
kötelezhető, hogy a segédlelkész javadalmazásá-
hoz hozzájáruljon, a kinek alkalmazását nem ő 
kivánta, addig a kerületi javaslat szerint a lel-
késznek ily kötelezését az egyházmegyei közgyű-
lés mégis megállapíthatja. No de az egyházme-
gyei közgyűlésen se tétetik intézkedés — a lel-
készekről, a lelkészek nélkül 1 

Az egyetemes javaslat 68. §-ára, mely szerint 

a szabályzatnak a felavatási, átköltözósi és átszál-
lítási költségekről ós ezen költségeknek megtérí-
téséről szóló rendelkezései (51. 52. 54. §) a 
segédlelkészekre is alkalmaztatnak, ugyan azok a 
megjegyzéseim, melyeket fentebb a helyettes lel-
készről szóló szakaszban elmondottam. 

A 67. §. szerint a segédlelkészt a közgyűlés 
választaná. Nem lehet kifogást tenni ez ellen, ha 
a gyülekezet fizeti a káplánt. De mégis -különös 
volna, ha a káplánt, kit a lelkész fizet, ki a lel-
készszel egy fedél alatt lakik, ki a lelkész asztalá-
nak vendége, a gyülekezeti közgyűlés választaná I 
Gyakorlatiabb, méltányosabb, a kerületi javaslat, 
mely szerint a segódlelkészt az illető lelkész ós 
a gyülekezet kölcsönös megegyezés alapján a 
püspök tudtával és beleegyezésével hívják (52. §.) 

13. V e g y e s i n t é z k e d é s e k . 

Az egyetemes javaslatnak a költségekre, a 
dijakra, az esperes és a püspök érdekeltségére 
vonatkozó 72. 74. §-ai, még is a záró határozat 
(74. §) a kerületi javaslatban ugyan nincsenek 
benne, de mint a gyakorlaton nyugvó, az egyházi 
Alkotmányon alapuló intézkedések bele illeszt-
hetők a kerületi javaslatba; a 73. §-ba azon kí-
vül bele teendő volna még, hogy a beiktatási 
cselekvényórt járó stóladij is megállapítandó az 
egyházmegye által ós hogy a rendes lelkész hi-
ványának megerősítéséért a püspöknek a gyüleke-
zettől járó dija 1000 frtos lelkészi fizetésig 5 frt, 
1000—1200 frtos fizetésig 10 frt, 1200 frtos 
fizetésen felüli lelkészi javadalom esetén 15 frt. 
Az általam javasolt ezen pótlások szinte a gya-
korlaton alapulnak, illetve a kerületi szervezeti s 
ügyviteli rendszabályok 65. §-án (11, lap.) 

K U N D S Á M U E L . 

BELFÖLD. 

A felső-nógrádi lelkészek jún. 7-én Szí-
ri ó b á n y á n tartották meg értekezletüket, B r k 
János esperes elnöklete mellett. A tagok nagy-
számmal jelentek meg s szokatlan érdeklődéssel 
tárgyalták a manapság napirenden lévő kérdése-
ket. Az értekezlet alapszabályainak módosításán s 
egyéb belső ügyeken kívül az egyet, nyugdíjinté-
zet, a lelkészválasztási szabályrendelet, a kongrua 
és egy botrányos sérelmi ügy voltak a megbe-
szélés főbb tárgyai. 
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Az e g y e t e m e s n y u g d í j i n t é z e t létre-
jötte felett nagy és osztatlan az öröm, a teher 
azonban, mely lelkészekre és egyházakra súlyo-
sodik, segítő intézkedést igényel ; miért is az ér-
tekezlet indítványt terjeszt az egyházmegyére, a 
mely szerint a lelkészek évi járulékainak legalább 
részben való fedezése czéljából egy segélypénztár 
volna alapítandó, az egyházak pedig akkép vol-
nának segélyezendők, hogy nekik a tűzbiztosítások 
után befolyó jutalékok egy része vísszatérittetnék. 

Az újabban leszállított l e l k é s z v á l a s z t á s i 
s z a b á l y r e n d e l e t - j a v a s l a t o t általánosság-
ban elfogadhatónak vélte az értekezlet, azonban a 
leghatározottabban állást foglalt annak két, nálunk 
eddig ismeretlen elve ellen. Először, hogy a lel-
készi állások jelentkezés útján töltessenek be, s 
igy az eszményi papválasztás, a hivők önként 
megnyilatkozó bizalmán alapuló meghívás egye-
nesen ki legyen zárva. Másodszor, hogy a kerü-
leti elnökségnek a tervezett nagymérvű, indoko-
latlan, csak a központi hatalmat emelni s a vá-
lasztások menetét nyújtani alkalmas befolyás en-
gedtessék. 

A k o n g r u á r ó l az volt az egyhangú né-
zet, hogy annak elfogadása veszélyeztetné auto-
nómiánkat, lelkészeink függetlenségét s egyúttal 
ad graeeas calendas elodázná az 1848. XX. t.-cz. 
megvalósulását. Mivel pedig e mellett a nekünk 
szánt segélyösszeg alamizsna-szerű kicsinysége, 
szemben a többi felekezetekre jutó hányaddal, 
kihívó sértést is képez (mintha csak ezt mondaná 
a törvényjavaslat: „ennek a koldus-népségnek, 
a melyik úgyis elég jó mameluk, ez is elég lesz1-) 
— közakarattal elfogadta az értekezlet épen a ki-
egészítésre jogigénnyel bíró legkisebb javadalmú 
lelkésztársak azon indítványát, mely szerint az 
egyetemes gyűlés a maga útján arra kéressék 
fel, hogy l e l k é s z e i n k n e k a k i e g é s z í t é s 
e l f o g a d á s á t ne e n g e d j e m e g . 

A sérelmes eset a következő. 
F á b r y László tót-kelecsényi tanítót S z a k a 11 

Antal főszolgabíró f. é. márcz. 14-iki határozatával, 
állítólag botrányos életmód miatt, az 1848. XXVIII. 
t.-cz. egy nemlétező (28.) §-ára való hivat-
kozással „hivatalvesztéssel fenyített;" a vármegye 
közigazgatási bizottsága pedig az érdekelt ta-
nitó által hozzá szükségtelenül felebbezett — ön-
magában is semmis — határozatot szintén feles-
leges módon megsemmisítvén, elégnek tartotta a 
hivatalos hatalmával ilykóp visszaélt közigazgatási 
tisztviselőt e megsemmisítő határozatról egysze-
rűen „tudomás és miheztartás végett" értesíteni, 
s nem látta szükségesnek, hogy e feltűnően tör-
vény- és jogtipró eljárást habár csak egy szóval 
is elitélje s ekkép egyházunknak önkormányzati 
joga ellen irányzott ama hallatlan merényletért 
az elégtétel-adást csak meg is kísérelje. Tekintve, 
hogy a nevezett szolgabíró eljárása a legfőbb 

mértékben sérelmes, s annak sérelmes voltát csak 
emeli azon körülmény, hogy járása területén az 
ág. h. ev. tanítók — s egyedül az ág. h. evan-
gélikusok — különben is zaklatásoknak vannak 
kitéve ; tekintve másrészt, hogy a közigazgatási 
bizottság ezúttal elmulasztotta védelemben s elég-
tételadásban részesíteni azon alárendelt közegével 
szemben, a kinek bűnvádi úton való megfenyitte-
tésétől az esperes csakis ez elégtóteladás iránti 
méltányos várakozásában állott volt el : felkéren-
dőnek határozza az értekezlet az egyházmegyét, 
hogy ez átiratilag értesítse a vármegye közigaz-
gatási bizottságát a történtek felett érzett meg-
döbbenéséről s arról, hogy jövőre hasonló ese-
tekben, nem remélhetvén a közigazgatás részéről 
kellő jogvédelmet, kénytelen lesz ezt a bűnfenyitő 
bíróságoknál keresni. 

Ez az eset és az értekezlet rá vonatkozó ha-
tározata. — Kommentár nem kell hozzá. L. 

A gömöri ág. li. ev. lelkészi értekez-
l e t . Miután a tiszai kerület és a gömöri esperes-
ség rendes közgyűlései ez idén a szokottnál jó-
val előbb tarlatnak meg, a gömöri lelkészi érte-
kezlet is előbb lett megtartva. A lelkész-testvé-
rek ugyanis ez idén már jún. 7-én, Pádárban 
tartották meg évi értekezletüket T e r r a y Gyula 
főesperes-elnök vezetése mellett. Ezen értekezlet 
azért is emlékezetes marad Pádárban, ezen a 
nagy és tekintélyes egyházmegye egyik szélén 
fekvő magyarajkú egyházban, mert itt tudtunkkal 
papi értekezlet még soha sem tartatott s az egy-
ház népe a maga otthonában és templomában 
még soha sem látott annyi lelkészt együtt. Öröm-
mel is várta és fogadta körébe az egész egyház 
kedves testvéreinket, kik közül néhányan már a 
megelőző napon érkeztek Pádárba. 20 testvér, 
tehát az esperességi lelkészeknek a fele, s a nem 
lelkészeket is számítva. 35-en voltak együtt s részt 
vettek az értekezleti gyűlésben. 

Reggel 7 órakor a lelkész-testvérek úrvacso-
rához járultak, melyet T e r r a y Béla süvetei lel-
kész s esperességi főjegyző szolgáltatott ki. — 
8 órakor isteni tisztelet volt, melyen V e l k y Je-
nő mnrány hosszúróti lelkész végezte a lithurgiát, 
Zúz Pál oláhpataki lelkész pedig a szent beszé-
det tartotta, a melylyel egészen lekötötte a lel-
késztestvérek és az anya- és leányegyházakból 
nagy számban megjelent hivek figyelmét. 

10 órakor a templomban kezdődött és tar-
tatott meg a tanácskozmány, mely d. u. 1 óráig 
tartott. — A kitűzött tárgyak közül itt csak a 
két fonto sabbat s közérdekűt említem. Az első a 
t i s z a i k e r ü l e t új s z a b á l y i ' en ( l e l e t e a 
l e l k é s z e k a l k a l m a z á s á r ó l . Ez a legújabbi 
javaslat, melyet még az 1894-ik évi ker. gyűlés 
megállapított volt s a Miskolczon f. évi ápril hó 
14—15-ik napjain tartott ker. gyűlés megbízásá-
ból az egyházegyetem által m. é. jk. 84-ik sz. a. 
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közölt mintával összeegyeztetve alkotmányos tár- foglalja el S z e n t i v á n y i Árpád a felügyelői 
gyalás végett az egyházmegyékkel j a v a s l a t k é - hivatalt; a kerületi gyámintézet gyűlésén T e r r a y 
p e n a ker. közigazg. bizottság közölte s mely a G-yula főesperes tartja az ünnepi beszédet, 
legközelebbi esperességi és kerületi gyűléseken Csengey jubileuma. Az országos közép, 
kerül tárgyalás alá. Ezen javaslathoz többen szól- iskolai tanáregyesület eperjesi osztálya f. hó 8-
tak hozzá. A részletes tárgyalás folyamán az egyes ikán fényes és lélekemelő ünnepélyt rendezett 
szakaszoknál különösen V i t é z Lajos pádári lel- C s e n g e y Gusztáv 30 éves tanári ós irói mű-
kész s esperességi jegyző tett fontos észrevétele- ködése jubileumára. P á r k á n y i Gyula elnök 
ket s terjesztett be módositásokat. Érdekes esz- meleg üdvözlő szavaira a küldöttség által meghi-
meesere s vita többnyire ezeknél fejlődött ki. A vott jubiláns meghatottan válaszolt. Majd K ö r ö s -
3-ik § nál tett azon javaslatára, miszerint a mis- s y György dr. kir. kath. főgymn." tanár, egy 
siói kör lelkészét a kör válassza, ha a lelkészi C s e n g e y irói egyéniségét és munkásságát hi-
hivatal után járó összes illetményeknek felénél ven jellemző felolvasást tartott, a melyben sorra 
nagyobb részét szolgáltatja, kimondta az értekez- méltatta nagyszámú műveit. Este diszes teritékú 
let s azon módosítással fogadta el a §-t, miszerint bankettet adott a tanáregyesület a jubiláns tisz- I 
ott, hol a kör tagjai a nagy távolság miatt vá- teletére, a melyen a collegium s a kir. kath. fő- 1 
lasztó közgyűlésre össze nem jöhetnek, az egy- gymnasium tanári kara s nagyszámú barátai ás I 
házmegye, illetőleg megbízásából az egyházmegyei tisztelői a közönség köréből vettek részt. A reá Ï 
elnökség választja. A 8-ik § t, mely arról szól, vonatkozó tósztokban igen gazdag társas estély j 
miszerint a rendes lelkészi hivatal megüresedésé- a leglelkesebb hangulatban oszlott szét. — Mi e 
nek napjától az új lelkész beiktatásának napjáig helyütt is. mint embert, irót ós theologust a leg- 1 
járó mindennemű lelkészi jövedelem — a lakáson melegebben üdvözöljük! 
és palást-dijon kivül — ha ugyanis a lelkész után A lelkészek fizetésének kiegészítéséről 
özvegy vagy leszármazók, vagy munkaképtelen szölö törvényt a főrendiházban jún. 7-én tár-
szülők nem maradtak hátra, az egyetemes nyűg- gyalta. M e t i a n u János aradi g. kel püspök 
dijintézetet illeti, az értekezlet el nem fogadta, n e m fogadja el, mert a hitfelekezetek autonomiá-
miután V i t é z Lajos lelkész rámutatott azon fél- ját sérti; a lelkészek a püspök megkerülésével 
remagyarázhatlan és megdönthetlen igazságra, ki lesznek téve a közigazgatási hatóságok zaklatá-
miszerint ezen §. merően ellenkezik a zsinati tör- sanak is. Indítványozza, hogy a minister utasit-
vények 75-ik §-ával, mely az egyetemes nyugdíj- tassék új javaslatot beadni, a g. kel. román egy-
intézet részére csak negyedévi jövedelmet állapit ház autonómiájának tekintetbe vételével és az 
meg. Az értekezlet nem fogadta el, illetve módo- egyház meghallgatásával. B. S o l y m o s s y Ödön, 
sitotta a 15. §-t is, mely szerint a jelöltnek az b. P r ó n a y Dezső, Ba l tik Frigyes, b. P o d -
illető megüresedett egyházban tartózkodnia nem m a n i c z k y Géza beszédeit egész terjedelemben 
szabad, tehát akkor sem, ha ott sürgős ós elodáz- adjuk. E r n u s z t Kelemen az 1848. XIII. t. cz. 
hatlan családi s más ügyei és bajai vannak. A alapján fogadja el a javaslatot. P o p e a Miklós I 
21. §-t akkép akarja módosítani az értekezlet, román püspök csatlakozik M e t i a n u nyilatkoza-
miszerint az egyházkerületi elnökség által a lel- tálioz. W l a s s i c h Gy. miniszter szerint a kün- j 
készi állomásra jelentkezők közül netán kizárt duló pont a létminimum. Ebből a szempontból 
egyén £ kizárásról idején, még a választás meg- kell tehát a javaslatot megbírálni, nem helyes 
történte előtt kiértesittessék, hogy ekkép neki is tehát, ha a felekezetek közötti arány és egyéb 
alkalom adassék a védelemre. A többi szakasz ilyen szempontokat vegyítenek a vitába, 
mind változatlanul elfogadtatott. P r ó n a y Dezső báró helyes álláspontot fog-

Az értekezlet másik fontosabb ós közérdekű lalt el, amikor azt mondta, hogy ha az állam ad 
tárgya volt a k e r ü l e t i n y u g d í j i n t é z e t sza- valamit, azt feltételhez köti, de * ebből az autonó-
b á l y r e n d e l e ti j a v a s l a t a . Ezen javaslat, bár m ia sérelmére következtetni nem lehet. Végül 
egy lelkésztestvér ezzel szemben is kifejezte ag- B a l t i k k a l szemben védelmezi azt az álláspontot, ] 
gályáit, miután ennél jobbat már úgy sem lehet hogy az államnak a lelkészi állások indokolatlan | 
reményleni, változatlanul elfogadtatott. — E ja- szaporításába beleszólása legyen. K é r i a j a va s-
vaslat készítője Gl auf Pál főesperes s ker. fő- lat e l f o g a d á s á t . 

jegyző. E s z t e r h ázy Miklós Móricz gróf: Az az 
Ezután zártkörű tanácskozás volt egy espe- állami szuverénitás, a miről a miniszter beszél, 

ressógbeli lelkész hivatalával meg nem egyező meggyőződése szerint az állami abszolutizmusnak 
•cselekménye ügyében, a melynek végeztével el- csinál helyet. A vallásügyi miniszter, mint a fele- jj 
nöklő főesperes a tanácskozást d. u. 1 órakor kezetnélküli kormány egyik tagja, a vallást ma 
bezárta. már csak pedagógiai segédeszköznek tekinti. Szó-

A tiszai kerület július 10—12-én Miskol- ló nyíltan kijelenti azt. amit a sorok között lehet 
<r/on fogja gyűlését megtartani; ez alkalommal olvasni, hogy ez a javaslat csak a nemzeti-
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ségi,kérdés kedvéért jött létre, de a nemzeti ál-
lam megszilárdításának czélját a kormány el nem 
éri. Nem fogadja el a javaslatot. 

M i h á l y i Viktor balázsfalvi g. katb. érsek: 
A javaslatot még általánosságban sem fogadja el. 
Utal azokra az érvekre, amiket P r ó n a y Dezső 
báró mondott, de nem fogadhatja el azt az álII-
tását, hogy a katholikus egyház vagyona is álla-
mi dotácziót képez. Nem a vagyon eredete az 
irányadó, hanem a rendeltetése. Nem fogadja el 
a javaslatot. 

R u d n y á n s z k y József báró : A javaslattal 
nemzetiségi szempontból foglalkozik és szüksé-
gesnek tartja azt az intézkedést, amely az állam-
ellenes magatartásról rendelkezik, mert itt nem 
elég valamit megtenni, itt mulasztani sem szabad. 

Z i c h y Nándor gróf minden téren látja a 
legnagyobb hatalmi túlkapásokat politikai érde-
kekből. Nem fogadja el a javaslatot. 

A Hase emlékszoborra adakoztak: B o r t -
n y i k György lelkész Kölesén 50 kr., Dr. W a l -
ser . Gyula lelkész Szepes-Iglón 1 frt, V a n d r á k 
Gyula tanár Szepes-Iglón 1 frt, M a t i s z Károly 
lelkész Kis-Pécsen 1 frt, B a r t h o l o m e i d e s z 
János lelkész és kiérdemült főesperes Nyíregyhá-
zán 2 frt, összesen 5 frt 20 kr. ; a második ki-
mutatás szerint 6 frt 20 kr. ; az első kimutatás 
szerint pedig 18 frt 50 kr. ; a főösszeg tehát 30 
frt 20 kr. A jó ügy nevében hálás köszönetem 
kifejezésével kérem az aláirt adományokat mielébb 
beküldeni, minthogy azokat r±ndeltetésök helyére 
átszármaztani akarom. 

Szepes-Bélán 1898. jun. 9. Weber S. lelkész. 
A budapesti protestáns orsz. árya-

egyesiilet választmánya, K o v á c s y Sándor 
orsz. képviselő, mint elnök elülülésével ülést tar-
tott f. hó 11-én, melyen jelen voltak: Dr. Wag-
ner Géza alelnök, Szász Károly, Szilassy Aladár 
ós neje, Dr. Bókai János, Bachát Dániel, Horváth 
Sándor, Szőts Farkas, Darányi Kálmán, Dr. Csen-
gey Gyula, Dr. Horváth Zoltán mint ügyész, Be-
liezay Béla, Haberern Jonathanné, Hunfalvy Pálné, 
Kik Gusztávné és Brocskó Lajos igazgató. Ez 
ülésen ejtetett meg az új árvák felvétele és a 
segitó dijak kiosztása. Betöltendő volt 14 hely, 
ezek közül is kettőt a Jó-sziv egyesület, egyet a 
Pique Dame társaság tölt be. Künnlakó árvák 
segítésére kiosztatott 1860 frt, a komáromi pro-
testáns árvák részére 240 frt, tehát összesen 
2060 frt. 

Folyamodó 90 volt. ezek közül az árvaházba 
felvétettek: 1. Benka Jolán, budapesti ág. tűzoltó 
leánya. 2. Csuthy Zsuzsánna, dima-pataji ág. ál-
latorvos leánya. 3. Bakos Rozália, tasnádi ág. 
kertész leánya. 4. Darula Róza, kis-semlaki ág. 
kovács leánya. 5. Fábián Gizella, b.-ríjlaki ref. 
tanitó leánya a Jó-sziv által. 6. Nagy Gyula bu-
dapesti ref. sütő-segéd fia. 7. Teke László, sandi 

ág. lelkész árvája. 8. Zmeskár Zoltán, újpesti ág. 
mérnök fia. 9. Yalkó Zoltán, oroszlányi ág. 
jegyző fia. 10. Jausz Lipót, pancsovai ág. laka-
tos fia. 11. Gecse Sándor, küküllő-széplaki ref. 
lelkész fia. 12. Belényesi Béla, budapesti ref. 
szíjgyártó árvája. 

Segitő dijat kaptak : 80 frtot : 1. Szabó Ernő 
ref. 50 frtot : 2. Varga Béla ág. 8. Czappff Ödön 
ág. 4. Cserhe István ref. 5. Szabó Endre ref. 
6. Cseh Irén ref. 7. Róth Zsigmond ág. 8. Ungh-
váry Elemér ref. 9. Krafft Károly ág. 10. Győry 
Katalin ref. 11. Király Tibor réf., volt növendé-
kek. 12. Márkus Géza ref. 13. Fuchs Irén ág. 
14. Beder Lajos ref. 15. Gyarmathy Emma ref. 
16. Vizkelethy Edit ref. 17. Griesmayer Bálint 
ág. 18. Eőry árvák ág. 19. Spannagel Alfons 
ág. 20. Vikár Kálmán ref. 21. Móri Vilma ref. 
22. Pinke Mari ref. 23. Hegyi István ref. 24. 
Hagara Endre ref. 25. Molnár Aranka ref. 40 
frtot: 26. Thurzó Mari ág. 27. Tőkés Gyula réf., 
volt növendékek. 28. Szabó István ref. 29. Mé-
száros Jolán ág. 30. Weinelt Mária ref. 31. Csécsi 
Nagy Árpád ref. 32. Tarely Loránd ref. 33. Pap 
Róza ág. 34. Szabó Jolán ref. 35. Fröhlich Géza 
ág. 30 frtot: 36. Székely Etel ág. 37. Hegedűs 
István ref. 38. Borovicska Ferencz ág. 39. Nagy 
Gyula ref. 40. Barta Szabó Margit. 41. Tóth Sán-
dor ref. 

Az intézetből e hónap folyamán kilép 9 fiú 
és 5 leány. A kilencz fiú közül egy, ki a gymna-
sium IV. osztályát kitűnően végezte és e négy 
éven át nyert ösztöndijakból 400 frt tőkével bir, 
tovább tanul az egyesület anyagi támogatásával ; 
a többi fiú az iparos pályára lép. Az egyik leány 
kitűnő eredménnyel végezvén a tanítónőképző in-
tézetet, mint okleveles tanítónő hagyja el az inté-
zetet, melynek 8 évig növendéke volt ; a másik 
mint képesitett könyvelő lép az életbe ; a harma-
dik házvezetőnő lesz, ketten pedig varrással ke-
resendik kenyerüket. 

Az árvák egészségi okokból a nyarat Zsebe-
gényben (Hontmegye) töltik, a hová f. hó végén 
telepíttetnek. Az új árváknak a felvételre az 
árvaházba szeptember elején keilend jelentkez-
niök, a mire nézve irásilag értesíttetnek. 

IRODALOM. 

Sárospataki lapok. „Nem csak a szabad-
elvű-párti kormány vette észre csakhamar, milyen 
jó viz lesz az ő malmára a mi államsegély utáni 
esengésünk, ép ügy észrevette azt soha nem 
nyugvó ellenségünk, a katholikus klérus ós moz-
gató lelke, a jesuitismus. Az állam ki sem bocsát 
többé segélyező karmai közül, klerikális részről 
pedig, a honnan talán inkább arra várhattunk 
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volna, hogy irigyelnek i-lünk minden garast és 
szeretnének bennünke; i : kánál vízben megfoj-
tani, azon lélekemel > i enségnek vagyunk tanúi, 
hogy nemcsak nem ellenzik segélyeztetésünket, sőt 
készségesen támogatják. Hát igen, mert rájuk 
nézve ebből a dologból két irányban vár nagy 
nyereség, nem is számítva azon anyagi hasznot, 
mely a katholikns szegény lelkészek segélyezésé-
vel elkövetett superfoetatióból ered. Megbecsülhe-
tetlen eredmény lesz az, hogy a magyar protes-
tantismus magát ezzel a segélyügygyei mélysége-
sen komprommitálja, s eddigi prestigét, melyet ta-
gadhatatlanul birt ebben az országban, elvesztette. 
De még fontosabb azon hatás, melyet a segé-
lyezési ügy a saecularisatió ügyére gyakorolni vau 
hivatva. A katholikus klérus ez idő szerint teljes 
biztonságban érzi magát, jól tudja, hogy egy ilyen 
gyenge állam fejszéjét ily nagy fába vágni nem 
meri; azokkal a javakkal, melyeket Szent-István 
a vallás fentartására, közoktatásra és szegények 
istápolására rendelt, tud ő magának a közvéle-
mény minden rendű tényezőinél is hatalmas cli-
ent elát teremteni; de azért a saecularisatió rAine 
mégis háborgatja álmait, mert jól tudja, hogy 
nem kell hozzá egyéb, mint egy újabb aféle 48-as 
világ, hogy a saecularisatió, mint érett gyümölcs 
hulljon le az idő fájáról. Hátráltatni kell tehát 
megérését, hogy ép úgy elintézetlen maradhas-
son egy újabb Kritikus korszak alatt is, mint ma-
radt Í848-ban; tömjük be száját a legközelebb 
álló várományosoknak, a kiknek első sorban ál-
lana érdekükben, hogy a kérdést állandóan a fel-
szinen tartsák. Ezek a szegény ördögök hálás 
szivvel fogják fogadni, mit a mi grácziánkból 
kapnak, sokkal szerényebbek, mint hogy még to-
vább is követelődzenek, de nem is fognak merni, 
mert a kormány értésükre fogja adni, hogy tő-
lük most már e tekintetben is jó magaviseletet 
vár. És ezt a dolgot megtehetjük a más pénzé-
vel, magunknak nem csak egy garasunkba sem 
kerül, sőt még per analogiam mi is kapunk cong-
ruát. Hát ez a politika kétségtelenül nagy esé-
lyeivel bir a sikernek, mert általa a saecularisatió 
hosszú, sőt beláthatatlan időre lesz elodázható és 
mi, midőn elfogadjuk a 600 vagy 800 frtot. nem 
cselekszünk egyebet, mint azt. hogy Ézsauként 
egy tál lencséért adjuk oda az apai örökséget." 

Ü Z E N E T E K . 
G. K. A fölvilágositás megnyugtat ; az ügyről 

tehát hallgatok ; kötelességem azonban ezen sza-
vaira : „igen jól tudom, honnan jöhet a panasz," 
megjegyezni, hogy azt nem tudhatja, sőt még csak 
nem is sejtheti, arról biztositom ; gyanakodás által 
tehát ne engedje magát igazságtalan eljárásra ragad-

tatni —- az illető iránt, a ki az ügyről mit sem sej t . 
— B. B. Dehogy magvarázom félre! Köszönöm! — 
H. P . Köszönöm. — M . IM. Megkaptam, ki is adom 
nagy örömmel, mihelyt helyet tudok neki szoritani, 
a legközelebbi számban; már a mult heti számra a 
nyomdába adtam, de nem fért be ! — M . P . Méltó 
folytatása az első gorombaságnak ! egészen Önre 
vall! Un — úgy látszik — azt hiszi, hogy a lelkész 
csak arra való, hogy egyik-másik tanítónak legyen 
kit fitymálni?! A ki egész testületet ok nélkül dur-
ván megsért : legyeu arra készen, hogy szó nélkül 
nem hagyják neki a ficzkándozást. Megengedi, hogy 
a lelkészben is legyen önérzet?! Ugyan engedje 
meg, kérjük szépen! Mellékesen említem-meg, hogy 
az ember, ha már éppen gorombáskodni akar, nem 
a lap czimszalagjára irja meg kifakadásait a XIX. 
század végén, hanem legalább is két krajczáros le-
velezőlapra: hanem azt készséggel elismerem, hogy 
az ön rendszere még olcsóbb! Kifakad ön : „mintha 
a tanitó a pap macskája (értsd kutyája) lenne!" De-
hogy, csakhogy a pap sem — macskája ám a taní-
tónak, ámbár karmol, ha ingerkedik vele a másik 
— macska. — P . P . Köszönöm. — B. F. Köszö-
nöm a megtisztelő figyelmet! — V . M . így van az, 
ha nem küldenek értesítést azok, a kik kellően is-
merik az adatokat; a helyreigazítással több dolguk, 
bosszúságuk van, mintha idején megírták volna a tu-
dósítást. Most már csak hagyjuk elfeledni. — K. 
Mindent köszönettel veszek s örömmel közlök, a mi 
olvasóközönségünket érdekli; csakhogy nem minden 
érdekli ám az olvasóközönséget, a mi a barátok 
szűkebb körének fontosnak látszik. Azt a beszédet 
is szívesen közlöm, ha tartalma eszmékben gazdag, 
alakja érdekes; a puszta udvariasság szólamai nem 
vaiók a közönség elé. — L. Kr Néhány napja nem 
voltam itthon ; azért a legközelebbi számra marad 
a levél. 
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P á l y á z a t . 
A kézsmárki ág, hitv, evang. polgári leány-

iskolához 1898. évi szeptember lió 1-én 
a természettudomány i-m ennyiségta-
ni szakcsoportra képesitett polgári 

X iskolai 

T A N Í T Ó N Ő 
kerestetik. Javadalmazása: 7 0 0 frt 
törzsfizetés, 150 frt lakbér és 3 0 0 frtig 
emelkedhető 5 0 — 5 0 frtnyi ötödéves 
korpótlék. Pályázni óhajtók felszól-
littatnak, hogy kellően felszerelt fo-
lyamodványaikat f, é. július hó 20- ik 
napjáig alólirthoz nyújtsák be. A meg-
választandó tanítónő egy sikeres 
próbaév eltöltése után fog állomá-
sán véglegesittetni. 

Kelt Kézsmárkon 1898. jun. 10. 
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25. 3 -1. K é l e r P á l 
egyh. és isk. felügyelő. 
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