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Egész évre . . O frt. 
Fél évre . . . 3 , 
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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

Felelős szerkesztő és kiadó : , 

V E R E S J Û 2 S E F; > 

Hirdetés d i ja : 
Egész oldal 
Fél oldal. . 
Negyed oldal 
Ennél kisebb 
Bélyeg külön 

. 8 frt 
. • * » 

. » , 
. 1 

3 0 kr. 

Gondolatok a szentföldről.*) 
Mikor a lombon csillogott a harmat 
S lomb közt dalolt a berki csalogány, 
Rengő kalászon lengtek a fuvalmak : 
Akkor virult a boldog Kanaán. 

Sión fokán hogy föllángolt az oltár, 
Midőn fölépült fényes temploma, 
S zengett a bölcs kirá'y ajkán a zsoltár 
Akkor remélt a Messiás hona. 

Mikor az eszme égbe szállá onnan. 
Pogány lett úrrá hona bús terén, 
Irt a beteg már nem kapott sehonnan, 
Akkor valósult a boldog remény. 

Az ég kegyelme váratlan hozá el, 
Akiért annyi vágyó sziv epedt. 
Azóta nagy, szent földed, óh Izráel, 
A Messiást hogy elküldé neked. 

És aki nyerte, aki megtagadta, 
A Messiás honában hontalan, 
Üdvét örökbe idegen nép kapta, 
"Vigaszt lel benne a boldogtalan. 

Eltűnt a halmok lombos koronája, 
A föld kietlen, puszta és kopár, 
Kopasz tetőin ég a nap sugára, 
-Nem zeng a berkek csalogánya már. 

Sión fokán a szent csarnok lehulla, 
Alapja szürke mohos omladék, 
Bolygó utód a kőfalhoz simulva 
Az ősidőket felsiratja még. 

*) Szavalták Z e 1 e n k a Pál püspöknek Eperjesen as 
Ottani ev. nőegylet javára tartott felolvasása álkalmával deo*. 
46-án. 

Sivár e képi — Hol lelked megpihenhet, 
Helyet nem ád a Messiás hona? 
Hová zarándok-csapatai mennek, 
Az ő sirjának is van temploma. 

A részleteknek sokszerú egészét 
A századok hogy egybeókelók : 
Egy-egy irány kivette benne részét, 
Egysége nincs és része töredék. 

Hát a mi eszménk, mely az útvesztőből 
Az ősi alkotáshoz visszatért, 
Mely új életre kelt a s^ent időkből, 
S nem ismer el mást, csak az egy vezért : 

Föllenghet-e hát egyszerű imája 
Hite szerint a szent város felett? 
Akiket egybefűz harmóniája, 
Találnak-e csak egyetlen helyet? 

Van már helyünk, sok hivő sziv emelte, 
Király követte Salamon nyomát, 
Erős, szabad nép, buzgó fejedelme 
Avatta fel az Úrnak templomát. 

Körülte im a hivők szive lángol, 
Kik sok felől hozzá sereglenek ; 
Főpásztorunk is a mi szép hazánkból 
Üdvözletünket hozzá vitte meg. 

Te boldog, aki ott körükben voltál, 
Hová csak vágyó sóhajt küldhetünk, 
Mondd el, hogy ott, hol állt a régi oltár, 
Az a mohos kő mit beszél nekünk? 

Mondd el, hogy ott, hol kiaszott a környék^. 
S nap perzselé a föld kopár terét, 
Hol elmulóan teng kevéske zöld még, 
Érezted-e az Úr lehelletet ? 
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Vagy mondd el azt, hogy friss remény-
[nyel járhat 

Ismét a vándor ott, honnan te jősz; 
S az új házból egy boldog érzés árad : 
Az Úr igéje él, az eszme győz 1 

CSENGET GUSZTÁV. 

1900. 
A tizenkilenczedik század utolsó esztendeje. 

Vannak, a kik állitják, hogy ez esztendővel egy 
ú j század Veszi kezdetét, sőt a hirlapok szerint a 
németek hatalmas császárja, valamint a római 
pápa egyszerűen kinyilatkoztatták, hogy ezen esz-
tendővel az emberiség egy űj évszázadba lé-
pett. Hanem hát a tényeket nyilatkozatokkal, ha 
még oly magas helyről erednek is azok, megdön-
teni nem lehet. Ha tény az, a mit pedig eddig 
aligha vont valaki kétségbe, hogy egy évszázad 
száz esztendőből áll, akkor sem az első, sem a 
19-ik századból nem csíphetünk el egy esztendőt 
csak azért, hogy egy évvel előbb ünnepelhessük, 
avagy egyáltalán ünnepelhessük egy új évszázad-
nak kezdetét. Mert az az egy bizonyos, hogy a 
kik ma még ünnepelhetnéd, azok közül igen sokan 
egy év múlva már nem ünnepelhetik az új évszázad 
kezdetéi e testben. Ez azonban a jelen új esztendő 
fontosságán nem változtat semmit. Mert ha nem 
is egy új évszázadnak kezdete a jelen századnak 
a befejezése, az utolsó esztendeje, a mi jelentő-
ségre épen olyan fontossá teszi, csakhogy igy a 
helyett, hogy egy új évszázad titkos jövendőjének 
messze reményeire irányozná tekintetünket, inkább 
a lefolyt század eseményeire hivja fel figyelmün-
ket. Es ha most ez évszázad utolsó esztendejének 
küszöbén egy íutó pillantást vetünk e végére siető 
századra, váljon mit találunk egyházi életünket 
illetőleg? Nehéz harczot ós küzdelmet, a melyben 
bár lassan, de folytonosan, lépésről-lépésre halad 
előre egyházunk s általában a protestantismus. 
184f. , 1848., 1868, 1 8 8 | 1 8 9 1 . , 1894. évek 
mind egy egy lépést jeleznek előre hazai egyhá-
zunk életében. Igy találjuk ezt más országokban 
is, sőt az egész föld kerekségén, mert a külmisz-
szió is mind hathatósabban felkarolva, mind na-
gyobb és nagyobb eredménnyel munkálkodik a 
pogányok között. 

Igaz, hogy sok panasz is esik korunkra kü-

lönösen, és bizonyosan lesznek a kik nagy optimis-
musnak tartják fentebbi állításomat, mert ellenke-
zőleg igen sokan hanyatlásról panaszkodnak liz 
egyház terén De hát ennyire nem vagyunk. Az 
bizonyos, hogy az idők változtak, de azért ón nem 
tudnék azokkal tartani, a kik a múlttal szemben a 
jelent csak ócsárolni tudják. Hogy baj most is 
van, ahhoz szó sem fér, avagy mikor nem volt 
kivánni való a múltban is? Hogy a jelen állapo-
tokkal megelégedni nem szabad, hanem mindig 
jobbra kell törekedni, az természetes, de azért ne 
legyünk igazságtalanok korunk és a haldokló szá-
zad iránt. Hogy templomaink nem oly látogatot-
tak, mint talán régente voltak, ennek ellenében az 
is áll ám, hogy az életgondok, a megélhetési 
viszonyok s általában az egész társadalmi élet 
rendje is más, mint régente volt, nagyobb ünne-
peken pedig bizony ma is zsúfolásig megtelnek 
templomaink. Pedig manapság ugyan nem mond-
hatjuk, hogy szokásból, vagy a társadalom irá-
nyító hatásának nyomása alatt teszik, a mit a régi 
állapotokra sok esetben elmondhatnánk. Hogy az 
egyházi ügyek iránt csekély az érdeklődés, nagy 
a közöny, csak kevesen vesznek részt a szent 
munkában, mondják. Pedig én úgy látom, hogy 
nem épen közöny az mindig, amit annak monda-
nak, mert akárhány egyén van most is az egy-
ház buzgó munkásai között, a kit közönyösnek 
tartottak, s midőn a munkások közé avagy épen 
a vezéri szerepre a közbizalom elhivta, a legna-
gyobb ügybuzgóságot ós áldozatkészséget találta 
benne az egyház. Hanem a társadalmi életben a 
humanistikus culturális czélu közügyek örvende-
tesen megszaporodtak s azok is mind önzetlen és 
áldozatkész munkaerőt kivánnak és tartanak lekötve. 

Ma a kényszer senkit nem köt a Krisztus 
testéhez, az egyházhoz, teljes szabadság van a 
meggyőződés és vélemény nyilvánításában, sokkal 
nagyobb a kísértés és a csábítás, mely a lelke-
ket körülveszi és mégis közgyűlési jelentéseink 
az egyházias buzgóság és mély, igaz vallásosság 
mily örvendetes megnyilatkozásairól számolnak be ; 
évről évre halljuk, látjuk : gyülekezeteink mint erős-
bödnek és haladnak előre, mint gyarapodnak buz-
góságban, lelki anyagi javakban, a mi mind az 
élő munkás hitről tanúskodik. A régi időket hiába 
keseregjük vissza; más időket élünk s mások a 
hitélet megnyilatkozása: is, ne akarjuk azért a je-
lent a régi kor mértéke szerint megítélni. Valljuk 
meg őszintén, hogy azon óriási haladás mellett,, 
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irielyet az emberiség « tmdományok és az ismere-
tek terén tett e században, nem hanyatlott a hit-
élet terén sem, sőt a mint az előjelek mutatják, 
még kedvezőbb változások előtt állunk I Vajúdó 
eszméktől terhes a levegő 1 A társadalom a maga 
benső egészében forrongásban van, mintegy meg-
mozdulni készül, mindt egykoron a Bethesda tava 
gyógyító erejével. Vigyázzunk azért ós résen le-
gyünk, hogy megragadhassuk a kedvező alkalmat 
és mi legyünk az elsők, a kik segitséget nyújt-
sunk a gyógyulni akaróknak és kielégíthessük az 
üdvösségre vágyakozókat. Már látszik, hogy el-
szántabb lélekkel és buzgóbb odaadással akarunk 
a munkához fogni, de még csak biztatgatjuk egy-
mást, világiak, lelkészek, tanitók, mindegyik a má-
sikat. De ime mintha jönne a kedvező pillanat! 
Az Isten végéremehetetlen V)ölcsesége talán épen 
a század utolsó esztendejét rendelte újabb kiváló 
események kiinduló pontjává ! Siessünk mindnyájan 
az evezőkhöz, ragadjuk meg teljes erővel, hogy 
szentegyházunk hajója vigan haladjon előre az örök-
kévalóság vizein esztendóről-esztendóre, évszázadra 
és évezredekre az emberiség legdrágább kincseivel 
megrakodva és mentő kötelével felszedve biztos fe-
délzetére mindenütt az enyészet hullámai között 
vergődőket ! 

Azért fel a szent munkára ! Ez legyen a mi 
boldog újévi köszöntésünk. 

I s ó V I N C Z E . 

A közoktatás statisztikája. 

A magyar anyaország tulajdonképpeni felső 
tanintézeteinek számában — ideértve a 2 egyete-
met, a műegyetemet és a 10 jogakadémiát — a 
lefolyt 1897—98. tanévben nem láttunk változást, 
némi csökkenés mutatkozik azonban a hittaninté-
zeteknél. a mennyiben 2 róm. kath. hittani inté-
zet, jelesül a minorita-rendi hittani intézet Eger-
ben és a ferencz-rendiek hittani intézete Szakolczán 
megszűnt s ezzel az intézetek száma az előző év-
ről 52-ról 50-re csökkent. A tanári személyzet 
ellenben 800-ról 858-ra növekedett, s a növeke-
dés nagy része éppen a hittani intézetekre esik, 
melyek személyzete 290-ról 306-ra növekedett, 
továbbá a budapesti tudomány-egyetemre, a hol a 
magántanárok száma emelkedett erősen 69-ról 
92-re. Még jelentékenyebb emelkedés mutatkozik 
azonban felső tanintézeteink hallgatóinak számában. 

Egyetemeink és jogakadómiáink hallgatóinak száma 
7.935.öt, összes felső tanintézeteinké pedig 9.349-et 
tett az 1897—98. tanévben, 572-ve! többet, mint 
az előző évben ós 2.486-tal vagyis 36 százalók-
kal többet, mint a jelen évtized kezdetén 1887-ben. 

A növekedés legnagyobbmérvü a budapesti 
József-műegyetemen, a hol a hallgatók száma az 
utolsó 8 óv alatt több mint megkétszereződött 
(563-ról 1.248-ra), de jelentékeny a kolozsvári 
tudományegyetemen is, 554-ről 833-ra, (50 száza-
lék) mig a budapesti tudományegyetemen a növe-
kedés, bár szám szerint (3.212-ről 4.488-ra) túl-
haladja az összes többi intézetekét, viszonylag 
már csekélyebb (43 százalék.) Jogakadómiáinkon 
is örvendetes fellendülés mutatkozik különösen 
ujabban ; hallgatóik száma, bár némi ingadozással, 
a 8 év alatt (923 ról 1.266-ra) 37 százalókkal 
emelkedett. Csupán hittani intézeteink hallgatói 
fogynak következetesen, a 8 óv alatt (1.611-ról 
1 414-re) 12 százaléükal szállva alá. 

Az egyes karokat és illetőleg az egyes tu-
dományszakokat tekintve a műegyetemhallgatók 
számának nagy emelkedése mellett állandóan erős 
emelkedést látunk a bölcsészeti kari hallgatóknál, 
kiknek száma (425-ről 872-re) szintén több mint 
megkétszereződött; nagy a növekedés továbbá (87 
százalók) a jog- és államtudományi karokon, el-
lenben az orvosi kar hallgatóinak, valamint a 
gyógyszerész növendékeknek száma állandóan 
apad, az előbbiek száma megszakítás nélküli esés-
sel 1.139 ről 780 ra (31 százalék), az utóbbiaké 
267-ról 165 re (38 százalék) csökkent. 

Felső tanintézeteink hallgatóinak túlnyomó 
része magyar anyanyelvű. Az összes intézetek hall-
gatói közül magyar anyanyelvű volt a lefolyt tan-
évben 7.775 vagyis 83*2 százalék, azután követ-
keznek a német anyanyelvűek 7.1 százalókkal 
(665), az oláhok 5.7 százalékkal (533), végül a 
tótok 1.8 százalékkal (172), mig a többi hazai 
nemzetiségre csak elenyésző töredék (együtt 2.2 
százalék esik.) A hittani tanintézetek leszámításá-
val még nagyobb a magyarság aránya (közel 88 
százalék) mig a német hallgatókra 6 és az olá-
hokra 4 százalék jut. A hittani intézetek között 
legkedvezőbb a helyzet a magyarságra nézve az 
ev. ref. ós az unitárius intézeteknél, a melyek 
hallgatói kizárólag magyar anyanyelvűek, igen 
nagy a magyarság aránya a róm. kath. intézetek-
nél is (72 százalék) mig az ágostai hitv. ev. in-
tézeteknél a hallgatóknak már csak 20 százaléka, 
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gör. katfiolikusoknál pedig csak 7 százaléka ma-
gyar. A görög keleti intézetek hallgatói viszont 
tisztán oláh anyanyelvűek. 

A hallgatók felekezet szerinti megosztását te-
kintve nagy, az összes népességben elfoglalt szám-
arányukat, messze meghaladó aránynyal szerepel-
nek az izraeliták az összes tudományszakokon. A 
hittani intézeteket itt figyelmen kivül hagyva, ösz-
szes felső tanintézeteink hallgatói között ugyanis 
25*86 százalók esett az izraelita vallású hallga-
tókra, a kik ezzel a róm kath. felekezet kivéte-
lével az összes többi felekezeteket túlszárnyalják, 
különösen erős arányt foglalva el az orvosi karon 
(44*36 százalék) és a műegyetemi hallgatók között 
(39*02 százalék,) mig az izraelita felekezet aránya 
az összes népességben az 1890-ik népszámlálás 
szerint 4*67 százalék volt. Külön említést érdemel 
e mellett, hogy mig az izraelita hallgatók aránya 
az összes karok és tudományszakok hallgatói kö-
zött úgyszólva stagnál, sőt egyes tudományszako-
kon, mint éppen az orvosi karokon és a műegye-
temen inkább csökken, a jogi és államtudományi 
karokon határozottan emelkedik, a mennyiben ará-
nyuk az 1881/85. évek átlagáról 1898 ra csaknem 
megszakítás nélküli emelkedéssel 17"27 százalék-
ról 22*11 százalékra növekedett. 

Az izraeliták mellett még a protestáns fele-
kezetek vannak erősebb arányban képviselve felső 
intézeteink hallgatói között, mint az összes népes-
ségben, igy a reformátusok 16'35 százalékkal az 
összes népességben elfoglalt 14*59 százalékos ará-
nyukkal szemben, az ág. hitv. evangélikusok 9'75 
százalékkal (7 78 százalékkal szemben) és az uni-
táriusok 0 88 százalékkal (0*41 százalókkal szem 
ben.) A reformátusok különösen a bölcsészeti ka-
ron (21*90 százalékkal) ós a jog- és államtudo-
mányi karokon (17"84 százalék) foglalnak el na-
ngyobb arányt, mig az ágostai hitv. evangéliku-
sok eléggé egyenletesen oszlanak meg az egyes 
karokon 

A római katholikusok (40.18 százalókkal) ki-
sebb arányt foglalnak el, mint az összes népes-
ségben, a melyben reájuk 47 93 százalék esik. A 
gyógyszerész hallgatóktól eltekintve, a kik között 
abszolút többségben vannak (53 94,) arányuk leg-
nagyobb a bölcsészeti karon (47*83) százalék, az 
után a jog- ós államtudományi karokon (41-50 
százalék,) mig a műegyetemi hallgatók között csak 
36*22 százalék, az orvosnövendékek között pedig 
<ísak 26*92 százalék esik reájuk. Jóval az orszá-

gos népességben elfoglalt arányszámuk alatt ma-
radnak még a görög katholikusok (3.49 százalék-
kal 10*94 százalékkal szemben) ós a görög kele-
tiek 3*49 százalékkal 13*62 százalókkal szemben.) 

A hazai felső tanintézetekről közölt adatok 
nem nyújtanak azonban teljesen kimerítő képet 
egyetemi ifjúságunk számáról, a mennyiben annak 
tekintélyes része külföldi főiskolákon végzi tanul-
mányait vagy legalább is azok egy részét. Ifjúsá-
gunk leginkább az osztrák, a német birodalmi és 
a svájczi egyetemeket és műegyetemeket látogatja, 
e főiskolák idevonatkozó adatai tehát, a melyek 
rendelkezésünkre állanak, eléggé tájékoztatók e 
részben. Ezek szerint a nyári félévet tekintve a 
lefolyt tanévben, az osztrák egyetemeknek 692, a 
német birodalmiaknak 128, a svájcziaknak 22, az 
összes megjelölt külföldi egyetemeknek 842 ma-
gyar honos hallgatójuk volt, A tanulók legnagyobb 
része 353 (42 százalék) az orvosi karokra esik, 
de jelentékeny számmal vannak a jog- és állam-
tudományi karokon is 242 (92 százalék), mig a 
bölcsészeti (16 százalék), valamint a hittudományi 
karokon (12 százalék) számuk csekélyebb. Figye-
lemre méltó azonban hogy számuk, mely az 
1880—90. évek átlagában még 1.373-at tett, 
egyre csökken, a mit főkép az orvosi karok hall-
gatóinak számában mutatkozó nagy csökkenés 
magyaráz meg. Kétségtelenül ugyanaz az ok : az 
orvosi pályán nyilván uralkodó nehéz meg^lhe 
tési viszonyok, idézte ezt első sorban elő, a mely 
idehaza is apasztja orvosnövendékeink számát. A 
jog- és államtudományi karok hallgatóinak száma 
ezzel szemben az utolsó 8 év alatt úgyszólván 
állandó emelkedést mutat, a mi természetesen 
szintén első sorban arra vezetendő vissza, hogy 
egyetemi ifuságunk körében általában nő azok 
száma, a kik a jogi és államtudományi képzettsé-
get igénylő pályákra mennek. 

Ugyancsak műegyetemünk hallgatóinak sza-
porodásával kapcsolatban nő a külföldi műegye-
temek magyar honos hallgatóinak száma is. B 
hallgatók száma 285 volt, 20 százalékkal több 
mint az 1881—90. évek átlagában. Technikai pá-
lyára készülő ifjúságunk a külföldön a bécsi mű-
egyetem mellett legnagyobb számban a müncheni 
ós a zürichi műegyetemet látogatja. 

A magyar anyaország középiskolái közül a 
gimnásiumok a lefolyt tanévben 4 gyei szaporod-
tak, a mennyiben Désett és Temesvárott két új, 
állami intézet állíttatott fel, a beregszászi és nagy-
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leállói állami reáliskolák pedig végleg gimnasiu-
mokká alakultak át. A gimnáziumok összes száma 
ezzel 158-ról 162-re emelkedett. A szaporodás 
kizárólag az állami iskolákra esik, a melyeknek 
száma, minthogy az ujon létesült intézeteken ki-
vül a gyöngyösi községi gimnázium állami keze-
lésbe ment át, 25-ről 30-ra emelkedett. A reális-
kolák száma ellenben PB-ról 32-re csökkent. 

Népoktatásunk az 1897—98. tanévben álta-
lában örvendetes fejlődést tüntet fel s áll ez min-
denekelőtt kisdedóvóinkra nézve. Óvóink összes 
száma 2.427 volt, 2.516 óvóval, óvónővel és ál-
landó dajkával, 1.820 kisegitő dajkával, 203.861 
(97.276 fiú és 105.585 leány) növendékkel és 
2.23 millió korona fenntartási költséggel. Az előző 
évekkel szemben ez jelentékeny haladást jelent, 
óvóink összes száma az előző évvel szemben 
122-vel, 1891-gyel szemben pedig 1*670 nel, a 
rendes óvószemólyzet 104 s illetőleg 1*625 tel, a 
növendékek száma 13.827-tel s illetőleg 135.289-
czel, a fenntartási költségek 0 17 s illetőleg 1*27 
millió koronával növekedtek. 

Az 1897—98. tanévben a magyar anyaor-
szágban 17.098 népiskola állott fenn ; ezek között 
16.765 elemi, 31 felső népiskola, 277 polgári és 
25 felsőbb leányiskola. 

Népiskoláink között jelleg szerint volt 1.511 
állami, 1 878 községi, 13.453 felekezeti, és pedig 
5.452 róm. kath. 2097 görög kath., 1.793 görög 
keleti, 1.391 ág. hitv. ev., 2.160 evang. reform., 
38 unitárius és 522 izraelita, végül 166 magán 
és 92 társulati. Legjelentékenyebb a szaporodás 
az utolsó 8 év alatt állami iskoláinknál, a melyek 
száma 1891. óta csaknem megkétszereződött (812-
ról 1 511 re,) mig a községi iskolák újabban 
eppen az állami iskolák javára, 1.934-ről 1.876-
ra, a felekezetiek 13.904 ról 13.453 ra és a ma-
gániskolák 171 ról 166-ra csökkentek. Különösen 
jelentékeny az ev. ref iskolák számának csökke-
nése (2.3:>8-ról 2 .160ra , ) de számottevő a görög 
kath. iskolák fogyása is (2.166 ról 2.097 re ) 

Az iskolák tannyelvét tekintve, tisztán magyar 
tannyelvüek az unitárius iskolák, azután következ-
nek az ev. ref. iskolák (89*31 százalék,) az állami 
iskolák (99-27 százalók,) az izraelita iskolák 
(96*36 százalék.) a magánjellegüek (95-78 száza, 
lék) ós az egyesületiek (92*39 százalék;) már 
jóval kedvezőtlenebb a helyzet a községi népis 
kóláknál (71.32 százalék,) róm. kath. iskoláknál 
(66*29 százalék; az ágost. evang. iskoláknak már 

csak 31*70 százalékában, a görög katholikusoknak 
19*21 .százalékában, a görög keletieknek pedig 
0*56 százalékában volt a tannyelv kizárólag ma-
gyar. A fejlődési irányzatot tekintve egyébként 
örvendetesen foglal tért a magyar nyelv. Egyre 
emelkedik ugyanis az iskolák száma, a melyekben 
az oktatási nyelv kizárólag magyar (1892-ről 
1898 r a : 9.484-ről 10.143-ra, 56.06 százalékról 
59 50 százalékra,) valamint egyre szaporodnak a 
magyarral vegyes nyelvű iskolák is (2.699-ról 
3.466-ra : 15*96 százalékról 20*27 százalékra,) 
mig a tisztán más nyelvű iskolák szám szerint és 
viszonyilag is fogynak. 

A népiskolák túlnyomó nagy része vegyes 
iskola (84 02 százalók) és csak aránylag kis része 
olyan, a melyben a két nem elkülönitve nyer ok-
tatást. Ez az arány azonban, bár lassan (8 év 
alatt mindössze 0*8 százalékkal,) de évről-évre 
javul. 

A népiskolai tanitók összes száma 27.717 
volt az 1897—98. tanévben, 567-tel több, mint 
1897-ben ós 2584-el (10*28 százalékkal) több, 
mint 1891-ben. A tanitók között volt 25*362 
rendes, 2.355 (8*50 százalék) segédtanitó, férfi 
tanitó 22*603, tanitónó 5.114 (18*45 százalék,) 
végül okleveles 25.168 (90.80 százalék.) Örven-
detes tény, hogy ez arány állandóan javul (1891-
ről 1898 r a : 88 07 százalékról 90*80 százalókra,) 
valamint nő a magyarul tudó tanitók száma. 

Az 1897—98. tanévben 2,044.060 6—12 
éves, 881.245 13—15 éves tanköteles Íratott 
össze, ezek közül tényleg iskolába járt, az elemi 
iskolákba 1,699.204, általános ismétlő iskolákba 
485.842, felső nép és polgári iskolákba 46*512, 
összesen 2,231.558, középiskolákba, iparostanoncz 
vagy kereskedelmi iskolákba 104.747, mindössze 
tehát 2,336.305, vagyis a tankötelesek 79*87 
százaléka. 

Az egyes felekezetek közül legkedvezőbb 
volt az iskoláztatás aránya az ágostai evangéliku-
soknál (89 51 százalék,) ele kedvező volt a római 
katholikusoknál (86 07 százalék,) továbbá az ev. 
ref (82 60 százalók,) és az izraelita hitfelekezetnól 
(82*56 százalék,) mig a görög keletiek (62*89 
százalék,) és a görög katholikusok (61*69 száza-
lék,) az országos átlagon alul maradtak. A nem-
zetiségek között a legnagyobb volt az arány a 
német anyanyelvüeknól (90*48 százalék,; azután 
következnek az országos átlagot meghaladó arány-
számokkal a tótok (85*29 százalék,) az oláh 
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(5942 százalék) és legvégül (58'45 százalékkal) 
a ruthén anyanyelvűek. Sajnos azonban, hogy a 
tankötelesek összeírása nem történvén a kívánt 
pontossággal, a szóban forgó adatok, a melyek a 
népoktatási viszonyoknak és jelesül az iskolázta-
tás mérvének megítéléséhez pontos tájékoztatást 
volnának hivatva nyújtani, csak megközelítő ér= 
tékkel bírnak. 

Népiskoláink felsőbb fokozatait tüzetesebben 
véve tekintetbe, apadást látunk felső népiskoláink-
nál, melyek száma az előző évről 32-ről 31-re 
csökkent. 

Polgári iskoláink száma viszont állandóan 
növekedik; az 18^7—98. tanévben 277 intézet 
állott fenn, mig számuk lb91ben 173, az előző 
évben 268 volt. Az intézetek között 109 fiú- és 
168 leányiskola 39.192 növendékkel, a mihez 
még 931 magántanuló járul. A fiánövendékek 
száma csökkent az előző évvel szemben 436-tal, 
mig a leánynövendékek 804-gyel szaporodtak. A 
tanárok száma 1.922 ről 2.159 re emelkedett, a 
kik között középiskolai oklevéllel 203, felső nép 
és polgári iskolai oklevéllel 1529, elemi iskolai 
oklevéllel 275 bírt, oklevele nem volt 152 nek. 
A fenntartási költségek 4'07 millió koronáról 
4-33 millióra emelkedtek. 

E felsőbb leányiskoláknál az 1897—98. tan-
évben növekedett az állami iskolák száma 2 vei, 
a szegedi községi leányiskolával, a mely államo-
sittatott, és egy új intézettel (Mezőtúr,) a közsé-
giek száma viszont csökkent 1 gyei, mig a többi 
intézet változatlanul maradt. A növendékek száma 
4.525 ről 4.627-re növekedett, kik közül 672 in-
ternátusban volt elhelyezve. A tanárok száma 372 
volt, köztük 98 középiskolai, 192 felső nép és 
polgári iskolai, 53 elemi iskolai oklevéllel, — 
oklevél nélkül 29 az előző évvel szemben 22-vel 
kevesebb. A fenntartási költségek 1.10 millió ko-
ronát tettek, 73 ezer koronával többet, mint az 
előző évben ; az összes fenntartási költségek 70 
százaléka az állami intézetekre esett. 

A tanitó és tanitónőképző intézetek száma az 
1897—98. tanévben a soproni róm. kath. tanító-
nőképzővel kapcsolatban megnyílt polgári iskolai 
tanitónőképzővel 75-ről 76-ra emelkedett. Össze-
sen fennállott tehát az 1897—98. tanévben 6 
polgári iskolai képző (5 tanitónők számára) és 
70 elemi iskolai képző (22 nők számára.) Az in-
tézetek között 25 állami és 50 felekezeti, 30 róm. 
kcith., 5 görög kath., 5 görög keleti, 6 ág. ev., 

3 evang. reform., 1 izraelita és 1 egyesületi jel-
legű volt. 

A tanárok száma 853, a növendékeké 6.345 
volt; a fenntartási költségek összesen 3.01 millió 
koronát tettek, 0 '83 millió koronával többet, mint 
az előző évben. 1897—98-ban 926 tanitójelölt 
és 775 tanitónőjelölt nyert oklevelet; a férfiak 
közül 68-an, a nők közül 110 en felső nép- ós 
polgári iskolai oklevelet. A növendékeknek anya-
nyelv szerint 68'5 százaléka magyar, .11*3 szá-
zaléka német, 10'5 százaléka oláh, 8'3 százaléka 
szerb, 3 4 százaléka tót, 1*6 százaléka ruthén és 
0'5 százaléka horvát volt, hitfelekezet szerint 54'8 
százaléka róm. kath., 12"5 százaléka ev. réf., 
10'2 százaléka görög keleti, 8 8 százaléka á g . 
hitv. evang., 7"0 százaléka gör. kath., 5-5 száza-
éka izraelita és 1*2 százaléka unitárius. Minden-
esetre érdekes jelenség, hogy daczára annak, 

mi kép a szükséglet nem tart lépést a képzett ta-
nitók és tanitónők számával, a képzőintézetek nö-
vendékeinek száma mégis nemcsak nem csökken, 
hanem inkább emelkedik. 

BELFÖLD» 

Zelenka püspök Eperjesen. Az eperjesi 
evang. gyámintézeti nőegyletet, May e r Endre ta-
nár nemes lelkének ezt a legédesebb gyermekét 
az a kitüntetés érte, hogy annak deczember 16-
ikán a collógium nagytermében válogatott közön-
ség előtt tartott estéjén a tiszai evang. egyházke-
rület lelkes és fáradhatatlan főpásztora Z e l e n k a 
Pál püspök tartott felolvasást a s z e n t f ö l d r ő l . 
Úgy maga a felolvasás, mint főleg annak szer-
zője fordulópontot ielezhet a máris sok sikerrel 
és elismeréssel működő fiatal gyámintézeti nőegy-
let életében. A közönség valóban sokat tanult és 
épült abból a felolvasásból, mely rövid időn a 
derék fia által máris kiadott útleírással egyetem-
ben önállóan is meg fog jelenni. Az útirány — 
Bpest, Konstantinápoly, Jaffa, Jeruzsálem, Kairó, 
Alexandria, Nápoly, Róma, Ancona, Fiume, Bu-
dapest — megjelölésével egy rövid pontban vég-
zett, hogy aztán annál behatóbban foglalkozzék a 
szent föld, s különösen Jeruzsálem leírásával, 
illetve az ott nyert benyomásokkal és tapasztala-
tokkal. Finom megfigyelő képesség, gazdag bib-
liai, történeti és ethno- ós topographiai ismeret, 
s különösen élénk vallásos érzék jellemzi a fel 
olvasást a maga összes részleteiben. Emberek és 
vallások jelen helyzetének és jövendő kilátásainak 
ecsetelésóben megkapok és vonzók voltak az ő 
képei. Különös elismeréssel szólott a németek ev. 



"hitbuzgóságáról és szeretetmunkásságáról a szent 
földön, a melynek egyik lürdöklő példányképe 
épen maga a német prot. császár. Zajos éljenek 
kisérték a főpásztor mély vallásos gondolatait, a 
melyekkel intuitiv módon bele tudóit tekinteni a 
szentföldi vallások belső műhelyébe és vallásos-
erkölcsi kultúrájába. — A nőegylet és általában 
a diszes közönség hálás elismerését és köszönetét 
K u b i n y i Albert egyházfelügyelő tolmácsolta a 
fáradhatatlan főpásztor iránt. — A felolvasást 
megelőzőleg S z á n i k E. énektanitó vezetése mel-
lett a női es férfi vegyeskar „Nabnkí dnézár" c. 
karéneket adta elő, a meljre azlán C s e n g e y 
Gusztáv theol. tanárnak „Gondolatok a szentföld-
ről" cz , J o ó b Evi úrhölgy által hatásosan el-
szavalt remek költeménye következett. E költe-
ménynek méltó helye volna K o v á c s S. „Jó 
pásztorában." A theologusok karéneke fejezte be 
a mély vallásos és tanulságos estét, a melyre 
soká, nagyon soká fognak emlékezni Eperjes mű-
velt közönsége körében, a melynek élén épen 
maga a kath. vallású főispán áll. A gondviselés 
áldja és vezérelje továbbra is Z e l e n k a püspö-
köt hiterósitő és egyházépitő munkásságában ! (sz.) 

Értes í tés . A mostani utalványt a folyó év-
b*m változtatás nélkül lehet még előfizetésre hasz-
nálni, újév után azonban már csak úgy lehet hasz-
nálni egy hónapig, ha a frt. és ür. helyett a küldő 
tintával koronát és fillért ir ; később a mostani 
utalványt nem lesz szabad használni. 

Gerlicze evang. leányegyliáz templom-
szentelési Ünnepélye f. é. nov. 5-én az alig 
500 lelket számláló Gerliczének oly öröm napja 
volt, a mely ritkán ismétlődik az egyház életében 
s még a késő utódoknál is emlékezetes marad. 
2 i év előtt temploma a tűz martalékává lett és a 
szegény földmives nép minden erőlködése da-
czára sem bírta eddig felépiteni. Végre a mille-
niumi évben hozzá fogott a szent mungához s 
könyörac'ományokkal segitve nagy áldozatok árán 
felépitette templomát, a mely egyszerűsége, de csi-
nossága által is kellemes benyomást tesz a szem-
lélőre. Nevezett napon T e r r a y Gyula főesperes, 
a püspök úr helyettese Z a c h a r Sámuel ratkói, 
mint a ki K á r m á n Ede r. besztrói testvérünk 
nyugalomba vonulása után az egyház administra 
lábával megbízatott s ezen templomépitése körül 
is fáradozása által maradandó érdemeket szerzett 
magának, H o n é c z y Ödön új vásári, C s ó k 
György szirki, K á i m á n István nandrázsi és alól-
irott lelkész testvérek segédlete mellett az ú j 
templomot felszentelte s rendeltetésének átadta. 
Hogy a Kolossebel, irt lev. 4 fejezetéből válasz-
tott igék alapján megtartott felszentelő beszéd, a 
mely főesperesünktól megszokott ékesszólással elő 
adva a sziveket ég felé terelte, midőn a templom 
szükséges voltát s annak szent hivatását ecsetelte 
— azt legjobban bizonyította a gyönyörű kis temp-

lom zsúfolásig megtelt hallgatóságának ihletett val-
lásos áhifafossága. Ezután a jelenlévő lelkészek 
élükön a fóesperessel, az ollár előtt a felszenteli si 
igéket elénekelték. Szent beszédet tartottak a temp-
lomban Z a c h a r , templom előtti sokaságnak pe-
dig K á r m á n testvér. A szent beszedek ut; n 
P e t r e n k ó János kövii lelkész úgy a jelenlévő 
testvéreknek, mint a presbyteriumnak az Ur szent 
vacsoráját szolgáltatta ki. H o n é c z y Ödön eske» 
tést. C s ó k György keresztelést végzett. Ezekután 
a főesperes a hivekre az Aroni áldást adta. 

Október iben ág. hitv. menyasszony r. kath. 
vőlegénynyel 35 esetben az ipa, 7 esetben az anya 
vallasa javára, ág. h. ev. vőlegény r. kath. meny-
aszszonynyal 13 esetben az apa, 36 esetben az 
anya vallása javára kötötc egyezséget gyermekei 
vallására nézve. 

Selmeczbánya. F. é. deczember 17-én a 
délutáni órákban felállította a nőegylet a sze-
gény gyermekek karácsonyfáját, a leányiskola ki-
takarított termében. A fényben ragyogó karácsony-
fát körülállta mintegy 38 szegény gyermek s árva 
és 24 élemedett munkaképtelen szegény özvegy. 
A gyermekek imákban s hálás köszönetben jól-
tevőik iránt adtak kifejezést érzelmeiknek s dalla-
mas énekben fejezték be. Örömkönnyeik az öröm 
és részvét könnyeit csalták a számos nézők sze-
meibe. Hatással volt az ünnep fiatalra és öregre 
egyaránt. 

A karácsonyfa adományain kivül teljes ruhá-
zatot kapott 16 fiú és 16 leány; 6 szegény árva 
ós 24 özvegy bőven láttatott el élelmi szerekkel 
és egyes leginkább szükséglő ruhadarabokkal. 
Tetőzte az örömöt a pártfogoltak az időhöz mért 
ellátása. 

Hogy ezt mintegy 140 tagból álló egyletünk 
tehette, az ez idő szerint jobbára a helybeli leány-
iskola növendékeinek köszönhető. Ezek ugyanis, 
néhány lyceumi tanuló közreműködésével, az egyik 
elemi iskola tantermében, szini előadást rendeztek, 
melynek tiszta jövedelme 123 frt 65 kr. volt. Az 
ismételt előadásra számosan egybegyűlt közönség 
tetszéssel fogadta a helyhez és az előadókhoz 
mért darabokat. 

Az előadók is, úgy hiszem, nem annyira az 
aratott elismerésben, mint azon tudatban nyerték 
és birják jutalmukat, hogy közreműködésökkel örö-
met szerezhettek a szegény árváknak és gyakran 
éhező elaggottaknak. Jó Istenünk nevelje az ily-
képpen megnyilatkozó emberszeretet érzelmeit 
bennök és áldja meg mind az adományozókat, 
mind pedig az elfogadókat H ä n d e l Vilmos. 

KÜLFÖLD. 
Francz iaország egyházi állapotaival már 

gyakrabban foglalkoztunk. Bigotteria, atheismus 
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azok jellemző sajátsága. S hogy az olt újabban 
ébredező rrttormkaiholicienras különösen a pap-
ság körében kezd terjedni, igazolja az a körül-
mény, hogy a minap egy ilyen pápás ellenes re-
form. kath. érzésű és irányú pap igy kiáltott fel : 
Francziaországot csak a protestantismns mentheti 
meg a jövőben. Hozzá járul még az a körülmény 
ís, hogy újabban nagyon elterjednek ott a pápás 
szerzetesrendek és pedig nem a liberális köztár-
saság. hanem a pápás irányú monarchia javára. 
Mert hát Róma politikája változik. Hol a köztár-
sasággal kacérkodik, hol pedig inkább — mint 
legújabban — a monarchia elemeivel szövetke-
zik. 0/.éIjait előmozditó szerzetes rendjeinek a 
listája a következő : 

Karmelita van 16 rendházban 160 
Asszumpcionista „ U 112 
Szt Benedek rendi „ 49 2000 
Premontrei 6 « 160 
Karthauzi „ 11 n 420 
Dominikánus „ 25 340 
Iskolatestvér 1900 iskolában 11000 

320.000 tanulóval 
Franciskánus van 20 rendházban 197 
Oratoriánus „ 5 » 30 
Kapucinus „ 48 600 
Trappista „ 25 « 1600 
Barnabita , 4 fi 300 
Lazarista „ 67 » 1200 
Marista „ 192 iskolában 2130 
Marianita * 130 1270 
Redemptorista „ 14 rendházban 130 
Oblatinus „ 20 » 230 
Euiista „ 13 » 220 
Prêtres de St Sulpice 25 250 
Az Oltáriszentségről 
nevezett atyák száma 6 rt 60 
Pikputinus 5 >» 60 
Je7suita „ 77 1900 

Egyedül a Frères de St. Isan Dieu és az 
u. n. „fehér atyák-' azok. kik nem folytatnak ha-
zatiatlan ultramontán politikát, hanem a helyett 
többet törődnek az iskolával, a neveléssel és a 
tudománnyal. 

~í) e a p á p á s r e n d e k B a j o r o r s z á g -
b a n is felette terjednek az utolsó évtizedben. Igy 
Luthardt lapjában olvasom, hogy jelenleg 10 rend 
szolgálja ott [a pápás propaganda ügyét 1694 
taggal; és pedig van 340 benedektinus, 159 ir-
galmas barát, 336 ferenczrendi, 76 minorita, 442 
kapuczinus, 115 karmelita; 115 redemptorista, 87 
benczós és 24 eremita. Tehát a barátoknak eléggé 
gazdag választéka. S még számosabbak a női 
rendek. Csak 10,155 nő lakja a kolostorokat. És 
pedig: franciskánus 2677, angol kisasszony 2056, 
szegény nővér 1657, irgalmas nővér 860, a leg-
szentebb üdvözitő nővérei 860-an, a szent meg-
váltó leányai 347-en, ezenfelől 222 cistercita, 184 

salesiánus, 167 ürsulinánus, 53 szervita, 69 Er-
zsébet-nővér, 68 missiói nővér, 102 clarissa, 40 
brigittiánus, s 30 karmelita nővér. Tehát mind-
össze 19 különféle női rend. Aztán csodálkuzzék 
valaki a bajor egyházi állapotokon és főleg a fe-
lekezetek közötti paritás elvén I S a mint F r a n c i a -
országban a köztársaság, úgy Bajorhonban az 
egységes német birodalom szálka a szemükben ! 
s mint Francziaországban, úgy Bajorhonban „a 
katholicismus uralomra jutása egyet fog jelenteni 
a kormányforma megváltoztatásával." Mert hát az 
egyház tanai ós érdekei azt igy kívánják. Erre 
pedig a czól és az alkalom az, hugy a liberális 
kormányok „üldözik a katholicizrnust." íme igy 
csinálnak a pápások történetet ós politikát. 

A „ C h r o n i k d e r c h r i s t l . W e l t " ha-
sábjain azt olvasom, hogy a pápás katholicismus 
Rómában az olasz evangy. mozgalom gyöngitóse 
czéljából a hírhedt „de propaganda fide" társu-
lata mellé egy újabb agitátionális társulatot is 
szervezett, mely a „de preservanda fide" nevét 
viseli. Angol ós jezsuita lapok igy nyilatkoztak 
volna, ha igy halad tovább az evangelium ügye 
Olaszországban, úgy 10 óv múlva felében pro-
testáns lesz Róma. Adná isten! Utóbbiak az ev. 
propagandát eléggé jellemzóleg egy folyton ter-
jedő és pusztító olajfolthoz hasonlítják. Azt is ol-
vasom, hogy C o m b a tanár állítása szerint a je-
zsuiták a coulissák mögött erősen voltak érde-
kelve a Dreyfus-fóle pörben. Igy Olaszországban 
is azzal izgatnak, hogy szüntelen támadják és dis-
kreditálják a polgári házasságot, mely pedig Fran-
czia- és Spanyolországban is meg van honosítva. 
Csodálatos, hogy ezeknek az izgatásoknak nem 
tudnak vagy nem akarnak véget vetni az állam-
kormányok 1 

K r u m m a c h e r K á r o l y b a n , az elberfeldi 
ref. superintendensben nagy halottja van a német 
protestantismusnak. Szül. 1830. Langenbergben 
és 36 éven át szolgálta az elberfeldi ref. egyház 
ügyét. 1890. óta superintendens. Gazdag lelki-
pásztori és belmissziói munkásságot fejtett ki ós 
élénk részt vett a barmi börtöntársulat, a Gusztáv 
Adolf-egyesület s a rajnai missziói társulat mun-
kálkodásában. Főleg az ifjúsági egyesületeknek 
volt meleg barátja, s évek óta elnöke volt a nyu-
gati német ifjúsági egyesületnek, a melynek ma 
már 445 fiókegylete és 35,000 tagja van. A mult 
évben ünnepelte e minőségben 35 éves jubileumát, 
s a határtalan tiszteletnek és szeretetteljes ragasz-
kodásnak, sok jelvényeivel ruházták fel ót nagy-
számú tisztelői. Mint szövetségi elnök gyakrabban 
szokta volt mondani, hogy „az ifjúsági egyletek 
az ő csapatai." Positiv evangy. hithű ember és 
keresztyén volt, ki nem egyszer Luthardt lapját 
kereste föl nagy tanulmányon és gazdag tapasz-
talaton alapuló dolgozataival. Részünkről is áldas-
sék az ő emlékezete ! 



{633 

Dr . H o f f n e r P. L. mainzi püspökben a 
îïémet pápás katholicismusnak is nagy halottja 
vari. Nov. 2 án hunyt el váratlanul a német pa-
pismus e leghevesebb és sokat emlegetett har-
czosa. Mindszentek előestéjén hunyt el egy meg-
hűlés folytán oly váratlanul, hogy a sürgősen 
odahivatott P e s c h nevű jezsuita páter alig tudta 
neki nyújtani az utolsó kenetet s a generális 
absolutiót. 71 éves korában halt el. Württemberg-
ben született, s mint tübingai theol. privátdócc ns 
kapta K e t t e 1er püspöktől a meghívást a mainzi 
papi seminárium philos tanszékére. 1865. czimze-
tes. a következő évben valóságos kanonoknak ne-
vezték ki. A püspöki széknek a kultúrharcz ide-
jében való 10 évi üresedése után őt nevezték ki 
1886. június 10. mainzi püspöknek. H a f f n e r 
püspök kétségtelenül a jelen kor legbarcziasabb 
es legfanátikusabb egyházfejedelmei közé tartozott. 
Az általa 1879. óta még kanonok korában kiadott 
„Frankfurter Broschüren" felekezeti türelmetlen-
ség dolgában csaknem fölülmúlták a „Germániát" 
s a támadó „katholikus röpiratokat." Az ev. kor-
mányokkal szemben folytatott harczias modorát 
mi sem igazolja jobban, mint az a körülmény, 
hogy a nagyherczegség ellen a felső kamarában 
egy izben oly sértő hangon beszélt, hogy kényte-
len volt formálisan és ünnepélyesen később bo-
csánatot is kérni és deprekálni. Bcjti pásztori 
levelei nagyobbára egyházpolitikával és nem az 
evangeliummal foglalkoztak, s nem egyszer sértő 
kirohanásokat tartalmaztak a reíormátio és a pro-
testantismus ellen. Hisz még csak egyik tavalyi 
böjti pásztori levelében azt hirdette, hogy „a re-
formátió kiűzte az istent a templomokból." Lelke 
immár az örök biró előtt van, ott számoljon a 
maga lelkiismeretével. De sajnálatosnak tartjuk, 
hogy a német prot. birodalomnak ilyen fanáti'kus 
türelmetlen egyháztejedelmei lehetnek. 

A p o r o s z b i b l i a i t á r s u l a t főegylete 
fennállásának 85 évi fordulóját a minap a berlini 
szentháromsághoz ezimzett templomban ülte meg. 
B l a u lelkész tartotta az ünnepi szónoklatot, mig lie. 
B r e e s t lelkész terjedelmes és tanulságos évi 
jelentését terjesztette elő. Ebből megtudjuk, hogy 
a társulat az elmúlt évben 112,381 bibliát, 62,035 
újszövetséget és 368 zsoltárost adott ki. Egjhá-
zak, intézetek, egyesületek és szegények között 
1307 bibliát. 261 újszövetséget, s 50 zsoltárost 
osztott ki. A berlini városi iskolákat pedig 234 
bibliában részesítette. A hadsereg s a tengerészek 
körében *247 egyszerű bibliát, 1514 esketési 
bibliát és 30,334 újtestamentomot terjesztett. A 
gyülekezetek körében 27,731 esketési, illetve ju-
biláris biblia terjedt el. Fennállása óta a társulat 
terjesztett 2.713,965 bibliát, 808,8ó8 újtestamen 
lomot és 3755 zsoltárost. Valóban facta loquun-
tuj ! A bibliának ily hódító útján őszintén örven-
dünk. Az ev. keresztyénség diadalútja ez az egész 

vonalon, a mellyel szemben el kell némulnia 
Rómának ! 

A t u d o m á n y o s t h e o 1 ó gi a szolgálatában 
álló plochingi , (württembergi) theol. értekezlet 
múltkori látogatott gyűlésén S c h l a t t e r tübin-
gai theol. professor a gondolkozásnak a keresz-
tyén hitre vonatkozó ielenlőségéról előadást tartott, 
a melynek főbb vezéreszméiről Luthardt lapja 
nyomán kiemeljük a következőket: 1. A Krisztus-
ban varinak minden ismeretnek és bölcseségnek 
összes kincsei elrejtve, hogy azokat kereshessük 
és megtalálhassuk ; 2. hrtelnii munkásságunknak 
az istentől való elidegenedése egyházi nehézsége-
ket szül minden téren, ú. m. lazaságot a hivatás-
ban s egyenetlenséget a közösségben. Szüli kö-
zelebbről a pastorális és a személyes nehézsége-
ket. Előbbiek : az igehirdetésben való lankadtság 
s a hivatal és a stúdium merev elkülönitése ; 
utóbbiak : a sentimentalités az érzessel és a sok-
oldalúság a tetterős cselekvőséggel szemben ; 3. 
A gondolkodástól való félelmet és menekülést 
gondolatszegénységgel nem odázhatjuk el ; 4. A 
gondolkodástól való félelem épúgy, mint a cse-
lekvéstől való tartózkodás hitetlensógre vezet. S ha 
a hitetlen motivum egyszer akaratirányunkká vált, 
feloszlatja egész hitéletünket és megrendíti az 
Íráshoz és az isteni világkormányzáshoz való hivő 
viszonyunkat; 5. A hitnek egyik legbecsesebb 
adománya, hogy az képtelenné tesz bennünket az 
ignorantiára, mert minden hitetlen gondolat illu-
siót, sőt csalódást szül. A hit és a tudás egymás-
hoz való kiegészítő viszonyáról szóló, e mélységes 
gondolatok valóban érdemesek a megszívlelésre 
abban a mi korunkban, a melynek tudománya 
nem akarja már keresni és megtalálni az istent. 
Pedig az isten a tudományos gondolkozás forrása, 
tárgya és czéija egyaránt. Mert hát a keresztyén-
ség és a tudomány — mondják helyesen Luthart 
ethikai apologétikai felolvasásai — megkívánják, 
sőt megkövetelik egymást. Egy Keppler a csillag-
rendszerben, egy Linné a növényi életben ós egy 
Humboldt a kosmosban kereste és találta meg az 
istent ! 

A p á r i s i ev. m i s s z i ó t á r s u l a t n a k az 
elmúlt évben 1.111,186 franc évi bevétele volt. 
A madagaskari s a zambosi-i misszió ügyének 
hathatósabb felkarolására a misszió barátjai még 
nagyobb szeretetadományokat helyeztek kilátásba 
E misszió szolgálatában áll jelenleg 54 misszio-
nárius, és pedig 17 Bassutóban, 12 Zambesiben 
és 11 Madagaskárban. A mint a háború Transvaal 
és Anglia között kitörni készült, a párisi elnökség 
az angol királynőhöz intézett kérvényében kérve 
kérte ót, hogy akadályozza meg a vérontást. Tud-
juk, hogy hiába való volt I Íme a csekély számú 
franczia protestantismusnak van virágzó külmisz-
sziója, a nagyobb számú és befolyású magyar 
protestantismus ellenben még a belmissziónak is 



{534 

osak kezdetén va<i. T i ml hatnánk tőle hitbuzgósá- haanesburgban I. Vilmos császár halála jóvében 
got, áldozatkészséget tó nörülést az evangy. ke- 1883. keletkezett, a melynek német iskolája 200 
resztyénség szolgálaiában! tanulójával ma a»thüringiai szül. Dr. W e i d n e r 

Az ö r m é n y s z e r e t e t m ú szolgálatában vezetése alatt áll. A pretoriai gyülekezet is virág-
áll ma 6 német társulat, u. m. a német segély- z i k- Anyagi támogatásra nincsen szükségük, de 
szövetség, az örmény segélyegylet, a kaiserswerthi He iken fentartják az anyaszentegyházzal való 
diakonisszaház, a syriai árvaház bizottsága Jeru- h i t " é s népközösségi összeköttetésüket. Natalnak 
zsálemben, a német jeruzsálemi egyesület s az v a r i 1 0 n é m e t egyházközsége, a melyet egyházi-
ev. allianzegylet. E * a 6 társulat 2200 gyermeket l aS Berlinből gondoznak. 
nevel ós gondoz. Árvaházaik vannak Bebekben Az új germániai gyülekezet ez évben ülte meg 
Konstantinápoly mellett és néhány kisázsiai helyen, őO éves fennállásának jubileumát. Natalban is sa-
a milyenek: Masereh, Husenik, Perdschenscii, ját erejökre vannak utalva az egyházközségek, s 
Palu, Marasch, Wan, Amasia és Hadschin. A tár- ott is, mint Transvaalban igen élénk a vallásos 
sulat szolgálatában áll 23 árvaatya, tanitó, diako- egyházi élet. Az Oranje állami német ev. egyház-
nissza ós több örmény benszülött. A német örmény községek is jól indulnak. Természetes, hogy az 
segályegyletnek van Uríában és Diarbekirban (Kis- angolok ós a búrok között most dühöngő háború 
ázsiában,) Urmia és Choirban (Persiában,) Rus- az egyházközségek körében is pusztitást visz vóg-
tschuck és Varsában (Bulgáriában) árvaháza 17 né- be. A prot. nép igy semmishi meg egymást az 
met és ugyanannyi örmény áll az egylet szolgála- evangelium örök kárára a hágai békeconferentia 
tában. A svájczi segélyegyelet 300 gyermeket gon- első évében. — Végül N o é i , berlini föegyházi 
doz. Árvaháza van Sivasban, Bardisagban és Brus- tanácsos jelentette, hogy az összes földrészeken 
sában Kisázsiában. Az angol amerikai egylet gyám- elszórtan található 75 német ev. egyházközség 
sága alatt állt ma 2000 gyermek. A gregoriánus csatlakozott a porosz tartományegyházhoz, a mi 
örmények 500, a protestánsok 400 gyermeket részükre úgy anyagi, mint erkölcsi előnyöket biz-
gondoznak. Még 10 ezer árva gyermek ellátására tosit. Egyben biztositotta az értekezlet tagjait, hogy 
és gondozására volna szükség. a porosz kir. föegyházi tanács Berlinben a leg-

A n é m e t o r s z d i a s p o r a - ó r t e k e z l e t érdeklődéssel kisóri az ev. protestantis-
mu't hó 16 ikán tartotta Dresdában S c h u b e r t m u s ü ^ ó t é s a n n a k diadalmenetét a távoli dias-
udvari főpap elnöklete alatt 13 ik óvi nagygyűlé- porában. 
sét. A diasporáról szóló jelentésében örömmel B e y s c h l a g tanár, a halle wittenbergi tudo-
konstatálta a német protestantizmus terjedését mányegyetem theol. fakultásának nagyhirú nes-
Bulgáriában, Szerbiában, Oroszországban, Fran- tora a szász tartományi zsinat 1899. okt. 28. űlé-
cziaországban, déli Afrikában és másutt. Siam és sén igen nagy hatású, tartalmas ós lendületes 
Indiában árván áll a német lutheránusok ügye, s beszédet tartott „a n é m e t ev. t a r t ó m á n y -
még igen nagy munkatér vár a német ev. dias- e g y h á z a k e g y e s ü l é s é r ő l . " Indítványt tett 
porára. A szász egyházkormányzat részéről Z a h n, nevezetesen az iránt, hogy az egyetemes zsinat 
az orsz. luth, egyháztanács elnöke üdvözölte az keresse meg legközelebbi ülésén a föegyházi ta-
értekezletet. Majd M e y e r bukaresti lelkész érde- nácsot: egyengesse útját a német ev. tartomány-
kes és tanulságos előadást tartott ,,a német gyü- egyházak olyatén egyesülésének, a melynek czólja 
lekezetekről Romániában, Szerbiában és Bulgáriá- valamennyijük közös ügyeinek, önállóságuk és hit-
ban" és nagy elismeréssel adózott N o e l berlini vallásuk sérelme nélkül leendő előmozditása Be* 
föegyházi tanácsos szerető gondoskodásánál és . szédében azzal kezdte, hogy mint egyháznak is 
N e u m e i s t e r R. lelkésznek, a kiknek a mai meg volna a németeknek a maguk b i r o d a l m i 
dunai államokban 13 gyülekezet köszöni fennállá- t a r t o m á n y a , de vagyon k ö z ö s b i r o d a l m i 
sát. Azután W a n g e n m a n n rustschucki lelkész e l l e n s é g ü k is a folyton támadó római egyház-
hathatós segélyt kért a diaspora árvái részére, ban, a mi épen a német birodalom egyesülésével 
és meghaló vonásokkal rajzolta az örmény mé- egykorú vatikáni zsinatnak a hatása. Ezzel a fólel-
szárlások iszonyú nyomorát Végül F l i e d n e r metes. egységes aggressiv organisátióval, mint 
madridi lelkész spanyol és ójszakafrikai élményeit koncentrált római hatalommal szemben a német 
adta elő, s az önálló gyülekezetek szervezésére és evangélikusok 26 kisebb és nagyobb tartomány-
hathatós támogatására hivta fel az értekezlet fi- egyházra vannak oszolva. Pedig Róma a német 
gyeimét. A „diasporabote" ma 400 példányban protestantismus rendszeres lealacsonyitására törek-
jár Németországban és ugyananyiban a diasporá- szik következetesen az egész vonalon. Keresztsége 
ban és kimeritő tudósításaival jó szolgálatokat nem keresztség többé, esketésa csak concubinátust 
tesz az evangelium ügyének. S c h u b e r t udvari teremt, nagy alapitója: Luther korhely volt és 
lelkész a diasporáról szóllva a transvali oranje- iszákos, a mit különben a phariseusok már Jézus-
állami és naatli német luth, gyülekezetekről is ról is állítottak. A csaktkozhatlan pentifex szent 
megemlékezett. Az első német egyházközség Jo- ajkai újra meg újra megtelnek egyházunk olyan 
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meggyalázásával (p. o. a Canisius-bullában,) a miért 
minden más ember a büntető bíróság elé kerül-
ne. Mi több: egy félszázaddal ezelőtt egy délné-
met ultramontán azzal hozakodott elő: a prot. 
Poroszországot kath. gyülekezetek előőrsi vonalá-
val fogjuk megrakni és egyházi rendeink telepei-
nek érczgyűrűjével körülövezni. Az akkori nagy-
hangú szót a tett követte. Tényleg a centrumpárti 
ultramontanismus minden előintézkedést megtett a 
brandenburgi sikságon vívandó döntő ütközethez." 
Ezzel szemben tudjuk, hogy annak idején a „co r -
p u s e v a n g e l i c o r u m " a prot. birodalmi ren-
deknek hitvallásuk oltalmára létesített egyesülése 
volt, mig ma a prot. állami elvet elhagyták s 
annak helyére a kétértelmű paritás lépett. Pedig 
hát ott van a pápai széknél alkalmazott porosz 
követ, ott vannak a darázsfészekhez hasonló nun-
tiusok, a római parancsszóra mozgó püspökök, 
mint pápai vikáriusok, s ott van a birodalmi és 
az országgyűlési centrumpárt, a melylyel szemben 
a német protestánsoknak nincs képviselőjük a je 
lenben „a császár ós a birodalom előtt." A né-
met birodalmi gyűlés pláne ismételten elkövette 
azt az esztelenséget, hogy azt a spanyol rendet, 
melynek történelmünk mélységes nyomorát, a 30 
éves háborút köszönhetjük, a redemptoristákkal, 
mint szellemi rokonokkal egyetemben a német 
prot. birodalomba visszahívja, mely rendtől az 
eretnekség — mint kijelentette — sohasem szá-
mithat békességre, s a melynek lényege az oltha-
tatban gyűlölet és örökös háborúskodás a protes-
tantismussal szemben. Ez alapon Beyschlag sze-
rint a német ev közösség orgánumául két dologra 
volna sürgősen szükség : egyházkormányzatra az 
idegenben lakó német ev. keresztyének részére ós 
az evangy. hitvallás egységes és egyetemleges kép-
viseletére a prot. állami jelleget nélkülöző német 
birodalmi kormánynyal szemben. 

A fontos indítványt máris élénken tárgyalja 
Luthardt „Alig. Ev. Luth. K.-Ztg."-ja közelebbi 
számaiban. 

(Eperjes.) Dr, S z l á v i k M á t y á s . 

IRODALOM. 
Egyházi beszédek. Irta: F. Varga La-

jos, reform lelkesz. I. kötet szerző, tulajdona. 
.Ara 3 korona. Kapható a szerzőnél Majtison és 
Lóvy Miksa könyvkereskedésében Szatmáron. — 
A 179 lapra terjedő füzet 23 vasár- és ünnep-
napi s a függelékben 2 temetési. 1 esketési és 1 
keresztelósi beszédet foglal magában. — Jó aka-
rat, ügybuzgóság ós szent lelkesedés vezette szer-
zőt ezen beszéd gyűjteményének megirásával. — 
Egynehány gyenge beszéd is van benne, melyek-
nek tökéletlenségét jobbára az irály nehézkessé-
gén, gördülékenységének a hiányán s a kifejezé -

sek homályosságán kivül az képezi, hogy az a lap-
igét vagy éppen nem, vagy felületesen magya-
rázza s a vezérgondolatait abból nem vezeti le s 
arra mint forrásra nem vezeti vissza s hogy az 
alkalmi beszédek némelyikével (konfirmátiói be-
széd) az alkalmiság jellege csaknem egészen el-
mosódik. — Ámde ezen munkának fogyatkozását 
ellensúlyozza és túlszárnyalja ennek fónyoldala, 
mely ama sikerült szép beszédekben tűnik ki, 
(ref. ünnepi beszéd,) melyek elmondásával bárhói 
s bármely gyülekezetben is az Isten országát ter-
jeszthetjük. — Felhivjuk lelkész társaink figyel-
mét ezen beszéd gyűjteményre, a mely különben 
néhai V i l l á n y i János özvegyének, báró U r a y 
Ilona úrnőnek van ajánlva. 

Válaszok. 

A 48-dik számban azt kérdezi valaki : lehet-e 
a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesitósével megbí-
zottakat utólag kijelölni? Lehet; hitelesítheti maga 
a következő közgyűlés is. A lényeg nem a hitele-
sítők kinevezése, hanem a hitelesítés, f jkóp pedig 
a határozat. A hitelesítést különben a szabályren-
delet szabályozza, az legyen az irányadó. A mi 
közigazgatásunkban azonban nem kell alakiságokba 
kapaszkodni : ne a §., hanem az igazság és a sze-
retet adjon jó tanácsot 1 

* 

Azt kérdi a 49-dik számban valaki : ha a 
confirmálás nem fölvétel az egyik felekezetből a 
másik felekezetbe : mi által lesz egyik felekezet 
tagjából a másik felekezet tagjává hivatalosan os 
törvényesen a 18 éven aluli ember? Az áttérést 
szabályozó törvény végrehajtása által, 7 éves ko-
ráig szülőinek áttérése által, a mikor a felvevő 
lelkész hivatalosan értesiti az áttérésről az elbo-
csátó lelkészt s az áttérést a születési anyakönyvbe 
bejegyezni kéri (de persze a legtöbbször nem jegyzi 
be az elbocsátó lelkész), jó lesz tehát az áttérő-
nek is kiadni a bizonyítványt ; 7 éven túl 18 éves 
koráig törvényesen nem lehet a vallást megvál-
toztatni, tehát nem lehet a confirmálás vagy bér-
málás által sem. 

Ü Z E N E T E K . 
,A csalódhatlanság dogmája a gyakor la tban" 

jobb lesz, ha nem jelenik meg. Eleget vi tat ták a 
napi l apok : mikor kezdődik a huszadik század? 
Fe j t ege t é se pedig é rdekes , csakhogy a tá rgy nem 
egészen egyházi. Az Ëvang. családi lappal össze-
kö t te tésbe hozva meg éppen nem adhatom ki, mert 
úgy tűnnék fel, mintha keresném az a lka lma t ; a kö-
tekedósre . Dehogy k ö r e s e m ! Nem is használom föl í 
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-A Luther társaságra , lapjára, kiadásainak összegére 
vonatkozó megjegyzése i t és adatai t vagy egyenes 
nyí l tsággal kel lene elmondani vagy sehogy. Ha 
tudja , hogy igaza v a n : miért fél a nyi lvánosságtól? 
lia pedig fél a nyi lvánosságtó l : nincs igaza és nincs 
meggyőződése ! Szomorú je le közszellemünk be teg -
ségének , hogy sok a panasz, de kevés a bátorság 
nyiltan előállani a panaszokkal . Tudom én, hiszen 
tapasztal tam, hogy az őszinte, e g y e n e s szókimondás-
sal sok el lenséget szerez az ember magának. Négy-
szemközt , levélben, hányan he lyese l ték , mikor én a 
Luther társaságról, a tervezet t hivatalos lapról irtani, 
de a közgyűlésen egy sem mert pár tomra ke ln i ! 
P e d i g többet használtam én az őszinte észrevé te lek-
kel, mint azok a színleg jóakarók a megbotránkozást 
te t te tő hallgatással. A kinek nincs bátorsága har-
czolni : ne kezdjen harczba. Beszél a század végének 
kiszámításáról, de „inkább a Luther társaságot akar ja 
támadni azért," mert sokkal többet költ, mint ke l -
lene, s e r re adatokat sorol föl. Ezt a czélzást ugyan 
el nem ér tené senki a czikkből. De hát miért nem 
oda néz, a hová üt ! s miért nem üt oda, a hová 
n é z ? ! A ki közügyet akar szolgálni : legyen több 
bátorsága, őszintesége. Igaz, hogy nagyon kénye lmes 
volna az a s ze r ep : névtelenül nekem ada toka t szol-
gáltatni, ismeretlenül jót húzni bizonyos egyéneken 
és intézményekeu : (hadd haragudjanak ón reám,) 
nyiltan pedig ártatlan képet vágni, sőt talán — hogy 
a gyanút is elhárítsa magáról — el lene szavazni 
annak, a mit irt, s a mellett a t i tokban megtáma-
dot tnak nyilvánosan kedvében járni, k e d v e szerint 
beszólni! Ilyen bátorsággal rendelkező jóakarókkal 
a legigazabb ügyet sem lehet győze lemre segiteni . 
Nem adom oda sem magamat , sem lapomat ilyen 
támadásnak eszközül. Legyen nyugodt , tel jesí tem 
k é r é s é t : „senkinek sem szabad a dologról tudni." 
Kéziratát is visszaküldöm. Hanem annyi t megsúgok 
Önnek, szintén megnyugta tására , hogy Önből sem 
lesz ám soha — vér t anú! 

„Krisztus az én életem" 
evangyeliomi egyházi beszédek. 

I. kötet: Adventtől pünkösdig 3 frt 
II. kötet: Szt.-háromsági idő-

szak 2 frt 
— Továbbá : — 

„HÁZI KINCSTÁR" • 
dr. Luther Márton ev. egyházi beszédei 
diszes illusztrált kiadásban 10 írtjá-
val, esetleg részletfizetésre is meg-
rendelhetők a szerzőnél, illetőleg 

fordítónál : 
Z Á B R Á I D É N E S 

soproni ev lelkésznél. 

P á l y á z a t . 

A s.-a.-újhelyi (Zemplénmegye) 

f§ állomás megüresedvén, erre pályá-
ig zat hirdettetik — A kellően felsze-
l l reit kérvények 1900. január 6-ig az 
31 alulirt foespereshez Debreczenbe 
jf$ küldendők, ki az érdeklődőknek 
£ készségesen ad tájékoztató felvilá-
J§ gositást úgy a javadalom, mint a 
§j§ teendők felől. 
!§ Debreczen, 1899. deczeinber 16. 

M a t e r n y L a j o s 

Az eperjesi ág. h ev. I. egy-
l l f ház polgári leányiskolájánál egy 

ú jonnan szervezett 

I 

I ml 
I« állomás betöltendő. Pályázhatnak 
K. ipar- és kézimunkából képesitett 

ág. h ev. tanítónők. A megválasz-
tott egy próbaév sikeres betöltése 
után fog véglegesittetni. Köteles-
sége az elemi és polgári leányis-
kolában heti 22 órában a női ké-
zimunka mindén nemét, esetleg 
ezen óraszámon belül más tantár-
gyat is tanítani s azért más sza-
kokra is képesitett pályázók előny-
ben részesittetnek. Javadalmazása 
évi 500 frt fizetés és 100 frt lak-
bér. Az állomás 1900. évi február 
hó 1-én elfoglalandó. A kellően és 
a pályázó fényképével is felszerelt 
kérvények 1900. .január 15-ig I f j . 
l í r a s k ó e ^ y L a j o s lelkészhez 
E p e r j e s r e küldendők. 72.2—2. 

I M M M È H M M M M É 
Orosházán nyomatott Veres L,ajos gyorssajtuján. 
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