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A szórványban lakó ev. hivek lel-
ki gondozásáról. 

Felolvastatott 1902. évi október hó 2-án az egyetemes lelké-
szi értekezleten. 

Ha megrajzoljuk hazai evang. egyházunk tér-
képét, avagy beletekintünk az egyházi névtárba, 
csakhamar meggyőződhetünk arról, hogy hazai 
evang. egyházunk szórvány egy ház. Ha vannak is 
egyes kisebb vidékek, hol a szomszédos politikai 
községekben egyszersmind evangélikus egyházköz-
ségek is vannak, édes magyar hazánk földjének 
legnagyobb részén szétszórtan laknak egyházhi-
veiuk, többé-kevésbbó távol az anyaegyházköz-
ségtöl. 

De hát ez nem is lehet másként. Ma, midőn 
a közlekedési eszközök oly tökélyre emelkedtek s 
a megélhetési viszonyok annyira megnehezedtek, 
az ember nem marad meg egy helyen, hanem 
folyton vándorol a jobb haza, a könnyebb meg-
élhetési viszonyok felé s nem nagyon szokta ke-
resni, hogy hitfeleinek gyülekezetét feltalálja-e ott, 
a hol letelepszik. 

És az nem is baj, hogy ez igy van. Miként 
egy folyónak egy vidékre nézve csak úgy van na-
gyobb haszna, ha az mellék folyókat fogad ma-
gába; úgy a mi evangéliomi egyházunknak ková-
sza is csak úgy fogja idővel hazánk lakosságának 
egész tésztáját megposhasztani, ha rajokat bocsát 
ki magából, ha annak egyes tagjai letelepednek a 
más hiten levők között. A keresztyén vallást is 
azok a hivek terjesztették, a kik az üldözések kö 
vetkeztóben hazájukból, lakóhelyeikről kiköltöztek 
s olyan helyen telepedtek meg, a hol a nép a 
keresztyén vallást még nem ismeré. Igy a szór-
ványban lakó minden egyes hivünk is az evangé-
liomnak terjesztőjévé lehet. 

Ámde a fegyver hátra felé is elsülhet. Ha a 

más hiten levők közt élő hiveink s az egyház kö-
zött a legbensőbb összeköttetés fenn nem marad: 
akkor az evangéliomi világosság fénye lassankint 
elhomályosodik elméjökben s elszakadnak az egy-
ház testétől. 

Szórványban lakó egyháztagjaink hithűségé-
vel áll vagy esik egyházunk, az ő lelki gondozá-
suknak ügye tehát a lególetbevágóhb kérdésnek 
tárgyát képezi egyházunkra nézve. 

Á szórványban lakó hivek lelki gondozásának 
eszközei nem lehetnek mások, mint a melyeket a 
lelkipásztorok az anyaegyházközségekben alkalmaz 
nak hiveik lelki gondozása céljából, t. i. a kegyeim 
eszközök ; azért bennünket a jelen alkalommal tu 
lajdonkópen az érdekel, hogy ezen eszközöket ho 
gyan alkalmazzuk a szórványban ? 

Es erre a kérdésre első feleletem az, hogy 
anyagyülekezetek létesítése által. 

Akárhány anyaegyházközségünk van, melyhez 
67 leányegyházközség is tartozik, s akárhány fiók-
egyházközség vagy szórvány hely van, a hol a 
lelkek száma meghaladja a 200-at és sem temp-
lomuk, sem iskolájuk nincsen. Már most hogyan 
képzelhetjük el, hogy ilyen körülmények között az 
igazságot éhező és szomjúhozó lelkek az Isten igé-
jének forrásából kielégíttetnének s a megfáradt ós 
megterhelt szivek az úri szent vacsorával való élés 
által megnyugo8ztaltatnának? Pedig az Isten szent 
igéjéből, az Üdvözítőnek drága evangéliomából kell 
az evangélikus keresztyénnek meggyőződést szerez-
nie arról, hogy a mit egyháza tanit s a mi az ő 
hitének is tartalmát képezi: igazság. — Szerete-
tünknek, lelkesedésünknek, ragaszkodásunknak tár-
gyát csak az az eszme képezheti, melynek helyes-
ségéről, igazságáról meg vagyunk győződve. Igy 
vagyunk a vallási eszmékkel is. Azért követeli 
evangélikus egyházunk híveitől, hogy hitük tartal-
mának igazságáról az evangéliomból meggyőződést 



szerezzenek. „Keressétek az írásokat, mert néktek 
úgy tetszik, hogy azokban örök életetek vagyon.® 

Ép ily nagy szükség van arra, hogy a bűn-
tudatnak terhe alatt roskadozó szivek az úri szent 
vacsorával való méltó élés által megnyugosztaltas« 
sanak. S ha e tekintetben kielégítést nem nyer-
hetnek, ott keresnek vigasztalást, a hol találnak: 
az idegen felekezetek karjaiba vetik magukat. Már 
pedig e tekintetben a helyzetnek, mely ma elég 
elszomorító, gyökeres javulását csak akkor vár-
hatjuk, ha minél több, kivált az anyától távol fekvő 
leánygyülekezetekből, fiókgyülekezetekből és na-
gyobb szórványhelyekből anyaegyházközsóget ala-
kítunk, hogy híveink ne legyenek olyanok, mint a 
pásztor nélküli nyáj. 

A növendéksereg érdeke szinte ezt kivánja, 
mert szórványban lakó híveink gyermekei vagy 
nem kielégítő módon, vagy egyáltalán nem része-
sülnek vallásoktatásban. 

Szórványbeli híveink legtöbbször követik el 
egyházukkal szemben azt a hűtlenséget, hogy ve' 
gyes házasságot kötvén, a gyermekek vallásos ne-
veltetésére nézve a mi hátrányunkra kötnek egyez-
séget. S mi vezérli őket erre? Ha kérdezzük, meg-
felelnek ők maguk: „GryermeKernet csak nagy ál-
dozat árán vihetem saját templomomba megke-
resztelés végett s ha felnő, egyáltalán nincsen mó-
domban evang. vallástanitásban részesíteni I Jobb 
neki, ha jó katholikust neveltetek belőle, mint ha 
olyan evangélikus lesz, ki saját vallását nem is-
meri ! S valljon kinek van bátorsága azt mondani, 
hogy annak a szülőnek nincsen igaza I ? 

Az ellenreformáció harcosai legtöbb kárt az 
által tettek sorainkban, hogy a mely községben 
csak 2 — 3 kath. család lakott is, ott már temp-
lomot építettek és lelkészt alkalmaztak. A lelkészt, 
ha nagyobb városról volt szó, felruházták külön-
féle méltóságokkal, hogy tekintélye annál nagyobb 
legyen, javadalmakat adtak neki, hogy az anyagi 
javakat is felhasználhassa a térítés eszközéül. És, 
mint Debrecen példája mutatja, cóljokat elérték. 

Ha mi is anyaegyházközségeket létesítünk és 
lelkészeket alkalmazunk az egyes szórványhelyeken, 
nemcsak saját híveinket tarthatjuk meg, hanem 
azoknak számát is növelhetjük. Különösen figye-
lembe kell vennünk a megyék szókhelyeit, egyes 
vidékek központjait s azokat a városokat, melyek-
ben^ középiskolák vagy felsóbbfokú népiskolák 
vannak s azokba evangélikus növendékek is jár-

nak. Hogy csak egy példát emlitsek, ott van Znió-
váralja, hol az állami tanítóképző intézetnek 2 0 — 
ev. növendéke van s ezeknek vallásoktatását a 
több órányira lakó pribóci lelkész végzi, ki heten-
ként egyszer jár el a zniói képezdébe. S ha meg-
gondoljuk, hogy a pribóci egyházközségnek régi 
névtárunk szerint 2 2 3 3 lélekszáma ós még nagy 
szórványa van, fogalmat alkothatunk magunknak 
az ottani vallástanítás eredményéről. A városban 
egyébként is van száz evang. lélek s a vidéket i s 
hozzá lehetne csatolni. Ilyen helyen okvetleuül 
kellene anyaegyházközségünknek lennie. 

És az anyaegyházközsógek létesítését ilyen he-
lyeken nagyban megkönnyítette a kongrua törvény, 
mert a vallás- és közoktatásügyi miniszter előtt 
nagyon könnyű volna megindokolni az anyaegy— 
házközség létesítését és a lelkészi fizetést kongrua 
alakjában, ha nem is teljes összegében, de min-
denesetre legnagyobb részben ő utalványozná. 

Ámde az anyaegyházközsógek létesítésének is 
meg volna a maga határa. Utoljára 1 0 — 2 0 lélek 
kedvéért, még sem lehetne mindenütt anyaegyház-
község iétesitését keresztülvinni. Tehát bármennyi 
anyaegyházközséget létesítenénk is, még mindig 
maradna szórvány. És épen ezeknek a hiveinknekr 

a kik másod harmad magukkal laknak egy-egy 
községben idegen vallásúak között, épen ezeknek 
a lelki gondozására kell akkor is még a legna-
gyobb gondot fordítanunk. Mert ha ezekre már 
azután ügyet nem vetnénk, hasonlítanánk, ahhoz a 
gazdához, ki itt is, ott is pusztulni enged a va-
gyonából egy csekélységet s végre, midőn vagyona 
mérlegszámláját megcsinálja, azt veszi észre, hogy 
bizony vagyonának tetemes részét képezi az, a mi 
apránként pusztulásba ment. 

A kellő számú anyagyülekezetek létesítése 
után is még a szórványban maradt híveink lelki 
gondozása céljából ezután mindenek előtt szük-
ségesnek tartom missiói segédlelkószek alkalma-
zását. Hangsúlyozom, hogy nem missiói lelkésze-
ket, hanem segédlelkészeket alkalmaznék, még pedig 
minden összefüggő nagyobb szórványterületen. 

Igy a szórvány helyekből nem kellene külön 
missiói kört alakítani, hanem meglehetne hagyni 
mindegyik szórvány helyet a maga anyaegyház-
községének kebelében ós a missiói segódlelkó-
szeknek, a kiknek állomása az esperesi székhelyed 
vagy a szórvány területén levő valamelyik nagyobb 
egyházközségben volna, az volna feladatuk, hogy 



az egyházközségek lelkészeit otthon helyettesítsék, 
mig azok a szórványban végeznék az úr szántó 
földjének művelését. 

Azért tartom helyesebbnek ós célra vezetőbb-
nek, hogy a szórványt maga a lelkész gondozza, 
mert a szórványbeli hivek lelki gondozása a leg-
nagyobb tapintatosságot ós körültekintést igényli, 
a mivel az alig pályáját megkezdő ifjú nem igen 
rendelkezik. Az is figyelembe veendő e kérdés 
elbírálásánál, hogy az állandóan egy helyen mű-
ködő és igy már ismerős lelkész működésének 
hatása sokkal nagyobb, mint a folyton változó 
« ezért meg lehet mondani ismeretlen fiatal pré-
dikátorok munkájáé. Az a bizalom ós ragaszkodás, 
melylyel a hivek hűséges lelkipásztoruk iránt min-
dig fokozódó mértékben viseltetnek, képezi bizto-
sitékát a lelkipásztori fáradozások eredményének. 
A missiói segédlelkész, a ki mindenesetre arra 
törekednék, hogy minél előbb valahol rendes lel-
készi állást nyerjen el, nem volna képes megis-
merni híveinek gondolkodásmódját, lelki szükség-
letét, s igy nem is volna módjában köztük siker-
rel működhetni. 

A missiói segédlelkész alkalmaztatása módot 
nyújtana az anyaegyházközség lelkészének arra is, 
hogy felkeresse a szórványban levő iskolás gyer 
mekeket s azokat az evangeliumi igazságokra ta-
nítsa. E tekintetben törtónt eddig legkevesebb, 
pedig ez irányban, ha bármennyire megerőltet-
jük magunkat, még akkor sem tudunk eleget tenni. 
A szórványbeli gyermekek vallásoktatójának nem. 
csak az evangeliumi tanok megismertetése ad 
munkát, hanem számolni kell azzal is, hogy az 
idegen vallású népek ós még a gyermekek is egy-

házunkat hiveink gyermekei előtt különféle vádak-
kal illetik, úgy tüntetik fel előttük saját egyhá-
zukat, mint a melyhez tartozni szégyen. A gon-
dos lelki atya azután igyekszik az ilyeneknek nyo-
mára jönni s a gyermek szivében netalán meg-
fogamzott aggodalmakat eloszlatni. 

Miután azonban a lelkész a szórványokban 
alig lesz képes annyiszor megjelenni, a hányszor 
vallástani órát kellene tartania, a vallástanítás 
eredménye még mindig kívánni valót hagy maga 
után. Ezért nagy súly helyezendő a szórványbeli 
ev. növendékek konfirmátiói oktatására. 

E tekintntben arra kell törekednünk, hogy a 
konfirmátiói oktatásnál a növendékek a szórvány-
ból is mind együtt legyenek az anyaegyházközség-

ben s a konfirmátiói oktatás alapos ós kimerítő 
legyen, a miért is annak legalább három hónapig 
s hetenkint legalább 4 óráu át kell tartatnia. Az a 
kérdés most már, hogy a szórványbeli gyerme-
keket hogyan hozzuk össze az anyagyülekezetbe? 
Arra kell mindenekelőtt törekednünk, hogy a kö-
zelebb fekvő falvakból naponkint járjanak el az anya-
egyházközségbe a konfirmátiói órára. A konfirmátiói 
tanítás rendesen a tavaszi időben történik, olyan-
kor már nem veszélyes a gyermekre nézve a 
hosszabb útnak megtevése. Egy másfél óra járás-
nyiról is elmennek ezek a már nagyobb gyerme-
kek. A kik pedig messzebb laknak, vagy a fárasztó 
utat nem akarják megtenni, azok a konfirmátiói 
oktatás ideje alatt tartózkodjanak ott az anyaegy-
házközségben. Az anyaegyházközsóg tagjai között 
mindig akadnának családok, melyek megfelelő 
árért adnának ezen gyermekeknek az ő igényeik-
nek ós viszonyaiknak megfelelő ellátást. 

Igaz, hogy akadnának olyan szülők, a kik a 
legcsekélyebb dijat sem volnának képesek meg-
fizetni. Ezeket segélyezni kellene. Egy ilv szegény-
sorsú szülőnek gyermeke beérné olyan ellátással, 
a mit havi 8—10 koronáért kapni lehetne. Ez 
három hó alatt kitenne 24—80 koronát. A róm. 
kath. tóritósi pénztárak ennél többet is adnak egy 
lélekért, ha abból proselitát csinálhatnak, miért 
ne érne meg nekünk ennyit az, hogy egy hívünk-
ből hithű egyháztagot nevelhetünk. 

Igen alkalmas ós célra vezető módja még a 
szórványbeli hiveink lelki gondozásának a vallá-
sos iratok terjesztése. 

Népünk szeret olvasni; még pedig szereti a 
kedélyhez szóló irodalmi termékeket. A népies 
irányú vallásos tárgyú iratok pedig — lehet mon-
dani, mind birnak ezzel a tulajdonsággal. Igy hát 
népünk szívesen olvassa a vallásos tartalmú ira-
tokat, de nem szeret, mert legtöbbnyire nem ké-
pes a szellemi eledelért anyagi áldozatot hozni. 
Azért a legolcsóbban, lehetőleg ingyen kell né-
pünket s különösen a szórványban lakó híveinket 
vallásos tartalmú könyvekkel ellátnunk. 

A Luther társaság ós a Protestáns irodaim 
társaság ez irányban mindenesetre kiváló szol-
gálatokat tesznek egyházunknak s reméljük, hogy 
a most megindult nagyobb mérvű mozgalom, mely 
a Luther társaság tagjainak számát oly szépen 
megnövelte, folytatódni és fokozódni fog ós ezen 
társaságunkat olyan helyzetbe juttatja, hogy e te-



kintetben is meg fog felelhetni a legmesszebb 
menő igényeknek. 

A Luther társaság kiadványai s lapja na-
gyon alkalmasak az evang. hitélet fejlesztésére és 
ébren tartására. Csak fokozásra van szükség. Le-
gyen minél több kiadványunk s legyen az minél 
olcsóbb: az „Evang. Családi Lapok"-at hetenként 
legalább 2 iven kell megjelentetni. Adjon ki a 
Luther társaság még egy naptárt is, melyben val-
lásos tartalmú munkák foglaltassanak. A naptárt 
még leginkább veszi a földmives nép s egész-
éven át szüksége lóvén rá, mindig kéznél tartja 
é s gyakran beletekint. Falusi földműves népünk-
nek sok helyen a naptár az egyedüli olvasmánya. 
Tudják ezt a földmivelósűgyi minisztériumban is, 
azért osztatnak szót sok ezerre menő példányt 
p. o. az Igazmondó Naptár-ból, mely a földmives 
nép között egészséges gazdasági s szociális elve-
ket van hivatva terjeszteni. 

Mindezekből az tűnik ki, hogy a szórvány-
toeli hivek lelki gondozásához mindenekelőtt pénz 
keli 1 De honnan vegyük, hiszen szegénységünk 
szálló igévé lett már?! 

Mindenesetre, lehetőleg új forrásokról is kell 
gondoskodnunk: sürgetnünk keli az 1848. évi 
XX. t.-c. végrehajtását, mi által az a sokszor 
hangoztatott szegénység a multak emlékévé válik. 
Jövedelmeinket pedig használjuk fel úgy, a hogy 
létérdekünk kivánja. Mert ha mi jogakadémiát 
tartunk fenn az állam helyett s egyik iskolát a 
másik után állítjuk fel, hogy csak minél több va-
gyont vehessen el tőlünk a kormány az iskolák-
nak okvetlenül bekövetkezendő államosítása idején, 
hittestvóreinknek felónk hangzó panasz ós kérő 
szavát pedig nem hallgatjuk meg: akkor ne cso-
dálkozzunk azon, ha a létszámunkról készített ki-
mutatások kedvezőtlenek ; mert ha mind elveszít-
jük azokat a hittestvéreinket, a kik közülünk más 
vallásúak közé költözködnek, akkor lassankint e l -
fogyunk, elsorvadunk. 

Fel tehát a munkára 1 Fordítsuk figyelmünket 
a szórványban lévő hitsorsosaink felé, hogy azok ne 
csak a legnagyobb jóakaratról tanúskodó nyilatko-
zatainkat hallják, hanem az ő megmentésüket célozó 
cselekedeteinket is lássák. A testvéri szeretetnek 
ezen tapasztalása hozzánk csatolja őket s igy egy-
házunk teste nem fog vérezni anynyi sebből, me-
lyeket a hűtelen tagok elszakadása idézett elő rajta. 

Isten adjon erőt a munkára, koronázza si-
kerrel fáradozásainkat. BÁNDY ENDEE. 

BELFÖLD. 

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 
lelkészi egyletének Sopronban tartott ülésének 
jegyzőkönyvéből. (Folytatás.) 

6. Ugyanazon jegyzőkönyv g) pontja a zsi-
nattartás fontos kórdósét behatóbb tárgyalás v é -
gett leszállítja az egyházmegyei lelkészi értekez-
letekhez. 

E kérdésre vonatkozólag, miként a mult év-
ben, úgy jelenleg is megoszlanak a vélemények. 
Némely lelkészi értekezlet a költséges zsinat egybe-
hívására okot ópenséggel nem lát fennforogni, 
mások ellenben égető szükségnek tartják azt. Az 
összehívandó zsinat sürgős íeladatait tavalyi j e g y -
zőkönyvünk sorolja fel. Ha mind e mellett több 
egyházmegye, p. o. kemenesalji, győri, veszprémi 
— a zsinattartást feleslegesnek véli, talán legcél-
szerűbb volna ezt a kérdést egy-két évre még a 
napirendről levenni ; de igenis óhajtandó, hogy 
ama jegyzőkönyvi pontban felemiitett fontos éa 
elodázhatlan kérdésekre vonatkozólag a kerület, a 
mennyire teheti, a maga hatáskörében intézkedjék. 

Tudomásul szolgál. 
7. Ugyanazon jegyzókönyy 5. pontja „a lel -

kószfiak otthonát" ajánlja a lelkészi körök meleg 
pártfogásába. 

Az egyházmegyei lelkészi értekezletek ezen 
áldásosnak ígérkező egyesületnek máris részint 
alapító, részint rendes tagjai s mindnyájan egy-
órtelmüleg ajánlják azt a lelkésztársak pártfogásába. 
A vendvidéki a tagsági dij leszállítását javasolja, 
még pedig legalább is felényire, hogy minden 
egyes lelkész tagul beléphessen. 

Tudomásul szolgál. 
8. Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontja sze-

rint az iskolai tanév minden gyülekezetben ünne-
pélyes istentisztelettel nyitandó meg 

A lelkészi értekezletek ezen intézkedést h e -
lyeslik és gyakorlatba vételét elhatározzák oly 
gyülekezetekben, a hol a növendékek egy időben, 
vagy legalább nagyobb csoportban mennek fel az 
iskolába. 

Helyeslőleg tudomásul szolgál. 
9. Ugyanazen jegyzőkönyv 16. pontja az esp. 

leik. értekezletek véleményét kéri a Z á b r á k Dé-
nes által bemutatott és az új házaspároknak egy-
házi esketésük alkalmával adandó „Keresztyén 
családi emlókkönyv^-nek magyar nyelven leendő 
kinyomatására vonatkozólag. 

Az egy házias és családias érzületet nagyban 
emelő „emlékkönyv"-nek behozatalát a lelkészi 
értekezletek mindnyájan helyeslik. Egy lelkészi 
kör azonban hozzáteszi, hogy az illető új háza-
soktól azért semminemű dij ne szedessék, hanem 
más úton gondoskodjunk a kinyomatási költségek 
fedezéséről s ajándókkópen adjuk azt a fiatal pá-
roknak. Egy másik megfelelő imákat is kiván 



abba felvétetni. Egyik pedig magyarosabb és 
könnyebb stylust óhajt Erre vonatkozólag meg-
jegyztm, hogy miként Sopronban maga a gyüle-
kezet rendeli meg ezen kedveltségnek örvendő 
emlékkönyveket, úgy más gyülekezetekben is leg-
célszerűbb lenne e csekély kis kiadást az egyház-
község pénztárából, esetleg a gyülekezeti nóegyle-
tek útján fedezni. Imádságok felvételét a könyvbe 
feleslegesnek tartom, mert esküvői fogadalom és 
áldás úgyis van benne ; a minden családi körben 
megkívántató imakönyvet pedig ezen — inkább 
családi krónikát tartalmazó — könyv nem pó-
tolhaija. Különben akkor már annak terjedelme 
é s a kiadási költség is tetemesen növekednék. A 
hozzá fűzött elmélkedés pedig — szerintem — 
olyan egyszeiű, minden sallangtól és frázistól 
ment, életből merített és evangyéliomi keresztyén 
iránya mellett is a felekezeti türelmetlenséget any-
nyira kerüli, hogy nagyjában ellene kifogást alig 
emelhetünk. Legfeljebb a clichéken lehetnének 
magyarosabb alakok ; de erre vonatkozólag úgy 
is műértők lennének megkérdezendők ós a clichék 
helybeli művészek rajzai után Budapesten készül-
nének el. Egyébként az elmélkedés szövegének el-
készítését más, hivatottabb egyénre is bizhatnánk. 
A fődolog az, hogy a lelkószegylet elvben mondja 
ki a könyvecske behozatalát, jelölje meg a pénz-
tárt, mely mintegy 5 0 0 0 példány nyomatási költ-
s é g e fejében nekünk 1 7 0 0 koronát előlegezne, a 
kivitellel pedig bízzon meg egy szűkebb körű 
szakértő bizottságot. Én hiszem, hogy a köny-
vecske más kerületekben, sót a református atya-
fiaknál is csakhamar nagy kelendőségnek örven-
dene. Vagy pedig bízza azt valamely nyomdászra, 
a ki azt a maga rizikójára kiadja és a belőle 
származó hasznot a maga részére tartja meg 

Az esperessógeknek megküldött autográfiáórt, 
a mellékelt számla szerint 11 koronát fizettem, 
mely összegnek az egyleti pénztárból megtérítését 
kérem. 

A lelkészi egylet a bemutatott „Keresztyén 
családi emlékkönyv"-et elvben elfogadja és beho-
zandónak mondja ki A kivitelre és a kiadási költ-
ségek fedezésére és a kiadásra vonatkozólag pe-
dig átteszi azt a »Luther társaság'-hoz és annak 
szives közreműködését ós támogatását kéri. Elő-
adónak 11 korona autografiai kiadása az egyleti 
pénztárból utalványoztak. 

10. Ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontja a kő-
szegi leányiskola hathatós anyagi támogatására 
hivja fel a lelkészeket. 

Erre vonatkozólag a lelkészek kijelentik, 
hogy azon intézet felvirágoztatása érdekében min-
den tőlük kitelhetőt megtesznek. A soproni felső 
egyházmegye lelkészi értekezlete helyesnek tar-
taná, ha, miként egykor a lyceum fenntartására 
szükséges összeg, úgy a kőszegi leányiskola de-
ficitje is kirovatnék az egyes gyülekezetekre. A 

zalai egyházmegye lelkészei* pedig azt kívánják, 
hogy a lyeeumí államsegély emeltessék fel s az 
igy felszabaduló összeg foidittassék a leányiskola 
céljaira. 

Az evangyéliomi sze l l eaű nőnevelés kiváló 
fontosságát átérezve, felkéri az egylet a lelkész-
társakat, hassanak oda a maguk működési köré-
ben, hogy minden gyülekezet a kerületi leány-
iskola céljaira önként ajánljon fel bizonyos évi 
segélyösszeget. Továbbá intézkedjenek az iránt, 
hogy az intézet javára őszi termesztmények gyűj-
tessenek. Valamint melegen ajánljuk ezen mi le-
ányiskolánkat a gyülekezeti nőegyletek, ifjúsági 
egyletek, gyámintézetek, esperességek és a kerület 
hathatós támogatásába. 

11. A Stettner-féle hétköznapi könyörgések-
nél olvasandó bibliai szakaszokra nézve az egyes 
értekezletek úgy határoztak, hogy azok a gyüle-
kezetek által a lelkészek és tanítók számára meg-
szerzendók és gyakorlatba veendők. 

A somlyóvidéki lelkészek máris ezen szent-
irásbeli szakaszok alkalmazása mellett tartják a 
hétköznapi áhitatosságokat ós pedig üdvös ered-
mónynyel. 

Helyeslőleg tudomásul vétetik. 
12. Ugyanazon jegyzőkönyv 13. e) pontja 

az új kiadású „Gyurátz-fóle ágendát" szállítja le 
behatóbb tárgyalás céljából az egyházmegyei lel-
készi értekezletekhez. 

A nevezett ágendát használatra mindegyik 
lelkészi kör melegen ajánlja. E mellett felmerült 
azon indítvány is, hogy különösen az éltesebb 
lelkészek és egyháztagok által annyira kedvelt 
ós megszokott „Kiss János-féle ágenda" is, kellő 
simításokkal, adassék ki újra ós a Gyurátz-féle 
ágenda mellett használtathassék az is a lelkészek 
és a szertartást teljesítő egyének által. 

A Gyurátz-fóle ágendára vonatkozó meleg 
ajánlás helyeslőleg tudomásul vétetik; a Kiss Já-
nos-féle ágenda új kiadására vonatkozó indítvány 
pedig — pénzkérdéssel lévén kapcsolatban — 
véleménynyilvánítás céljából leszállittatik az egy-
házmegyei lelkészi értekezletekhez. 

13. Ezzel kapcsolatban a veszprémi egyház-
megye lelkészi értekezlete a papi öltöny ós főveg 
egyformaságára nézve a következő indítványt te-
szi: „A Luther-köntös legyen egyszerű, bő ós 
ránczos : az újj szóles, a gallér lehajtós, bársouy 
feltétellel. A papi süveg szintén egyszerű kucsma-
alak; a köntös gombkötő-gombokkal. Ezzel kap-
csolatban inditványkép az egyházkerületi lelkósz-
egylet eló terjeszti a maga körében szintén hatá-
rozati erőre emelt azou javaslatát, hogy a Mózes-
tábla is egyöntetű legyen: egyszerű, sima, hím-
zés és kivarrás nélküli, sem túl hosszú, sem igen 
kurta. A Luther-köntös mellett egy utczai fekete, 
testhez álló, gombkötő munkával elől kidiszitett 
reverendát is javasol, miután számos esetben van 



szükség egy ilyen, a pipi jelieget hűen kifejező 
öltözékre. E reverenda minden hivatalos gyűlésen, 
összejövetelen volna használandó. Err'e nézve kéri 
az egyházkerületi lelkészegyletnek határozatát." 

Ugyancsak erre vonatkozólag S c h o 11 z Ödön 
mutat be többféle barettmintát a közgyűlésnek. 

AL egylet a pipi öltöuy ós fóveg kérdését 
részletesebb megbeszélés ós véleménynyilvánítás 
szempontjából az egyházmegyei lelkészi értekezle-
tekhez szállitja le. 

14. A tiszai egyházkerületnek az egyetemes 
közgyűlés mult óvi 112. jegyzőkönyvi pontja alap-
ján az egyházkerületekhez leszállított ós vélemény-
nyilvánítás végett Fót. püspök úr által a lelkészi 
értekezleteknek is megküldött abbeli indítványára 
vonatkozólag, hogy a reformáció emlékünnepe 
-ezentúl mindenkor az évforduló napján, vagyis 
október 31-én ünnepeltessék meg, egyértelműleg 
oda nyilatkoznak az egyházmegyei lelkészi körök, 
hogy miként eddig, úgy tartsuk ezután is a re-
formáció emlékünnepét az okt. 31 hez legköze-
lebb eső vasárnapon, mert okt. 31 ét, ha az hét-
köznapra esik, különben sem tudnánk a korszakot 
alkotó esemény fontosságához méltó ünnepnappá 
tenni. 

A tanuló ifjúsággal azonban tartassék min-
denkor okt 31 én délelőtt a templomban ünne-
pélyes reformációi istentisztelet s utánna esetleg 
iskolai ünuepély, melyből utóbb gyülekezeti em-
lékünnep fejlődhetik és természetesen szüneteljen 
okt. 31-én úgy a nép-, mint középiskolákban ós 
az összes nem ev. iskolák evangélikus növendé-
keire nézve is az oktatás. 

Az egylet az előadottakhoz helyeslőleg hozzá-
járul. 

15. Főt püspök úrnak az 1848 XX. t.-c. 
végrehajtasa tárgyában beérkezett értesítése és 
felhívása folytán a lelkészi értekezletek erélyesen 
é s teljes határozottsággal sürgetik a 48 . XX t. c. 
végrehajtását, illetőleg a megfelelő államsegély-
nek, autonómiánk sérelme nélkül leendő kiutal-
ványozását. 

Több egyházmegyei lelkészi értekezlet mély 
tájalmának, felháborodásának és méltó megbot-
ránkozásának ad kifejezést világi urainknak e tör-
vénycikk budget-vitai tárgyalása alkalmával az 
országgyűlésen tanúsított magatartása felett; ellen• 
ben teljes ehsmeiéssel és meleg hálával adózik 
T e r e s József képviselő úrnak jogaink védelmé-
ben kifejtett buzgó fáradozásáért, tárgyilagos, hig-
gadt ós erélyes fellépéséért. Különben e tárgy-
ban az egyházmegyei gyűléseken is erélyes indít-
ványok tétettek s igy napirendre kerül az az 
•egyházkerületi gyűlésen is. 

Tudomásul szolgál. Veres Józsefnek pedig 
igazaink védelmében tanúsított buzgalmáért a lel-
készégylet is hálás elismerést szavaz. 

16. Főt. püspök úrnak a soproni lyceumi 

tápinté/,et támogatására vonatkozó felhivása foly-
tán, a hol ezen ügy a lelkészi értekezleteken szóba 
jött, határozatba ment, hogy a lelkészek a táp-
intézet részére gyülekezeteiktől legalább is annyi 
óvi segélyt eszközöljenek ki, a mennyit a supp-
likáció idején adni szoktak s azt egyöntetűség ós 
nyilvántartás szempontjából mindenkor az e g y -
házmegyei pénztár útján juttassák el a kerületi 
pénztárba. 

Tudomásul szolgál. 
17. A kemenesalji lelkészi értekezlet panaszt 

emel, hogy némely anyakönyvvezetők konfirmációi 
emléklapokat fogadnak el keresztlevél gyanánt s 
ez állal a lelkésznek amúgy is csekély jövede l -
mét csorbítják. 

Véleményem szerint a panasz meghallgatandó 
és ama visszaélés megszüntetésére a lépések meg-
teendők, neui a lelkészi jövedelem csökkenésének 
indokolásával, hanem azért, mert a konfirmációi 
emléklap teljességgel nem megbízható okmáuy; 
akárhányszor csak egyszerű bemondás után írják, 
bele a születési adatot, más gyülekezetben szü-
letett gyermekeknél, sőt a névben is lehet téve-
dés, midőn törvénytelen gyermek nevelő atyja 
neve alatt szerepel a konfirmációnál. Ilyen bizo-
nyítványt tehát az anyakönyvvezetónek használni 
nem szabad. Hiszem is, hogy egyszerű bejelen-
tésre azonnal eltiltja azt a miniszter. 

Ezen visszaélés törvénybeütköző dolog lévén, 
annak megszüntetése iránt felterjesztést teszünk 
az egyházkerületi közgyűléshez. 

18. A somlyóvidóki lelkészi értekezlet indít-
ványozza, a mit ő már foganatosított is, hogy 
szereztessék be minden egyes egyházmegyében 
egy oly könyv, melybe minden — az egyházme-
gye területén működő lelkész a maga életrajzát 
sajátkezüleg beirja, hogy igy az elhalt lelkészek 
feletti emlékbeszód tartás megkönnyittessék ós az 
elődökkel a continuitás fenntartassók. Az espe-
rességek figyelmébe ajánlandónak tartom. 

Tekintve, hogy ily életrajz-gyűjteménynek 
nem csupán személyi hanem egyháztörténeti 
szempontból is nagyjelentósége volna, az indít-
vány a lelkészi értekezletek figyelmébe ajánltatik; 
azok nyilatkozzanak arra vonatkozólag is, vajon 
ezen életrajzok a lelkészi naplóba, vagy külön 
könyvbe lennének-e Írandók? 

19. A somogyi lelkészi értekezlet megismétli 
eddig figyelmen kivül hagyott abbeli indítványát, 
hogy a hittanulók zenei kiképeztetésben is Része-
süljenek. 

Mindenesetre kívánatos, söt szükséges, hogy 
a lelkész némi zenei ismeretekkel is birjon, nem 
csupán azért, mert a zenének már magában i s 
kedélynemesitő hatása van, hanem azért is, hogy 
a templomi és a gyülekezeti éneklést, melynek miként 
fentebb hallottuk, egyházi beléletünkben oly nagy 
fontossága van, az orgonálást, az iskolai ónekta-



oitást, a gyülekezeti énekkarok működését figye-
lemmel kisérhesse, szakértőileg ellenőrizhesse, irá-
nyíthassa és szűkség esetén a kántort is helyette-
síthesse 

P a y r Sándor, theol. tanár és énekvezető 
megnyugtató és felvilágosító felszólalása után, mely-
nek értelmében a theológiai hallgatók máris ié-
szesülnek rendszeres elméleti és gyakorlati zene-
oktatásban, az egylet az indítvány felett napi-
rendre tér. 

23. Este 7 órakor a lelkészegyleti közgyűlés 
V a r g a Gyula esperes elnöklete és S c h o l t z 
Ödön lelkész jegyzősége mellett folytatta tanács-
kozásait, mely alkalommal M a d á r Mátyás lelkész 
a mult évi jegyzőkönyv 3 a) pontja szerint nyert 
megbízatásához képest munkát olvasott eme thema 
felett : „Mit hozott a keresztény vallás drága ado-
mánykép I. az egyénnek, II. a családnak, III. a 
társadalomnak." 

A jelenvoltak a kiváló szakismerettel és me-
leg érzéssel megirt tanúlságos felolvasást mind-
végig osztatlan figyelemmel és élénk érdeklődés-
sel hallgatták, érte a közgyűlés szerzőnek, vala-
mint Stettner Gyula esperesnek e munka feletti 
alapos ós kimerítő bírálatáért meleg köszönetet 
szavazott; továbbá elhatározta, hogy ezen érteke-
zés tétessék át a ker. leik. egylet által a Luther-
társasághoz, azon kérelemmel, hogy népszerű 
iratka gyanánt nyomassa ki ós terjesztéséről gon-
doskodni szíveskedjék. 

24. Az idő előre haladván P r ö h i e H. mun-
kát nem olvashatott, de felkérte ót a közgyűlés, 
hogy közérdekű munkáját, melynek cime : 

„Óhajtandó-e az egyházi törvényhozó testü-
letnek, a zsinatnak, a közel jövőben összehívása? 
Ha összehivatnék, mely kérdések tárgyalását s 
megoldását várná ev. egyházunk érdeke első 
sorban?" 

Tegye közzé az „Ev. Egyh. ós Isk." cimű 
egyházi lap hasábjain. Valamint a jelen jegyző-
könyvben felemlített munkák szerzői is felkéret-
nek, hogy az esp. lelkészi értekezleteken tartott 
felolvasásaikat valamely egyházi lapban közzétenni 
sziveskedjenek. 

Templomavatás Domonkosfán. Domon-
kosfa falu folyó október hó 26-án lélekemelő 
ünnepélynek volt szintere Ekkor avatta fel G y u-
r á t z püspök ezen gyülekezetnek új templomát. 
Domonkosfa 1870-ik évben váltéi Hódostól, mely-
nek azelőtt leányegyháza volt, hozzá csatlakoztak 
Gerőháza és Jánosfa községek evang. lakosai. 
1873-ik évben Bükkalja, Szomoróc, Szerdahely 
és Gödörháza is elvált Hódostól és Domonkosfá. 
hoz csatlakozott. Végül 1886-ban Prosznyákfa ós 
Csekefa Tótkeresztúrból kikebeleztetvén, szinte Do-
monkosfa területét és népességét szaporította. Ezen 
most szervezett községekben 1406 ev. ref. hit-
jokon ós 379 róm kath. atyánkfia mellett 1229 

ág. h. evang. lélek lakik, példás egyetértésben é s 
békességben. A domonkosfai gyülekezet egyház-
híveinek köiülbelül egyhaimada vend ajkú, a kik-
nek kedvéért az istentisztelet minden második va-
sárnap vend anyanyelvükön tartatik, ámbár a ven-
dek rohamosan magyarosodnak és a férfiak kö-
zül alig találtatik, a ki magyaiul nem értene,-ma-
gyarul nem beszélne. 

Domonkosfán a reformáció idejében az evan-
gélium egy nagyon régi és Rózner Flóris szerint 
1300 körül bizánci stylben épitett templomban 
hirdettetett, mely máig is fennáll, csakhogy abban 
róm. kath szertartású istentiszteletek tartatnak. 
Épen most, a templomavatás ünnepélye alkalmá-
val beszélte el a vendvidéknek élő krónikája, 
hogy e régi templomban, az oltár megett a falon 
még ő látta ezen betűket kiírva : E. E. A. C. é s 
midőn a plébánosnak megmagyarázta, hogy ezek 
azt teszik : Ecclesia Evangeliorum Augustanae Con-
fessionis, rövid idő njultán bemeszeitettek ezen 
betűk. Most immár tehát nem igaz, hogy abban 
a templomban valaha evangélikus istentiszteletek 
tartattak. Állítólag Domonkosfán latin iskola is 
volt a reformáció idejében, de az üldöztetések 
idejében alapitványaival együtt elvétetett tőlünk 
ós megszűut. 

1800 körül Domonkosfa magyar, Gerőháza 
és Jánosfa két vend ajkú község egyesülve, fából 
róttak össze templomot és iskolát, tanitót is hív-
tak, a ki nemcsak a gyermekeket oktatta, hanem 
vasárnaponkint a templomban is hirdette az Isten 
igéjét és végezte a halotti egyházi szertartásokat. 
A tanitók közül jó hírre tett szert S z í j j á r t ó 
István, theológiát végzett egyén, a ki vend ajkú 
hivek számára halottas énekes könyvet is adott 
ki, mely némely hivek kezén forog még máig i s ; 
ós a ki a népnevelést annyira meg tudta ked-
veltetni, hogy az ő idejében — a 19-ik század 
első harmadában — a belső vendvidéken lakó 
nemcsak evangelikus szülők, hanem a róm. katho-
likusok is ide adták gyermekeiket az iskolába. 

1854-ben az iskola ós a tanitó lakás leégett^ 
ugyanazon idő tájban a régi fatemplom is elpusz 
tult. És az iskolai oktatás, az istentisztelet szütie 
telt. Ezen szomorú állapotot látván a gyülekezet-
nek jobb érzésű, vallásosnbb tagjai, 1856-ban 
hozzá fogtak új templom építéséhez. Ázonban e 
munka lassan folyt, a templom csak évek múlva 
készült el, az iskola pedig csak 1870-ben jutott 
fedél alá. 

A templom nagyon rosszúl lehetett építve» 
vagy alapja nem volt elég szilárd. Elég az hozzá, 
hogy a gyülekezet 1900. óvi május 11-én tartott 
egyházlátogatás alkalmával azt jelentette be, hogy 
temploma teljesen rosz s összedüléssel fenyeget; 
a miért is ismét egészen új templom építését elha-
tározta ós határozatát ím most végre is hajtotta. 
32 ,000 koronára volt előirányozva a költség a 



belső felszerelésen kivül, a felszereléssel együtt a 
mint eddig tudni lehet, 4 0 , 0 0 0 koronát igényelt 
az új templom. E/,en összegből 16 .000 korona 
már ki van fizetve, a többi három év alatt rész-
letekben lesz kifizetendő Isten segélje a szegény, 
de törekvő gyülekezetet. 

Kalapot kell emelni azon nagy áldozatkész-
ségű gyülekezet előtt, mely bár nem épen hálás 
talajon gazdálkodik, bár egyrésze idegenben nyári 
munkával keresi téli kenyerét, bár általában a hi 
vek egyházi évi adója — a tandíjon, stólarékon 
felül — még egyszer oly nagy, mint állami adó-
juk, ily templomot emelt I 

Nagy is volt a gyülekezet aprajának, öregé-
nek öröme, hogy mind eddig segitségül volt nekik 
az Úr. ü s az örülőkkel örültek ezren meg ezren, 
kik a templomavatási ünnepen valláskülönbség nél-
kül közelből s távolból részt vettek. 

Senyeházától kezdve valóságos diadalmenet 
volt a püspöknek fenyógalyakkal ünnepiesen díszí-
tett útja. • 

Másnap okt. 26 án d. e. féltízkor a püspök 
17 lelkész által kisérve, kik közül némelyek a 
szent edényeket vitték, a templom ajtó előtt átvette 
a templom kulcsait és a templomot kinyittatta. 
Bevonulás után a lelkészek az oltár körül foglal-
tak helyet, a közönség az egész templomot zsú-
folásig megtöltötte, mégis az ünneplőknek csak 
csekély része fért be a gyülekezet népességéhez 
mert elég nagy templomba. A kinn rekedtek épü-
lésére S i f t á r bodóhegyi lelkész vend nyelvű, 
M e s t e r h á z y sárvári lelkész magyar nyelvű pré-
dikációt tartott. 

Bennt a templomban két vers ének után az 
esperes kérte buzgó imában Isten áldását a szent 
munkára, melynek véghezvitele czéljából össze-
gyülekezett a sokaság. Szinte ó olvasta az oltári 
igéket, újabb ének után a püspök lépett az oltár 
elé két lelkész kíséretében és elmondotta a szi-
vet lelket magával ragadó gyönyörű felavatási be-
szédet, hogy szent e hely és Istennek háza. Az-
után K i s s János szombathelyi lelkész kötötte a 
hívek szivére, hogy e ház imádságnak háza, hasz-
nálják azt buzgón lelki épülésükre és meg ne 
szentségtelenítsék soha! Sorra következtek azután 
azon egyházi cselekvények, melyeknek a templom-
szokott színhelye lenni. Különösen megható jele-
net volt, midőn körben állottak az oltár körül a 
lelkészek ós a gyülekezeti elöljárók, hogy az úr-
vacsorájával élés által tegyenek bizonyságot Jé-
zusról, hitökról I Végül a püspök áldása és a 
gyülekezet éneke után az ünnep templomi része 
véget ért. 

Az istenitisztelet után még néhány tisztelgő 
küldöttséget fogadott a püspök ós azután fecerunt 
magnum áldomás I Az iskola termében diszebódre 
gyűltek össze a gyülekezet vendégei ós előkelő-
ségei mindenféle nemzetségből, ágostai hitvallásuak, 

ev. reformátusok, római katholikusok, izraeliták, 
férfiak és nők, öregek és fiatalok. 

Ebéd végeztével a püspök ós kísérete f o g a -
tokra szált. Szent-Gothárdon át Körmendre uta-
zott a lelkész látogatására. Másnap a déli vonat-
tal pedig haza. r. 1. 

A beszterczebányai evang egyesület 
1902 november hó 2-án, vasárnap d u. 5 óra-
kor Bethlen GUbor uic/.ai otthona nagytermében 
reformátiói emlékünnepélyt rendezett a következő 
műsorral: 1. „Téged Isten dicsérünk," régi egy-
házi ének, énekli az egyes, női dalkör. 2. „A. 
bűnbocsánat és Luther föllépése" felolvasás, tartja 
V a r g a Mihály gytnn igazgató, e. tb. tag úr. 3 . 
„Isten dicsősége," Beethowen Lajostól, énekli az 
egyes, női dalkör. 4. „Luther,* óda, irta Sántha 
Károly, szavalja B e n y á t s Melánia úrhölgy. 5 . 
„Erős vár a mi Istenünk," Dr Luther Mártontól, 
énekli az ünneplő közönség. 

A tiszai ev. egyházkerület jegyzőköny-
véből néhány fontos tételt kell kijegyeznünk; a 
gyűlésről közöltünk ugyan tudósítást annak ide-
jén, de most hitelesen, hivatalos szövegben jónak 
látjuk ismételni a következőket. S z e n t i v á n y i 
felügyelő az elnöki beszédben igy nyilatkozott: 
„Kértem a kormányt, hogy vagy egyszersminden-
korra adjon a protestánsoknak megfelelő tókeösz-
szeget, melynek kamataiból szükségleteinket fedez-
hetjük, vagy ha ez jelenleg nem lenne lehetségpg, 
ez esetben óvenkint nagyobb dotátiót biztosítson 
számunkra törvényhozásilag. Ez a mint köztudo-
mású, meg is lett Ígérve, s garantiát mernék vál-
lalni, hogy meg is lesz. Ez, tehát határozott ered-
mény." Természetes, hogy a költségvetés tárgya-
lásánál ki fog tűnni: mit ért az igóret, mit ér a 
garantia, mi az eredmény?! Az igazsághoz hiven 
megjegyzem, hogy a kerületi határozat egy szó-
val sem helyesli ós teszi magáévá a felügyelő el-
járását, hanem arra szorítkozik, hogy s z e m é -
l y e iránt bizalommal viseltetik ós r e m ó n y t e l 
jes megnyugvással tekint az egyházterón j ö v ő -
b e n kifejtendő működése eló. A kerület keze te-
hát e határozat által nincs megkötve ! 

Gróf Széchenyi Imre a katholikus nagy-
gyűlésen igy nyilatkozott: „A katholikus vallás par 
excellence szociális vallás. De el kell ismerni, 
hogy a p r o t e s t á n s o r s z á g o k a k e r e s z -
t é n y s z e l l e m n e k az i n t é z m é n y e k b e n 
v a l ó m e g t e s t e s i t é s ó t i n k á b b ó r t ó k e l , 
m i n t a k a t h o l i k u s o k . " 

KÜLFÖLD. 

Harnack tanár, az ismert nevű egyháztör-
ténetiró a közelmúlt napokban az ev. socialis 
kongresszus elnökéül választatott. Megválasztását 



a sajtó különböző érzelmekkel fogadta. Az illustris 
írónak ós nagyhírű tanárnak „A keresztyénség 
lényege" o. műve miatt az orthodoxia körében 
sok az ellensége. A sajtónak egy része azonban 
méltán hangsúlyozta azt, hogy Harnack neve 
prgrammot jelent ós pedig egy szabad, tudományo-
san független s vallási és társadalmi tekintetben 
egyaránt jelentékeny férfiúnak a programmját.. 
Tudjuk, hogy Harnack tanár már évek óta az ev. 
sociális kongresszus gyűlésein igen előkelő helyet 
foglalt el, s két izben is nagyobb előadást tartott. 
Eddigi elnöke N o b b e államgazdasági tanácsos 
volt. Az ev. sociális kongresszust programmja ér-
dekességénél ós lelkes munkásságánál fogva to-
vábbra is figyelemmel togjuk kisérni és őszinte 
örömmel üdvözöljük Harnack tanár kitüntetését. 

Az „ E v a n g . B u n d " okt. hó 6 — 9 napján 
tartotta Hagen varosaban 15-ik nagygyűlését. Az 
ülés első napja a kölcsönös üdvözlésekkel telt el. 
Igy Ou n o polgármester azt hangoztatta, hogy a 
protestantizmus bármely sérelme a kultúra veszó 
lyeztetósevel azonos, s hogy a protestantizmus, 
mint a hit ós a szeretet vallása legerősebb vára 
a kultúra intensiv erősödésének. A nagyszámú kö-
zeli és távoli üdvözletekre a „Bund" elnöke W i n -
t z i n g e r o d e gróf válaszolt Az esti gyűlésen 
B o u r r i e r francia lelkész a francia reform moz-
ga'omrol értekezett. Előadásából megtudjuk, hogy 
a kilépett francia kath lelkészek száma 800 . E 
kilépettek legtöbbje ev. lelkész és újsagiró. A 
franciák nincsenek messze istenországától. Gyű-
lölik a papot, de nem az istent. Az 1 8 7 0 — 7 1 . há-
ború a jezsuiták műve. Francia- es Németország 
közeledése csak idő kérdése. Majd W i t t e hallei 
tanár előterjesztet te a „Bund" mult évi működé-
séről szóló jelentést. Mai tagjainak száma 156 ,342 , 
mult évi szaporodása 13,441. Egyik legszebb fel-
adata a német ev. tartományegyházak szorosabb 
tön.örűiése s a német egységes prot. egyház léte-
sitesének eszméje. A sajtó terén való működése 
bámulatos. Röpiratai, egyházi okiratai s a Wart-
burg a legkedveltebb német prot. olvasmányok. 
Az egyes fiúkegyletek is dicséretes buzgóságot fej-
tenek ki. Általaban a „Bund" ügye az örvendetes 
haladás és fejlődés stádiumába jutott Németor-
szágban, s hatalmas réme a német ultramontaniz-
musnak. Mult évi bevétele 528 ,320 , kiadása 
4 5 1 , 1 9 9 , maradványa 77 ,121 márka. 

A „Bund" évi jelentése élénk diskusszióra 
adott alkalmat, s több sérelmes ügy került eló, a 
mely még orvoslásra vár Az előadások sorából 
megemlitjük F a b a r i u s witzenhauseni igazgatóét, 
„a főegylet céljairól és tevékenységéről a német 
telepesek ós kivándorlók körül," a melyből meg-
tudjuk, hogy Róma e téren is igen élénk ós ag-
ressiv munkásságot fejt ki, s nem egy javaslat 
hangzott el a bajok eloszlatására. — A központi 
választmányba újból O r ö n e r t , G e n s e l , G ö b e l , 

M e y e r , M i r b t , W ä c h t l e r , W i t t e lanárok é s 
lelkészek választattak Úgy látszik, hogy a „Bund" 
ügyei igen ügyes kezekbe vannak letéve — Az ün-
nepi istentiszteleten N e b e münsteri generálsup. ós 
K a i s e r lipcsei lelkész szónokolt. Majd a nyilvános 
esti gyűlésen B u c h n e r berthelsdorfi generálsup. 
„a római misszió veszedelmeiről" tartott előadást, 
mely azóta nyomtatásban is megjelent s tanulságul 
szolgálhat az ev. missziónak gyakorlatahoz. A kö-
vetkező előadást W e i t b r e c h t lelkész tartotta, 
ki a népnek a „Bund" számára való megnyerését 
fsjtegette. A párhuzamos ülésen S c h r e i b e r 
boumeni missziói igazgató a felekezetei versenyé-
ről a német kolóniákon, N e y lelkész a lothringiai 
ev. egyházról és F l i e d n e r az evangéliomról 
Spanyolországban tartott előadást. Lothringiaban 
ma 4 0 , 0 0 0 az .evangélikusok száma, kiknek 17 
templomuk van. Madridban az ev. iskolában van 
4 0 0 gyermek, az árvaházban 4 0 növendék. Az ev. 
gimnáziumnak még 72 ,000 márka adóssaga van. 

A nyilvános fóűlésen G o e b e l hallei egyházi 
tanácsos elnökölt. A kölcsönös üdvözlések után az 
első fóelóadást R e i s h l e hallei tanár tartotta, s 
„a bibliáról ós a ker népéletről" értekezett. Szem-
beállította a biblia olvasasa és terjesztése tekinte-
tében a római s az ev. egyház gyakorlatát, s az 
ebből folyó vallásos következményeket M;ijd M ey e r 
zwickani superint. az osztrák „Los von Rom" 
mozgalmát, G e e s t dort'liaini lelkész a német 
evang. diasporát ós F r i t z e lelkész az evangé-
liomot Belgiumban ismertette. Utóbbiból megtud-
juk, hogy Belgiumban 18 szor több korcsma van, 
mint népiskola. Az utolsó 60 év alatt 20 0 0 0 belga 
tért át az ev hitre. Utóbbi időben befolyásos li-
berális politikusok, sőt sociáldemokraták érdeklőd-
nek a keresztyénség iránt A belgiumi misszió 
erősítésre szorul. 

Az „Evang. Bund" ma egyike a legnépsze-
rűbb és leghathatósabb német prot. egyesületek-
nek, s a Gusztáv Adolf-egyesület mellett hatalmas 
tauiásza a német protestantizmusnak. 

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

IRODALOM. 
Eyang. Egyházi Szeinle. S z e b e r ó n y i 

Lajos, „Csaba papja" nyilatkozik. Szokott módján, 
ferdit, gorombáskodik, ítél. Azt irta rólam a mi-
nap: „ V e r e s m e g f e n y e g e t t e S z e n t i v á -
n y i t , hogy majd az egyházi téren mozgalmat i n-
d i t ellene stb." Én erre azt válaszoltam: nem 
igaz. Most bizonyítgatni akar Szeberónyi, szóról-
szóra idézi ezen szavaimat: „majd fejtegetjük még 
másutt is a nyilvánosság előtt ezt a kérdést ós ón 
azt hiszem, hogy Sz. Á. mint egyházkerületi fel-
ügyelő tapasztalni fogja, hogy nem nyugosznak 
meg a miniszter válaszán," stb. Ezen szavakból 



akarja kisütni Szeberényi azt, hogy azon szavak-
ból ma sem tud mást kiolvasni, mint fenyegetést, 
nn pedig nyugodtam bizom az olvasóra: itélje 
meg, van-e nyoma is az én szavaimban annak, hogy 
én i n d i t o k Sz. Á. ellen mozgalmat, hogy én ót 
m e g f e n y e g e t t e m ? ! „ H i s z e m * hogy tapasz-
lalni fogja az egyházi gyűléseken, hogy mások 
nem nyugosznak meg a min válaszán,* hol itt a 
fenyegetés? Ezt a felfogást az egyházi gyűléseken 
nem kellett m e g i n d í t a n i , évek óta tart már 
az! Nem fenyegetés volt az, hanem az egyház 
következetes voltára alapuló m e g g y ő z ő d é s ki-
jelentése. Tehát mégis az „Evang. Szemle" szava 
hihetősé^én esett csorba Nem először, 110 de nem 
is utoljára I A hivány dolgára csak ennyit jegyzek 
m e g : „az egyházmegyei jegyzőkönyv ezt mondja: 
az úgy megállapított hivány a csabai ú j o n n a n 
v á l a s z t o t t lelkész részere kiíratni határoztatik. 

A káplántartás dolgában nem a teljes igazat 
mondja el Szeberényi, mert a két városi lelkész 
káplántartásra van ugyan kötelezve, de erre külön 
összeg nincs megállapítva, nem is vonták le p. 0. 
Szeberényinél sem, mikor nem volt káplánja. Nem 
is illetékes az egyháztanács ebben összeget meg-
allapitani. Épen ezért került felebbezésre az ügy, 
&őt kerül delegált biróság elé. Az ügy tehát nincs 
befejezve. A biróság előtt majd kiderül, hogy a 
collegák mily melegen pártolták collegájuk ügyét, 
különösen hogyan tartotta meg a szabályt L i n -
d e r , a szőlőbeli lelkész, a ki ezen évben telefonon 
igazgatja a csabai egyházat, holott kezemben levő 
régebbi levele szerint sem jogot, sem tehetséget 
nem ismert arra, hogy az igazgatásra is igényt 
tarthasson, s a kinek válaszztása szintén érdekes 
eset. Ha pedig a lelkészek csakugyan olyan me 
legen védték K o r e n ügyét, akkor az következik, 
hogy nem birják vezetni az egyháztanácsot, mert 
az máskép, még pedig törvénytelenül határozott, 
az elnökség pedig a hatáskörön túlmenő határo-
zatot mégis kimondottál 

A presbyteriumra nézve én is tudom, hogy 
az. jogilag nem Szeberényié, hanem az egyházé, 
hanem azt is tudom, hogy Szeberényi választotta, 
s azokon kivül, kik hivatalból tagjai, csak öt „in-
telligens" tagja van, Csabán öt! Orosházán azon-
ban minden intelligens protestáns meg volt vá-
lasztva, kivéve egy egészen fiatal, most letelepült 
urat, meg egy másikat, a ki a kath. olvasóegylet 
bálján a diszelnöksóget elfogadta kath. felesége 
révén. En tehát nem hagyattam ki az intelligen-
ciát, sót mindig rajta voltam, hogy beválassza 
őket a nép (pedig politikai ellenfeleim I) Nagy tehát 
a különbség Csaba meg Orosháza között! 

„Csaba papja" azt mondja, hogy soha sem 
üldözött senkit, de az ártatlanul üldözötteknek 
mindig védelmére kelt. Ejnye, hát már elfelej-
tette, hogy Kővágó Eörsre nézve engem mivel 
gyanúsított, s mikor ártatlanságomat bebizonyítot-

tam, nem kelt védelmemre?! Milyen ravaszul, 
naivan szépiti eljárását Korén ellen, igy: „Korén 
elhagyta esperesi székét, mert alkalmat adtam neki 
meggyőződni a felői, hogy esperessége bizalmát 
nem birja." Nagyon kedves, ártatlan. Soha s e 
szerénykedjék Szeberényi: sokkal többet is tett ő 
ennél az alkalomszerzésnél ! Szemléje az ártatla-
nul üldözöttek védelmére szolgált eleitől fogva, ha 
azok tótok voltak, de már a törvény alkotói, a 
felügyelők, a püspökök (néma kutyákhoz hasonlí-
totta őket egyszer) a magyar hazafias egyházak 
nem talaltak nála védőre. Legutóbb az oláh papot' 
vette nagyon védelmébe, a ki a vallást nem akarja, 
magyarul tanítani a csabai gimnáziumban. Bizony 
furcsa a világ forgása, ki hitte volna, hogy H a r -
s á n y i t oly melegen parentálja el Szeberéhyi! K-
hitte volna, hogy Szeberényi, a ki rólam gúnyol 
san irta, hogy nem volt alkalmam finom társaság-
ban forgolódni, egy püspök fia, „Csaba papja," a 
ki csak minap irta, hogy nincs közelében elég 
piszkos folyadék, a mibe tollát mártsa, mikor rólam 
ir, egyházi lapban ilyen célzásra aijasodjék: „Ve-
gye el Veres a fogadatlan prókátorok méltó fize-
tését, ebben ót akadályozni nem akarom." Milyen 
finom, milyen szellemes, milyen egyházias I Ügy-e 
igazam volt, mikor azt irtam, hogy Szeberényi ki 
nem fogy abból a piszkos folyadékbol soha, bár-
mennyit fogyaszt belőle! Furcsa „finom társaság," 
a hol ilyen modort tanult el ! Lám Csaba papja 
majd csak megismerteti magát lassankint ilyen 
mivoltában ! 

A magyar birodalom története. Két 
kötetben. Irta A c s á d y Ignác. Athenaeum rész-
vénytársaság kiadása. Egy füzet ára 60 fillér. Elő-
fizetés negyedévre (6 füzet) 3 k. 60 f. Félévre 
(12 füzet) 7 k. 20 f. A Magyar Birodalom Tör-
ténetének egészen új feldolgozására hivjuk fel a 
művelt olvasóközönség figyelmét. Acsády kétköte-
tes munkája úgy terjedelme, mint iránya és fe l -
dolgozása tekintetében elter minden más munká-
tól, mely a magyar haza történetével foglalkozik. 
Acsády kétkötetes munkája egységes szellemben, 
az összes kútfők alapos ismeretével, de népsze-
rűen, a művelt nagyközönség igényeinek megfele-
lően beszéli el nemzetünk ezeréves történetének 
lélekemelő hőskölteményét. Nemcsak a romboló 
csaták vitézeiről emlékezik meg, hanem a termelő 
munka, a szellemi és anyagi polgárosodás minden 
tényezőjóról is. Kiterjed a béke ós háború összes 
eseményeire, az állami, politikai és katonai életre, 
de ép oly gondosan összefoglalja azt is, a mit a 
magyarság a századok folyamán irodalomban és 
művészetben, a gazdasági polgárosodás terén, föld-
művelésben, iparban, kereskedésben teremtett s a 
mit a magyar néplóleknek óp oly dicsősége, mini 
a hadi babér. ' , 

Acsády könyvében helyet foglalnak az uraf-
kodó és munkás elemek egyaránt, s általában 



mindazok, kik bármi téren és körben gyarapítót* 
ták a magyar birodalom erejét. Ezzel Acsády 
könyve a magyar állam és a magyar nép igazi 
történetévé lesz. Acsády kétkötetes munkája kellő 
súlyt helyez a művelődés történetére is, s igy ala-
posabban megvilágítja a multat, s melegebb, ben-
sőbb érdeklődést kelt a régi emberöltők sorsa iránt 
a jelenkorban, 

Acsády Ignác dr., mint a magyar művelődés' 
történet szakavatott irója, nem új ember a ma-
gyar olvasóközönség előtt melynek körében ha-
zánk XVI. és XVII. századi történetére vonatkozó 
nagy művei élénk visszhangot keltettek és sok 
ezer példányban terjedtek el. Acsády Ignácz ezt 
a két kötetes új művét is ugyanazon pártatlan, 
rangi, felekezeti ós minden más mellóktekintettől 
ment magyar hazafias szellemben iita meg, mely 
régibb könyveit kitünteti. — Szerző tudatában 
volt annak, hogy midőn e munkáját irta, nemze-
tünk legdrágább kincsével, a magyarság legkivá-
lóbb fiaival, államának, polgárosodásának megal-
kotóival ós felvirágoztatóival foglalkozik. Hozzájok 
méltóan igyekezett tehát nehéz feladatát megoldani 
s az alapossággal a lendületes előadást egyesi-
tette. — Acsády kétkötetes munkáját forró haza-
szeretet lengi át; minden sora a magyar állam-
nak, a magyar nemzetnek nagy törteneti hivatását 
hirdeti és ennek már a könyv cimében is kifeje 
zést ad, a mikor azt a Magyar Birodalom Törté-
netének nevezi. — E munka annál inkább héza-
got pótol, mert eddigi történelmi műveink vagy 
aránylag kicsinyek, egy kötetből állanak, vagy túl-
ságosan nagyok, 4 — 1 0 kötetre terjednek, mig 
Acsády két kötetes műve már terjedelménél fogva 
alkalmas arra, hogy a nagy közönség minél szé-
lesebb köreiben elterjedjen s férfiak, hölgyek, kü-
lönösen a mult iránt érdeklődő mindkét nemű 
ifjúság kedvenc olvasmánya legyen. — A munka 
összesen 8 0 ivnyi terjedelemben 4 0 két ives fü-
zetben jelenik meg. — A kiadóhivatal gondot íor-
dit arra, hogy a munkát tárgyához méltó diszszel 
é s Ízléssel állitsa ki Minden egyes füzetet számos 
szövegkép s egy-két külön melléklet fogja diszi-
teni. Az összes képek kivétel nélkül történelmi 
képek, tárgyuk magyar s szoros kapcsolatban ál 
lanak a szöveggel, melynek megvilágítására, élén-
kítésére szolgálnak. Az önálló mellékletek, részben 
színes műlapok és térképek avatottan vannak ki-
szemelve s a technika modern eszközeinek fel-
használásával készülnek, a mint általában a papír 
s a betűk megválasztása, az egész munka nyom-
dai kiállítása a legnagyobb gonddal történt, úgy 
hogy a kiadvány külső kiállításával is díszére 
fog a magyar könyvpiacznak válni. — A munka 
ára füzetenkint csak 60 fillér. Miután a kézirat 
legnagyobb része már készen van, a terjedel-
met pontosan megállapíthatjuk ós egész bi-
zonyossággal mondhatjuk, hogy az 4 0 füzetnél 

sem több, sem kevesebb nem lesz. Az egész két-
kötetes remek kiállítású munkának bolti ára tehát 
fűzve 24 korona lesz. Díszes, stílszerű ós jutányos 
árú kötési táblákról is gondoskodunk, úgy hogy 
a füzetes kiadás vevői a teljes munkát nyugodtan 
megrendelhetik. 

T E M E T Ő . 

Linberger István Károly a késmárki ág. 
h. evang. nyugalomba vonult lelkésze, a VI. szab. 
kir. város kiérdemült főesperese, több prot. tudo-
mányos társulat tagja, a Ferencz József-rend lo-
vagja, november hó 4 én 77 éves korában jobb-
létre szenderült. 

TUDNIVALÓK. 
M kir, közigazgatási bírósági döntvé-

nyek és elvi jelentőségű határozatok. A 
pénzügyi osztály által hozottam: Az 1881. óvi 26. 
t.-c. 24. § ának d) e) pontjai szerint szentegyhá-
zak, imaházak istenitiszteletre szánt ingóságai, nem-
különben az oktatási ós kegyeleti célokra rendelt 
s e céltól el nem vonható alapítványok mentesek 
az illeték egyenérték alól ; a kérdéses tőke pedig 
templom javítására, esetleg építésére és istenitisz 
teleti tárgyak beszerzésére szolgál ós igy részben 
mint oktatási, részben mint kegyeleti céllal bíró, 
részben mint a templomot illető ingó, mentes. 
(20 ,628 /900 . p. sz.) 

Ü Z E N E T E K . 
Ismételten előfordult, hogy a lapra vonatkozó 

pónzki i ldeménynyel együt t a nyomda számára is ér-
kezett pénz ugyanazon utalványon. Tiszte lette l ké-
rem, méltóztassanak a t. o lvasók szem előtt tartani, 
hogy egészen külön keze l é se van a lapnak, külön 
a nyomdának; egy ikuek a másikhoz semmi k ö z e ; 
a maga utalvány sze lvényére mindegyiknek szük-
s é g e v a n ; pénzt tehát a kettőnek együt t nem lehet 
küldeni. — M . F . Örömmel v e s z e m tudomásul a 
sz ives ígéretet . 

VERES LAJOS könyvnyomdája OROSHÁZÁN. 
— I 

Vállalkozik bármily nagy terjedelmű 

müvek, j e g y z ö k ö n y v e k , iskola- # 

o o könyvek és rovatos ivek o o I 
gyors és pontos elkészítésére. 



P á I y á z a t . 
A poprádi evang . i skolában a fe lsőbb 

osztályú elemi 

t a . 3 a . i t Ó L á u l l á L S 
(IV., V., VI. év fo lyamj megüresedvén, ok-
leveles tanitót keresünk, ki a m a g y a r és 
német nyelvet b i r ja és a kán tor -orgonis ta 
teendőit végezni képes. — Jövedelem: Tisz-
tességes lakás, szántó- és káposztaföld, 
20 köbméter tűzifa és körülbelül 1600 ko-
rona készpénzben, azonkívül a temetések 
ért járó stóla, va lamint korpótlék. — A 
pályázat i kérvénye«, f. évi deczember fS-ig 
az egyház elnökségénél b e n y ú j t a n d ó k ; sze-
mélyes bemutatás megkívánta t ik 

Poprád, 1902. október 30. 91.3-2 

P á l y á z a t . 

A gömöri ág. hitv. evang. egyház-
megyébe kebelezett nagyrőczei egyházban , 
önkéntes lemondás és nyugd í jba vonulás 
fo ly tán megürü l t magyar és tot nyelvű 

r endes lelkészi á l l á s r a 
pályázat hirdettetik. Ezen állással egybe-

kötött törvónyszerinti le lkészi köte lességek 
mellett, következő javadalmazás biztosít-
tatik: 1. T e r m é s z e t b e n való lakás, udvar-
ral és kerttel. 2. Készpénzben az egyház 
pénztárából , negyedévenként való előleges 
részletekben fizetve, évi 1400 azaz egyezer 
négyszáz korona. 3. A várostól nye rendő évi 
t e rmények fejében 380 azaz háromszázhatvan 
korona. 4. Három egyház i föld haszonélve-
zete, mintegy 50 azaz ötven korona 5. 30 
azaz barmi ic szekér tűzifa, befuvarozva , 
200 korona. 6 Az egyházkerü le t által meg-
állapított s tólai l letékek és offer tór iumok 
7 Az elemi és polgári i skolában további 
in tézkedésig teljesített val lástani tásért évi 
720 azaz hétszázhúsz korona. Ezen ál las kü-
lön rendszeresí tése fo lyamatban van — 
Pályázn i k ívánók fel hivatnak, hogy a 
lelkészválasztási szabályrendele t 14 és 15. 
§§-iban foglalt kel lékek betartásával, sza-
bályszerűen felszerelt kérvényeike t 1902-ik 
évi november 28-ig alólirott főesperesi hiva-
talhoz nyú j t s ák be. 

Kelt Rozsnyón és Gömörpanyi ton, 
1902. november 3. 

Terra y Gyula K u b i n y i G é z a 
fóesperes. 92. 3—2 esp. felügyelő. 

! 

N O Y O T N Y A N T A L 
h a r a n g ö n t ö d e é s v a s h a r a n g l á b g y á r 

—*>- T e m e s v a r — G y á r v a r o s . 
Ajánlja magát több évi szavatolás mellett régi harangok újra« 

öntésére, valamint új harangok és teljes harangcsoportok előre meg-
határozott hangok utáni e lkész í tésére . Különösen ajánlja saját találmányú 

szabadalmazott átlyukasztott HARANGJAIT, 
melyek felső részükön a hegedűéhez hasonló S alakú nyílásokkal 
vannak el látva és azért erőcebb, terjedelmecebb és mélyebb hangúak» 
mint a régi modorúak. Ily czerkezetü 327 kgros harang hangban egyenlő 
408 kgros régi modorú haranggal. Ajánl továbbá forgatható ver tvas -

koronákat, régi harangok i lyenekke l való újraszereléstt t>s vertvas-haranglábakat. 300 kgr. aluli 
harangok raktáron vannak. 

Költségvetések és képes árlapok dí jmentesen szolgáltatnak. 
Az 1696. ors*, kiállitáson Budapesten oiilleuiuini nagy éremmel lwi tüntetve. 


