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Év kezdeten. 
Hömpölyögnek az idő végtelen tenge-

rének hullámai szünet nélkül. Az örrökké-
valóságban nincsen semmi állandó — csu-
pán a változás örök. — De mint a tenger 
hol szelídebben rengeti a sa jkát hullá-
main, hol magasra tornyosuló habokkal kör-
nyékezi azt — úgy egyházunk hajója is 
az idők hullámain, a társadalmi mozgalmak, 
alakulások, szellemi irányzatok vizein, hol 
simán siklik tova — hol meg megragadta tva 
azok ár já tól heves lökéseket kénytelen kiál-
lani, imlyek a kormányzók és legénység 
legnagyobb éberségét és erőmegfeszitését ve-
szik igénybe. 

Ugy látszik oly időponthoz értünk a 
midőn egyházunk hajója kievezett a csendes 
kikötőből, melyben annyi balszerencse után 
az 1868. L i l i . t. c. oltalma ala t t meghúzó-
dott — kievezett a nagy vizekre. 

S mind liangosabban hallatszik a kiál-
tás ,,fedélre legénység, a munkához !" 

Egyházi ügyeink iránt lelkesedő úgy-
novezet világi uraink mind sűrűbben han-
gozta t ják . hogy a lelkészek kettőzött erővel 
őrködjenek Siónunk érdekei felett. Alig van 
egy-Gg)' kerületi vagy más egyébb gyűlésünk 
a hol ezt a szózatot ne hallanók. H á t hisz 
meghiszem, hogy a felhívás teljes jóhiszemű 
és azt az ügy iránti önzetlen érdeklődés su-
gallja. Azt is megengedem, hogy a lelkész-
társak között akad itt-ott egy-egy lanyhább 
lélek a kinek kell, hogy olykor kötelessége 
teljesítésére ösztöuöztessék. De á t lag véve 
— Istennek hála — evang. egyházunk lel-
készi karát ugy ösmerem, mint a mely kö-
telességei teljesitósúbea megállja helyét, ü 

ha f o l t o n csak a megket tőzte te t t kötelesség-
teljesítésre figyelmeztetnek minket — ez 
higyjék meg depr imálólaghat egy hivatását át-
érző lelkészre — és lényegében sértő az 
egész tisztes testületre. Ideje, hogy e tekin-
tetben feleszméljünk s e bár jószándékú és 
lelkes felszóllitások ellen ti l takozzunk. 

A kettőzött munka — ez egyszerűen frá-
zis, s mint ilyenre súlyt fektetni nem lehet. 
Egy ember — mindig csak egy ember — 
s ha a munkás erejét ideig meg is lehet fe-
szíteni, de az actióra ókvetlen bekövetkezik 
a reactió — s ezt ismét a munkaadó bán ja 
meg. 

Vannak nekünk arra hivatot t s h iva ta l 
szerint ar ra kötelezett elöljáróink: az espere-
sek, a püspökök, a kik esetről-esetre hivat-
vák elbirálni hol van baj — kit és mily mér-
tékben terhel mulasztás — a kik e t ek in te t -
ben — kell — hogy félretegyenek minden 
kedvezést, de a világiak fel-felhangzó sza-
vának van bizonyos mellékize — mintha az 
evang. papság e felhívásra rászolgálna. 

Azonban, hogy a hajó s igy egyházunk 
ha jó ja is nagyobb megrázkódta tások nélkül 
evezzen, ahhoz a legénységen kivül még sok 
eygébb szükséges. Lehet a legénység bár-
mily elszánt, erős és edzett , ha az a sok 
egyébb a mit felszerelésnek szoktunk mon-
dani hiányzik, akkor az erő kimerül — el-
lankad a kedv s a já rmű vagy megfeneklik 
vagy elsülyed vagy a t ámadó ellenség mar-
ta lékává válik. 

Szeretjük példaként felemlegetni az ül-
dözések korából hitvalló 'evkfagyéliiuni Atyá-
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inkát — a kik hitőkért^ Vmá'rtyroűíságot, gá-
lyarabságot szenveitek. Da' hát nem épp ők 
vesztették-e el a csatát V! Pedig ha çsak a 



buzgoságon, lelkesedésen, tudományon s ékes-
szóláson mull ott volna, hát ma evangélikus 
egyházunkkal nem mérkőzhetnék hazánkban 
egy felekezet sem ! Avagy hős kuruc hadjá-
rataink miért vallottak kudarcot , mikor azok 
szakadat lan láncolata volt a hősi önfeláldo-
zásnak. Miért ? Mert lovasságunk könnyű 
szabivái ugyan szikrát csaltak a császári ha-
dak vasas vértjeiből, de nagyobb kár t nem 
nem tudtak bennők okozni. 

Hogy mily sok függ a felszereléstől azt 
napnál világosabban példázza a r. kath. egy-
ház. Tiz papnak sincs ott együttvéve ann}'i 
esze, tudománya mint a mi tudósaink egyi-
kének, mégis mily óriási külömbség tekintély 
és befolyásban. 

Sokszor meg volt már beszélve e lapok 
hasábjain is, lelkészeink, egyházaink anyagi 
helyzete ; de még sok szó fog esni e tárgy-
ról. Mi azt hisszük, hogy a vegyes bizottság 
jó uton jár, midőn fel tár ja bár szerény ke-
retekben az egyház bajait , szegénységét és 
szükségét. 

S bár tisztelettel hajlok meg az egyet, 
felügyelőnek az egyetemes gyűlés meg-
nyitó beszédében foglalt — és általános he-
lyesléssel fogadott fejtegetése előtt, hogy ne 
forditsuk gondunkat az anyagiakra, de küz-
delmünk — az ellenséges áramlatok ellen — 
az anyagiak, a felszerelések nélkül nem 
lehet. 

Nem azt akarom ezzel mondani mintha 
az anyagiakban lá tnám egyházunk felvirá-
gozásának egyedüli feltételeit. 

Az hiszem, ilyet senki sem fog velem 
szemben imputálni, de itt is azt az elvet tar tom 
irányadónak, hogy ,,az egyiket tenni kell, a 
másikat nem hagyni". 

Tenni igen, tenni szeretnénk valamit ! 
Repülni fel a magasba mint a madár, de-
mi haszna ha szárnyaszegett ! 

Szükségünk van — elvitázhatlan szük-
ségünk tanitóképző intézetekre — ha egy-
előre a tanitónőképző intézetektől el is tekin-
tünk — szükségünk van diaconissa házakra 
s intézményre, a missió minél szélesebb körű 
gyakorlására . . . s mind ez erőnket, tehet-
ségünket messze túlhaladja. 

Fel kell tehát mmden alkalmat és minden 

tisztességes eszközt használnunk anyagi m e g 
erősödésünk érdekében. 

S minthogy e tétel bizonyitására azt hi-
szem immár fölösleges érveket felhozni, sza-
bad legyen ez alkalommal két dologra — 
mint a melyek e cél szolgálatára felhasznál-
hatók — a figyelmet felhivnom. 

Egyik a tőke — vagy alap — gyűjtés. Igye-
kezzék minden gyülekezet háztar tását akkép-
berendezni, hogy minden évben egy-egv vi-
szonyaihoz mért összeget félretegyen, mely 
esetleg egy-egy offertoriummal s lelkes egy-
házi tagok adományaival évről-évre szapo-
rítandó. Féltjük az államsegélytől autonómi-
ánkat — ez lenne legjobb módja annak, 
hogy idővel — az államsegélyt nélkülezhet-
nők, esetleg egyházi életünk élesztésére más 
intézményeket létesítenénk. 

I t t mellékesen a vagyán kezeléséről is 
eshetik szó. Az egyetemen — a gyám intéze-
teknél tőkék halmozódnak fel, melyek sok-
kal jobban ki lennének aknázhatók és ak-
názandók. Nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy mint a nagy tőkepénzes — a kinek 
már elege van ugyan, egyszerűbben kezel-
hető, de kevesebbet is jövedelmező érték-
papírokba fekteti tőkéjét. És az ér tékpapír 
minden látszólagos bisztossága mellet t csak 
papir marad. A róm. kath. lat ifundiumok út-
mutatásul szolgálhatnának e részben. Birto-
kot kell e pénzen szerezni, mert a birtok 
egy az, hogy biztos, más, hogy többet hoz 
s a mi fő : sok érdekszál fűződik hozzá. Hány 
evang. család virágozhatnék az ily birtokok 
kezelése körül. Avagy ott vannak esperes-, 
papi-, özvegy-, árva-intézeteink, a melyek 
csekély körültekintéssel sokkal szebb ered-
ményeket képesek felmutatni, s a mellett hi-
veinknek igen jó szolgálatot tesznek az ál-
talok nyújtot t hitelek által. így lehetne a 
nagyobb tőkékbe is életet lehelni, mert ugy 
a hogy vannak alig tekinhetők másnak mint 
holt tőkének. 

A másik — az egyházi épületek tűzkár 
elleni biztositása. E réven igen szép összeg 
lenne évente megtakarí tható — a mely most 
a biztositó társulatok osztalékát gyarapí t ja . 

Mondjuk ki az egyetemleges tüzkár-
biztositást ! 



Egyház i épületeink csaknem kizárólag 
lehető tűzmentes anyagból készültek — sok, 
t a l án legtöbb helyen elkülőnitve á l lanak — 
a bosszúból való gyu j toga tá snak is legke-
vésbbé vannak kitéve. 

Még ha egyelőre m a g a s a b b dí j té telek 
mel le t t is tö r ténnék a biztositás — rövid 
néhány év a la t t megte remné ez gyümölcseit . 
Mentsünk meg i t t is minden t a mi ment-
hető ! 

A részletekről beszélni időelötti volna, 
ezúttal csak az eszmét a k a r t a m felvetni ; ha 
egyszer elvben megál lapodunk a kivitel nem 
fog nehézségbe ütközni . 

S még csak egyet ! Elgondolkozva azon 
pé ldá t lan buzgóság és á ldozatkészség felett , 
melyet egyházunk az iskolák fen ta r t ása kö-
rűi tanusi t , felmerül előttem a kérdés, hogy 
el tekintvea néhány theolog. intézettől — mér t 
á ldozunk mi csaknem kizárólag a lat in is-
kolákra . mér t gondoskodunk mi csak az úgy-
nevezet t honorat iorok neveltetéséről s egy-
házunk azon tagja ival , a kik pedig egyhá-
zunk zömét képezik — a kiknél sokkal élén-
kebb az egyházi szellem — hi tbuzgóság — 
a földmives, az iparos, kereskedő képzését 
tel jesen ügyeimen kivül hagy juk . 

Tanul t , iskolázott emberünk van mái-
fölös számban, a kik, mer t a la t in iskolá-
ka t végig j á r t ák s az a lapí tványok kü-
lömböző jótéteményei t végig élvezték — igen 
sok esetben mél ta t l anoknak bizonyul tak a 
buzgó evang. névre. E tek in te tben azt hiszem 
egyszer meg kell ál lnunk s figyelmünket a 
polgár i rend s egyházunk zömét képező föld-
mives hi tsorsosainkra kell fo rd i tanunk s ezek 
kiképzéséről gondoskodnunk. Az intel l igentia 
képzése — kétségtelenül szükséges — de a 
t anu l t ember a t á r sada lomnak csak v i rága 
— a törzs az, az i s tenadta nép — ez az 
anya, a melynek emlőin egyházunk táplál-
kozik. 

A nemze tgazdaság első pr incipiuma 
erős törzset — erős anyák ú t j án nevelni. — 

Mi erre ez ideig nem gondoltunk — 
mer t az a kevés a mit a tanonc-iskolák heti 
egy órai val lásoktatással nyu j tunk alig egy 
fokkal több a semminél. 

Keltsük fel az érdeklődést ezen elhagya-
to t t mező i ránt . Ta lán akad egy-egy maece-

nás a ki egy gazdaság i vagy ipar iskolába 
járó gyermeknek kész ju t t a tn i egy kis se-
gélyt egy-egy s t ipendium képében, s lia kez-
detben többet el sem érnénk ez is va lami ! 

Tegyük erőssé a népe t — s ne hagy juk 
magára , mer t ez a mi erőnknek forrása. 

I t t kinálkozik működésűnknek egyik leg-
há lásabb mezeje. 

Ehhez ad jon Isten erőt ez új eszten-
dőben. 

Farkas Gejza. 

A 
Magyarországi, evangelium szerint reformált 

és 
ágostai hitvallású evangelikus egyházak 

v é 1 e ni é il y e 
az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásáról. 

Összeállította : az ev. ref. egyetemes konvent s az ág. ev. egy-
ház egyetemes gyűlésének, a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött vegyes bizottsága, a Budapesten. 

190H. november lí)-én tartott közös gyűlésében.* 

A m a g y a r nemzet és koronás királya, az 
1848. évi XX-ik törvénycikkben foglalt intéz-
kedések által , azon nyomasztó, mél tány ta lan 
és visszás helyzete t k iván ta orvosolni, melybe 
e h a z á n a k ev. pro tes táns vallást követő, a 
többiekkel egyenlően mindig hü, mindig ha-
zafias és a hazáér t áldozatkész fiai, békeköté-
sekben. ál lami törvén3 rekben sokszor biztosí tot t 
egyenjogúságuk dacára , ugv közéleti, mint sok-
szor magánjog i viszonyukra nézve az á l lammal , 
más egyházakka l és azok hiveivel szemben 
jutot tak. 

Az igazságot, a haza közérdekét s a haza 
minden mél tányosan gondolkozó fiának köz-
óha já t fejezi ki az 1848. évi XX-ik törvény-
cikk, midőn 2-ik szakaszában biztosí t ja az 
,,e hazában törvényesen bevett minden vallásfele-
kezetekre nézve, különbség nélkül a tökéletes egyenlő-
séget és viszonosságot'1, s 3-ik szakaszában min-
den bevett vallásfelekezetek eyyházi és iskolai szük-
ségeinek közálladalmi költségek általi fedeztetés"-ét. 

A magyar nemzetnek és koronás királyá-
nak igazságérzetéről tanúskodó ezen törvény 
végreha j tásá ra meg te t t e az akkori , első ma-
gyar felelős minisztér ium a szükséges lépése-

* Jegyzet. T. olvasóink ügyeimét már felhívtuk a vegyes 
bizottság ezen — a mi egyházunknak is egyik legfontosabb 
létkérdésében hozott „Yéleményé''-re. Most a mikor egész ter-
jedelmében való közlését megkezdjük, ismételve felkérjük az 
illetékes tényezőket, hogy úgy a „Véleményére vonatkozó 
nézeteiket e lap szerkesztőségével közölni, valamint a róm. 
kath. részről történt és történő törvénybe ütköző minden-
nemű visszaéléseket velünk tudatni szíveskedjenek. Lapunkat 
bárkinek szívesen bocsátjuk e célra rendelkezésére. — (Szerk.) 



ket. Egyházunk törvényes képviseletét 1848. 
szeptember 1. nap já ra összehívta tanácsko-
zás végett, hogy megállapi t tassanak azon 
kívánalmak, melyek a törvényben foglalt elvi 
kijelentés alapján, ugy a felekezetek közötti 
teljes egyenlőséget, mint az anyagi igények 
kielégítését biztosítanák. 

A bekövetkezett, édes magyar hazánkat 
s nemzetünket végveszélylyel fenyegető bo-
nyodalmak miatt , a megfelelő megállapodá-
sok nem jöhettek létre. Egyházaink megbí-
zottai hazafias érzéssel kijelentették, hogy 
miután a nehéz bonyodalmak s napról-napra 
komolyabbakká fejlődő körülmények között, a 
nemzeti kormány gondjait s a közálladalom 
anyagi erejét, minden más külön érdekek 
mellőzésével, a haza megmentésére kell for-
dítani : jogaik egész terjedelmében elintézé-
séről egyidőre lemondanak s csak halasztást 
nem szenvedhető egyházi és iskolai szüksé-
geik fedeztetésére terjesztik ki igényeiket. 

Fájdalom, az így, a legszükségesebbekre 
kiterjesztett igények sem nyerhettek akkor 
teljesülést, mert a későbbi uralom semmis-
nek tekintet te magát azon törvényt is, mely-
ben a nemzet és a király7, a bevett vallásfe-
lekezetek közötti jogegyenlőséget és viszo-
nosságot s az egyházi és iskolai szükségletek-
nek az állam közjövedelmeiből való fedezését 
elvileg kimondotta. 

Hogy a mult század ötvenes éveiben, az 
abszolút kormány azon kísérletét, melylyel 
protestáns egyházaink irányában, a méltá-
nyosság és igazság követelményeinek eleget 
teendő, az anyagi segélynyújtást kilátásba 
helyezte, nem fogadtuk el, érthető azért, mert 
ezen segély, semmiféle anyagi előnyökért fel 
nem áldozható önkormányzati jogaink meg-
semmisítését vonta volna maga után. S mi-
dőn 1867-ben, édes hazánk és nemzetünk 
visszanyerte alkotmányát és önrendelkezési 
jogát, midőn a jogfolytonosság elméletére tá-
maszkodva, visszaáll i t tatott az 1848. évi 
XX-ik t.-c. érvénye is : tekintettel az előbbi 
uralomból fentmaradt sok más bajok orvos-
lására, e miat t az állami erőnek, az állam-
kormány és országgyűlés tevékenységének 
nagy lekötöttségére, a mi egyházaink sem 
követelték ama törvény azonnali teljes vég-
rehajtását , hanem megelégedtek a jobb jövő 
reményiében azzal, hogy az 1868. évi LUI. 
törvénycikkben ,,addig mig a vallásfelekeze-
tek egyenjogúsága törvény útján szabályoz-
tatnék", a bevett keresztyén vallásfelekeze-
tek közötti viszonosság szabályoztatott, az 
állami költségvetésbe pedig egyházaink ré-
szére igen szerény évi segély felvétetett. 

Készséggel elismerik egyházaink, hogy 

1867 óta nemzet és koronás király, az or-
szágos törvényhozás utján, több oly törvényt 
alkotott s szentesitett, melyek az 1848. évi 
XX. törvénycikk részbeni végrehaj tásának 
tekintendők. Gondoskodott a népiskolai ta-
ni! ók nyugdijáról s fizetésök kiegészítéséről 
(1875. évi XXXII . t.-c., az 1891. évi XLI I I 
és az 1893. évi XXVI- t.-c), gondoskodott a 
középiskolák s ezek tanára inak dotációjáról, 
nyugdíjazásáról, mely utóbbi törvény hatályát 
a jogakadémiák tanárai ra is kiterjesztette 
(1883. XXX. t.-c., 1894. XXVII. t.-c.). Gon-
doskodott, hogy habár csak szerény 1600 ko-
ronáig, a lelkészi fizetések kiegészíttessenek 
(1898. XIV.) s az 1885. évi, a főrendiház ren-
dezésére vonatkozó VII. t.-c. folytán, részben 
legalább helyet adott egyházi dignitáriusaink-
nak a törvényhozásban. 

Ezen elismerés és méltánylás mellett 
azonban nem mondott le egyházunk azon jo-
gáról, hogy az 1848. évi XX. törvénycikkben 
lefektetett elvek megvalósítását sürgesse, kö-
vetelje. Magában az idézett törvényben gyö-
kerező jog alapján és az 1868. évi LIII. t.-
czikk bevezetésének az egyenjogúság általá-
nos szabályozását kilátásba helyezése, de 
mindezideig elodázása folytán kötelessége a 
magyarországi ágostai hitvallású egyház egye-
temének és az ev. szerint reformált egyház 
egyetemes konventjének, hogy most már a 
magas kormányhoz és törvényhozáshoz for-
duljon, ez országos törvényben minden félre-
magyarázást kizáróan biztosított egyenlőség 
és viszonosság elvének keresztülvitele s az 
anyagi téren felmerült s a viszonosság szerint is 
teljes jogalappal bíró igényeinek kielégítése 
végett. 

Mint eleink megkezdették az 1848. évi 
szeptember 1-ső napjára összehívott értekez-
letükön, mi is igyekeztünk szerves munkála-
tot állítani össze, hogy megállapíthatók le-
gyenek azon kívánalmak, melyek a. törvény-
ben foglalt elvi kijelentés alapján, ugy az 
egyenlőséget és viszonosságot, mint az anyagi 
igények kielégítését biztosithatnák. 

Feltárjuk és kimutat juk azért : 
I., azon sérelmeinket, melyeket az egyen-

lőség és viszonosság elveinek megvalósítása 
alapján kívánunk or vosoltatni. (1848. XX. 
törv. cikk 2. §.) 

II., megállapítjuk azon elvet, melyet az 
egyházunk anyagi dotációjára nézve kívánunk 
megvalósítani, számokban is kifejezve azon 
dotáció összegét, melyet a viszonosság alap-
ján várunk és követelünk. (1848. XX. t.-c. 
3. §.) 



KLSO RÉSZ. 

Jogegyenlőség és viszonosság. 
1848. XX, t.-c. 2. §. 

Az 1848. évi XX. t.-c. 2. $-a szerint, e 
hazában bevett minden vallásfelekezetnek tel-
jes egyenlőség és viszonosság biztosíttatott. 

Követeljük, hogy ez elv teljes egészében, 
minden vonatkf zásaiban végrehajtassák ; sem 
vallásos erkölcsi, sem anyagi téren, som az 
államhoz, sem más felekezetekhez való viszo-
nyunkban nem valósult meg e kijelentés, sőt 
az ide vonatkozó tételes törvények, mint az 
1790 1. évi XXVI. t.-c., az 1868. évi LIII. 
t.-cz., az 1895. évi XLl l t . t.-c. több szakasza, 
ugy közigazgatási, mint igazságszolgáltatási 

• téren, végrehaj tatlan, vagy tartalmából egé-
szen kiforgatva van. 

Minden oly törekvés, az államhatalom-
nak vagy egyes hatóságainak minden 
ténye, mely egy felekezetnek, a többi mel-
lőzésével, kedvez, annak vagy azoknak elő-
nyöket, előjogokat biztosit; visszaéléseit el-
nézi, meg nem akadályozza ; minden oly tö-
rekvés, mely a tételes törvények el magya rá-
zása, helytelen alkalmazása folytán, a haza 
állampolgárainak egyeseit, vagy egész töme-
gét, igaztalan követelések támasztásának szol-
gál ta t ja ki s oly terhek viselésére kötelezi, 
melyekkel azok, épen a törvény értelmében 
nem tar toznak: az 1848. évi XX. t,-c. 2. 
§-ában kimondott egyenlőségi elvekkel áll 
ellentétben. 

Tudjuk mi azt, hogy a történeti múlt 
hazánkban a római katholikus egyháznak és 
főpapjainak kiváló közjogi állást biztosított. 
De midőn számolunk a történeti múltban ki-
fejlődött közjogi viszonyokkal, ugyanakkor, 
a jogosság és viszonosság, valamint a foko-
zatos fejlődés törvénye értelmében kívánjuk, 
hogy a mi egyházaink is részesüljenek a tör-
vényhozásban, kormányzatban, közigazgatás 
és igazságszolgáltatás t. rén megtelelő elbá-
násban. Kívánjuk, hogy egyházi életünkben, 
vallásunk gyakorlatában, iskoláink és egyéb 
intézményeink használatában és fejlesztésé-
ben ne legyünk háttérbe szorítva. Egyenlő 
és részrehajlatlan bánásmódot kérünk és vá-
runk, a jelenre és jövőre, a jogállamtól és 
annak minden hatóságaitól. 

Hogy ez ma nincs igv, mutatja : 
Folyt. köv. 

Kérelem. 
Lapunk ez új esztendővel huszonkettedik 

évfolyamába lép. A mint annak idején ma-
gyarhoni evangelikus egyházunk szolgála-

tá ra alapít tatot t — úgy ma is kizárólag 
evang. egyházunkat szolgálja és akar ja szol-
gálni a jövőben is. Ez egyedüli célja. Es ez 
a cél — közös ! Ugy véljük tehát, jogosult 
a kívánság, hogy lapunknak szellemi és anyagi 
téren való támogatása, pártolása, fejlesztése, 
terjesztése is közös munkánk legyen — mind 
fokozottabb mértékben. Egyházunk életében 
az elmúlt év is nehéz év volt, talán nem 
minden valószínűség nélkül állithatjuk, hogy 
a mostani még nehezebb és fontosabb lesz. 
Megfeszített munkára és kötelességteljesitésre 
van szükségünk. Ezt ugyan azoktól is — és 
azoktól talán első sorban — várhatnók, kik-
nek Isten a módot is. az állást is, tehetsé-
get is megadta. De ha ott gyakran csalód-
nunk igen rosszul esett, — jó és biztató szónál 
egyebet nem nyervén — annál nag}'obb ön-
bizalommal álljunk sorompóba magunk, hogy 
a sok szó helyett egyszer már eredményt is 
láthasson k. 

Evang. egyházunk bel- és küléletében a 
szó legszorosabb értelmében vett egyházi 
munkásságra van szükségünk. Ennek nem 
legutolsó tényezője a sajtó. Ezen a téren 
dolgozunk, küzdünk, fáradunk és — áldo-
zunk mi is lapunkkal. 

A midőn az új év küszöbén bizalommal 
köszöntjük olvasóinkat, egyúttal hálásan kö-
szönjük mind munkatársainknak, mind elő-
íizetőinknek a támogatást , kérve azt — az 
ügy érdekében a jövő évre is. 

Hogy7 lapunk — többek között — hü 
tükre lehessen evang. egyházközségeink életé-
nek, kívánatos és szükséges, hogy az egyház 
életében előforduló minden eseményről lehe-
tőleg gyors tudósítást kapjunk. Kérjük erre 
első sorban a lelkész és tanító urakat , de 
mindazokat is, a kik az egyházi élet terén 
akár tevőleges részt vesznek, akár iránta ér-
deklődéssel viseltetnek. A száraz tényt is 
— a legrövidebben jelezve — köszönettel 
vesszük. 

Midőn végre még megjegyezzük azt, 
hogy lapunk bel életében változás állott be, 
a mennyiben nyomdát kellett változtatnunk, 
a mire szükség azért volt, mert csak ' igy 
voltunk képesek gondoskodni arról, hogy la-
punk előállításában és szétküldésében ne me-
rüljenek fel olyan akadályok, a melyek kö-
vetkeztében beállott há t rá l ta tás és késede-
delem úgy olvasóinkra valamint reánk nézve 
is kellemetlenséggel járt, — vagyunk ismé-
telt kérelemmel: 

Orosházán, 1904. január 7-én 
A szerkesztőség. 



Belföld. 
Kiss János jubileuma Szombathelyen. Lé lek-

emelő ünnepélyt rendezett a szombathelyi „protes-
táns gyülekezet" Kiss János lelkész tiszteletére dec. 
30-án d. ix. abból az alkalomból, hogy nevezett 
lelkész itteni lelkipásztorkodásának 25 évét töltötte 
be. A zsúfolásig megtelt templomban, melybe a 
harangok hivták az ünneplő közönséget, vette kez-
detét az ünnepély. A diszgyülés előtt hálaadó is-
teni tisztelet tartatott Mesterházy László sárvári 
lelkész szolgálatával. Majdan Kassay József, kir. ta-
nácsos, mint a presbyterek seniora nyitotta meg 
a közgyűlést, lelkes szavakkal emlékezvén meg 
Kiss János negyedszázados lelkészi áldásos műkö-
déséről, indítványozva, hogy az ünnepelt az ünnepi 
közgyűlésre meghivassék. Midőn a küldöttség az 
ünnepelttel együtt a templomban megjelent, dr. 
Mezihraszky Kálmán egyháztanácsos őt szép be-
széddel köszönté és a hála szavainak kíséretében 
értékes emléktárgyat adott át a gyülekezet nevé-
ben. Aztán Pálmay Ödön községi tanító és gyüle-
kezeti hitoktató üdvözölve a lelkészt és becses 
emléktárgyat adott át neki a volt tanítványok ne-
vében. Mindkét beszédre az ünnepelt lelkész meg-
hatottan feleit, megköszönvén a kegyeletes ragasz-
gaszkodást és szeretetet, melynek számtalan jelé-
vel találkozott 25 éves lelkészkedésének ideje alatt 
és a mostani lélekemelő ünnepen, ^iz ünnepélyt a 
templomban Mesterházy lelkész szép imával fe-
jezte be. Este 8 órakor 80 terítékű bankett volt, 
melyen Szombathely városának értelmisége szép 
számmal vett részt és melyen lelkes felköszöntők 
mondattak el. Táviratilag s levélben üdvözülték a 
jubilánst Gyurátz püspök, dr. Károlyi Antal, Éhen 
Gyula országgy. képviselők, Kund, Somogyi espe-
resek, Kupprecht Tasziló egyházmegyei felügyelő 
és még sokan. r. 1. 

,,Tévesen bevallott kath. főpapi jövedelmek" c. 
alatt a „M. Sz." arról ad hírt, hogy a kath. főpa-
pok a katholikus kongrua-kiegészités céljából tör-
tént évi tiszta jövedelem — bevallása — hamis. 
Tudvalevő u. L, hogy a kath. főpapság is adózni 
fog a fenti célra. Ezen adózás mértékének megál-
lapításához ismerni kell a főpapok jövedelmét. A 
többféle érsekségek, püspökségek stb. már be is 
küldték a szükséges bevallásokat, melyek közül 
17-et a kongurabizottság is átvizsgált már a minis-
teriumban. Az eredmény a ,,M. Sz." szerint „mu-
latságos'". Kiderült ugyanis, hogy „a dúsgazdag kath-
főpapok . , . jövedelmeik jelentékeny részét elta-
gadták." 

P. o. Az esztergomi érsek 500.000 K. tiszta 
jövedelmet vallott be ; a kongura-bizottság azon-
ban (a beszerzett adatok alapján) évi 620.000 K.-ban 
állapította meg jövedelmét. így járt a kalocsai ér-
sek is, a ki 280.000 K. tiszta jövedelmet vallott be 
(nagy szerénységgel !) de a bizottság ezt is keve-

selte és 522.000 koronát állapított meg. A kongrua-
bizottság elnöke (!) — az egri érsek 60.000 koro-
nát vallott be, a bizottság azonban ezt is megkét-
szerezte és 108.000 koronára kerekítette ki. — A 
nagyváradi püspök 500.000-nyi bevallását a bizott-
ság helybenhagyta. 

Ha mindehhez hozzávesszük azt, hogy a bi-
zottság részéről történt ,,kikerekités'- is csak a ka-
taszteri becslés alapján történt (mert más alapján 
nem történhetett) és hogy ez a kataszteri becslés 
sehol nem felel meg a tényleges értéknek, annyira, 
hogy mikor Wekerle Sándor pénzügyminiszter ko-
rában az egyenes adóról szóló jövedelinet-behozta, 
maga is hivatalosan megállapította azt, hogy a ka-
taszteri becslés a jövedelemnek általában csak 3/5 
részét mutatja (a többi 2/5-ről pedig nem tud) — 
el fogjuk képzelhetni azt, hogy mily nagy mérték-
ben hamis a ,,keresztyén" (é. római) főpapok be-
vallása (ebben is jó példát adván híveiknek.) Te-
kintetbe veendő ezenfelül még az is, hogy az a 
„hivatalos'' kataszteri becslés is — hibás, mert ha 
az átlag a legkedvezőbb számítás szerint 3/5, akkor 
kell lenni olyan számításnak is, a hol ajövedelmek 
csak 2/5, V5, sőt V10 része van felvéve (a minthogy 
úgy is van). 

A nagyváradi püspök 500.000 koronányi be-
vallását elfogadta a kongrua-bizottság. Az összeg 
ugyan eléggé ,,kereken" van felvéve, de a többiek-
hez hasonló „kikerekités1' itt is aligha helyén ne 
lett volna. A püspök úr 180.000 jobb és legjobb 
minőségű katasztrális hold földnek ura. Ha holdját 
csak 10 koronáért is bérbe adja, jövedelme már is 
több a bevallottnál. Hol marad még az államtól 
megváltott regale-jüvedelem stb. stb. ? 

— Hát a mi protestáns püspökeink jövedelme 
— mennyi ? ! Ügy hisszük, — a mi a jövedelmet 
illeti — püspökeink is, papjaink is a fenti összege-
kért szívesen bérbe vennék a kath. főpapság va-
gyonát — ha adná ! De akkor mivel kenyerezné 
le azokat az in akat, a kik most egyházi és nemzeti 
téren oly roppant buzgósággal tolják a szekerét? 
Jogegyenlőség és viszonosság, 1848.XX. — hol vagy ?! 

Értesítés. A tiszai ág. hí tv. evang. egyházke-
rület eperjesi Collegiumának jogakadémiáján az 
1903—1901. tanév 11-ik felére a behatások 1901. 
január 8-tól 19-ig eszközlendők ; az előadások pe-
dig január 23-án veszik kezdetüket. Utólagos fel-
vételnek jan. 20—22-ik napjain dékáni-, azután pe-
dig tanári-kari engedélyivel lehet helye. A kik az 
egyetemekről vagy más akadémiákról a második 
félévre jogakadémiánkra kívánnak átlépni, azoktól 
csupán leckekönyvük előmutatása kívántatik. A 
vizsgálatok határideje január 6—15-ig terjed: A 
jogakadémiai hallgatók általában részesülhetnek a 
Collegium kebelében fennálló tápintézet kedvez-
ményeiben (az erre nézve megállapított dijak a 
következők : ebéd- és vacsoráért a II. félévben — 
január 1-től június végéig — 74 K. ; csak ebédért 



a II. félévijén 40 K.) Az ere érdemesek igényt 
tarthatnak a Collegium által évenkint kiosztatni szo-
kott ösztöndijakra ; valamint a szegénysorsuak tan-
díjmentességre, tápintézeti díj elengedésre s a je-
lentékeny alaptőkével rendelkező „Jogász segély-
egylet'" támogatására számithatnak. A jogakadémiai 
ifjúsági-, valamint a collegiumi nagy könyvtár a 
hallgatóság rendelkezésére áll. Mindennemű felvi-
lágosításokkal szívesen szolgál a jogakadémia igaz-
gatósága. 

Az eperjesi ősi Collegiumának jogakadémiáján, 
— a hazai ág. liitv. ev. vallásfelekezet ez egyetlen 
ily nemű tanintézetén, — az 1903—1904. tanév 
második felében a következő tanárok működnek: 
dr. Miklcr Károly dékán, dr. Flórián Károly, dr. 
Horovit\ Simon, dr. Maurit\ Gyula, dr. E. Nagy 
Olivér, dr. Obetko Dezső, dr. Raffay Ferenc, dr. 
Silávik -Mátyás (rendes tanárok); dr. Horovify 
hnre, dr. Máriássv Béla, dr. Stfchló János (magán-
tanárok.) A Il-ik félévben 33 tantárgy adatik elő. 
Az 1903 4. tanév első felében a jogakadémián 224 
hallgató volt beirva, ligy, hogy a hallgatóság lét-
száma tekintetében ez a tanintézet a hazai tiz jog-
akadémia között a legelsők közé emelkedett. A 
hallgatók között volt: I-ső éves 75; ll-od éves 74; 
Ill-ad éves 37 ; IV-ed éves 31 ; tanfolyam hallga-
tása nélkül miniszteri engedélvlyel vizsgázó 7. Az 
1903 4. tanév első felének bevégeztével 15 joghall-
gató nyert végbizonyítványt. Az akadémiai ifjúság 
egyesületei: a jogász-testület, segélyegylet, túris-
taegylet és vivó-egylet, élénk működést fejtet-
tek ki. 

Bel missió. A szepesbélai ev. ifjúsági egyesü-
let dec. 28-án tartotta meg karácsonyfa-ünnepélyét, 
a melynek szép sikerét nagyközönség biztosította. 

A „Sárospataki Lapok" felelős szerkesztője, 
dr. Tüdős István az 1904. évre szerkesztő társul 
Zoványi Jenő sárospataki theol. tanárt nyerte meg. 

Külföld. 
A német sociálpolitikának egyik leggeniálisabb 

és legmaradandóbb alkotása „a munkásoknak bal-
l e t , betegség és teljes munkaképtelenség elleni 
tömeges állami biztosítása, s annak betetőzéseként 
a „polgári törvénykönyv." Nem kevesebbről, mint 
a tömeg nyomorának enyhítéséről s az iránta való 
részvétnek kodifikálásáról van itt szó. Sőt Biilow 
a német birodalmi kancellár csak nem rég kijelen-
tette, hogy Németország soeiálpolitikai törvényho-
zása a jövőben sem fog megnyugodni, s megfogja 
teremteni „a munka aristokratiáját." Azt olvasom 

h o g y a biztosítást élvező m u n k a k é p t e l e n e k száma 
994774, az elaggottak száma 412096, meghalt vagy 
k i v á n d o r o l t 258455. Biztosítás címén kiadott az ín_ 
tézet 1230769 márkát, A munkásoknak tömeges 
állami biztosítása egyik legjobb eszköze azok 

anyagi, erkölcsi és sociális emelésének. E tekintet-
ben Németország soeiálpolitikai törvényhozása 
mellé még csak Anglia helyezhető a kontingensen. 
Nálunk is Darányi minisztersége alatt igen szép 
fejlődésnek indult a sociálpolitika. A mi meggyő-
ződésűnk is az, hogy a sociálismus túlzásai csakis 
erős és céltudatos sociálpolitikával győzhetők le 
most és mindenkoron. így találja meg az evangé-
lium a szegényekhez is a maga útját. 

.4 stras^burgi Vilmos császár-egyetemen a f. 
téli félévben a hallgatók száma 1322. Az előző 
nyári félévben volt 1133, s a télin 1201. Ebből 176 
a kath. theol. fakultás és 57 a prot. theol. fakultás 
hallgatója. A prot. theológusok száma az utolsó 3 
félévben állandóan apadóban van. A legutolsó nép-
számlálás szerint Straszburg városa lakosainak évi 
szaporodása 3000 lélek, ugy hogy az 1895—1900. 
években a katholikus lakosság 9385 s a protestáns 
6294 lélekkel szaporodott.. Összehasonlítás okáért 
megemlítjük, hogy a dorpati (Jurjew Oroszország-
ban) tudományegyetem jelen félévi hallgatóinak a 
száma 1850, az előző évben volt 1738. Ebből ben-
szülött orosz 1396, s csak 447 a 3 keleti tartomány-
ból való. Vallásfelekezetiség szerint a hallgatóságnak 
1157 tagja az orosz-orthodox, 182 az evang., 72 a róm. 
katli., 6 a gregoriánus, 1 a baptista s 132 az izraelita 
hitvallást követi. Forrásunk felpanaszolja, hogy az 
egyetemet legújabban az orosz papi szemináriumok 
elégtelen előképzettséggel bíró tagjai árasztják el 
igen nagy számmal. Az ev. theológusok száma 
145, az előző félévben 133. Az előadási nyelv ki-
zárólag a theol. fakultáson a német, a többieken 
az orosz. Egyháztörténettanára Kvacsala és egyetemi 
könyvtárosa Zabler magyarhoni illetőségűek. Az 
egyetem teljes russifikálása az orosz propaganda 
szellemében most már csak idő kérdése. 

Brandenburgban, a potsdami államkormány 
kezdeményezésére több városban, a hol a munkás-
osztály tömörebb alakban lakozik, kísérletet tettek 
nyilvános népkönyvtárak és olvasók létesítésére 
s az eredmény kielégítőnek bizonyult. Az ifjabb és 
idősebb munkásosztály számos tagja azóta az al-
kohol szolgálata helyett e könyvtárak és olvasók 
helyiségében tölti az idejét, miveli a lelkét és nem 
rontja meg egészségét. Ily népkönyvtár és olvasó 
van többi közöti Teltowban, Eberswaldéban, Bran-
denburgban és másutt, s legújabban létesült ilyen 
Spandauban is. a hol a várositanács rendelkezé-
sére bocsátott a népkönyvtári bizottságnak ilyen 
helyiséget, segédkező személyzet ingyenes szol-
gálatot teljesít s a tehetősebbek könyv-adomá-
nyokkal gyarapítják a dicséretes mozgalmat. Né-
pűnk miveiése egyik elsőrangú feladatunk, s a 
munkás anstokratia megvalósulása a közel jövőnek 
megoldandó feladata. Jelenkorunk sociális történeti 
állapota hangos szóval követeli a munkás osztály-
nak Anglia és Németország mintájára való erköl-
csi, értelmi és vagyoni emelését. Az iskolák és 



egyházak a munkások erkölcsi és értelmi, s a 
sociális törvényhozás azok gazdasági állásának 
emelésére vannak hivatva, mely processusban azon-
ban nagyrésze van a társadalomnak is. A munkás 
osztály sociál-politikai állása Angliában és Német-
országban, a mint Nostit\ meggyőzően kimutatta, 
máris emelkedőben van. Művéből megtudjuk, hogy 
az összes proletárok egy negyedrésze a felsőbb réte-
gekből való a mi más szóval kifejezve hatalmas 
tiltakozás a Marx-Engels-féle u. n. „Verslendungs-
theória" ellen. 

A hassiai bei-missziói egyesület múlt év nov. 
10. és 11, napján ülte meg nagy ünnepségek kö-
zött fennállása 25 éves jubiJleumát, a melyen az 
állami, egyházi és városi hatóságok képviselői is 
szép számmal megjelentek. Az ünneplések Röschen 
freisuseei lelkész előadásával vették kezdetüket a 
nevelő egyesületek áldásos munkásságáról. Nehe-
zebben megyen a munka a tanulóknak a falvakon 
való elhelyezésével, inig a városokban könnyebben 
oldható meg e kérdés az egyes családok buzgosá-
gából. -Majd Diekmann rodheimi lelkész a belmissió 
művéről tartott nagyérdekü és tanulsiígos előadást 
a vallás és kon firmát iói oktatásnál és hangsúlyozta 
a belmissiónak a gyermekekkel való megkedvel-
tetése szükségességét és ev. fontosságát. A jubilá-
ris gyűlés az ev. munkás egyletek szövetségének 
nagyobb segélyt szavazott meg munkás sociális 
tanfolyamok szervezésére. Az ünnepi istentisztele-
ten Drews giesseni tanár Máté 9, 12. lo v. felett 
prédikált. Az esti gyűlésen Stamm és Schlosser 
lelkészek a bel missiói egyesület 25 éves történeté-
ből ragadtak ki érdekes, tanulságos és lélekemelő 
mozzanatokat. A következő napon wjfoer gladbaebi 
lelkész, az az ismeretes belmissiói missionárius a 
tekintélynek és kegyeletnek a népélet körében 
való fejlesztéséről tartott nagyobb liatásű előadási, 
Azt fejtegette közelebbről, hogy egy keresztyén 
nép közösségi életére nézve az egyetlen változat-
lan tekintély a Jézus Krisztus. Krisztus tekintélyére 
alapúi a ház és iskola, az állani és egyház, s a 
társadalom s a népélet tekintélye is. A nagyér-
dekű előadást élénken megvitatták, s több ponton 
üdvösen kiegészítették, A tekintély tényleg minden 
egészséges kultúrállak természetes előfeltétele, s 
a népek művelődésének emelkedésével a tekintély 
formája is megtinoniul. Főbb fokozatai a félelem, a 
hit és az értelein. A tekintélynek határai a népek 
és nemzetek vallásos erkölcsi, értelmi, állami és 
gazdasági fejlődésében vannak egészen természet-
szerűleg megadva. 

A rejfirmkaiholici^mus ügyében az ismert 
nevű Mi'tller kath. lelkész, a „Renaissance" (vallási 
értelemben véve) c. folyóirat szerkesztő-kiadója 
egy érdekes és felette tanulságos magánb3SZélgé-
tésről értesít, a melyet Nicotera müncheni pápás 
nuncíussal folytatott a reforincatholicizmus ügyé-
ben. Nevezett nuncius a reformkathülicizmus tár-

gyi fejtegetéseibe vele nein is bocsátkozott, s 
már eleve elitélte „a reformerek (Krauss, Ehrhard, 
Schell és mások) erőszakos s meggondolatlan fel-
lépését. „IIa volnának is bajok az egyházban, azok 
orvoslása vagy eloszlatása a nuncius szerint kizá-
rólag a hierarchia tiszte és feladata. Az egyes tu-
dósok védelmezzék meg az egyházat s ne kriti-
zálják azt, mert azzal csak aláássák a híveknél az 
irántavaló tekintélyt s kiszolgáltatják azt az ő el-
lenségeinek. S nem is rosszúl áll az egyház dolga. 
Az osztrák és francia kitéréseket ellensúlyozza a 
sok konversió Angliában. A klérusnak az egyházi 
hatósággal egyezőleg kell éreznie és .írnia, a mi 
más szóval annyit jelent, hogy (Jansen ultramon-
tán történetírása szerint) a hierarchia és a dogma 
korrigálja, s lia kell pótolja a történetet. Ha van-
nak reformáló javaslatai, úgy azok nem a nyilvá-
nosság elé valók (Rónia mindig félt tőle!), hanem 
csak zárt beadványokban az illetékes egyházi ha-
tóságokhoz intézendők. (S ez volna a valódi tudo-
mányos kutatás!). Hallgatni és várni arra, a mi 
felülről jön (majd, hogy az ismeretes katonai for-
mulát nem használta a bíboros főpap!) ez minden 
bölcsességnek veleje a kath. egyházban I Nicotera 
azonban még tovább is ment. Azt mondotta : „maga 
a pápa a\ egyhdki ex cathedra csalhatatlanul 
beszél s ki tudományos vitatkozásokba nem bo-
csátkozhatik." Mert hát ,,igy volt az mindig, ig y 
kell annak lenni, s ez a fődolog !" Szomorúan ér-
dekes az a körülmény is, hogy a liberális „XX-ik 
század" szerkesztőségétől Dr. Bumüller.; a lelkész 
egészségi okokból visszalépett., s helyét Möndel, 
egy müncheni művelt laikus foglalja el. Íme igy vé-
geznek Romában a XX-ik század hajnalán a né-
met reformkath, tudományos törekvésekkel! Mi 
azt megjósoltuk, s ennyiben a hierarchiai rendszer 
megítélésében nekünk fényes elégtételül szolgál. 

A vatikáni levéltár köréből érdekes dolgot kö-
zöl a „Chr. der Chr. AV.-' legutóbbi száma. Azt ol-
vasom többi között, hogy a német tört. intézetnek 
eddigi igazgatója, Schulte tanár Rómában, a vati-
káni levéltárban érdekes okiratra akadt a X VI. szá-
zad bűnbocsánati vitáihoz, a melyek közzététele 
azonban kellemetlenül érintette a canossai egyház-
házpolitikai utón lévő német politikát. E közben 
Schulte tanár helyét Kehr tanárral töltötték be, a 
minek megtörténtét a milánói jól értesült Carrière 
ultramontáu machinátiókra vezeti vissza. Miután a 
centrumpárt ezidő szerint a legerősebb politikai 
párt a német birodalomban, kormányának a legna-
gyobb figyelemmel, kell lennie a kath. egyház s 
annak papságával szemben. Különben Comére ab-
ban a nézetben vau, hogy az újonnan felfedezett 
okiratok nem sok uj adatot tartalmaznak a refor-
máció egyengetése külső történetéhez, s maga a 
vatikáni folevéltáros Elirk páter sem volt ellene 
azok publikációjának. Mint lialjjux, ezek az okira-
tok a Fugger-féle ágostai bankház szerepet tárgyat-



ják az ind tilgen ti ák pénzért való árulgatásában, a 
minek tudvalevőleg az e bankháznál erősen el-
adósodott Albrech mainzi érsek voll a „főbizomá-
nvosa/' Ezek a vatikáni ügyiratok, levelezések a 
Euggerek háza és a vatikán között az indulgentiák 
tárgyában, a melyből teliát világosan íog kitűnni 
az, hogy Róma a XV. és XVI. század Rothschild-
jait is szívesen látta, mihelyt az ő érdekeinek elő-
mozdításáról volt szó. Az okiratok ennyiben az in-
dulgentiák vitájához rendkívül érdekes chronoló-
giai adatokat tartalmaznak. Azt is olvasom továbbá, 
hogy a szent szék allevéltárosa, Denijfe páter a 
dömések rendjéből ,,Luther és a lutheránusok" c. 
alatt legközelebb olasz nyelven kiadott művét X. 
Pius pápának személyesen nyújtotta át, a mely az 
olasz lapok kritikai ismertetése szerint a konver-
lita moesshez hasonlóan szenvedélyesen tör ki 
a ret'ormátió német megindítója, a népszerű Luther 
ellen. Német fordításában Luther születésnapja óta 
ismeretes a német birodalomban. Behatóan ismer-
tette Harnach a „Theol. Lit. Ztg."- - Seebèrg a „Kreuz. 
Ztg" és Bauer .1. a ,,Chr. W," s pápás színezettel 
szóllott róla a német „Germania" is nov. 10. szá-
mában. Úgy látszik tehát, hogy Luther Janssen hír-
hedett művének megjelenése óta egyik legkedvel-
tebb alakja az ultrarnontán történetírásnak és pe-
dig abban a szellemben, a melyről kora pápás tör-
ténetgyártóira való célzással (Lek, Cochläus, 
Wimpina és mások) már maga Luther azt mon-
dotta, illetve azt így jellemezte : „Was an uns böse 
ist, das nützen sie auf, des andern guten aber ge-
schweigen sie.u A dologban csak az a csodálatos, hogy 
épen X.. Pius pápa fogadta el e müvet, a ki magát 
legelső nov. 9. allocutiójában „a népek által várva 
várt vallásos pápának mondotta az eddigi politizáló 
pápákkal szemben". Úgy látszik nekünk, hogy az 
ő békepolitikája is csak atléle paxos Leo-ftle po-
litika, amelylyel ámítják magukat és másokat most 
és mindenkoron. 

Néhány schweic\i leikés\ és különösen az 
egyháztörténelem tanárának (Egli) kezdeményezé-
sére. a lelkészek elhatározták, hogy a XX. szá-
zadtól kezdve megírják egyházközségeik történetét 
és ennek egy kéziratát a kantonok közkönyvtárá-
nak adják át. A munka tárgyai lesznek : az egy-
házközség életének legfontosabb eseményei, nép-
szokások, hagyományok, babona maradványai, szó-
val minden a mi említésre méltó, helyet talál ezen 
évkönyvekben. (Ilyformán minden lelkész nemcsak 
utódjának, hanem a művelődésnek, történelemnek 
is nagyszolgálatot tehet. Egyesek — tudomásunk 
szerint kevesen — nálunk is működtek és 
dolgoznak ma is ily irányban. Kívánatos volna 
azonban, hogy ez a munka általánosittassék.) 

A németalföldi református egyház legutolsó 
egyetemes synodusa egy odavágó folyamodvány 
alapján tárgyalta azt a kérdést, vájjon nők bocsát-
hatók-e a lelkészi pályára. A folyamodványt I)r. Gre-

mer kisasszony adta be. Az előadók (a leydeni és 
ulrechti fakultások theol. tanárai) mindketten pár-
tolták a folyamodványt. A szavazásnál azonban 10 
szóval 9 ellenében megtagadtatott a kérés telje-
sítése. (A kérdés elég érdekes és fontos. Hogy a 
lelkészi pályának a nők számára való megnyitása 
végeredményben kárára vagy hasznára volna-e egy-
házunknak, arra nézve — mint e fenti példa is 
mutatja — nagyon elágazók a vélemények. A 
thema nagy horderejűvé lehet a szocziális kérdés 
szempontjából is és nincs kizárva, hogy előbb-
utóbb a mi hatóságainknak is kell vele foglalkoz-
niok.) 

Eperjes. 
Dr. Szlávik Mátyás, 

I roda lom. 
„Debreceni Protestáns Lap". A m a g y a r 

református egyház egyetemes konventje a magyar 
országgyűlés képviselőházához fölterjesztést inté-
zett az állami tisztviselők fizetésének rendezése 
alkalmából a református felekezeti tanárok és taní-
tók íizetésének állami kiegészítése tárgyában. 

Ebből közöljük a következőket. 
„Mély tisztelettel kérjük a nagyméltóságú 

kormányt és a törvényhozás mélyen tisztelt házait, 
méltóztassék az állami tisztviselők illetményeinek 
ujabb szabályozása tárgyában hozandó törvénynyel 
kapcsolatban szintén törvényhozásilag intézkedni 
az iránt, hogy iskolai önkormányzati jogaink épség-
ben tartása mellett 

a) az 1893. évi XXVI. t.-c. akként módosittas-
séR, hogy népiskolai tanítóink íizetésének állami 
kiegészítése mindenkor az állami tanítók fizetésé-
nek mértékéig történjék ; 

b) az 1883. évi XXX. t.-c. alapján középiskolá-
inknak olyan államsegély biztosittassék, a melylyel 
gymnasiumi tanáraink fizetése az állami tanárok 
illetményeivel egyenlő mértékben és azonos elvek 
szerint rendezhető legyen, vagy amennyiben az 
államsegélynek az 1883. évi XXX. törvénycikkben 
megszabott feltételei az államsegély emelése foly-
tán gymnasiumaink autonomikus jellegét veszélyez-
tetnék, a tanári fizetés rendezésére szükségessé 
vált ujabb államsegély egyenesen az 1848. évi XX. 
t.-c. alapján s esetleg a lelkészi fizetés kiegészíté-
sére vonatkozó 1898. évi XIV. t.-c. analógiájára 
biztosittassék. 

Az a feltétel ugyanis, amely mellett az ál-
lam anyagi támogatását kérjük és elfogadhatjuk, 
iskolai önkormányzati jogaink épségben tartása. 
Ez autonomia volt iskoláinknak a viharos időkben 
védő bástyája, a békés korszakokban pedig tejlődé-
sök alapja, ez biztosította erős nemzeti jellegü-
ket s ez nyitotta meg számukra az áldozatkészség 



tápláló forrásait. Áz önkormányzati jogok néil I 
nem volna értelme egyházunk tanügyi célokra 
hozott nagy áldozatainak s iskoláink lassanként 
leszakadnának az egyház testéről, a melyhez most 
mindenestől hozzá tartoznak, üe meg is vagyunk 
győződve, hogy a magyar államnak semmi érdeke 
sem kívánja iskolai önkormányzatunk csorbítását 
s nem hisszük, hogy az állami törvényhozás mi-
dőn református iskoláink negyedfél százados 
kulturális szolgálatait méltányolva, ez iskolákat 
anyagilag erősíteni akarná, ugyanakkor legnagyobb 
erősségüktől, önkormányzati jogaiktól megfosztva, 
gyengitésökre törekednék. Ugyanezért egyházunk 
jogos kérelmét,mint nemzeti ügyet a nagyméltóságú 
kormány és mélyen tiszteit törvényhozás jóindula-
tába bizalommal ajánlva, mély tisztelettel vagyunk a 
Budapesten 1903. évi junius 3—tí. napjain ülése-
zett ev. ref. egyetemes konvent 21. jegyzőkönyvi 
számú határozatából a magyarországi ev. ref. 
egyetemes konvent elnöksége. 

„Magyar Szó". ,,H.osszu esztendőkön keresztül 
abban az állásban, a.íiáLyet Zsilinszky betölt, már 
régen v. b. t. t. lenne, — ha történetesen nem 
lenne protestáns. Mert protestáns, azért mellőzik 
és mellőzték eddig, _ 

Bármily különösen hangzik, ez nem mondva-
csinált sérelem. Nem a felekezeti türelmetlenség 
megnyilatkozása. A katholikiis püspökök, ha kér-
ték, ha nem, mind valóságos belső titkos tanácso-
sok lettek. Protestáns püspök eddig ínég egy sem 
lett v. b. t. t. Tiszteletreméltó egyéniségük, elő-
kelő rangjuk és hazafias, nagy érdemük méltóvá 
teszik őket a királyi kituntetésre. Es még sem 
lettek v. b. t. t.-ok. Miért ? Nem pusztán a tények 
megállapítása tehát, ha azt mondjuk, hogy a 
protestánsokat mellőzik ?" (Mi ismételten felpana-
szoltuk már ezt.) 

A „Cirkevné Listy" 1903. Nov. s D e c e m b e r b e n 
megjelent két számában következő cikkeket talá-
lunk : „Milyen szellemben igazgatják a magyarhoni 
ev. egyházat' a cime a novemberi szám vezér-
cikkének, melyben szerző kifogásolja az 1891—91-iki 
zsinat által megszabott engedelmességet az egy-
házi felsőbbség (egyet, felügyelő, püspök, kerül, 
felügyelő, esperes, esp. felügyelő, pap, helyi fel-
ügyelő s konvent) irányában. A zsinati törvények 
az egyház szolgáit — úgymond — az egyház uraivá 
tették. Krisztus Urunk nem kormányozott parag-
raphusokkalMagyarországon azonban csupa szabály-
rendelet, utasitás, meghagyás, személyes felelős-
ségre vonásból áll az ev. egyházi igazgatás, s 
aztán még fegyelmi eljárás, ítélet s elítélésből. A 
cikket Hlavács Milán irta, kinek eszmejárását a 
szerkesztő megcsiilagozza azzal a helyes észrevétel-
lel, hogy azok az utasítások, eljárások, Ítélések 
stb. helyén valók, ha Krisztus szellemében s Isten 
országa érdekében történnek. 

A decemberi szám vezércikke : 7rof 1848. XX. 

t.-3-c.-rol beszél még pedig a „Magyar Szó" azon 
szellőmében, hogy az állam segélyese méltányosan 
és igazságosan az ev. egyházat is, de a protestáns 
autonómiának legkisebb csorbítása nélkül s fájlalja 
cikkiró különösen az ev. iskolák államosításának 
hitéleti karát s sürgeti az egyházi adó reformját. 
— Mindkét számban Hviezdoslav „Racheljé"-nek 
jellemzése folytatódik s befejeződik (irta .• Maliak 
József), nemkülönben bevégzi Kovalevszky és 
Werbőczy Tripartituma alapján „Az egyházi s 
világi Ítélkezés főbb elvei" cimü ismertetését. — 
Mockó János is ir„Tranoscius egy énekéről, Bella 
Method pedig az elhalt Bella András tábori papról 
emlékezik meg melegen. Bújna Mártonnak, a hon ti 
ev. papi értekezlet alkalmakor mondott lelkes 
gyónási ^beszédét is hozza a lap. Az egyetemes 
gyűlésről, az országgyűlésről (a feJekezetiség jogai 
mellett áltást foglalt iiszáról), az amerikai totókról 
(kiknek itthonn — úgymond — kiüldözött vezérei 
Amerikában áldásosán működnek), turóci s tren-
cséni ev. egyházi sérelmekről, a Kuttkán — a tót 
mellett —magyar istentiszteletet is — kétségkívül 
helyénvalóan — nem gátló egyházi elnökségnek a 
Cirk. L. szerint helytelen eljárásáról és még sok 
egyébről olvas mik elmélkedést, s tudósitást a Cirk. 
Listy e két számában. A sok között két dologról 
szólunk még. Egyik a Tranoscius-egylet működése, 
mely lankadatlan. A Trannscius egylet uj naptára 
(14-000 pédányban) már elfogyott ; nagy kelendő-
ség követkézteüen liaiarozatOa ment, üogy jövő-
ben lö'OOO peldanyban nyomattassék a naptár s 
az egylet 50—50 koronaval fog díjazni 1—1 jó 
elbeszelést (vagyis 1JJ koronával ketcoty; kiadja 
ivadiecsik bnaiat alalt lévő ep. textusu beszédjeit, 
s még előbb Leszka együazi beszedjeit, bzlavik 
János koníinn. könyvet, Banyl Mátyás : „Tnstiss 
ima facies"-ét tótul s tervbe vette az együázilag 
érdemeket szerzett tót lérliak arcképcsarnokának 
összeállítását s az egylet munkálkodására alkalmas 
tágas Helyiségnek megszerzését. - Szóval Tranos-
ciuaéknal nem henyélnék, de serénykednek. 

A másik dolog, mit említeni akkunk : a 
& cseh evangélikusok összejövetele, melyet szükségessé 
tett azon r. katn. csen vad, hogy a cseh evangéli-
kusok csatlakozván a ,,Los von Rom" mozgalom-
hoz a porosz király" erdekében dolgoznak. A 
váddal szemben a cseh evangélikusok kifejtik 
álláspontjukat, mely is abban alt, hogy ők, t. i. a 
cseh evangélikusok semmiféle politikai pártot nem 
képeznek, képezni nem akarnak . . . de azért 
valiasilag s egesz liussita dicső cseh multjukhoz 
is híven . . . a papismussal szemben . . . élő 
megtestesítői akarnak lenni az „El Rómától" szóló 
igenek, . . . főtörekvésök volt s lesz továbbá a 
cseh nemzet szabadságát, miveltségét, boldogságát 
és dicsőségét telles eroool elősegíteni, . . . a mellett 
azonban a jő viszonyt a többi nemzetekkel, szomszé-
dokkai, í^y alnémetekkel is — épen a cseh nép 



javára ápolni s fenntartani''. Önérzetes s okv;-s 
beszéd ! Krupec István. 

„Előfizetési felhivás". Az 1904-ik év é l é é v e l 
Két kötetből álló Bülcsészettörténet kiadását kez-
dem meg s arra a jövő hó 15-ig előfizetést nyitok. 
Az első kötet a filozófia ókorát, a második az új-
kort öleli fel s a könyebb kezelhetőség végett 
mindkét kötet két részből áll, amelyek mindegyike 
15—20 iv terjedemü leend, úgy hogy az egész 
munka köriilbelöl 70 ivet tesz ki. 

Az I. kötet első része, melyet január máso-
dik felében fogok az előfizetőknek szétküldeni, a 
Bevezetésen kivül a ókori Bölcsészettörténetnek 
Thalestől a Sokratikusokig terjedő időszakát 
targyalja. 16 iv terjedelemben. A munka szellemét 
s tárgyalásmódját illetőleg magára a könyvre uta-
lok : itt csak annyit tartok helyén valónak jelezni, 
hogy igyekeztem közérthetően, tehát úgy irni, 
hogy mindenki, a ki e tárgy iránt érdeklődik, a 
legspeciálisabb részleteket is nehézség nélkül 
olvashassa. De e mellett nem ke vésbé törekedtem 
arra is, hogy lehető hü részletes képet nyújtsak a 
filozófiai elméletekről s azoknak a későbbi és 
jelenkori elméletekkel összefüggéséről. E két szem-
pont figyelembe vételével azt akartam elérni, hogy 
a megjelenendő munka a bölcsészettörténeti elő-
adások kézikönyvéül szolgálhason, de alkalmas 
legyen arra is, hogy a filozófiába bevezesse s a 
funtosabb kérdések iránt történeti alapon tájékoz-
tassa mindazokat, a kik a tudományok tudománya : 
a bölcsészet iránt érdeklődnek s azzal kissé be-
hatóbban akarnak foglalkozni. 

Az első rész előfizetési ára 3 korona s 
ugyanannyiért rendelüető meg egyenként a többi 
három rész is, amelyek 6—8 hónapi időközökben 
jelennek meg, amennyiben t. i. ezt a közönség 
támogatása lehetővé teszi. 

Az előfizetési összeget 1904. január hó 15-éig 
hozzám, vagy a főiskolai nyomda cimére kérem 
küldeni s egyúttal jelezni, hogy a megrendelő a 
másik háromrészre is kivánja-e magát előjegyez-
tetni. Az expediálást a 3 K. előzetes beküldése 
mellett január hó második felében keresztkötés 
alatt bérnientesen eszközlöm; azonban a megje-
lent részeket, tehát az elsőt is, kivánatra utánvét-
tel is készségesen küldöm. Megjegyzem még, hogy 
egy-egy rész bolti ára 4 korona leend s az előfi-
zetési idő lejártával a hozzám küldött megrende-
léseknek is csak ez ár mellett tehetek eleget. 

Pápán, 1903. dec. 18. 
Dr. Horváth József, 

apápai ev. rei. theologia akadémián 
a filozófia ny. r. tanára, 

„Sárospataki Lapok." (XXlil. 1.) „Uj év régi 
nyomorral." Dr. Tudós István. „Levél a szerkesz-
tőhöz,', Uray Imre. „A ref. theol. akadémiák múlt 
évi működése," Sz, B. J. „Emlékezés Árvái Jó-
zsefre." Kadacsi György. „Az apostolok cselekede-
teiről írott könyv," Harsányi István, stb. 

„Debr. Protestáns L a p * (XXIV. I.) „Í9Ö4. já-
rnál" 1." ürőss Lajos. ,,A magyarországi evange-
üum szerint reformált és ágostai hitvallású evan-
gélikus egyházak véleménye az 1848. évi XX. t.-c-
végrehajtásáról' (folyt.) ,.Jegyzetek," Ny. L. „A 
törvénytervezet adóreformja," Dr. Balhazár De-
zső. stb. 

„Protestáns Egyh. és Isk. Lap." „Az a m e r i k a i 
református magyarokról." Pokoly József. „Nemes 
sziv és erös jellem," Ravasz Árpád. „Újesztendei 
ének," „A konvent és a prot. egyházak dotációja," 
Sz.—i. stb. 

„Dunántuli Protestáns Lap." ,,Felhivás előfize-
tésre," A szerkesztőség. „A banai ev. ref. egyház 
rövid története," Sebestyén Dávid. „Önálló életre 
vezetés," Fülöp Gyula. „Ujhodásunk," Kiss An-
tal. stb. 

T u d n i v a l ó k . 
Elvi jelentőségű határozat 

a lelkészi jövedelem kiegészítésére utóbb szerzett 
igénynek bejelentése tárgyában. 

(Közzététetik a m, kir, vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1903. évi 48546. sz. rendeletével,) 

Az 1898 évi XIV. törvénycikk 2 - 3 §á-ból 
folyólag megengedem, hogy az oly 1898 évi előtt 
rendszeresített lelkészségek, melyeknek jövedelme 
az 1898. évi XIV. t. c. hatályba léptekor az 1600 
koronát meghaladta s így az idézett törvény 3. 
§-ában foglalt bejelentési kötelezettség alá nem es-
tek, az esetre, ha ezen jövedelmük az idők folya-
mán akár a népesedési, akár a gazdasági viszo-
nyokkal összefüggő és a törvény 15. §-a értelmé-
ben el hem hárítható állandó természetű okokból 
annyira csökkenne, hogy a törvény 2. §-a értel-
mében jövedelmük kiegészítésére immár igényt for-
málhatnak, hozzám bejelentessenek s az illető 
egyházközségek az adott viszonyok szerint kiállr 
tandó uj dijlevélhez (hiványhoz) az 1898. évi XIV. 
t. c. 14. §-a értelmében hozzájárulásomat kérel-
mezzék. Fentartom azonban magamnak a jogot, 
az előforduló eseteknek egymástól független bírá-
latára, oly annyira, hogy egyik eset a másikra 
praecedensül nem szolgálhat. 

Eleve kijelenteni egyúttal, hogy az ily lel-
készségeknek jövedelmi kiegészítésére való igénye 
tekintet nélkül a jövedelem csökkenés időpontjára, 
csak a bejelentést követő utalványozási időszak-
kal veheti kezdetét. Az említett lelkészségek beje-
lentése körül követendő eljárás tekintetében meg-
jegyzem : 

1. A lelkészség keletkezésének ideje az egy-
házi hatóság által igazolandó. 

2. A lelkészség jövedelem bevallási (B) ivbe 
az 1898. évben érvényben volt dijlevéllel (hivány-
nyal) és egyéb alapokmánnyal biztosítod és az 
1898. évben tényleg befolyt jövedelmek veendők fo 



A jövedelmek bevallására és igazolására néz-
ve a törvény végrehajtása tárgyában 189S. évi 4433. 
ein. sz. a. kelt körrendeletben foglaltak irányadók. 

3. A levonható kiadások ugyancsak az 1898. 
évi alapon vallandók be és az imént hivatkozott 
végrehajtási körrendelet határozmányai szerint 
igazolandók. 

Megjegyzem, hogy a segédlelkésztartási költ-
ség az 1900. évi 95722. sz. a. kelt leiratomban fog-
laltak alapján levonás tárgyát nem képezheti. 

4. A lelkészi dijlevél (hivány) és egyéb alapok-
mány eredetben vagy hiteles másolatban a bevallási 
ivhez csatolandó. 

5. Az 1896. évtől kezdve beállott jövedelem 
növekedésről és csökkenésről egy szabályszerű 
módon igazolt és megfelelő bizonyítékokkal felsze-
relt részletes kimutatás szerkeztendő. Ehhez mel-
lékelve bemutatandó az egyházközségnek 1898. 
évre, nemkülönben a bejelentés évére szóló költ-
ségvetésé is. 

6. A levonható kiadásokban beállott változás, 
illetőleg a bejelentés évében fennálló tényleges 
állapot a 3. pontban mondottak szerint és az ot-
tani bizonyítékon egyúttal igazolandó. 

Budapest, 1903. november hó 28-án 
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Az 1902 . évi verseczi ipar és gazdasági kiàllitâ-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
: = első délmagyarországi = 

orgona-épitő műintézet 
. , (villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
Szállít kitűnő, legújabb 
rendszer szerint készí te t t 

= pneumatikus := 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb á rak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
^ Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi 
^ mel kitüntetve. 
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Országh Antal 
orgona-készitö Nagyváradon. 

Elvállal és készit a legújabb viv-
= = = = = mányu = = = = = 

c s ö - p n e u m a t i k u s 
és 

gépezetes orgonákat 
kúp rendszer szerint. 

Öreg orgonákat átalakít és javit jutányos 
árban 

= Sa já t gyá r tmányú = = 

i s k o l a h a r m ó n i u m o k a t 
raktáron tart 

s elad mérsékelt árért. 
1 2 - 1 
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H O N I G F R I G Y E S 
gőzüzemre berendezett 

harang, érczöntődéje, szívattyugyára 

Arad, Rákóczy-ütcza 11—28. szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 40°/o 
súly és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitűnő jó hang és tartóssá-
gáért 10 évi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés f e l -
! 

érem-
3 - 2 7 * 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelések és 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak forgatható vasszereíésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély /elülfi-
zetés mellett uj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes árlapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 
1 2 - 1 

Nyomatott Pless N. könyvnyomdájában Orosházán. 


