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Vallásfelekezetünk iskolai szükségletei 
és a „Vélemény. ' 

— .-vdalék az 1848: XX. t.-c. végrehajtásához. — 
irta: Dr. Flórián Károly eper jes i jogakadémiai tanár. 

A kiküldött vegyes bizottság már régen 
megszerkesztette a „Véleményt" az 1848 évi 
XX. t.-c. végrehajtásáról. Sőt már küldött-
ségileg át is adták azt a miniszterelnöknek. 
Az egyházi lapok és a „Magyar Szó" is kö-
zölte volt a memorandum szövegét, mel}Tet 
Iii telesnek fogadhatnak el. mert hiszen rek-
tifikáció a bizottság részéről nem történt. 

Volt tehát időnk bőven át tanulmányozni 
a „Vélemény-"t és vizsgálat tá rgyává tenni 
az ebben a kérdésben elhangzott kormány-
nyilatkozatokat. 

És miről kellett meggyőződnünk ? 
Arról, a mit már a. memorangum első 

olvasásakor sejtettünk, de a mit hinni nem 
akarunk; -u-ról, hogy iskolák, főleg pedig 
a főiskola,' anyagi / ly^etenek rendeléséről a 
„Véleményt egyáltalában nem szól. Valóban 
csodálkozva kell megállannnk az előtt a tény 
előtt, hogy „a vallásfelekezet egyházi és isko-
lai szükségei közálladalmi fedezésének" kér-
désében alkotott memorandum az összes is-
kolai szükségek felett —úgyszó lván — napi-
rendre tér, 

De menjünk csak sor jában? 
Az ág. hitv. ev, egyháznak kétségkivül 

vannak iskolái. Ebben a tekintetben talán 
kétségben hagyhat a „Vélemény' ' , de biztos 
választ ad az Alkotmány, melynek 100. §-a 
szerint „az ágostai hitv. egyház nevelő- és 
tanintézetei: a) a népnevelő és oktató inté-
zetek ; b) a középiskolák c) a főiskolák. Kö-
vetkezéskép vannak eg3'házunkuak iskolai 

szükségletei is, melyek az 1848 : XX. -t.-c. S §-a 
szerint közálladalmi költségek által fedezen-
dők. Az iskolai szükséglet mértékére nézve 
pedig ismét az Alkotmány ad felvilágosítást, 
melynek 195 §. szerint „a tanerők évi díja-
zása, a megfelelő állású állami tanerők díja-
zásával fokozatosan lehetőleg egyenlővé teendőé'' 

A „Vélemény" kijelenti, hogy csak azt 
kivánja, hogy az egyházi és iskolai szükség-
leteknek az a része fedeztessék az állampénz-
tárból, a melyet sa já t egyházunk híveinek, 
egyházi és iskolai adóval való túlterhelése 
nélkül fedezni nem tudunk. Ennek az elv-
nek a következetes keresztülvitele azt hozta 
volna magával, hogy a „Vélemény" az ál-
lamtól követelje azokat a költségeket is, me-
lyek összes iskoláinknak állami színvonalra 
való emeléséhez szükségesek. 

Lássuk már mostan, mit ta r ta lmaz ev-
vel szemben a memorandum. 

A népnevelő és oktató intézetekre nézve a 
bevezetésben felemliti a „Vélemény" az 1875 
XXXII . t.-cikket, mely a népoktatási nyil-
vános tanintézetek és n}álvános kisdedóvó 
intézetek tanitóinak és nevelőinek nyugdíja-
zásáról, valamint azok özvegyeinek és árvái-
nak gyámolitásáról szól ; nemkülönben az 
ezt módosító 1891. évi XLIII . t. c ikket-és az 
1893 XXVI. t. cikket, mely a tanitók fize-
tésének rendezéséről intézkedik. 

A középiskolákra nézve a „Vélemény" 
az 1848 évi X X t.-c. részbeni végrehajtása-
ként kiemeli az 1883 : X X X . t.-c. melytyel 
középiskoláink államsegélyt kaptak és az 
1894. évi XXVII . t.-c. mely állami nyugdi-
jat biztosított nekik. 

Mindkét csoportba tartozó iskolákra néz-
ve a „Vélemény" II. részében, mellékesen egy 



közbevetett mondat alakjában ,,kiemeli" (?) 
hogy a hazai két protestáns egyház által 
fentartot t elemi és középiskolákban alkalma-
zott tanitók és tanárok mostani fizetése a 
folyamatban lévő fizetésrendezés alkalmával 
a velők egyenlő képesitésü állami tanitók és 
tanárok törvényhozásilag megállapitandó fi-
zetésével egyenlő lesz (?ic0> illetőleg a fize-
tési különbözet, mely a két protestáns egy-
ház tanerőinek mostani fizetése és az állami 
tanerők törvényhozásilag megállapítandó fi-
zetése között mutatkozik : országos törvény 
által autonómiánk sérelme nélkül biztosítta-
tik, s mint rendes hivatali fizetés állami se-
gélyből fedeztetik. 

Álljunk meg itt egy pillanatra. Az 1848 : 
XX. t.-c. 3. §. az egyházak egyházi és isko-
lai szükségleteiről szól. Tehát világos, hogy 
a kettőt legalább is egyenrangúnak tekinti. 
Ámbár könnyű lenne beigazolni, hogy az ál-
lam szempontjából az iskolai szükségletek sok-
kal fontosabb mint az eg}Tház összes többi 
szükségletei. És mégis azt látjuk, hogy a 
memorandum ezeknek — az összes többi ós 
itt 7 fejezetben tárgyalt , egyházi szükségle-

tekkel egyenrangú — iskolai szükségletek 
kérdésének még csak külön fejezetet sem szen-
tel. hanem úgy per tangentem intézi el, akár 
mintha arról volna szó, hogy Hanusfalván 
(Sárosmegyében) a közös temetőt a róm. ka-
tholikus plébános saját egyháza részére fog-
lalta el. 

Egyébként pedig azt látjuk, hogy úgy 
az elemi mint a középiskolákat teljesen ma-
gukra hagyja a memorandum. Ha tudnak 
több államsegélyt kieszközölni az eddigi ala-
pon, hát jó. Ha nem — úgy is jó ! Holott 

> pedig e helyütt a „Vélemény1"-nek hangsú-
lyoznia és ünnepélyes formában kinyilatkoz-
tatnia kellett volna azt, hogy az 1848 XX. 
t.-c. végrehajtásáról nem is lehet szó anélkül, 
hogy az állam által már segélyezett iskolák 
államsegélye — az eddigi alapon — föl ne 
emeltessék és a tanerők dotációja az állami al-
kalmazottak fizetésének mérvében meg ne álla-
pi ttassék. 

A teljesség kedveért meg kell jegyez-
nünk azt, hogy a 6-ik fejezetben a kulturá-
lis és humanitárius célokra kért összeg kife-

jezetten a tanítóképzés és nőnevelés céljaira 
is szolgál. 

A jogakadémiák kifejezést az egész „Vé-
lemény£--ben csak egyszer találjuk, pedig Al-
kotmányunk 222 §-a értelmében ,,a jog- és ál-
lamtudományi főiskola támogatandó." Eg}7et-
lenegyszer is csak azért fordul elő, mert a 
„Vélemény" megállapitja, hogy az 1884 : 
XXVII. t.-c. a jogakadémiák tanárainak is 
biztosit állami nyugdijat. Ha azonban ez a 
„Vélemény" saját szavai szerint is az 1848 
évi XX. t.-c. részbeni végrehajtása, akkor alig 
érthető az, hogy az 1848. évi XX. t.-c. vég-
rehajtásánál szóló véleménynek mégis egyet-
len egy további szava sincsen a dologhoz es 

még csak a sorok közt sem követeli sehol a 
jogakadémiák fedezetlenül maradt iskolai szük-
ségleteinek fedezését. 

Mert hogy ilyenek vannak, arról meg-
győz bennünket egy pillantás, melyet az 1904 
évi I. t. cikkbe, jogakademiánk tanárainak 
fizetésére és az alkotmány 195. §-ára vetünk. 

Jogakadémiánk rendes tanára i t 2800 k. 
fizetéssel lá t ja el, a mi-^paár az állami jog-
akadémiai tanárok 4000 k. régi és 4800 k. 
mostani kezdő fizetésével szemben is rendki-
vül csekély. De nézzük a további alakulást 

A z ág . h . ev. e g y h í z 

jogakader r . iá ján Az államnál 
Különbség 

fizetés korp. fizetés korp. 
Különbség 

korona kor korona korona korona 

1— 5 év. 2800 4800 — 2000 
5 —20 2800 — 5400 400 3000 

10 - 1 5 2800 5400 809 3400 
15 —20 2800 — 5400 1200 3800 
20 - 2 5 2800 5400 1600 4200 
25 — 30 2800 5400 2000 4600 

Ezek a számok beszélnek ! Vagyis amíg az 
állam jogakadémiai t aná ra 30 évi szolgálat 
után 7400 koronával megy n3Tugdijba, addig 
egyházunk hasonló minőségben szolgáló tan-
íérfia 28'00 koronával kénytelen megelégedni, 
holott az állami főgimnáziumi tanár is ha-
sonló esetben 5000 korona nyugdijat élvez. 

Ebben a tekintetben még azok a főgim-
náziumaink is jobb helyzetben vannak, a hol 
a 3600 k. fizetés rendszeresítve nincsen, mert 
ott is közel 4200 koronával mennek nyugdijba 
professzoraink 30 évi szolgálat után. 



A Széli-féle fizetés-javitási tervezettel 
nem is kivánom a fennálló viszonyokat ösz-
szehasonlitani. 

T á g tere van itt az 1848: XX. t.-c. vég-
rehaj tásának és a memorandum mégis állha-
ta tosan ha l lga t ! Es e mellett azt mondja a 
„Vélemény," hogy kimutat ja , ,azokat a szük-
ségleteket, melyeket a hazai két protestáns 
egyház közigazgatása, tanügye és közintéz-
ményeinek fejlesztése érdekében igényel." 
EbbÖl aztán arra a téves következtetésre le-
hetne jutni, hogy az a miről a memorandum 
nem szól, — a legjobb rendben van ! 

A theológiai főiskola ügyét sem lehet meg-
nyugvással elintézettnek venni, — amint azt 
Hamar István a budapesti ev. ref. theol. aka-
démia igazgatója a „Prot . Egyház és Iskolai 
Lap"-ban (15. szám) k imuta t ta — az által, 
hogy a „Vélemény" a messze jövőre vonat-
kozó tervezgetésekbe bocsátkozik és prot. 
theológiai és filozófiai fakultásról beszél. A 
tanárok fizetését itt is állanp színvonalra kell 
emelni. Ez az a bizonyos iskolai szükséglet, 
melyről az 1848 : XX. t.-c. szól, de a „Vé-
lemény" hallgat. 

A szerény nézetünk ezek után a követ-
kező. 

A memorandumba egy lényeges szerke-
zeti hiba csúszott be. Az tudniillik, hogy az 
1848: XX. t.-c. 3. §-ához képest az ott fel-
említett difurkációt meg kellett volna ta r tan i 
és kiemelni, hogy a két protestáns egyház-
nak vannak : 

rí' szükségletei II. iskolai ) ö 

Az egyházi szükségletek részletezése után 
át kellett volna térni az iskolai szükségletek 
kérdésére. I t t aztán kiemelni azt, hogy mi-
után restben már történtek kísérletek az 1848. 
XX. t.-c. végreha j tására ; nincs más hátra, 
mint a megkezdet t uton tovább haladni. Azaz 
kivánja az egyház, hogy az állam az egyház 
összes iskoláit az 1<S48 : XX. végrehaj tása 
címén, de a már megalkotott vagy még meg-
alkotandó külön törvények a lapján megfelelő 
államsegélyben részesítse. 

Tehát csak fejleszteni kellene : az 1893: 
XXVI. t.-cikket a néptanítók fizetése tekin-
tetében és az 1883 : XXX. t. cikket a kö-
zépiskolák államsegélye dolgában. Ellenben 

külön-külön törvényekben kellene intézkedni a 
theologiai főiskolák, a jogakadémiák és taní-
tóképző intésetek államsegélyéről. 

Az akták még nincsenek lezárva. Az 
1848: XX. t.-c. szerint ugyanis a hitfeleke-
zet illetékes hatóságával kell érintkeznie a 
kormánynak. Ez pedig az egyházegyetem. A 
,.közös bizottság" nem egyházi hatóság, ha-
nem csak véleményező szerv ! Még mindig 
módjában van tehá t az egyháznak hangsú-
lyoznia azt, hogy iskolai szükségletei is vannak, 
melyek sürgősen fede^endők_ 

Reméljük, hogy azokat a^ iskolákat, me-
lyeket a^ ősök nagy anyagi áldozattal alapí-
tottak, az utódok nem engedik elsorvadni. 
Gondoljuk meg, hogy a gyöngélkedőt meg le-
het gyógyítani, de a halottat nem lehet feltá-
masztani többé soha ! ! 

„Korunk és az evaugélionr -ból. 
Részletek Hetvényi Lajosnak a Mesterliáy Gecleon által ki tű-

zött pályadijjal ju ta lmazot t munkájából . 
Jelige : , ,Várjatok nagv dolgokat Is-

tentől és tegyetek n a g y dol-
gokat Istenért .1 ' 

Care y. 

Prologus. 
Nem irok drámai költeményt, mégis pro-

logusssal kezdem s epilógussal végzem Írá-
somat. Szokatlan a fenti elnevezés a beveze-
tés szó helyett ilyen értekezésszerü munká-
nál, különösen ha szerzője — bár népszerűen 
igyekszik is irni, — mégis egy kis tudomá-
n}'Os értéket akar munkája számára biztosi-
tositani. De azért érzem, hogy eme nagy és 
nehéz kérdést felölelő munkánál olyan pro-
lógusra van szükség, mely hasonlít a zeneda-
rab nyitányához, melyből a hallgató előre 
megtudja , hogy a szerző mely hangnemből 
játszik. 

Mielőtt a részletek boncolgatásába bo-
csátkoznám, az egészet összefűző és meg-
világító alapfelfogás kitüntetése érdekében 
meg kell adnom azt az alaphangot, meg kell 
szerkesztenem azt akkordot, mely magában 
a műben ama nagy opera- az élet legsöté-
tebb színeinek festésénél, a száraz csontok 
mezein, hegyszakadásoknál, zajló örvények 
fölött lágyan, melodikus hangokon zengi : 
„Krisztus vallását ne féltsd" ! s mely a végén 



összeségben tiszta harmóniában, teljes erővel 
zúgja : „Várjatok nagy dolgokat Istentől és 
tegyetek nagy dolgokat Istenért !" 

* * 

A vallás ma — bocsánat a kifejezésért — 
a „Sturm és Drang" korában van. Az a ha-
talom, mely ha jdanában korlátlanul uralko-
kodott az ész és sziv felett, reá nyomta bé-
lyegét ugy a magán-, mint a n}Tilvános élet 
egyes megnyilatkozására, intézményeire, mely 
hajdan a talaj volt, miből minden kicsirázott 
s a levegő és napsugár, mely mindeneket 
éltetett-, ma mintha uszályhordozó szerepre 
volna kárkoztatott . Legalább én rám ezt a 
hatást teszi, midőn olyan nagylelkűen kiej-
te t t kifejezéseket hallok, hogy a vallásra 
még ma, a huszadik században is nagy szük-
ség van ; " mintha ennek csak amolyan esz-
közszerü jelentősége volna. Azt nem bizo-
nyítgatja, arról nem akar ja az embereket 
meggyőzni senkisem, hogy a levegőre, a nap-
fényre szükségünk van. Vagy megszűnt a 
vallás levegő, napfény lenni? Az élet jelen-
ségei- és intézményeivel szemben melléren-
delt, vagy néha-néha alárendelt viszonyba 
jutott ? Az élet erői által létrehozott. ügyesen 
kiszabott öltözet lett belőle, a mit az ember 
tetszése és szüksége szerint saját javára fel-
használhat, kedve szerint felölthet, vagy le-
vethet ? 

Hajdan az élet egésze volt a vallás, ma 
már csak egy része, ha jdan az élet szilárd 
törzse, melyből az összes életjelenségek, in-
tézmények, szokások ágakként, levelekként 
kisarjadzottak, ma csak levéllé lett az ágon ; 
itt-ott megmarad örök zöld szinében, de sok 
helyütt megsárgul, lehull a fájáról. Ezzel 
csak azt akar tam mondani, hogy a vallás 
helye az ember életeben általánosságban 
megváltozott, egeszen más lett mint a mi a val-
lásoság úgynevezett klasszikus koraiban, a 
szellemi élet teremtő időszakaiban volt. Ma 
nem teremtő-, hanem pusztán a mult kin-
cseit felemésztő és felhasználó korszakban 
élünk. 

A kor szelleme minden dolognak érté-
két a reális élettel való viszonyban itéli meg. 
Az Ítélet eredménye pedig attól függ, hogy 
minő kiindulási pontok és felfogások vezetik 
az itélőt. Ha tehát korunk szelleme mint 

itélő biró a vallás helyét az élet egészében 
oly bizonytalanná, határozatlanná, relativ 
értékűvé teszi, annak oka ama általánossá 
ilett naturalisztikus felfogás jellege, mely ab-
solut szellemi értéket nem ismer, csak rela-
tiv értékű emberi véleményről tud, az örök 
érvényű isteni tekintélyt az idő által korlá-
tolt és befolyásolt mulandó értékekkel pó-
tolja. Igy a szellemi élet terén minden vo-
natkozásban valóságos anarchiával találko-
zunk s ez egyik főoka a, mai életviszonyok 
általános züllöttségének. Nincs oly egységes, 
fő vezető eszme, mel}- az absolut igazság-
erejével és hatalmával, biztos kézzel bele-
nyúlna az élet zűrzavarába és ott mint te-
remtő erő rendet alkotna. Nem láthat juk ko-
runkban sehogysem azt, a mit Ezekiel pró-
féta látott a négy kerékről szóló látásában, 
melyeknek mindegyike különálló volt, mégis 
együtt működtek, mintha egyik kerék a má-
siknak közepette lett volna, össze nem üt-
köztek, hanem a merre az első Kerub for-
dul, azu tán mennek vala. Ilyen előljáró Ke-
rub ma nincsen, azért az egyes kerekek 
egymástól függetlenül zakatolva rohannak, 
mintha versenyt futnának s a n.-gy verseny-
ben egymásba ütköznek. A különböző irá-
nyok a szellemi élet minden körében ma 
nem mint egymásnak kiegészítői, hanem 
mint egymásnak ellenlábasai szerepelnek ; 
nincsenek egymással oly viszonyban, mint 
egy közös fényforrásból eredő sugarak, mint 
egy nagy körben elhetyezkedő s egymást 
nem szelő kis körök, hanem minden sugár 
önálló fényforrást akar alkotni, minden kör 
kiakar lépni a maga helyéből és független 
pályát futni. Igy valósággal uralom nélküli 
állapot áll elő a lelki élet birodalmában, a 
minek magyarázata a világnézeteknek ama 
harca, mely napjainkban heves módon fo-
lyik. A világtörténet szellem kohójában ma 
tagadliatlanul egy új élettypus alapjául szol-
gáló egységes világnézet készül. Mintha ezt 
a közélet minden tényezője, a politikai, tár-
sadalmi törekvéseknek minden iránya, a tudo-
mánj'os és vallásos életnek minden árnyalata 
megérezte volna. Még kiforratlen, egyoldalú-
ságban szenvedő ú j elméletek mellett már a kor 
által meghaladott ósdi felfogások és irányok 
vetik fel fejüket, mintha éreznék a veszedel-



met s támadó fellépésükkel akarnák meg-
menteni magukat s igy a huszadik század 
hajnalának kétes dicsőségére fel támadt sötét 
sirjából a reakció, talán épen azért, hogy 
felébressze álmából a protestantismusnak 
szellemét. 

Tagadhat lan, hogy a vallás ügye az élet 
terén ma elég nagy mértékben szerepel, de 
mégsem ad az korunknak vallásos jelleget, 
mert az mint nyilvános életjelenség ma nem 
annyira az Istennel való viszony, hanem in-
kább a világnézetek mai harcában felvető-
dött megoldandó probléma. Az élet színpa-
dán korunkban a többivel egyenrangú kér-
déssé lett a vallás, épen olyan kérdéssé, mint 
a minő p. o. a politikai, társadalmi, moral-
philosophiai, természettudományi, pedagógiai, 
vagy sok ezer más kérdés. Igy ezen kérdés-
szerű jellegénél fogva a vallás helye az élet 
egészében ma nagyon határozat lan és bi-
zonytalan. 

A vallásnak korunk életképében meg-
nyilatkozó ilyetén kérdésszerü szerepét min-
denesetre meg kell különböztetni attól az 
igaz vallástól, mely visszavonul a sziv rejte-
kébe, a zárt ajtók mögött imádsággá, a vi-
gasztalás balzsamává, az életet megszentelő 
erővé válik. Eme igaz élő vallás, az ember-
nek Istenhez való viszonya dolgában azon-
ban egyhamar könnyedén Ítéletet mondani 
s általánosítani még korunkban sem merek, 
mert, hogy ki milyen viszonyban van az ő 
lTrával, Istenével, azt megítélni jogosított-
nak magamat nem tar tom ; hogy hol és mi-
kor kopogtat a bánatos sziv a vigasztalás 
a j ta jánál , kiben mi módon törik meg a 
büszke lélek és alázza meg magá t Isten előtt, 
ki mikor rebegi el : ,,Oh én bünős jaj mit 
tegyek, hova haj tsam fejemet," ki mikor érzi, 
hogy neki szabaditóra, megváltóra van szük-
sége, azt én nem látom, nem tudom ; tehát 
valamint az egyes emberre nem merem ha-
marjában kimondani, hogy szive szerint val-
lásos, vag}* vallástalan-e, épen igy a sok 
egyest összefoglalva ál talánosságban is meg-
gondolom magamat az Ítéletben. — Azonban 
mégis van valami, a mi után — ha nem is 
tökéletes, de hozzávetőlegesen igaz itélet-
képen — következtethetünk a benső hitéletre. 
„Az ö gyümölcseikről ismeritek meg őket" 

mondá Megváltónk. Ezek a gyümölcsök pe-
dig csakugyan azt muta t ják — szintén csak 
általánosságban, — bogy baj van a benső 
hitélet körül. 

Ezért megkötözött erővel hozzá fogunk 
a mentéshez, a vallásos élet fellendítéséhez. 
Ugy tününk fel e világi életben, mintha 
egy kis csónakban volnánk, mit a zúgó 
tenger közepén a ta j tékzó habok háborgat-
nak, ide-oda vetnek, a melynek a szél ellene 
fú. Kitekintve a haragos tengerre, ott a 
torn}Tos hullámokkal küzdő alakokat látunk, 
a vér is megfagy erünkben, a midőn egy-egy 
végleg eltűnik s a megdöbbent szeretetnek 
rémes hangján kiálltunk a még kétségbeesve 
küzdőkhöz : „jöjjetek a mi csónakunk felé" ; 
kinyújt juk kezünket, hogy megmentsük őket 
az életnek. Oh sokat ér az a mentő csónak 
a tengernek közepén és mégis mintha maga 
ís nagy veszedelemben forogna : háborgat ta-
tik a haboktól, a szél ellene fú, a benne 
ülők veszélyeztetik az egyensúlyt, elégedet-
lenség támad a megmentet tek között, kicsiny-
lik, megbizhatlannak, lélekvesztőnek mondják 
a csónakot, megmenekültek a fagyasztó 
hullámoktól, de azért fáznak ; éleben marad-
nak, de azért éheznek ; oly hangulat támad, 
mintha annak a mentő csónaknak is meg-
mentésre volna szüksége. Avagy a valóság, 
az ezerféle módon összebónyolult élet nem 
azt a képet mutatja-e, hogy egyik kezünk-
ben a vallással az embereket, a másikkal 
pedig magá t a vallást igyekezünk lázasan 
menteni. Avagy az a nagy hangsul}Tozása, 
igazolása a vallás szükséges voltának, mely 
mindenfelé hangzik, nem arról szóló bizonyit-
vány-e, hogy az emberek nagy általánosság-
ban ezt maguktól nem erezik. A vallásos 
irodalom fellendülése napjainkban csak azt 
mutat ja , hngy az embert a vallásnak s a 
vallást az embernek megakar juk menteni. 
Régebben is volt vallásos irodalom — és oh 
milyen más vala az —, akkor előbb volt 
meg a vallásos érzület s egyrészt ebből 
csordultak ki természetszerűleg a hit balzsam-
cseppjei s másrészről ez kívánta meg, hogy 
az ember lelki vágyódása megtalál ja a meg-
felelő táplálékot. És ma — ne tagadjuk — 
a vallásos irodalom inkább csak háló, 
mellyel lelkeket akarunk megnyerni, lelke-



ket megmenteni . Serkent jük a híveket s 
mindent elkövetünk, hogy ne vessék meg 
Istennek igéjét, j á r j anak a templomba ; vallá-
sos estéket t a r tnnk , bog}7 felébresszük a 
szunnyadó vallásos életet. Mindez váj jon 
nem a mentés ha tásá t gyakorolja-e r á n k ? 
Midőn volt elevenen lüktető vallásos élet, 
akkor m a g a a sziv k ivánta az együt t érző 
hivő lelkek összejövetelét s máglya, fegy^ver 
nem tud ta megakadályozni ; összejöttek 
bar langokban, ka takombákban , erdőkben s 
csűrökben és ez mind Is tennek háza s a 
mennynek kapu ja volt. 

(Folyt, köv.) 

Belföld. 
Olvasóinkhoz. A különféle értekezletek, gyű-

lések, papi konferenciák stb. idejének közeledté-
vel tisztelettel arra kérjük olvasóinkat, hogy az 
egyes gyűlésekről szóló tudósításokkal lapunkat 
felkeresni szíveskedjenek. Esetleges alkalmi cikke-
ket, papi értekezleti munkákat szívesen közlünk ; 
csak arra kérjük azokat, a kik valamelyes alkalmi 
kérdéssel olvasó közönségünkhöz fordulni szándé-
koznak, hogy ily tárgyú közleményeiket lehetőleg 
ideje korán beküldeni szíveskedjenek, nehogy az 
esetleges Késedelem kellemetlenséggel járjon. Ha 
több anyag összegyülemlik, úgy azt az utolsó [egy-
két hétben a legjobb akarat mellett sem hozhatjuk 
mind. A szerkesztőség. 

Idők jele. Veszprém vármegyében alispán vá-
lasztás lesz. Erre az állásra pályázik többek közt 
Kenessey Miklós főszolgabíró is. Ellene azzal kor-
teskedtek a r. katholikusok, hogy bár Kenessey 
25 éve szóigálja a vármegyét, királyi elismerésben 
is részesült: még sem lehet alispán, mert— pro-
testáns. A jelölő értekezleten egyetlenegy r. kath, 
pap sem jelent meg. Idők jele. 

Ág. hitv. ev. fö- és középiskolai tanárok gyű-
lése Eperejesen. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerü-
lethez tartozó fő- és középiskolák tanárai, kikhez 
a selmeci lyceum és a békéscsabai Rudolf főgimn. 
kiküldöttei is csatlakoztak, f. hó 6-án tartották meg 
rendes évi értekezletüket a vendégszerető Eperjes 
ősi collegiumának falai közt. A szokatlanul nagy 
számban egybegyűlt tagokat dr. Schmidt Gyula col-
legiumi felügyelő üdvözölte lelkes szavakkal a col-
legium, Ludman Ottó collegiumi igazgató a tanári 
kar és dr. Janicsek József kir. kath. főgimn. tanár 
az eperjesi tanári kör nevében, mire Eisclier Mik-
lós iglói főgimn. igazgató, mint az értekezlet elnöke, 
nagyszabású és eszmedús beszédben mondott kö-
szönetett a szívélyes fogadtatásért és jelölte ki az 
értekezlet célját, a. tanácskozás középpontját a fe-

lekezeti tanárok fizetésrendezésének ügye képezte. 
Fischer Miklós elnök e tárgyban átiratot intézett 
az összes hazai ev. középiskolákhoz, megtudandó, 
vájjon az 1901. évi I. törvénycikkben megállapitott 
pótlék esetleges kiutalványozása a felekezeti isko-
lák részére nem veszélyeztetné-e ezeknek az 1883. 
évi XXX. t. cz, 47. §. körülirt autonómiáját és ön-
kormányzati jellegét és a beérkezett hivatalos kimu-
tatások alapján örömmel jelenti, hogy nemcsak az 
ideiglenes pótlék kiutalványozása, hanem a fele-
kezeti tanárok fizetésének végleges rendezése az 
állammal kötött szerződések revisiója, illetőleg az 
államsegély emelése által sem járna az intézetek 
autonom jellegének veszélveztetésével. Az értekez-
let általános elvként kimondta, hogy a felekezeti 
tanárok fizetése tétessék mindenben egyenlővé az 
állami tanároknak majdan megállapítandó illetmé-
ményeivel. Óhajképen kifejezle, hogy a fizetésren-
dezés kérdésének végleges megoldását az ismere-
tes Széli-féle javaslat alapján kívánná foganatosít-
tatni, az ideiglenes rendezést az 1901. évi I. tör-
vénycikkben megállapitott pótléktervezet alapján. 
Ivivánatosnak tartja továbbá, hogy a revideált szer-
ződésekben kikötendő magasabb államsegély egye-
nesen az egyes iskolák számára és nem az egy-
házkerület útján folyósittassék ; ha pedig a szer-
ződések revisiója a felekezeti iskolák önkormány-
zati-jellegét veszélyeztetné, akkor az 1883. évi XXX. 
t.-c, 17. §. módositassék. A szerződések revideálása 
alkalmával a más tanintézeteknél eltöltött szolgá-
lati évek vétessenek figyelembe, a végleges revisió 
pedig később megállapítandó egységes szempontok 
szerint történjék. Óhajtja végül, hogy az összes fe-
lekezeti tanárok, tehát a theologiai, jogakadémiai 
és tanítóképző intézeti tanárok fizetésének állami 
kiegészítése mielőbb megalkotandó külön törvé-
nyekben szabályoztassék, E végből a szükséges 
lépéseket az egyházkerületnél és annak útján az 
egyetemes közgyűlésnél mielőbb megteszi. 

A gazdag tárgysorozatból még kiemeljük a 
következő pontokat: Az értekezlet örömmel csat-
lakozik a mult évi aug. havában tartott gyűlés al-
kalmával e célra kiküldött bizottság azon javasla-
tához, hogy a kerületi tanintézetek tanárai a nyári 
szünidőben külföldi tanulmányutakat rendezzenek ; 
a bizottság által előterjesztett utitervezetet az egyes 
tanári testületeket utalja tárgyalás végett. — A közép-
iskolák kormányzására vonatkozó szabályrendeleti 
javaslatok kidolgozásánál az egyöntetűséget mondja 
ki kívánatosnak mindazon kérdéseknél, melyek az 
egyes intézetek specialis helyi sajátságait és érde-
keit nem érintik. — Az ág. hitv. ev. egyetemes 
egyház tankönyvbirálatának kérdése levétetett a 
napirendről, úgy szintén előadó kérelmére a supp-
likatió rendezése is mint teljesen megoldhatatlan 
probléma. — Élénk vitát provokált Frenyó Lajos 
eperjesi főgimn. vallástanár, előadása vallástanitá-
sunk tantervéről, mely ellen jelen szervezetében, 



úgy paedagógiai, mint didaktikai szempontbél szá-
mos kifogás emelhető. A tantervnek egységes 
szempontok szerinti átdolgozását célzó indítvá-
nyát az értekezlet többek hozzászólása után el-
fogadta azzal a módosítással, hogy az új tanterv 
az ev. alkotmány és egyházszervezet megismerte-
tésére nagyobb súlyt fektessen. — Rendkívül fontos 
és nagy horderejű protestáns tanintézeteink beléle-
tére az eperjesi és rozsnyói tanári testületek ab-
beli indítványa, hogy az összes ev. tanintézetek fel-
szólitattnak egy országos evang. tanári egyesület 
alakítására. Az értekezlet örömmel tette magáévá 
az eszmét és bizottságot küldött ki az előkészítő 
lépések megtételére, mely bizottság felhívást fog 
kibocsátani az összes ev. iskolák tanári testületei-
hez és működéséről a jövő gyűlésen jelentést tesz.*) 
— A tanuló ifjúság színházlátogatásának szabályozá-
sáról Bruckner Károly késmárki lyc. igazgató érte-
kezett nagy szakértelemmel és tudással. A kérdés 
annyira fontos és aktuális, hogy az értekezlet az 
elaboratumot egész terjedelmében fogja a jegyző-
könyv kapcsán köröztetni az egyes tanintézeteknél, 
hogy a tanári testületek teljes tájékozódást szerez-
vén előadónak indítványáról, ahhoz a jövő gyűlésen 
alapos előkészítés után szólhassanak hozzá. Ugyan-
csak a jövő értekezletnek lesz feladata a gyakor-
lati tanárképzéssel az ev. középiskoláknál, valamint 
az Eötvös kollégiumban, vagy a budapesti, vagy 
kolozsvári „Tanitók háza" valamelyikében ág. hitv. 
ev. tanárjelöltek számára létesitendő alapítványi 
hely kérdésével bővebben foglalkozni. — Az 1894. 
évi XXVII. t.-c. (nyugdíjtörvény) revisiója folyamat-
ban lévén, a rozsnyói tanári kar abbeli indítványa, 
hogy az özvegyek nyugdíjigénye felemeltessék, az 
árvák neveléspótléka függetlenné tétessék azok 
számától, a tanári minőségben más jellegű iskolá-
nál töltött szolgálati évek a nyugdíjba beszámíttas-
sanak, és a pedellusok a nyugdíjintézetbe felvétes-
senek akkor kerül napirendre, a mikor a magas 
tanügyi kormány a revisio tárgyában megfogja hall-
gatni az egyetemes tanügyi bizottság és az egye-
temes közgyűlés óhajait. — A felekezeti tanárok 
vasúti kedvezményének már sokszor megvitatott 
kérdése napirenden marad. — A felekezetben szak-
térliak újabb tankönyvei közül dr. Szelényi Ödön 
ismertette Schuster Alfréd rozsnyói főgiinn. tanár 
német nyelvtanát, melyet melegen ajánlott szak-
társai ügyeimébe. A német önképző körök végle-
ges megszűnése kerületbeli intézeteinknél örven-
detes tudomásul szolgált. — Az értekezlet végül el-
határozta, hogy kérelmet intéz az egyházkerületi 
főhatósághoz aziránt, hogy az érettségi vizsgálatokra 

Jegyzet. Jóleső örömmel veszünk tudomást arról, hogy 
az „országos evang. tanári egyesület"-nek eszméje végre-va-
lahára jelentkezni kezd a mi tanáraink körében is. Sajnálat-
tal nélkülöztük azt eddig is, aminek lapunkban is nem egy-
szer kifejezést adtunk. Az eszme megvalósulása nagy hiányt 
van hivatva pótolni, elsősorban evang. jellegű tanintézeteink, 
de közvetve általában egyházi bel- és küléletünk terén. Vajha 
az életre való eszme minél gyorsabban testet ölteue. Szerk. 

selnököknek a középiskolai ügyekben jártas má 
egyének mint igazgatók vagy idősebb tanárok is 
küldessenek ki ; majd az elnöknek köszönetet mond-
va az értekezlet tapintatos vezetéseért és a tár-
gyak gondos előkészítéséért, elnöke lelkes élteté-
sével szétoszlott. Egyházkerületünk fejét, Zelenka 
Pál püspök űr U .Méltóságát az értekezlet távirati-
lag üdvözölte. 

Évkönyv, a lévai ág. h. ev. egyházközségé, az 
1903. esztendőről. X. évfolyam. Szerkesztette Bándy 
Endre lelkész. Az egyházközség beléletének fonto-
sabb mozzanataihoz tartozott az iskolák államosí-
tásának ügye. Ez elbukván, az egyházközség elha-
tározta, hogy községi iskola felállítását fogja kérni 
s a testvér ev. ref. egyházközséget is felszólítja, 
hogy ezen kérelemhez a maga részéről is csatla-
kozzék. A régi temető betelvén, új, megfelelő te-
mető területet kér az egyház a várostól. Közli az 
évkönyv a fontosabb körleveleket és átiratokat. Az 
egyházközségi háztartás 6582 K 16 fill, bevétel mel-
lett 6574 K 47 fill. kiadást és 7 K 69 ÍT11. pénztári 
maradványt tüntet fel. Az összes vagyon 50939 K 
09 fill. az összes teher 900 K. a tiszta vagyon tehát 
50039 K 09 fill. Segélyek : 1) Az egyházközség ré-
szére : Léva város iskolai segélye 394 kor. 60 fill. 
rendes, 460 kor. 50 fill. rendkívüli, a lovag Schoel-
ler-féle lévai uradalom segélye 32 négyszög m. fá-
ban 80 kor., a Lévai Takarékpénztár iskola segélye 
100 kor., összesen 1035 kor. 10 fill., 2) a lelkész-
nek : az állam adott fizetés kiegészítés cimén 643 
kor. 96 fillért, a közalap vallástanítás címén 50 ko-
ronát, a lovag Schoeller-féle lévai uradalom a lel-
kész 12 hold földjét megműveltette ; 3.) a tanitó 
•korpótlék cimén kapott az államtói 100 koronát, 
Leidenfrost Tódor felügyelőtől annyi jfút, amennyi 
szükségletét fedezte, a lovag Schoellei-féle lévai 
uradalom pedig a tanítónak 12 hold bérföldjét meg-
műveltette. Adományok: a) jubileumi növekedő 
alaphoz összesen 205 kor. b) szegényalaphoz ösz-
szesen 42 kor. c) iskolai építési alaphoz összesen 
110 kor. d) vizsgái jutalmakra összesen 26 kor. e) 
szegény iskolásoknak 10 kor. f) templomfelszere-
lésre összesen 12 kor. 80 fill. Az adományok ösz-
szege 445 K 60 f. Gyűjtések. A konfirmált növen-
dékek gyűjtése a jubileumi növekedő alap javára 
12 kor. 60 fill. Évkönyvért befolyt 68 kor. 30 lil). 
összesen 80 kor. 90 fill. A konvent-bál tiszta jöve-
delme 1190 kor. 23 fillér volt. Anyakönyvi adatok. 
1) született 6 flu, 2 leány, összesen 8, mind tör-
vényes házasságból. 2) Meghalt 10 férfi, 1 nő, ósz-
szesen 11. 3) Konfirmátióban részesült 13 liu, 7 
leány, összesen 20. 4) Eskettetett 3 tiszta evange-
likus és 2 vegyes vallású pár, az összes hirdetett 
párok. Úrvacsorával élt 139 férfi, 155 nő. összesen 
294. (köztük 4 beteg háznál), legtöbb (130) nagy-
pénteken. Áttért hozzánk 1 férfi, névszerint Kol-
lava Lajos. Kitért tőlünk 1 férfi, névszerint Berreck 
Hugó. Jelentkezése alkalmával az- mondta, hogy a 



nagyszebeni katonai intézetben r. katli. vallásban 
nevelték s most r. kath. nőt akar feleségül venni." 
Az egyházpolitikai törvények hatása. Házasulandók 
1 esetben mellőzték az egyházi hirdetést. A szór-
vány gondozására is több gondot fordíthatott a 
a lelkész mint az előző évben. A szórványban a 
lelkész 10 utat tett. Az 1902/3. tanévben az elemi 
iskolának 29 növendéke volt és pedig 16 fin, 13 
leány. Ünnepélyt tartott elemi iskolánk március 
15-én, október 17-én Deák Ferenc születésének 
századik évfordulófa alkalmából és október 31-én, 
a reformátió emléknapján. — Idegen iskolába járó 
növendékeink vallásoktatása. A róm. kath. elemi 
leányiskolába 3 növendékünk. járt, kik közül 2 
elemi iskolánk vallásóráira járt el, 1-et pedig a 
lelkész külön tanitott. Az állami gyakorló fiúisko-
lának 4 ev. növendéke volt kik az egyházközség 
elemi Iskolájának növendékeivel együtt részesültek 
vallásoktatásban. Az iparos és kereskedő tanonc 
iskolának együtt 13 ev. növendéke volt. Ezek 
Raffay Sándor tankönyve alapján erkölcsi kérdé-
sekkel foglalkoztak heti 1 órában s részt vettek a 
vasárnap délutáni istantiszteleten, melynek a val-
lás óra folytatását képezte. Az állami tanitó-képző 
intézetnek. 4. ev. növendéke volt s ezekhez csatlako-
zott az 1 unitárius növendék is. A kegyesrendi 
főgyrnnasiumba 20 ev. növendék járt. Az egyház-
község alaptökéi Összesen : 7719 kor. 20 fill 
(2577 kor, 10 fill. évi szaporulattal.) A jubileumi 
emelkedő alapot, mely egykor arra lesz hivatva, 
hogy kamatjövedelmével kevesbítse az egyháztagok 
terheit, csakis egy uj adakozó gyarapította, de ez 
az egy adomány maga 200 koronával emelte annak 
összegét. Az Egyházközségi gyámintézet 71 kor. 
10 fill. bevételt és kiadást tüntet fel. A tőkésített 
összeg (8 k.) gyámintézeti alaptőkénket 100 koro-
nára növelte. Megalakult az Egyházközségi nő-
egylet is s miután jövőre e címen is lesz be-
számolni való, reméljük, hogy a jelentés tartalma 
örvendetes lesz. Az évkönyv részletes és kimerítő 
értesítései arról győznek meg, hogy úgy szellemi 
mint annyagi tekintetben buzgó munkálkodás 
mellett az egyházi élet kellő virágzásnak örvend. 

Kérdés. 
A bányai kerület lelkészválasztó szabály-

rendelete szerint lelkészi állomásra jelölhető 1,) 
minden segédlelkész, aki ezen minőségében leg-
alább egy évet töltött; 2,) minden rendes Jelkész. 

Pétert félévi segédlelkészkedés után május 
10-én megválasztják egy másik kerületbe rendes 
lelkésznek, azonban csak jul. 20-án iktatják be hi-
vatalába; jul. 10-ig régi helyén segédlelkészként 
működött. Jul, 10-én lejár egy lelkészi állomásra 
hirdetett pályázat a bányai kerületben, Péter már 
új helyéről, de beiktatás előtt, jul. 14-én beadja 

pályázatát. Lehet-e őt a jelölhetők közé fölvenni 
a kerületi elnökségnek, mely a jul. 16-i állapot 
alapján állapítja meg a jelölhetők névsorát? Va-
gyis a választástól, vagy beiktatástól kezdve ren-
des lelkész-e, a pályázat határnapja, vagya jelölés 
napja-e az irányadó? 

Külföld. 
A strassburgi kath. tanár Spahn M. néhány 

szabadelvű kijelentéseit registrálja egy német kle-
rikális lap. Pl. „Jövendő fejlődésünk érdekében a 
germanismus védelmére és erősítésére van szük-
ségünk azon sajátos kifejlésében, a melyet a Nyu-
gaton egy évezred óta vett . . . . Arról van szó, 
váljon a kath. tényezőnek sikerül-e azt a kultúra 
fejlődésére szükséges élő befolyást visszaszereznie 
és mégis elejét venni az ő reaktionárus és roma-
nizáló hatásának . . . Előttem nem szenved kétsé-
get, hogy holt tudományosság és a sajtónak a tör-
ténettel ellenkező demagóg szereplése az egyház 
szervezetében is, eredményezte azokat a követ-
kezményeket, a melyek elvették vagy legalább 
visszaszorították a katholicizmusnak a művelődés-
ben való közremunkálkodásra a tehetséget is, az 
akaratot is. A tudományosság és a felelősség tuda-
tával nem törődő sajtó a túl- és félműveltség kö-
zötti csúnya szövetség — katholikus talajon is fel-
található. A katholikusok szellemi életére nehéz 
teherként súlyosodik egy sok század évi, ügyesen 
demonstráló, türelmetlen és uralomra vágyó tudo-
mány, amely szinte tudákossággá merevedett . . . 
A sajtó . . . mint csalhatatlan tudomány a legme-
részebb iskola-theóriákat vitte a tömeg közzé; tisz-
tán tudományos jelentőséggel bíró követelménye-
ket úgy állított oda, mint a nyilvános élet köve-
telményeit és a félműveltség összes gyűlöletével 
megvadította és fanatizálta a tömeget minden más 
vélemény ellen. . . . Mig az egyházi élet klerikáli-
zálása csak az iskola elmélet következetességében 
rejlett (!), addig az egyházi sajtó minden eszközzel 
folytatja azt . . . stb. stb. (Dicsérjük az önismeretet 
és még inkább az őszinteséget. Természetesen a 
jezsuiták befogadása, a Mária-kongregátiók enge-
délyezése stb. mind alkalmásj eszköz arra, hogy 
Spahn tanár eszméi valamiképen meg ne valósit-
tassanak. De nem is lehet ezeket komolyan venni. 
Mert bármennyire igaza legyen a most még sza-
badelvű tanárnak, lehet, hogy nem múlik el nagy 
idő és ő maga a legnagyobb ultrámontanok tábo-
rában fogja a közös nótát fújni. Annyira megszok-
hattuk már ezt, hogy szinte természetesnek talál-
juk. Természetes is az Loyola, Ligouri stb. hívei-
nél !) 

Klerikális nevelés. A ploermeli (francia) barátok 
elűzése alkalmával hat francia tiszt megtagadta az 
engedelmességet. A rendet 1800 katona tartotta fenn, 



(A porosz kormány úgylátszik hasonló alattvalókra 
akar szert tenni, jegyzi meg forrásunk, hasonló 
okok hasonló következményekkel járván. A je-
zsuiták és Mária-kongregátiók már megvannak 
hozzá). 

Kant és a Vatikán. Már liirt adtunk arról, 
hogy a pápa mily élesen itélte el Kant bölcseletét, 
mint a természetfölöttinek és a vallásnak ellenségét 
és hogy az inquisitió és az Index kantnak akatholi-
cizmusban található hiveivel behatóan foglalkozik. 
Ezekkel egy úton halad a pápának február 6-án 
kiadott breveje, mely felszólitja a bölcsészet összes 
tanárait arra, hogy soha se térjenek el aquinói 
Tamás tanaitól. (Ugyan hol marad hát az a „reform-
pápa", a kinek dicséneket zengtek Bécsben és Ber-
linben is, no meg idehaza is, daczára annak, hogy 
az a bizonyos „vető" oly érzékenyen érintette 
Rampolla Ili veit?) A% egyházi éneket is „reformálni" 
akarja az új pápa ; tóbbek között oly formán, 
hogy abból a népnyelvet teljesen kiküszöböli, va-
lamint eltiltja a női hangokat a karénekben. (Az 
egyik Róma internationális jellegét és törekvéseit 
bizonyítja egy újabb adattal, a másik meg talán 
azt is mutatja, hogy a nő római felfogás szerint 
— minden Mária-kultus dacára — csak alsóbb-
rendű teremtmény. A kastraták zenéje ellenben 
dívik ma is. Ez nem szorul , ,reformera.) 

X.Pius különben teljesen elődjének nyomdokain 
halad. Ennek legtalálóbb bizonyitékaaz,hogy máris ju-
bilál. A szeplőtlen fogantatás dogmatizálásának 50-ik 
évfordulója alkalmából kiirt jubileum Róma városa 
számára február 20-ától junius 2-ig tart, Olaszor-
szág többi része és a külföld számára három hó-
napig. A pápának egy másik rendelete a püspökje-
löltek kiválasztását az inquisitióra bizza. A rendelet 
szerint különösen beható figyelem torditandó a 
jelöltek igazhitűségére. Minden résztvevőnek a leg-
szigorúbb hallgatás tétetik kötelességévé — ex-
kommunikatió terhe alatt. A pápának ez a rende-
lete _ a melyet különben a klerikális sajtó nem 
részesített kellő és megérdemelt figyelemben — 
szintén fontos adatul szolgál arra, hogy a Vatikán-
ban minden egyebet inkább akarnak, mint „refor-
mot", sőt ellenkezőleg az egész klérust még in-
kább jezsuita szellemben akarják vezetni. 

A jezsuita-generális a bíróság előtt. A római 
polgári bíróság múlt év dec. havában elnapolta azt 
a tárgyalást, a melynek főalakjai a jezsuita főnök 
és Spadoni hírlapíró. Az eset előzményei a követ-
kezők : Az 1898-ik év végén, a midőn az u. n. 
„amerikanismus" az amerikai kath. egyház szaka-
dásával fenyegetett, Sp. azt az ajánlatot tette a je-
zsuita főnöknek, hogy egy polemikus irányú lap 
alapításával hárítsák el a fenyegető vészt. A lap 
„II vero cattolica americano" címmel meg isindúlt 
és sok ezernyi példányban küldetett Amerikába. A 
fenyegető schisma szerencsés elhárítása után és 
miután Ireland püspök (a mozgalom lelke) ,,lauda-

biliter se subjecit" — következett a dolog anyagi 
része. A jezsuitatőnök nem akart fizetni, Sp. pedig 
azt állítván, hogy Észak-Amerikának a pápaság 
alatti megmaradása egyedül neki köszönhető — 
követelt. Utóbb a fennt nevezett biróság elé került 
az ügy olyformán, hogy Sp. 20.000 frankot és a 
mellékkiadások megtérítését követelte. Most a je-
zsuitafőnök már elismeri azt (amit eddig nem tett) 
hogy tárgyalt Spadonival az u. n. amerikanismus' 
elleni küzdelemről. Utóbbi ügyvédjei elvben tehát 
megnvertnek tartják a pert. Spadoni pedig most 
már 200.000 frankot követel a Vatikánnak és az 
északamerikai szigorú katholikus irány hírlapírói 
támogatásáért. Kíváncsian várjuk az érdekes per 
befejezését. 

Csalhatatlanság. X. Pius revideálta összes előd-
jeinek katalógusát, és a pápák számát 261-ről 258-ra 
szállította le. A protestáns történettudás már régen 
megcselekedte ezt. Utóbb a kath. történetírás is. 
(F. X. Funk.) Legfeljebb 260-ra tehető a pápák 
száma. Nem zárkózhatott el tehát a Vatikán sem 
annak beismerése elől, hogy Cletus és Anacletus 
„pápák-' identikusak (amennyiben u. i. Anacletus 
pápa egyáltalában létezett — a mi nem bizonyos — 
úgy római püspök volt ó-ker. értelemben, de nem 
„pápa"), épúgy törülték II. Donus nevét (aki soha 
sem létezett). A többi „törült" pápa a pornokratia 
idejéből valók, a mikor a hírhedt Marozia adomá-
nyozta a pápai trónt. Van ennek a dolognak dog-
matikai oldala is. A csalhatatlanság tana u. i. azon 
a feltevésen alapul, hogy Péter apostoltól kezdve 
a ,,pápák" szakadatlan sora biztosítva van egészen 
a jelenkorig. De mi lesz akkor, ha ezt a feltevést 
maga a Vatikán mint tarthatatlant megdönti. — 
Ügy hírlik, hogy ennél az alkalomnál a pápa súlyt 
helyezett arra, hogy a történeti igazságnak mindig 
megadassék a kellő tisztelet, még akkor is, ha a 
dogmával ellenkezik. Helyes ! Akkor hát vegyék 
elő mindenekelőtt a Konstantin adományát és 
pseudo-Isidort ! — A komikum erejével hat az ol-
vasóra tudni azt, hogy ez az igazságérzet éppen 
akkor vett erőt a kúrián, a midőn a róm. egyház 
nemcsak az Indexxel, hanem magával az inquisitió-
val felel pl. Loisy abbá valóban tudományos kuta-
tásaira ! 

Örökség hajhás\ás. A mult év október havá-
ban egy párisi asszumptionista zárdában meghalt 
egy chileni nővér (Maria de laLuz). Vagyonát, me-
lyet 30—10 millióra becsülnek (chileni bányák) a 
rend egy megbizotjának hagyományozta (R. tlos-
selin váltóügynök). Miután azonban a nyilvánosság 
nagyon kezdett érdeklődni a dolog iránt G. lemon-
dott az örökségről. A biróság most keresi azt a 
15—16 millióit, a melyet a nővér 8 évi zárdai tar-
tózkodása alkalmával húzott, valamint okát annak 
is. hogy miért nem hivott a főnöknő a beteg apá-
cához orvost és miért nem jelentette gyanús 



körülmények között bekövetkezett halálát — a ha-
lott csalájának ? Mindenesetre érdekes kérdések ! 

Bibliaünnepek Rómában. Örvendetes tudomá-
sul szolgál minden igaz keresztyénnek, hogy a 
brit és külföldi bibliaterjesztő társulat százéves 
fennállásnak és áldásos működésének ünneplése 
Rómában, a bibliával hadilábon álló pápaság szék-
helyén is visszhangra talált. Érdekes tudni, hogy 
300 évvel ezelőtt VIII. Kelemen pápa gályarabsá-
got rendelt azoknak a laikusoknak, a kik olasz 
bibliafordításokat olvasnak. — 200 évvel ezelőtt 
XI. Kelemen parancsára megjelent a pápai nyomdá-
ban a „tiltott1' könyvek jegyzéke, melybe felvétette 
a bibliát is „bármely népnyelven". — 100 évvel 
ezelőtt Regensburgban (Németország) a protestáns 
bibliaterjesztő társulatok mintájára alakult egy 
katholikus bibliaterjesztő társulat is, a melyet 
azonban VII. Pius 1817-ben kibocsátott bullájában 
egyszerűen betiltott. Ugyanez a VII. Pius pápa 
már 1816 ban a gneseni érsekhez intézett iratában 
a bibliatársulatokat általában és a biblia terjeszté-
sét célzó működésűket különösen „a legördögibb 
találmánynak, . . . pestisnek" stb. mondotta. — 
Ma hála az evangelium lassú bár, de annál bizto-
sabbtérfoglalásának — március 3—7-én Rómában 
bibliakongressus ülésezett, melyen az olaszországi 
bibliaterjesztők (ügynökök, elárusítók, kolporteurök 
a brit és külföldi valamint a scót bibliatársulatok 
részéről) és számos evangélikus lelkész vett részt. 
Az ezen alkalommal tárgyalt gyakorlati kérdések 
ezek voltak : mi történt eddig Olaszországban a 
biblia terjesztése érdekében, — Minő tapasztalatok-
kal járt a bibliaterjesztés eddig. — Hogyan lehet a 
bibliát Olaszországban népkönyvvé tenni stb. — 
A Meille a brit. . . . társulat főügynöke (Flórenzban) 
beszélt a bibliának azon hatásáról, melyet a 
jövendő nemzedékek nevelésére és az egyes 
jellem fejlesztésére gyakorol. A waldens tanár G. 
Lu\\i előadást tartott : „melyik a legjobb biblia-
fordítás, mely a XX. században az olasz nép kezébe 
adandó" cimmel. — E kongressuson kivül máre. 
6-án Róma összes evang. templomaiban (külföldiek-
ben és olaszokban) ünnepi istentiszteletek tartat-
tak. Márc. 7-én két nagy népgyűlés tartatott, az 
egyik angol, a másik olasz nyelven. — Figyelemre 
és elismerésre méltó, bogy az olasz kormány e 
rendkivili alkalomból 50—60%-os engedményes 
vasúti jegyeket bocsátott az idegenek rendelkezé-
sére. Pedig Olaszország törvényeiben nincs ki-
mondva a felekezetek viszonossága hanem az alkot-
mány első §-a szerint a katholikus vallás állam 
vallás ; a többi felekezet csak ,,tollerati" (megtűrt). 
Tanulhatnánk tőle. 

A Mária kongiegáliók visszaállításának enge-
délyezése alkalmából a német protestáns és antikleri-
kális sajtó nagy íésze joggal mutat reá azokra a 
nagy veszedelmekre, melyek ezzel kapcsolatban 
a népéletet fenyegeti. Igy a „N. S. K.4, 8-ik száma 

utal arra. hogy egy ily kongregationista felvétele 
alkalmával esküvel köteles fogadni azt, hogy gondja 
lesz mindenkor arra, hogy alattvalói, vagy olyanok, 
kikről ő majdan hivatalból gondoskodni fog, az igaz 
katholikus hitet tanítsák és hirdessék. A középiskolai 
tanulóknak tehát arra kell magukat kötelezniük, 
hogy az életbe kilépve alattvalóira katholizáló 
hatással lesznek. Szomorú kilátás ! 

H. 

I rodalom. 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap.- „ N e m 

mindegy a gyengeN emberi szívnek, ha durván 
összerótt, pókhálós, fehérre mázolt falű, poros, 
piszkos, egész formájában durva, sivár templom-
ban igyekszik erős hite buzdulásával elűzni az 
akadályozó hatásokat ; avagy lia a menny tiszta-
ságát és dicsőséget, szépségét látjuk visszatükrö-
ződve egy egyszerűen, de fenségesen díszített 
templomban, mint a mennyország kapujában. 

Nem mindegy a gyenge emberi léleknek, ha 
a lelkészi funkció mindvégig csak száraz tanitó 
elemen vezet keresztül, egy hosszú (s talán hiá-
nyos, avagy nem ritkán a hit dolgait kerülgető, 
vagy csűrő-csavaró) beszédben (rövid textusban) 
és épen olyan hosszú és unalmas doktrinär imá-
ban, vagy lia az egész istentiszteletben, különösen 
pedig a lelkész funkciójában rövidebb, lelkesebb 
részleteket s ezeknek változatosabb összeállítását, 
még az elmondás helyét is illetőleg bizonyos meg-
különböztetéseket (szószék, úrasztala, evangéli-
kusoknál oltár) közben-közben fölváltva a gyüle-
kezet és énekkar visszhangzó énekét halgatja a sok-
szor fáratag, erőtlen lélek. E változatosabb, szebb 
s igy könnyedébb liturgiái alakzatokat láthatjuk 
vagy tanulmányozhatjuk különösen külföldi refor-
mátus s főleg evangel, atyánkfiainál. 

Igazán evangeliomí tartalommal, a hit igaz-
ságaival, a szív buzdításaival aztán nemcsak tanít-
juk, hanem építjük is a gyülekezeteket. A mi az 
evangeliumi felbuzditást szolgálja, az semmiesetre 
sem lehet evangeliumellenes, legyen az beszéd, 
ének, zene vagy bármi mérsékelt külső hatás a 
lélekre. Merő dac és túlságba, vitt princípium azon 
állítás, hogy dobjuk el mindazt, a mi nincs a bib-
liában. Akkor sok mindent el kellene dobnunk, de 
a mit még a legnyakasabbak is, a változott viszo-
nyokhoz mérten, jónak láttak és elfogadtak; mert 
a leghiggadtabbak s józanabbak belátták s mindin-
kább be fogják látni az idők fejlődésével egvütt, 
hogy a keresztyénség külömbözö alakzatai a túl-
zásba ment reakciók miatt valóssággal barbársá-
got követtek el a psychologicus-aestheticus termé-
szetes követelményekkel szemben. Elszámították 
magukat az emberrel kitörülhetlenül veleszületett, 



egyenesen Isten által beléje oltott kívánalmakra 
nézve. Hát az igazság gyémántja nem méltó arra, 
hogy durva keret helyett megillető dicsőséges öl-
tözetben mutassuk elő?" (Ref. testvérünk ilyetén 
érvelése a leghangosabban beszélő bizonyíték az 
evangelikus liturgia mellett. Szerk.) 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vál lalkozunk. 

Dr FI. Köszönettel vettük. Értesítés ment. — 
H. L. Sajnálom, hogy egy számba beszorítani nem 
lehetett; csak többi rovatunk túlságos nagy rová-
sára ment volna. — M. P. Megkaptam. A jelen 
számból már kiszorult. A hivatkozott czikket an-
nak idején szintén megkaptam. Fel is használjuk 
13ái mikor szívesen vészük. 

« « 

M A R X é s M E R E I 
magyar tanszergyárosok 

Budapest, VI, Aradi-utca 00. 

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért é s v e r s e n y k é p e s -
ségért. 12—10 

Toronyórák 
palota- , városház i - , gyár i -
és l a k t a n y a órák beren-
dezését a legelőnyöseb-
ben eszközl i 

i ü i t j u Ihu un ULUüd i!J 
első magyar óragyár gőzerővel 

BUDAFEST, VII., Csömöri-ut 50 . szám, 
sa já t házában. 

Képesár jegyzékek és költségvetések bérmentve 
30 1 0 - 2 . 

minden- i c l r r v l o n a / J A l r iskola-, torna- és óvodabe-
nemű I 3 « V V i a p r H l i m , rendezések és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgaiunk 
ingyen és bérmentve. 

a5 15—6 

4 01 

o 

törlesztéses kölcsönöket T f f f f t " 
külfö ld i e l ső rangú p é n z i n t é z e t e k t ő l a fö ldb i r -
tok és i n g a t l a n dU é r t éké ig I. és 11. l ielyre 

15—65 évig t e r j e d ő i d ő t a r t a m r a . 

S z p m é l v h i t e l t í P a P°k n a f c> k a t o n a t i s z t e k -
' nek, á l l ami - és m a g á n -

h i v a t a l n o k o k n a k , ke r e skedőknek és ipa rosok-
n a k kezes és kezes né lkül 1 — 1 5 évig t e r j e d ő 

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLKR LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

B u d a p e s t , VI., D á v i d - u t c a 15. 
(Törvénvszéki leg bejegyzett cég). 

34. 12—1 (Válasz bélyeg) 



A közeledő Coiifirmálás, 
n e m k ü l ö n b e n a Húsvét é s Pünkösd ü n -
nepek alkalmából szíves figyelmébe aján-

lom a 

lelkész és hitoktató uraknak I 
Gy urátz Ferenc ág . hitv. evang. püspök ur 

L e l k i v e z é r 
cimü imakönyvét, 

melyből most újonnan a nyolcadik kiadás 
jelent meg. 

Ára vászonba kötve 1 korona. 
Kapható.- 2.—, 3.—, 4.—, 5,— kor. árú 

kötésben is, megrendelhető : 

E I S T I V A D A R könyvkereskedőnél Pápái), 
Ugyanott jelent meg : 

Gvurátz Ferenc : KÉZt AGENDAJA 
a második kiadásban. Ara fűzve 3K 60 f. 
Vászonba kötve 5*60 Iv, Bőrbötésben 8 K. 

Az 1902 . évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasâgi ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

* We ' 6 . 
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«K 
-H * 

M 

nstein C. L. 
első délmagyarországi = 

orgona-épi lő műintézet 
(villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 

X 
* 
» * 

Szál l i t k i tűnő, 
r e n d s z e r sze r in t 

l e g ú j a b b 
kész i t e t t 

11 

* 
* 
H» 
W & 

* 
* 
» 
* 
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Az 1893. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-
^ mel kitüntetve. 27—10 tt 

O y y y y ^ y y y y y ^ y p e y y y y Q 

M & 

•K 
a 

M « 
•X 

= pneumatikus = 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a l ego lcsóbb á r a k mel le t t . 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

baktai EGRY FERENCZ 
liarangöntö 

K i s - G e j ő e z , U n g m e g y e . 
Ajánlom liarang-
öntö műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

HARANGOKAT, 
bárminő sűlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r jegyzéke t kérni ! 

Kivonat az elismerő iratokból: 

Tekintetes Egry Ferenc úrnak Kis-Gejőc. 
Az On által gj^önyörüen öntött , nagyszerű hangú 

harang, lia megszólal ércnyelvével : — Szalób apraját-nagy-
ját áh í ta t ra készteti . Nincs a környéken olyan ember, aki 
meg ne dicsérné. Mint hallom, a szomszédos három köz-
ség hivei nemsokára G-ejőcre rándulnak — ,,mert nekik is 
olyan harang kell, mint a szalóki !" Uram, édes jó E g r y 
uram, kell-e ennél szebb elismerés ? 

Szalókon (Zemplénin ) 1901. julius hó 16-án. 

Őszinte tisztelője : 
Csurgovich György 

gk. lelkész. 

& Pályázat hosszabbítás. 

V o n a t k o z á s s a l a folyó évi 9. és 11-ik 
s z á m r a a 1 10)'háti 

lelkész! állomásra 
a p á l y á z a t meghosszabbittatik. A p á l y á z a t o k 
ez évi ápril is hó 20 -á ig az alól ir t főespe-
resnél b e n y ú j t a n d ó k . 

B r e z n ó b á n y á n , 1904. ápri l is 1-én. 

Csipkay Károly Svehla Gusztáv 
egyházm. felügyelő. 31 2—2 főesperes. 


