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Önismeret. 
Megállapítottuk a szoruoru tényt, misze-

rint egyházunk züllött viszonyok közt ten-
gődik. A tagok idegenkedése némely helyen 
már annyira fejlődött, hogy az egyház pász-
torai iránt mostoha kegyetlenséget tanúsíta-
nak, sőt van arra is eset, hogy a hitközsé-
gek a megüresedett lelkészi állást nem is 
akarják betölteni. 

A veszedelem terjedésének ellenszeréül 
egyhangúlag a. cura pastorálist ajánljuk. 
Vagyis, hogy egészen köznapi hasonlattal 
éljek, elismerjük, hogy pusztító járvány ütött 
ki" közöttünk, sürgetjük tehát az orvosokat, 
hogy szorgalmasan látogassák betegeinket. 

De azt is elismerjük, hogy orvosaink 
közül soknak lelkében hiányzik a charisma, 
mely egyedül alkalmas a szenvedők bajainak 
enyhítésére, a betegségben sinlődök szivében 
bizalom gerjesztésére. 

A cura pastoralis ajánlása tehát egy-
részt ma már meghaladott álláspont, más-
részt pedig annak dacára sem elegendő. To-
vább kell mennünk egy lépéssel. A felett 
kell gondolkoznunk : hol rejlik a forrása en-
nek a mérges áramlatnak, mely nemcsak 
társadalmunk minden rétegét elöntötte, ha-
nem magával ragadta már a pásztoroknak 
is jó uagy részét. 

A felelet, ugy gondoljuk, igen közel fek-
szik, nem kell felette sokat gondolkodni. Az 
általános hitetlenség szülte az egyháziatlan-
ságot. Magasabb álláspontra emelkedve azon-
ban, a honnan tul látunk saját egyházunk 
határain, ez a felelet nem kielégitö. 

Lehetetlen tudniillik észre nem venni, 
hogy ujabb időben az emberek nagy sokas-

sága szivében fölébredt a szellemi élet kin-
csei, nevezetesen a léleknyugalom utáni vágy 
és ezt épen vallásos élet által igyekszenek 
mindnyájan elérni. Nem szólok azokról, kik-
nek szemében az anyagi érdekek sokkal ma-
sabb becsüek, miut a lélek nyugalma, kiket 
tehát világiak utáni vágy késztet vallási cse-
lekvényekre. Ezek valóban lesülyedtek abba 
a sötétségbe, hol az ember önalkotta bál-
ványokban keresi birodalmát. 

De kétséget nem szenved, hogy a val-
lásos élet az ujabb időben hatalmasan fel-
lendült, a vallásosság iránti érdeklődés föl-
ébredt minden téren, művelődésünk minden 
ágában, társadalmunk legmagasabb és leg-
alacsonyabb rétegeiben és minden felekezet-
ben. Nem lehet észre nem venni, hogy fele-
barátaink nagy része a vallásos élet ligetei-
ben keresi lelkének enyhülését, vigasztalást 
a mindennapi küzdelem sok keserűségei közt. 

Hanem hát engedjük meg, hogyha igy 
van is a dolog, ez még nem döntő érv azon 
állitás, vagy — mondjuk föltevés ellenében, 
miszerint az egyháziatlanságnak egyedüli 
oka az általános hitetlenség. Mert az ilyen 
felvilágosodott korszakokban, minő a miénk, 
az emberi művelődésnek mezeje elég széles, 
hogy a hitetlenségnek és a vallásosság 'min-
dennemű formáinak irányai kényelmesen el-
térjenek rajta egymás mellett. 

Hanem a ki az embereket szive mélyén 
működő erőket kutatja s figyelemmel kiséri 
az irányokat, melyek ezen erők felpezsdülése 
fol}*tán a vallásosság terein létre jöttek, 
minden bizonnyal azon meggyőződésre jut, 
miszerint épen a, vallásos élet utáni vágy, a 
lelki béke keresése, indit számos embert az 
egyázból való kilépésre. 



Alig képzelhető, hogy az a családapa, 
ki otthonában minden körülmények közt 
békés nyugalmat, üdülést talál, hűtlen legyen 
családja iránt s idegen emberek közt keresse 
azt. a mit fészkében mindig biztosan élvez-
hetett. Kincs olyan honpolgár, ki biztositva 
érezve hazájában lételét, érdekeit, megtalálva 
ott polgári vágyainak teljes kielégítését, 
tökéletesedése föltételeit, száműzze magát 
onnan idegen országokba, hogy ezen kietlen 
vidékeken bujdokolva keresse azt, a mit 
hona határát átlépve elveszitett. A közpályán 
működő ember, ki lelke egész melegével, 
hivatás érzete minden erejével csügg válasz-
tott pályáján, mely reá nézve élet, nem 
fogja működése terét hütlenül elhagyni, ha-
csak külső okok vaskeze nem kényszeritik s 
akkor is mély fájdalommal mond le arról a 
munkásságról, mety lelkének életfentartó 
ereje volt. 

Ugy lesz a dolog, hogy annak a hűtlen 
családapának az otthoni élet nem adott 
enyhülést, annak a kivándorló honpolgárnak 
a haza nem nyújtott biztos létet, az a pályát 
változtató ember azt tapasztalta, hogy műkö-
dési tere nem elégiti ki hivatásérzetét. Hasonló-
kép ennek a veszélyesen dúló egyháziatlan-
ságnak is az általános hitetlenség mellett 
bizonyára még egy másik, sokkal fontosabb 
s nagyobb horderejű oka is van : az tudni-
illik, hogy ezek az emberek nem találják 
fel egyházainkban azt a léleknyugalmat, azt 
az enyLületet, vallásos érzeteiknek és fele-
baráti vonzalmuknak azt a kielégittetését, 
mely után szomjú lélekkel, ernyedt idegek-
kel áhitoznak. 

A baptismusba, tudjuk, hogy istenfélő, 
józan, becsületes és megbizható emberek 
társaságának keresése hajt ja hiveinket. Nem 
tartozik ide annak kutatása, feltalálják-e ott, 
a mit keresnek. Ha igen, ez reánk nézve, 
kik ebbeli vágyukat teljesiteni nem tudtuk, 
még megnyugtató. Elveszett ugyan reánk 
nézve egy egyháztag, de megmaradt az 
ember, megtalálván a helyet, hol boldogulni 
tud. De ha nem találta meg ott sem a mit 
keresett, akkor annak az embernek boldog-
talansága azon egyház lelkiismeretét terheli, 
mely néki lelki nyugalmat szerezni nem 
tudott. Mert az talán kétségtelen, hogy nem 

az egyes van az egyházért, hanem az egyház 
az egyénért. Épen azért szent kötelességünk 
gondoskodni az egyház fenntartásáról, mivel 
az gondoskodik mindnyájunk lelki üdvéről. 

Ki tudja, azok közül is, kik szerintünk 
könnyelműen eligérik születendő gyermekei-
ket más egyháznak, sokat talán épen az ő 
egyéniségüknek megfelelő vallásos élet kere-

- sése vezet erre a lépésre. Ha abban az egy-
házban melyben születtek és fölnevelkedtek, 
békés nyugalmat, édes otthont, igazi lelki 
boldogságot találnának, ha az az egyház 
tiszteletet, szeretetet, szükségérzetet tudott 
volna maga iránt az ő szivükben nevelni, 
nem képzelem, hogy képesek volnának ma-
gukat arra határozni, hogy a csemetéiket 
idegen kertbe ültessék át. 

Lehet azonban, hogy ilyenek kevesen 
vannak. Fogadjuk el, hogy a téritvények túl-
nyomó nagy többsége alacsony érdekek, 
anyagi előnyök hajhászásából s az egyház és 
a vallás iránti közönyből származik. Ezek az 
emberek" nem érzik, nem tudják, hogy a 
„vallás az embernek legjobb hive," mert a 
ki ezt tudja, (ismétlem „tudja" nem „hiszi" ; 
mert tény a miről szólok) annak hűsége fe-
lett anyagi érdekek nem győzelmeskedhetnek. 
De nem tudták azt a tudományt elsajátítani. 
A hitoktatás nem veit képes az ő szivükben 
meggyökereztetni a vallásos élet szükség-
érzetét, a nyilvános egyházi élet fol}Tamán 
pedig az egyház nem képes őket kielégíteni 
oly esetekben, midőn lelkük a vallás malasztja 
után vágyódik. Az élet kenyerét oly alakban 
nyújtja nekik, hogy az az ö természetükkel 
nem tér össze, az élet italával oly pohárban 
kinálja őket, melyből inni nem tudnak. Nem 
alkalmazkodik az egyház az ő lelki szerve-
zetükhöz és igy ő irántuk nem is képes 
teljesiteni hivatását. Elvárja, hogy áldozat-
készséget tanitsanak, de viszont nem nyújt 
nekik semmit a mi az áldozatkészséget indo-
kolná és élesztené. Ebből származik az adó-
hátralék, a templomlátogatás megfogyatko-
zása a vallásos élet gyakorlásának csökkenése, 
az egyházi hivatal iránti tisztelet és kegye-
let lelohadása. 

Tagadhatlan tény, hogy a legközelebb 
lefolyt időben az ember figyelme első sorban 
nem a szellemi élet, hanem az anyagi 



javakra irányult. Helyes, sőt elkerülhetlen 
szükséges ezt a tényt megjegyezni és fontolóra 
venni. De ne állapodjunk meg e mellett. 
Kutassuk tovább is az okokat, melyek egy-
házunk züllését előidézik. Kutassuk ennek 
okát önmagunkban is. Törekedjünk mi egy-
házak önismeretre. 

Gondolkodni kell a felett, miért nem 
képes az egyház ugy a mint van, a mint a 
mai felvilágosodott ember szemei előtt tani 
tásaiban, szertartásaiban s minden intézmé-
nyeiben megjelenik, hiveinek a lelki íidvet 
megszerezni, vallásos élet utáni vágyaikat 
teljesen kielégiteni, szóval az ö hivatásának 
tökéletesen megfelelni. 

Ennek a törekvésnek pedig — valljuk 
mes: őszintén — a mi egyházi életünkben 
nyomát alig találjuk. Mert hálás elismeréssel 
kell ugyan fogadnunk azon kijelentéseket, 
melyek egyrészt a charisma hiányában, más-
részt a világi vezérférfiaknak fagyos közönyé-
ben, vagy hitoktatásunk módszerében keresik 
a betegség okát, ez is egy ut az önismeret-
hez, de nem látjuk semmi jelét annak, hogy 
egyházunk általában foglalkoznék azzal a 
kérdéssel, mikép lehet annak a mai kor 
emberének a szivébe markolni, mikép lehet 
ezt a mai kor emberét a vallás malasztjával 
keserűségei között megvigasztalni, kinos 
kételkedéseinek hullámzajából az igaz útra 
vezérelni, tévelygéseinek határtalan homályai-
ban felvilágositani, ezernyi kisértések há-
nyattatásaiból a nyugalom révpar t jára ki-
vezetni és boldogság utáni vágyát teljes 
tökéletességgel kielégiteni. 

Naponta tapasztaljuk, hogy hozzáintézett 
beszédeink kiáltó szóként hangzanak el a 
pusztában, még is még csak nem is gondol-
kodunk a felől, mikép kellene szavainkat az ő 
halló idegeihez alkalmazni, hogy azok be-
hassanak a velők oszlásáig. 

Halljuk a szenvedők panaszszózatát, lát-
juk a tévelygés sötétségében bolyongókat 
tudjuk jól, hogy birtokunkban van a varázsige, 
melytől minden fájdalom megszűnik, minden 
igaz örvényre világosság árad, még sincs 
bennünk annyi szeretet és önfeláldozás, hogy 
keresnénk a módját, mikép lehetne e néppel 
a biblia örök igazságait s Krisztus urunk-
nak evangéliumát megértetni, hogy az által 

az ő lelkük üdvösségét elnyerhetnék. Na 
csodáljuk, hogy e nép nom képes belátni, mi 
szüksége van neki az egyházra, mi a célja, 
mi a rendeltetése az egyházi hivatalnak. 

Ne csak a külső viszonyokban — az 
általános hitetlenségben — keressük az egy-
háziatlanság okát, de ne is vádaskodjunk 
sem mi eg}7háziak a világiak ellen, sem mi 
világiak az egyháziak ellen, hanem vizsgál-
juk meg magunkat mi egyház őszintén, a 
hivatásérzet bensőségével, az ember lelki 
üdve iránti meleg érdeklődéssel és keresztényi 
felvilágosodottság bölcseségével. Kutassuk 
buzgón, mit mulasztott az eg}^ház, hogy 
hiveinek fülei tőle elidegenedtek, mit kell 
pótolni, hogy a hivők a vallás gyakorlását 
és az egyház iránti hűséget nem megparancsolt 
kötelességnek, de elengedhetlen életszükség-
letnek . tekintsék. Az lesz a protestáns egy-
házra nézve újjászületés és dicsőséges föl-
támadás, ha erre az önvizsgálatra és ilyen 
irányú kutatásra magát önzéstelenül s keresz-
tényi alázatossággal elhatározza. 

Es ha a mi hivatalos egyházunk az ön-
ismeret ut ján Isten segedelmével eljut annak 
a nyelvnek megismeréséhez, melyet korunk 
társadalmának minden rétege egyformán 
megért, mint a hogy megértet te Urunk Jé-
zus beszédét szegény és gazdag, zsidó és 
görög egyaránt, akkor ülhetünk lélekben és 
igazságban valódi pünkösdi ünnepet, az lesz 
a szent lélek kiáradásának, a nyelveken való 
beszédnek, az evangeliumi egyház diadalá-
nak magasztos ünnepe. 

Sass János. 

A csudák jelentősége. 
A rajnavidéki evang vallástanitók egy 

régebbi értekezletén /J/'. Sbhwert%ell, -sollin-
geni tanár igen érdekes és tanulságos fel-
olvasást tar tot t a csudák jelentőségéről, ille-
tékes helyről annak idején nyert engedély 
alapján — főgondolataiban — közöljük a felol-
vasást : 

1. Az emberi lélekben benne rejlik a 
szükségszerűség, hogy észfogalmak szerint 
világnézetet alkosson magának. Ez csak me-
chanikus. kötött causalitást ismerhet el és 
a csudát nem fogadja el, nemcsak mint a) 



a természetirend megsértőjét és b) termé-
szetszerű, de egyelőre megmagyarázhatatlan 
jelenséget, hanem c) mint a szabad isteni 
akarat nyilvánulását se. 

2. Az emberi lélekben benne rejlik a 
szükségszerűség, hogy vallásos világnézetet 
alkosson magának. Ez csak szabad, teologi-
kus causalitást ismerhet el s nem fogadja el 
a csudát az 1. a) és b) értelmében, a c) ér-
telmében azonban igen. 

3. Mindkét világnézet jogosult, de egy-
mással össze nem egyeztethető. A meghason-
lás elméletileg nem, eszthetikailag s gyakor-
latilag azonban megszüntethető. 

4. A meghasonlás szükségessége okozza 
az emberi lélek nyugtalanságát, egyúttal 
azonban az élet küzdelmeit s a lélek tragi-
kumát s boldogságát is. 

5. Minden biztos tudásunk a saját sze-
mélyes tapasztalatunk eredménye. A hagyo-
mányos tudás a mi saját tudásunkká csak 
azon esetben lehet, ha annak igazságáról 
magunk is meggyőződünk. Ezen alapúi az 
óriási különbség a közönséges tudás és a tu-
dományos képzettség között. 

Igy van ez a vallásos világnézet terén 
is. A hagyományos csudák csak akkor nyer-
nek előttünk jelentőséget, ha tapasztalatunk 
szerint igazaknak bizonyulnak, vagyis ha 
olyanok, hogy őket újra átélhetjük. A hagyo-
mánjos kijelentésnek csak úgy lehet előttünk 
értéke, ha magunkon tapasztaljuk, hogy az 
megszűnt egyedül csak hagyomány lenni. Ha 
azonban az ember a saját tapasztalata alap-
ján elfogadja s mintegy sajátjává teszi a 
hagyományos csudát, ez az elsajátitás a ta-
pasztalás folyománya, nem pedig alapja. Eb-
ből következik, hogy a vallásos világnézetre 
a hagyományos csuda, mint ilyen, mindig 
csak alárendelt, közvetett jelentőséggel bir. 

6. Ha azonban a hagyományos csuda 
il}Ten, s ha számot vetünk azon körülmény nyel, 
hogy a csuda-hagyomány s maga a csuda is, 
általában nem egyeztethető össze az ész Íté-
letével. úgyT a hagyományos csudának szük-
ségképen erejét kell vesztenie, mihelyt az 
ellentét szembe ötlik s a vallásos hit önálló-
ságra törekszik. Ez a pillanat minden ön-
álló gondolkozású ember életében okvetle-
nül beáll ; be. kell állania, mert az exakt ész-

szerű természettudományi gondolkozás, mely 
napjainkban a lelki életben hatalommá lett, 
előbb vag}^ utóbb mindenesetre meghozza. 
Ez a gondolkozás nem volt mindig oly ha-
talom, mint ma ; a bibliai felfogásra nézve 
nem mindig létezett a mi értelmünkben vett 
természeti törvény. Az ellentét belső oka 
ugyan sohase hiányzott, de az öntudat nem 
hozta napvilágra. S igy%a vallásos életnézet 
mindazon életviszonyokban, melyekből val-
lásunk okmányai származtak, egyetemes 
mondhatni kizárólagos uralmat gyakorolt. 
De ott is kiviláglik, hogy a hagományos csu-
dák, vagyis a másoktól átélt, másokkal tör-
tént, vagy másoktól jelentett csudák a sa-
ját tapasztalattal szemben alárendelt jelen-
tőségűek. Krisztus maga is hangsúlyozta ezt ; 
Nikodemus szavaival : ,,tudjuk, hogy az Is-
tentől jöttél tanitó-mesterül ; mert senki 
se teheti e jeleket, melyeket te teszel" azon 
igazságot állitja szembe : ,,bizony, bizony, 
mondom néked : ha valaki újonnan nem szü-
letik, nem láthatja az Istennek országát'1 

(Ján. 3. 2-3.) 
Ha azonban a hagyományos csuda a 

vallás terén is alárendelt jelentőségű, annál 
inkább veszt jelentőségéből, minél inkább 
megrenditi az ésszerű, természettudományi 
gondolkozás. Ezért állítottuk fentebb, hogy 
a kétkedés pillanata minden önálló gondol-
kodású embernél beáll. Nem minden gondol-
kodónál, de igen is azoknál, kik felsőbb is-
koláinkból az életbe lépve, nemcsak hivatot-
tak, de képesek is arra, hogy a jelenkor 
szellemi életének munkásaivá legyenek. 

7. A vallástanárnak azonban a jelenkor 
leendő nemzedékének helyes irányú nevelé-
sét kell szem előtt tartania. E nemzedék 
még nem ismeri azt az ellentétet, mely az 
érettebb lélek munkájának eredménye, s a 
természet és nevelés törvényei ellen vétene, 
a ki erre idő előtt reámutatni akarna. Az 
ifjúság világa a romantika, a ki ezt durva 
kézzel szétrombolni akarná, megbocsáthatat-
lan bűnt követne el. 

A vallástanár igazságossága nem zárja 
ki megkímélő figyelmet és alkalma%kodást ; 
a nevelésnek alapvető törvénye épen az, 
hogy az igazság a korhoz illő alakba öltöz-
tessék s ez áltat a későbbi fejlődésre képe-



sitessék. Példányképünk itt is Jézus legyen, 
ki Mt. 13. 10~13 szerint azért beszél példá-
zatokban, hogy tanitványai megértsék, az 
avatatlanok ellenben ne fedezzék fel sza-
vainak mély értelmét; jelszavunkul pedig 
Pál apostol mondását válaszszuk ,,minden 
szabad nekem, de nem minden használ. (1 
Kor. 6. 12.) 

A gyermek hisz a csudákban s örömét 
találja bennük. 'Azért a vallástanárnak az 
alsó ós középső fokon tartózkodnia kell a kri-
tikai vizsgálódástól. S ha néha-néha megtör-
ténnék, hogy egy-egy korán érett gyermek 
kételkedésre valló kérdéseket intézne hozzá, 
korántse igyekezzék tekintélyének latba ve-
tésével elnémítani. Mert ha azt válaszolja, 
hogy a gyermeknek nem szabad kérdeznie, 
hanem hinnie kell, a tanuló leül ugyan, azon-
ban megnyugtatva, a hitben megerősítve 
épen nem lesz. Sokkal helyesebb a kételkedő 
tanulónak szelíden azt válaszolni : „fiam ezt 
én magam se tudom s ha én nem tudom, 
neked is türelmesnek kell lenned, mig majd 
megérted. Egyelőre csak arra gondoljatok, 
hogy nem a történet megértése vagy meg 
nem értése képezi a fődolgot, hanem az, 
hogy a tanúságot levonjuk s életünkben meg-
valósítsuk." 

8. Ezekben körülbelül azt is megmon-
dottuk, mi a teendőnk a felső fokon. A val-
lástanárnak oly ifjakkal van itt dolga, kik 
nem sokára az életbe lépnek s a vallásos 
vezetés alól megszabadulnak. Munkásságának 
ennélfogva oly irányúnak kell lennie, mely 
az ifjú vallásos életének helyes iyánban való 
fejlőtlését lehetővé teszi s akként a vallásos 
hitet megvédi. Ezt úgy éri el, ha a tanulót 
meggyőzi arról, hogy 

a) vigyázatlanság, sőt határozottan fél-
műveltség színében tűnik fel az, a ki mind-
azt, a mi az ész előtt felfoghatatlan, egye-
nesen t agadja ; 

b) a hagyományos, csudák mint ilyenek 
nem lehetnek, de nem is akarnak a vallásos 
hitnek se tárgyai se támaszai lenni. 

a) Hogy az ember annak az igazságát, 
lehetőségét, a mi az ész előtt felfoghatatlan, 
nem tagadja meg egyenesen, azt a tanulóval 
a mindennapi látszólag nagyon egyszerű 
dolgokra való utalással is kellőképpen meg 

lehet értetni, Ott vannak pl. a természeti 
erők s a természeti csudás események, a 
melyeknek hiába keressük magyarázatá t ; de 
ott van az öntudat jelensége is, a melynek 
az érzéki ingerrel való összefüggését, abból 
való megszületését szemmel láthatólag és 
kézzel foghatólag nem sikerül bebizonyíta-
nunk. Jól mondja Lessing az ő ,,Bölcs Nát-
hánjában, hogy ,,a természet világos nappal 
is mindenütt titokzatos s a csudák legna-
gyobbika épen az, hogy az igazi, valódi csu-
dák előttünk mindennapiakká válhatnak és 
válnak is." 

b) De azt is meg kell a tanulóval értet-
nünk, hogy a hagyományos csudák nem 
tárgyai a hitnek, mert hiszen mint ih'enek 
nem képezhetik hitünk ta r ta lmát ; de nem is 
támaszai a hitnek, mert a hitet nem az jel-
lemzi, hogy azt, a miről külsőleg tudomást 
szerzett igazságul elfogadja, hanem az, hogy 
benső tapasztaláson alapuló egyéni bizonysá-
gon nyugszik. Luther maga is igy Ítélte meg 
a csudákat, midőn azt mondotta, hog}r azok 
az almához és körtéhez hasonlítanak, me-
lyeket csal-étek gyanánt adnak a g37erme-
keknek ; sőt hogy maga Krisztus se tekin-
tette a csudákat se a hit tárgyainak, se pe-
dig a bit támaszainak, az az evangeliomok-
ból több helyütt kitűnik ; kitűnik nevezetesen 
abból, hog3' a csudákban vetett hitet minden 
alkalommal gáncsolta s a csudák után vágyó 
nemzedéket Máté 12. 39. szerint ,,gonosz és 

• parázna nemzetségnek" nevezte. Tanítvá-
nyainkat fel kell arról világositanunk, hogy 
a Krisztus nevéhez fűződő hagyományos csu-
dák, csak akkor birnak reánk s vallásos éle-
tünkre nézve értékkel, lia mi magunk tesszük 
őket a magunkéivá, vagyis ha nem a csudák 
miatt hiszünk Krisztusban, hanem Krisztus 
miatt az ő csodáiban. Még arra is rámutat-
hatunk, hog}T Krisztus személyiségének he-
lyes felfogása és megértése nem követeli meg, 
hogy születésének természetfelettiséget tulaj-
donítsunk. Sőt még akkor se téveszti a 
vallástanár a helyes célt szem elől, lia a ta-
nulóban annak a meggyőződésnek rakja le 
az alapját , hogy a vallásosság és a hit még 
akkor se rendülne meg, ha valaha az összes 
csudák legendáknak bizonyulnának is. 

(Folyt, köv.) 



Ének. 
(Aldozócsü törtökön). 

Dallam : „Oh siralom, szívfájdalom". 

1." Mit keressen 
Múló testben, 
Téged, Jézus, a szemem ? 
Nem jár többé lábad itt — 
Szomorún érezem4-

2. Égbe szálltál. 
Nem találtál 
Méltó hont itt lakhelyül: 
Az egeknek egében 
Áll trónod, legfejűl. 

3. Engem árván, -
Lelkem szárnyán 
Fájó sebbel itt hagyál : 
Megsebeztek bűneim — 
S les reám a halál ! , . . - . . 

4. Ha lehetne, 
Az egekbe 
Én is szállnék Utánad: 
Ha itt le nem kötözne 
A test, a bűn — s bánat! 

5. Ám reményem 
Oly serényen 
Repül Feléd, — szabadon : 
Mi lekösse itt alant, 
Nincsen oly hatalom! 

6. Fölemelem 
Bús két szemem 
Utánad az egekre : 
S tünedezik mind, amin 
A szivem keserge. 

7. Ugy érezem : 
Itt vagy velem — 

' S lia pályám itt bevégzem : 
Egygyé leszünk egy gye majd 
( )rökre. egészen ! 

Petrovics Pál. 

Belföld. 
Kérelem! Mivel a dunáninneni ev. egyházke-

rület megtisztelő felszólítására irt „Cura pastoralis, 
Utasítások a lelkipásztori gondozás miként való 
gyakorlására" — cimü javaslatom, mely kézirat 
gyanánt kinyomatva oly alakban lett közzé téve, 
hogy a széles margón megjegyzéseit mindenki 
megtehesse, — a dunáninneni ev. egyházkerület 
határain túl is elterjedt, sőt egyik könyvkereske-
dőnek (Kókai Lajos) buzgólkodása folytán abból 
száz példányt a kerület elöljárósága — eladásra 

is átengedett : tisztelettel kérem mindazokat, a kik 
azzal behatóbban foglalkoznak, hogy észrevételei-
ket velem közölni méltóztassanak. Minél több ta-
pasztalt, világos látású érdeklődő egyén ád nékem 
tanácsot, annál értékesebb lesz művem és én há-
ladatos szívvel fogom megköszönni annak idején, 
midőn a mű végleges szövegében fog megjelenni, 
— jóságukat ! A javaslatot most a dunáninneni 
kerület minden egyházi és iskolai, világi és egyházi 
hivatalnoka hivatalból kapta, hogy észrevételeit reá 
megtegye. Mikor e\en észrevételek beérkeznek, a 
szöveget véglegesen fogom megállapítani. Nagyon 
örülnék, ha ekkor más egyházkerületek tagjainak 
észrevételeit is figyelembe vehetném. A végleges 
szövegezésnél azután vagy a szövegben, vagy az 
előszobán jelezni fogom : mit honnan vettem át, 
— a mit most nem tehettem, bár ezen javaslatom 
egyes részei összeálitásánál kisebb-nagyobb rész-
leteket vettem is át egyes művekből igy p. o. mélt. 
és főtiszt. D. Baltik Frigyes püspök úr felvilágo-
titó jegyzeteiből, nagytiszt, Petrovics Soma esperes 
úr sikerült ,,utasítások'- c. művéből. — Nem tehet-
tem pedig azért, mert nem akartam, mivel azok 
a B.) Hivatali (öbjectiv) követelmények J. Jogi kö-
telmények. (a 29. laptól a 69. 1. ig.) fordulnak elő 
s ez a részlet lesz bizonyosan leginkább kitéve a 
változtatásnak, — másokat biráltatni-a magam-
kéziratában, javaslatában. Mig úgy, lia a beérkező 
észrevételek helyben hagyják az illető részleteket, 
— bátran elmondhatom: honnan vettem. A régi 
dunáninneni „ Egyházi rendtartás" (1880. Pozsony.) 
napjainknak megfelelő átdolgozása tétetvén felada-
tommá, — világos, hogy épen a most jelzett B.) 
rész kidolgozásánál kötve voltak kezeim. — A töb-
biben szabadon jártam el. — Pozsony 1904. ápri-
lis 30-án Hörk József theol. akad. tanár. 

Arany könyv. A mult 1903 évben a mesélem' 
evang. egyház javára néhai özv. Kajtár Dénesné 
1000 koronát, néh. Takács ímre 400 koronát a folyó 
évben pedig néhai Györgyi Józsefné 200 koronát 
hagyományozott. Emiékezetők legyen áldott, 

Selmecbánya. Még a f. évi febr. 21-én meg-
tartott közgyűlésben beszámolt a helybeli ev. nő-
egylet mult évi működéséről annak elnöke Händel 
Vilmosáé, beszámolójának talán közérdekű pont-
jai ezek : Az egylet tagjainak száma csak 144. Ez 
a kicsiny, de buzgó sereg részesített pénzbeli havi 
segélyben 31 özvegyet és elaggott szegény haja-
dont, 7 leányt és 7 fmt ; rendkívüli segélyben ré-
szesült 1 súlyos beteg férfiú. Ezeken kivül tizet az 
egylet tagsági járulékot a „Jó sziv egyletnél" és a 
„Budapesti prot. árvaháznál." A konfirmátió alkal-
kalmával ellátott 5 fiút és 3 leányt új öltözékkel, 
ima- és emlékkönyvvel s bibliával. A tanpénzt meg-
fizette 24 isk. növendékért s ellátta pártfogoltjait 
tanszerekkel is. Dijazta az egyik munkatanitónőt és 
segélyezte a felső leányiskolát. Karácsonykor fel-
öltöztetett 32 gyermeket, 18 fiút és 16 leányt s 



28 személy, leginkább özvegy részesült némi pénz-
segélyben, élelmi szerekben és ruhákban. Bevétel 
volt 5512 k. 05 f. Vagyona: 47351 k. 15 f. Isten 
kisérje áldásával továbbra is a segélyezőket és 
zegélyzetteket egyaránt. H. V. — Ugyancsak Sel-
mecbányáról kaptuk azt a tudósítást, hogy az 1. 
sz. egyház papi állását a megválasztott zólyomlep-
csei lelkész Vitális Gyula nem fogadta el. Az űj vá-
lasztási mozgalom megindult. 

Királyi engedély. A ref. egyháznak f. é. no-
vember hó 10-ére Budapestre egybehívandó zsina-
tának megtartására Ó felsége megadta az enge-
délyt, a nélkül, hogy az 1790/91 évi XXVI. t. c. 4 
szakasza értelmében fenntartott, a királyi biztos 
kirendelésére vonatkozó jogát jelenleg érvényesí-
teni szükségesnek látta volna. 

Megüresedett lelkészi állomások. A trencséni 
ág. hitv. ev. egyházmegyében utóbb két helyen is 
történt lemondás. E hó 15-én Bucsek Gyula pod-
lucsányi lelkész, 24-én pedig Roy Pál kochanóci 
lelkész mondott le tisztéről. 

Felelet 
az .,Ev. Egyház és Iskola ' 1904. ápr, 14-diki 15-ik 

számában foglalt következő kérdésre : 
„A bányai kerület lelkészválasztó szabályren-

delete szerint lelkészi állomásra jelölhető 1. min-
den segédlelkész, a ki ezen minőségben legalább 
egy évet töltött, 2. minden rendes lelkész. 

Pétert félévi segédlelkészkedés után május 
lO-én megválasztják egy másik kerületbe rendes 
lelkésznek, azonban csak julius 20-án iktatják be 
hivatalába ; július 10-éig régi helyén segédlelkész-
ként működött. Július 16-án lejár egy lelkészi ál-
lomásra hirdetett pályázat a bányai kerületben. 
Péter már űj helyéről, de beiktatás előtt július 
14-én beadja pályázatát. Lehet-e őt a jelöltek közé 
lölvenni a kerületi elnökségnek, mely jűl. 16-i al-
lapot alapján állapítja meg a jelöltek névsorát ? 
Vagyis a választástól vagy a beiktatástól kezdve 
rendes lelkész-e, a pályázat határnapja, vagy a 
jelölés napja-e azirányadó ?" 

A kérdés hármas. 
1. Lehet-e őt a jelöltek közé felvenni? 
2. A választástól, vagy a beiktatástól kezdve 

rendes lelkész-e ? 
3. A pályázat határnapja, vagy a jelölés 

határnapja-e az irányadó? 
Az első kérdésre határozott nem-mel felelek, 

— mert a bánya-kei ületi lelkészválasztási szabály-
rendelet 18. §-a igy hangzik : „Jelölhető : a) min-
den rendes lelkész vagy 24 évet betöltött theol. 
tanár, ki a magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén 
egyház valamely egyházközségében, vagy missiói 
körében, vagy az egyetemes egyház theol. akadé-
miáján vagy valamely hittanintézetén — hivatalos-
kodik." 

Már pedig a ki még beiktatva nincs, az nem 
hivataloskodik ; mert hivataloskodása idejére jár ki 
a fizetése, a fizetése pedig 55. §. szerint (5. al.) be-
iktatásától számíttatik. „Az űj lelkészt a lelkészi 
javadalom a beiktatás napjától kezdve illeti." 

De hogy nem hivataloskodik, azt az 56. és 57. 
§§, még világosabban is kifejezi, — mert csak a 
beiktatás után adja át az esperes, illetve annak 
megbízottja neki az egyházközség (illetve a missiói 
kör) azon ingóságait, „melyek a lelkész kezelése 
alatt szoktak állani" — és főleg mert csakis a be-
iktatás után, — mikor már az esperes „a beikta-
tásról és az azt követő átadásról" jegyzőkönyvet 
vett fel, menti föl „a 10. §. c. pontja alapján meg-
bízottakat megbízásuk alól". — Tehát azokat, a kik 
eddig 10. §. c) az egyházközség (ill. mis. kör) kor-
mányzatát és a lelkészi hivatal vezetését, illetve az 
isteni tiszteletet végezni kötelesek voltak. 

2. A második kérdésre adandó felelet — mái-
ezekben benntoglaltatik. A rendes lelkészszé való 
megválasztás megadja ugyan a megválasztottnak — 
ha az előbb nem volt az — a rendes lelkészi jel-
leget — de — lia azelőtt nem volt az — nem teszi 
őt tényleg, jogilag valóságos rendes lelkészszé. Ana-
log esetek : a ministeri tanácsosi címmel és jelleg-
gel felruházott osztálytanácsosok ; a kir. táblai birói 
címmel és jelleggel felruházott törvényszéki birák, 
kúriai birói címmel és jelleggel felruházott kir. táb-
lai birák stb. a kik azért valósággal még sem a\ok. 
Tehát a jelleg mégsem teszi őt azzá ! Valóságos 
rendes lelkésszé — a rendes lelkésszé való beik-
tatás teszi őt. Ha a bányakerület nem kívánná a 
„hivataloskodást" tehát a valóságos lelkészi jelleget, 
a többi feltétel meglévén — jelölhető volna ; — 
igy nem. 

3. A harmadik kérdésre : ,, vájj un a pályázat 
határnapja, vagy a jelölés határnapja-e az irányadó" 
már t. i. az illetőnek jelölhetésére né\ve (mert e kér-
désnek csak igy van értelme) — arra nézve fele-
letet ád minden hirdetés, mert mindeniknek tény-
leg, vagy hallgatagon az a záradéka : „később be-
érkezendő folyamodványok nem fognak tekintetbe 
vétetni." A pályázat határideje tehát ,,terminus 
praeclusivu", Ekkor vagy van qualiíicatiója, vagy 
nincs. Ha van jelölhető — lia nincs — nem je-
lölhető. 

Mindenképen a pályázat határideje a döntő. 
(Hogy ilyenkor felmentés vagy halasztás adható-e 
az egyesnek, az más kérdés. Valamint más kérdé-
sek merülnek fel az ismételt felhívásnál, pályázat-
nál. (§. 18. c. d. p. is). 

Ez az én feleletem a bányai ág. hitv. ev. egy-
házkerület lelkészválasztási szabályrendelete alap-
ján. 

Pozsony. Hörk József. 



Külföld. 
A német szabad egyháztársadalmi értekezlet 

mult hó 1—6 napján Hägen városában tartotta 9-ik 
évi nagygyűlését. Az ünnepi istentiszteleten StöSket 
berlini udvari lelkész, Luk. 21. 5. v. felett prédikált, 
mig az évi jelentést Mumm berlini lelkész, mint 
központi titkár terjesztette elő. Az időközileg el-
hunyt Duncker felsőbíróság! tanácsos helyett a 
közgyűlésen Stöcker elnökölt. Az évi jelentés az 
egyháztársadalmi szövetségnek rendkívüli nagy 
kiterjedésű és sok feladatú munkásságáról teszen 
bizonyságot. Organuma a „Ivirchl. socialen Blätter" 
2500 példányban jelenik meg s a tagok száma 2600. 
Berlinben, Boroszlóban és Stuttgartban szegény 
gyámoltalanok útbaigazításáról keresztyén népiroda 
sőt az ev. Németországra kiterjedő socialis üzleti 
iroda létesült, a melyhez 12 helyi egylet 93 ezer 
taggal csatlakozott. Ma az értekezlet titkári hiva-
tala központi helye a sociális munkásság legkü-
lönbözőbb ágainak. Mi több, Berlinben egy ha the t i 
socialis képzőtanfolyamot nyit a munkások részére 
s ugyancsak az ő kezdeményezésére létesült egy 
épitési egylet is, mely 1800,000 márkával már 206 
kisebb lakást épitett. Stocker a maga elnöki meg-
nyitójában méltán utalt arra, hogy az értekezlet 
gyakorlati uton szolgálja a sociális kérdés ügyét 
s a jövőben a socialdemokratia terjedésével még 
nehezebb feladatok várnak reá. Biztató jelek az 
egyetemes zsinatnak a socialis kérdésben elfog-
lalt állása s a frankfurti munkáskongresszus, a 
melyek azt igazolják, hogy a socialis kérdés le-
hető megoldása az evangelium szellemében és 
erejében csakugyan lehetséges. A sok ev. mun-
kásegyletnek, keresztyén népegyletnek, nőegylet-
nek s egyéb sociális szervezetnek az értekezlethez 
való csatlakozása csak igazolja fenti állításunkat. 
A német ev. munkásegyletek központi elnöke We-
ber gladbachi lelkész, az a felette agilis belmisz-
siói munkás. 

Az első főelőadást Lemme heidelbergi tanár 
tartotta „az erős keresztyénségről, mint a refor-
matio egyháza üdéről." A már gyenge és erőtlen, 
úgyszólván karakternélküli kereszténység korunk 
egyik szomorú jelensége s egyházunk egyik ko-
moly veszedelme. Egyházunk gyengeségének az 
alapja nem a külső viszonyokban van. Az erős 
keresztyénségnek a nehéz viszonyok között is kell 
érvényesülnie, a melynek ellentéte a szerzetesi vi-
lágkerülés, a hatalom és a fanatizmus s a dokti-
nár orthodoxia merev és élettelen keresztyénsége. 
A kereszténység lényege és ereje annak hitéleté-
ben var;, a melyről mint személyes és élet-
tevékeny hitről Luther is azt tartotta, hogy az 
ereje a reformatio egyházának. Az erős keresz-
tyénségnek ez a hite erős személyiségeket formál 
s a hasonérzelmüek között szeretetközösséget lé-
tesít. A hivő személyiség karakteréletében rejlik a 

kereszténység ereje, mig annak g\ enge alakja „das 
Christentum der Characherlotigkeit." Meggyőző és 
alapos fejtegetéseit nagy tetszéssel fogadta az érte-
kezlet. Ez előadás után a különböző bizottsági 
ülésekre került a sor, a melyeken többi között 
Weber az erkölcstelen irodalomról s az ifjúság er-
kölcsi védelméről, Bötticher tanár a keresztyén er-
kölcstanitásról, Stöcker a konfirmatióról s a női 
munkásság szervezetéről tartott előadást. Valóban 
örvendetes dolog a keresztyén socialis munkás-
ságnak ez a szervezettsége és lázas tevékenysége 
Németországban. Mennyi teendő várna reánk és 
egyházunkra e tekintetben is Magyarországon ! íme 
a vasúti strike-mozgalom is mily kevés erős so-
cialis és morális keresztyénségről tett bizonyságot ! 

A reformatio történetének egyesülete mult hó 
6—7. napjain Kassel városában ülésezett. 21 évi 
fennállása óta ez volt a 7-ik nagygyűlése. A tagok 
közül 150-en vettek részt; többi között 12 egyetem-
nek a képviselői is a legkiválóbb egyháztörténet-
irók sorából. Haupt hallei tanár prédikált. Egelhaaf 
stuttgarti tanár nagylelkű Fülöpről és Dielil hirsch-
hovni lelkész Luthernek a hassiai b jnső egyházi 
életre gyakorolt befolyásáról és közelebbről az 
1538—1511. ziegenhaini egyházrendezetről tartott 
előadást, a melyek az egyesület évkönyvében fog-
nak megjelenni. Kiadványaiban és népszerűbb röp-
irataiban erős prot. érzés lüktet s valódi minta-
képei az ujabb prot. egyháztörténeti irodalomnak. 
Az évi jelentést Kaverau boroszlói tanár terjesztette 
ele, ki nagyon melegen megemlékezett az egyesü-
let egykori nagy alapitójáról Kost/in halle-witten-
bergi egyetem theol. tanáráról és ismert nevű íl-
lustris Luthertudósröl és íróról. Az egyesület mun-
kaerejét Denifle gyalázatos támadásai és történeti 
hazugságai „Lutherről és a lutheránusságról" csak 
fokozták. Az 1903. évről szóló számadás 26971-35 
márka bevétellel záródott le, A legközelebbi nagy-
gyűlés az 1908. évben fog megtartatni. Eddigi ki-
adványai, a melyekel mi is megszereztünk, egy 
tekintélyes kis könyvtárt tesznek. A mi reformú-
tiónk okiratainak feldolgozására is kerülhetne már 
a sor, hogy elvégre megírhatnék a hazai protestan-
tismusnak rendkívül tanúlságos történetét. 

I rodalom. 
A „Cirkevné Listy' márciusi és áprilisi száma 

megjelent bő tartalommal. A márciusi szám vezető 
cikkének cime: „Magyar istentiszteletek a mi tót 
egyházainkban.11 Cikkíró panaszkodik, hogy újabban 
a magyar nyelvű istentiszteleteket nagyon erősza-
kolják a tót egyházakban. Nézete egyébként az — 
s ez kétségkívül helyes nézet — hogy a hol a ki-
sebbségben lévő akár magyar, akár német, akár 
tót kívánja saját anyanyelvén a lelki szolgálatot, az 
néki — de a többség jogainak csorbítása nélkül — 



megadassék ; ugyanakkor azonban cikkíró meg-
róvja a ruttkai híveket és az árvamegyei urakat, 
mert magyar istentiszteletet kívánnak, holott ezt 
ekkoráig nem tették (főleg utóbbiak,) és tótul is 
jól tudnak. Ily kívánság úgymond demonstráció, 
mely célra szent templom nem szolgálhat. — Ugyan 
e számban találunk még cikket: „ A kereset útid-
ról" (böjt-husvéti rövid elmélkedés;) a „a bibliai 
jubileumról ,,a hannoveri Gotteskasten örömün-
nepéről" ,.a s\ilé\iai ev. egyhá\ életerői'' (történeti 
visszatekintés;) „a Tranoscius egylet-1 röl. Kovalevsky 
közli e számban a liptói ev. egyházak törvényeit, 
1557—1578-ból a mikor — nézete szerint — a lu-
theránus s kálvinismus kettéválása kezdetét vette, 
mire — szerinte — vall a XXV. pont intézkedése, 
mely szerint az esperességi összejöveteleket min-
dig az ágostai hitvallás némely tételeinek olvasá-
sával nyitotta meg az egyházi jegyző. A pontonból 
egy-kettőt említsünk: 1. p. a dekánusok tiszteljék 
az esperest. 5) a ki a lelkészek közül a körrende-
leteket sokáig magánál tartja, lizet 4 trtot. 14.) a 
mely testvér a testvérek (papok) titkát elárulja, 
mint áruló kiközösittetik s a jótéteményektől meg-
fosztatik. 27.) A ki a szomszéd testvér hibáit látja 
s az esp. gyűlésnek (contubernium) meg nem je-
lenti, 4 írtban elmarasztaltatik. — Néhány pont 
vonatkozik a tanítókra, kiknek meghagyatik, hogy 
a papot s a dékánusokat tiszteljék; szerénység és 
vallásossággal ékeskedjenek ; korcsmázástól őriz-
kedjenek; pap engedélye nélkül ide oda ne járkál-
janak ; a vasárnapi prédikációkra figyeljenek, hogy 
azt a deákokkal megismételhessék; az élelmezés-
sel. mit a papnál kapnak elégedjenek meg stb. stb. 
Van azután még a tervezett magyar énekeskönyv 
kiadására való tekintetből is — ezen számban egy 
időszerű igen figyelemreméltó cikk „ A \ egyházi 
éneklés és partitura kérdéséhef" címmel. A Tranos-
cius egyletben ugyanis Gasparik József indítvá-
nyozta egyházi s iskolai használatra való hangje-
. \ « s énekeskönyvkiadását. A indítványozó panasz-
kodik, hogy a tanítóképzőből kikerült tanítójelöltek 
alig értenek valamit az egyházi énekekhez; a Tra-
noscius és Spevnik énekes könyvvekből s funeb-
rálokból, melyekben nincs hangjegyzés, csak a szö-
veget ismertetik me^; a drága: Ghovan, Nagy és 
Kutzky-féle partitúrákat meg nem szerezhetik ; meg-
tanulnak ugyan az életben azután egy kicsit éne-
kelni s orgonálni a hány vidék, annyiféle tájének-
léssel. azonban legfeljebb 50 dallamot tudnak; az 
istentiszteleti énekekbe kevés változást vihetnek 
be; növendékeikkel is vajmi kevés énektanítást 
végeznek" stb \z indítványt a Tranoscius egy-
let kiadta I^dk Lajosnak véleményezés végett. Izák 
bármennyire sürgős kiadásúnak ismeri el a házi 
- iskolai használatú egyhangú hangjegyes énekes-
könyvet, mégis fontosabbnak látja az egész parti-
tura összeállítását s az összes dallamok helyessé-
gének megállapítását. S Izák e tekintetben — ré-

gebbi megbízatása szerint — szép, értékes dallam-
gyűjtő s dallamösszehasonlitó munkát ;.s végzett. 
Összehasonlította pedig a következő chorálgyüjte-
mények dallamait (minden dallam külön lapon le-
irva annyiszor a hányszor s a hányféleképen elő-
fordul az egyes gyűjteményekben): 
1. Skultéty. Szakolca 179S (év) dallam 512 
2. Chovan. Szarvas 18S6 n rí 406 
3. Galli-TJlirin. Csabai dallamok a Tr-ból 1896 7) 328 
4. Polefkovics (irott partitura). Modor 1828 „ „ 530 
5. Rohony „ „ Új-Vidék (1850') n 353 
6. Polefkovics „ „ Besztercb. (1S70V) „ „ 235 
7. Vansa „ „ Pila 1S30 n „ 450 
87 Grylasz „ „ Dobsiiit'. 1790 r 414 
9. Sramkó „ „ Klenóc 1858 ÏÎ „ 569 

10. Tranoscius hangjegyekkel 1674 „ r> 170 
11. 16S4 „ rí 240 
12. 1696 „ r) 83 
13. Kancyonál 1576 >> 106 
14- 1615 >> íj 160 
15. Kalina Chorálkönyv Pardubie lsS8 J! 189 
16. Névtelen. írott part. Nógrádból (1740 !?) 3(54 
17. Glosius Pondelsky Kanc. Aszód 1727 ' J S7 
lk. Karlsperk Zsoltárok (4 liangu) 1618 !» » 31 

A sokból Izsák /05? dallamot nyert, minden 
gyűjteményben, lévén közös (pld. Yansáuál 399) és 
sajátlagos Yansáuál 31 ; 399v51 =• 450) dallam. Izák 
is panaszkodik, hogy az esperességek meghagyják 
a tanítóknak, hogy ennyi meg ennyi éneket tanít-
sanak évenkint, de arról nem gondoskodnak, hogy 
miből s hogyan tanítsanak ? 1711. óta megszűntek 
a mérvadó egyházi körök gondoskodni a tót egy-
házi énekügyről ; innen az írott gyűjtemények s 
változatos de hibás dallamok özöne ; vissza kell 
menni a forrásokhoz, é£ kutatás s összehasonlítás 
utján a dallam normativumát megállapítani. A Tra-
noscius-egylet bizottsága elismeréssel fogadja s 
magáévá teszi Izák véleményét, de egyszersmind 
megbízza és felkéri őt, hogy addig is, mig az egész 
partitura készen lesz, az iskolában tanítani szük-
séges énekek helyes dallamát megállapítani töre-
kedjék, hogy igy elkészüljön az anyag a kiadandó 
kis énekeskönyvhöz, melynek kiadásával késni az 
egylet nem fog. 

Az áprilisi szám vezetőcikke 7,a papi érteke;-
leteku-vöi értekezik azon hő kívánság szellemében, 
hogy vajha uj életre kelnének ez értekezletek, me-
lyeket most elhanyagolunk ; a jó pap úgyis holtig 
tanul; tanítsuk tehát s fegyelmezzük egymást ;.cse-
réljünk eszméket a theologia, egyházi s vallási 
kérdésékről, tanácskozzunk, liogy oldott kévékként 
szanaszét ne hulljunk ; foglaljunk állást egy érte-
lemmel a dolgokban, ez neveli tekintélyünket is ; 
és ápoljuk a Testvéri szeretetet, ügy mint azt elő-
deink tették, kik veszedelmek idején is össze-ösze-
jöttek stb. . , . A testvéri szép szavak után követ-
kezik egy parázs-cikk, melyben erősen megtámad-
ják Jes\ens\ky Károly mező-berényi — a lap szerint : 
(„tót, pardon II. számú" egyházi) lelkészt úgy a 
„Magyar gályarabok" énekeért, mint most inkább 
a szintén eredetileg magyarnak mondott Rákóczy-



féle egy énekért. Jeszenszky a ,,Magyar Szú" 1903. 
évi karácsonyi száma mellékletében közli az éne-
ket .,11. Rákóczi Ferencet sirató templvmi szent 
ének" felirattal ; ezen énekről is Jeszenszky szintén 
állitja, hogy az eltútositott, eredetileg magyar ének, 
melyet ő visszamagyarosit. „De hol vette a magyar 
szöveget ? — kérdezi a Cirk. Listy" „Nem nehéz 
dolog eltalálni, hogy ő maga (t. i. Jeszenszky) fab-
rikálta" felel a kérdésre a lap; s továbbá állitja és 
bizonyítgatja, hogy e magyar énok szövege teljesen 
modern (1. pld. 3 v. „idegen nyelvű nemzet" mo-
dern kifejezését) különben — s itt a Cirk. Listy a 
beteges Mocko tót történész véleményét kérte ki 
— a szóban forgó ének 1074-ből való (tehát 30 év-
vel Rákóczy harcza előtt) s először megjelent Tra-
novszky „Cithara sanctorum"-ának lőcsei 1674-iki 
kiadásában a 195. oldalon „Narikáni cyrkve svaté" 
ci m alatt ; s az ének szerzője erős valószínűséggel 
Sinapiiís János. — Májba Vilmos előadói javaslatát 
a vallástanítás rendelésének szükséges voltáról, is-
merteti s bírálja ezekután Behlavy ki ev. felekezeti 
szempontból a rendezés kezdésének súlypontját 
Budapestre kívánja átteni, hol csak 600—700 ev. 
tanuló jár ev. iskolákba, mig 3000 az állami inté-
zeteket látogatja, pedig „Kié az iskola, azé a jövő" 
a javaslatot különben — úgymond B. nem a dol-
got ismerő papoknak, de a világiaknak kellett volna 
küldeni. — A\ i8yç-iki pátensről s annak vissza-
vonásáról szól aztán a Cirk. Listy az angol, holland 
s német közbenjárással kapcsolatban Szilágyi Sán-
dor „Magyarország története" X. t. 528. 1. Írottak 
alapján s külön emliti még Radvánszky Antal ide-
vágó vállalatát. Végül Bújna M. kegyeletesen em-
lékszik meg a minap elhunyt Kolpas\ky Mihály 
börzsönyi ev. lelkészről. Borbis ir a ,,jezsuitáknak 
nyitott kapuról a\ ev. Németországban,1' Engler pe-
dig festi az amerikai életet, mely nem példás, mert 
sok a házassági elválás, a gyermekek pedig enge-
detlenek, a munkások szervezkedő, dologtalan so-
cial isták, az ember értékelésének mértéke pedig 
a pénz. Krupec István. 

Alkalmas konfirmácziói ajándék! A konfirmá-
ció egyike az élet legfontosabb mozanatainak. Az 
ébredező lelket ilyenkor megérinti az Isten Lelke 
s fogékonyává teszi az evangelium, az égi öröm-
hír elfogadására. A konfirmáció eredményét te-
gyük maradandóvá alkalmas emlék által is. Ilyen 
alkalmas emlék az a szép kis könyvecske, melyet 
a Bethánia-egylet ily cimen adott ki: Örömhír. Irta 
Márk. Fordította Kecskeméthy István. Márk evan-
géliuma e könyvecskében új és szép köntösben 
jelen meg, Szép zengzetes és volnák, valák nél-
küli magyar nyelven. A könyvecske betűi is szép 
nagyok és nem rontják a szemet. Márk evangéli-
uma e kiadásban több mint 3 ivre terjed. Ren-
delje meg tehát minden lelkész a konfirmáltak 
számára. Egy példány ára 20 fillér s a megrendelt 
példányok ára e cimre küldendők: Bethánia-egylet 

Budapest, II., Batthványi-utca 31. sz. 7. av Buda-
pest, 1904- április havában. Szabó Aladár tanár, 
a Bethánia-egylet elnöke. 

Irodalmunk barátainak és pártolóinak szives 
tudomására adjuk, hogy Szentkuty Kiss Károly 
nagyigmándi lelkipásztor „Bibliai képek" ci mű 
rövid és népszerű bibliamagyarázatai IV-ik köteté-
ből és az ugyancsak általa átdolgozott Kiss Adám-
féle beszédek I-ső kötetéből — az előfizetők 
kielégítése után az összes példányok Kokai 
Lajos, budapesti könyvkereskedő IV. Károly, u. 1) 
tulajdonába mennek át. Igy tehát szíveskedjenek 
az érdeklődök egyenesen Iíókaihoz fordulni. 

Rákócy-ünnepi beszéd, tartotta Losoncon, az 
ev. templomban Margócsv József, ev. lelkész, érd. 
főesperes. Kapható Kármán Zsigmond könyvkeres-
kedésében vagy a szerzőnél Losoncon. Ara 60 fill. 
A múlt évben lezajlott Rákócy-ünnepek, Rá-
kócv hamvainak hazahozatala alkalmából a jelen 
évben minden ponton megujúlnak. Nem lesz, nem 
lehet oly csekély község, a melyben akár a lel-
kész, akár a politikai vezér, Rákócy korszakának 
felidézésével a hazafias s egyben vallásos érzést 
felpezsdíteni s egyszersmind a kegyelet adóját le-
róni ne sietne. Hisz Rákócy emelkedett szellemű 
volt, körüle nemzetiségi és valláskülömbség nél-
kül csoportosúl a jóknak serege. A ki volt hajdan, 
legyen az ő most is, szabadságra buzdító veze-
tőnk ! A fent jelzett beszédnek minden része nem -
csak történelmű becsű, de szónoki is, gyönyör-
ködni benne, vagy eszméket meríteni belőle egya-
ránt lehet. Elég tán mondani annyit, hogy a be-
szédet Margócsv irta. Ajánljuk azt minden rendű 
és vallású szónokok figyelmébe. 

T E M E T Ő . 

Hajász Lajos ág. h. ev. segédlelkész f. hó 2-án 
életének 31-ik évében hosszú sorvasztó szenvedés 
után jobblétre szenderült Miskolcon. 

A losonci ág. hitv. ev. keresztyén egyház 
őszinte mély fájdalommal jelenti, hogy Biszkup La-
jos nagyérdemű, közszeretet és köztiszteletben álló 
tanítója, a dunáninneni ev. egyházkerület törvény-
széki bírája, a losonci tanítói kör érd. elnöke, vá-
rosi képviselő-testületi tag, a nógrádmegyei nép-
bank választmányi tagja, élete 68-ik, áldásos taní-
tói működésének 48-ik évében, a folyó 1904. év 
május 1-én néhány napi szenvedés után szélhűdés 
következtéken elhunyt, 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 
H. L. Mihelyt megkapjuk, közöljük. Az Ígér-

tet köszönjük és alkalomadtán kérjük. Kérését szí-
vesen teljesítjük. 
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harang, érczöntödéje, szivattyugyára 
Arad, Rákóczy-utcza 1 1 — 2 8 . szám. 

Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 
éremmel kitüntetve 189U-ben. 

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

Kitűnő j ó hang és t a r tó s sá -
gáér t 10 évi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fel-
t é t e l e k ! 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelésekés 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak forgatható vasszerelésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély jelül fi-
zetés mellett aj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes állapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 
1 2 - 5 

T 

Üzletem fennállása alat t 116 ev. ref. egyháznak szolgál tam munkámmal . 

Orgona építészeti műterem 
Debrecenben 

Darabos-utca 7. sz. a. (a Collegium melleit). 
FENNÁLL 1893. ÓTA. 

Teljesen e célra épitett házamban készitem a 
mai kor legtökéletesebb vivmánya szerint bármily 
kivitelű új orgonákat s azokért a legmesszebb-
menő jótállást vállalom. 

Orgona építészetem, mint az ev. ret. 
egyházak érdekét szolgáló intézmény, e 
téren az országban egyedül áll. 

Mnnkám jóságával elértem azt, hogy minden 
évben növekszik a cégem iránti bizalom, s Ígé-
rem ezúttal is, hogy továbbra is úgy az árakban, 
mint a kivitelben egyházam érdekét tartom első 
sorban is szem előtt és teljes megbízhatóságra 
törekszem. Elvállalok régi orgonák átalakítását, 
áthelyezését, tisztítását, hangolását és javítását, 
vagy évi gondozását mérsékelt áron, több - évre 
menő jótállás mellett. 

A nagytiszteletü és tekintetes egyházi elöl-
járóság és az adományozó közönség, valamint a 
kántor, orgonista és tanitó urak szives pártfogá-
sába továbbra is ajánlva magamat, maradtam 

teljes tisztelettel 

Kerékgyártó István 
^3. 2. orgona készítő. 

K-

Határozott á rak , elsőrendű minőség, erőteljes nemes hangzású orgonák. 

^ Hazánk legrégibb harangöntödéje. ^ 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 
Előnyös feltételek engedtetnek. 

SELTENHOFER FRIGYES 
SOPRONBAN 

cs. és m. királyi udvari szállítók. 
Ajánlják legjobban berendezett harangöutődéjüket 

a t. községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagv-
ságban és zengzetben csak a legfinemabb harangércből 
tiszta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok újra-
önt.etnek ; ezek, valamint az új harangok is, a már meg-
levőhöz teljes összhangzatban öntetnek, Minden harang 

hangja előre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz-
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákkal 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. Ková-
csolt vasból ké szü l t 
tűzmentes harangáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések 
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 



Konfirmációi emlékkönyv. 
Az egész szaksajtó a legnagyobb elismeréssel fo-
gadta a Luther-társaság XLVII-ik kiadványát PAU-
LIK JÁNOS nyiregyházt ev. ielkész.a kiváló egyházi 
irónak „Konf irmáció Emlékkönyvét." Ennél a tartal-
mas könyvnél szebb emléket nem nyújthat a szUlö 

serdülő gyermekének. 

Ara fűzve 3 kor. Szép vászonkötésben 3 kor. 
50 fill. Diszkötésben, aranymetszéssel tok-

ban 6 kor. (Számos" képpel). 
Kapható: HORNYÁNS2KY VIKTOR könyvkereske-

désében (Budapest. V. Akadémia-utca 4. szám.) 
A ki ezen összeget előre megküldi, a könyvet bér-
mentve kapja meg ; ellenkező esetben utánvétellel 

küldik s ekkor a vitéldij a megrendelőt terlieli. 
38 2—1 

Pályázat 

minden- iskola-, torna- és óvodabe-
nemü l ö l Y U l f l p a U U l V , rendezések és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
ingyen és bérmentve. 25 15—9 

a hegyaljai egyházmegyéhez tartozó 
zemplén-csanálosi ág. hitv. ev. magyar ajkú 
egyházban megüresedett 

lelkészi állomásra. 
Javadalom : 3 szobából álló lakás, kert_ és 
melléképületekkel; 24 kat. hold és 744 | |-öl 
jó minőségű szántóföld szabad használata, 
az ezzel járó legelő illetőséggel ; 1 kat. hold 
és 123 Q ' ö l r®t, mely szántó- és rétföldek 
most bérbe vannak adva : az egyes tagok 
által ez idő szerint még bizonyos arányban 
teljesített munka 70 kor. átlagos értékben ; 
a hivek által fizetett gabona termén}T, mely-
nek értéke átlag 221 kor. s ugyancsak a hi-
vek által fizetve, átlag 44 kor. 65 fill. kész-
pénz és stóla. Congrua 1600 koronáig 837 
kor. 70 fill. 

Bővebb felvilágosítást ad alólirt főespe-
res Ózdon (Borsod m,) a hová, a pályázati 
kérvények mellékleteikkel együtt folyó évi 
május hó 22-ig beküldendők. 

Kelt Ózdon és Miskolcon, 1904. ápril. 25. 

Túróczy Pál 
főesperes. 

Radvány István 
kir. tanácsos, egyhm. felügyelő. 

4 ° í o - o s 
törlesztéses kölcsönöket £ 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 9U értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 

Személy hitelt 
hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1 —15 évig terjedő 

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

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

34. 12—4 (Válasz bélyeg) 


