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A vallástanárok jogi helyzetének kér-
déséhez. 

A val lástanárok mult évi értekezlete megbízásából irta, s a 
folvó évi ér tekezlet elé ter jeszt i : Geduly Henrik ev. lelkész 

egyházkerület i jegyző, 
(folyt, és vége.) 

Ne szakítsuk há t szét t isztelt ér tekezlet 
a Krisztusban egymáshoz tar tozó részeket. 
A mit a tételes törvény, a kifejlődött gya-
korlat és az egyház jól felfogott érdeke egy-
forma erővel hangsúlyoz, annak ad junk erő-
teljes és ha tározot t kifejezést az életben is 
és ha egyszer megál lapí to t tuk azt az egye-
dül helyes igazságot , hogy a vallástanár lel-
kipásztor, hogy ugy mond jam : „intézeti lel-
kész" már pedig egyéb egyházjogi tényt e 
/észben meg nem állapíthatunk : akkor von-
juk le ennek consequentiái t is és állítsuk be 
a val lás tanár t , mint intézeti lelkészt, minden 
fokon a közegyház élő egész jogi közössé-
gébe. 

Megpróbál ta ezt már a mult évi érte-
kezlet is, de nézetem szerint kevés erővel, 
csak ál ta lánosságban, de nem a gyakor la t i 
szükség szemelőtt ta r tásával és nem az egész 
egyházi jogélet terére való vonatkozással . 
Megkísértem én is a va l l á s tanár egyházjogi 
helyzetét az evangeliomi egyházi élet szem-
pont jából vázolni. 

a) A vallástanár az egyházközségben. 
1. A va l lás tanár t a középiskola fennta r tó 

ha tósága választ ja ; de mivel az alább kö-
vetkező megál lapí tásoknál fogva a vallásta-
nár a gyülekezeti életben is — mint annak 
egyik hivatot t tényezője, befoly — a válasz-
tás eredményét a fenn ta r tó ha tóság szeretet-
teljes tudomásul vétel véget t közli a gyüle-
kezettel . 

2. A va l lás tanár hivatalból t a g j a az 
egyház tanácsnak , képviseletnek, közgyűlés-
nek, iskolaszéknek. 

3. A gyülekezet i lelkésszel való szere-
tet tel jes megál lapodás a lap ján és a gyüleke-
zeti szokások ügyelembevételével a gyüleke-
zetben lelkészi igehirdetői fe ladatot tel jesí t , 
— e tek in te tben őt az iskola nem gá to lha t ja y 

sőt jövőben maga az iskola tar tozik gondos-
kodni oly meghivási módozatokról , a melyek-
ben a val lás tanár f igyelme előre fel legyen 
hiva a gyülekezet i igehirdetői szereplés, igy 
pl. reformat io kor, áldozó-csütörtökön, esetleg 
pünkösdkor és á l t a lában minden oly alka-
lommal, a mely egyháztörténet Heg Jon tos vo-
natkozású. a nyilvános közös is tentisztelet 
végzésének kivánatos voltára, ez lévén a 
szülék, a gyermekek és az egész közegyház 
előtt folyton megújuló, megnyugtató bizonyság 
arra , hogy a va l lás tanár személyiségében a 
gyülekezet valóban h iva to t t intézeti lelki-
pásztorra l dicsekedhetik. 

4. A gyülekezeti lelkésszel való szeretet-
teljes megál lapodás a lapján keresztelhet, avat-
hat , eskethet , conf i rmálhat , t emethe t ; mely 
esetekben a szolgála ta i t igénybevevő fél őt 
külön t iszteletdí jban részesíteni tar tozik . 

5. Válasz tható bármely gyülekezet i jel-
legű tisztségre, kivéve az egyházfelügyelni 
és a szabályrendelet i leg más képesítéshez 
fűzöt t t isztségeket . 

b) A vallástanár az egyházmegyén. 
1. Mint ál landó természetű lelkipásztori 

hivatással megbízot t egyén hivatalból tagja 
az egyházmegyének, nem lévén mél tányos 
dolog, hogy a midőn az egyház jogi életé-
nek tényezői (törvényszéki birák) és iskola-
ügyének ellenőre-^(dékánok) hivatalból t ag ja i 



az egyházmegyei közgyűlésnek, akkor a kö-
zépiskolai igehirdetői, lelkipásztori feladat 
teljesítője ki legyen zárva épen azon elsőfokú 
hatósági szerv életéből, a mely a vezetése 
a la t t álló egyháztestületek összes életviszo-
nyainak (s mennyire fontos ezek között épen 
a középiskolai igehirdetés !) számbavételére 
van hivatva. 

-2. csak nyer a? egyházmegyei köz-
gyűlés. nyer egy eleven, sajátlagos lelkipász-
tori feladatot teljesitő s mert a maga hiva-
tása körében mással nem pótolható, tehát 
más által magán az egyházmegyén is helye-
sen nem képviselhető tagot, — és nyer az 
intézet lelkésze, mert kötelességszerű sürü 
érintkezésben lévén a gyakorlati lelkipásztori 
élet és egyházkormányzat tényezőivel, jelen-
ségeivel, magába az iskolába is beviheti, 
legalább is több módja lesz bevinni az élet 
számára nevelő gyakorlatias eljárást, felfo-
gást , célokat, sikereket. 

3. De nyernek vele az egyházmegye többi 
lelkészei is. Hiszen a tanitás, az igehirdetés 
az ő hivatásszerinti főteendőjök is. Melyik 
lelkipásztor ne volna vallástanár a szó álta-
lános, eszményi értelmében? És melyik lelki-
pásztor volna e téren annyira tökéletes, hogy 
a különböző irányú tapasztalatoknak az ő 
tudását is fejlesztő, az ő látókörét is tágító 
behatásaira semmiféle szüksége ne volna. Es 
elvégre a vallástanár vezetésére bizott fő-
gymnasiumi, fő reáliskolai, tanítóképzői, szó-
val közép- és magasabb fokozatú iskolái 
evang. ifjúság a mi ifjúságiink, a mi véreink, 
a mi testvéreink a Krisztusban — az ő ha-
ladásuk a Jézus tudományában, az ő fejlő-
désök az evangéliom elvei szerint első sor-
ban kell. hogy érdelődésünk tárgyát képezzék. 
Minden a mellett szól tehát, hogy ha vala-
lakinek, ugy a vallástanárnak is méltó helye 
van az egyházmegyére meghívottak között, 
s midőn oda testvéri szándékkal belépni kész 
és hajlandó, nem kevesebb testvéri hajlan-
dósággal kell, hogy oda befogadtassék. 

4. Ha pedig már egyszer befogadtatott 
oda, kell, hogy az egyházi törvény korlátain 
belől joifök es kötelességek dolgában legyen 
egyenjogú többi lelkésztestvéreivel, vagyis, 
kivéve azon állásokat, a melyekre az egy-
házi törvényhozás kifejezett szándékához ké-

pest csak gyülekezeti lelkészek választhatók, 
(97. §.) a többiekre legyen ő is megválaszt-
ható (egyházmegyei lelkészjegyző, dékán, 
lelkész-törvényszéki biró, pénztáros, — 105. 
— kerületi lelkészképviselő 87. §. q. stb.) 

5. Legyen hivatalból tagja az egyház-
megye tanügyi és gyámintézeti bizottságának. 

c) A vallástanár az egyházkerületen. 
Habár az imént hivatkozott egyházi 

törvény (87. §. g.) fenti tételeink által adott 
magyarázata értelmében az egyházkerületi 
közgyűlésre választás utján felküldendő egy-
házmegyei lelkészképviselők sorában méltán 
helyet foglalhat a főgymnasiumi vallástanár, 
ámde az ő beszámításával egyetemben ki-
alakúit egyházmegyei lelkészi kar minden 
ideális testvéri érzülete mellett mégis alig 
hihető, hogy a gyakorlati élet rá ne cáfolna 
azon reményünkre, hogy egyszer-másszor őt 
is felküldik a kerületre. 

Hogy tehát az eszközök ne álljanak út-
jában a célnak, hogy az az óhajtot t harmó-
nia, a kerületi közgyűlésen való részvétel 
kérdésén hajótörést ne szenvedjen, oly expe-
diensröl kell gondoskodni, a m e l y ne zavar ja 
meg a lényeget, senkivel szemben ne legyen 
jogfosztó, vag}7 korlátozó természetű, de ma-
gát a vallástanári intézménynek az egyház-
kerületi közgyűlésen való képviseltetését mé-
gis biztosítsa. 

S ilyen expediensre kész mintát szolgál-
ta t az egyházi alkotmánynak a kebelbeli ta-
nítók egyháztestületi közgyűlésen való rész-
vételére vonatkozó 112 §. c. pontja, a mely 
kimondja, hogy az egyházkerületi közgyű-
lésnek választás utján tagja a ,,szabályren-
detetihg meghatározandó módon kiküldött két 
népiskolai tanitó." 

Igaz, hogy a törvénynek ez az intézke-
dése nem egészen szabályszerű. Az elemi 
iskolai oktatás oly nagyfontosságú intézmé-
nye az egyháznak, a kor világiasitó irány-
eszméi mellett a lelkészi és tanítói intéz-
mény mennél sűrűbben, az egyházi élet min-
den polcán egybeolvadó működése oly nagy 
horderejű érdeke a közegyháznak, hogy én 
a magam részéről inkább hajlandó lettem 
volna tágí tani az alkotmányszerü kereteken 
és magasabb számban megállapítani a kerü-
leti közgyűlés hivatalból jogosult tagjai t , 



mint ilyen szűk számra szoritani az elemi 
iskolai intézmén}7 képviseletét az egyház-
kerületen. 

De hát a tény adva van. A törvény ki-
mondja az arányt s a midőn a vallástanári 
intézménynek az egyházkerületi közg}Tülésen 
való képviseletét szabályozni kivánják, a kü-
lönböző szempontok arányos egybevetésétől 
el nem zárkózhatnak. Ha pedig ilyen alapon 
indulunk ki, akkor meg kell állapodnunk 
abban, hogy az egyházkerület középiskolái-
ban működő vallástanárok közül évenként 
egy, s ez is természetesen intézetenként vál-
takozó sorrendben legyen hivatal szerinti t ag ja 
az egyházkerületi közgyűlésnek. 

Igen természetes, hogy e meghatározás 
nem csupán az egyházunkbeli, de más jel-
hgii középiskoláknál működő val lástanárokra 
is kiterjed. Mert bizonyos az, hogy mindezen 
utóbb emiitett iskolákban működő vallásta-
nárok lelkészi állású egyéniségek, a kik az 
egyházmegyei közgyűlésen részt vesznek, de 
már a kerületi közgyűlésen csak a legrit-
kább esetben. Nem volna tehát méltányos 
dolog a kerületi közgyűlésen való részvételö-
ket azon a cimen is korlátozni, hogy ők 
első sorban lelkészek és csak azután vallás-
tanárok. De meg mennél több iskola vallás-
tanárának nyilik a lka lmi a kerületi közgyű-
lésen való részvételre, annál inkább van biz-
tositva a vallástanitás minden oldalon való 
rendezésének és majdan rendben tar tásának 
az érdeke. 

Ugyanezen okokból kimondandónak vél-
ném, hogy 

1. Tanácskozási joggal minden kebel beli 
vallástanár jogosult résztvenni a kerület1 

közgyűlésen. 
2. Hogy a szavazati joggal egyházke-

rületenként kiküldendő egy val lástanár jo-
gosult és kötelezett tagja a ker illeti tanügyi 
és gyáminti '\eti tanácskormány nah. 

d) A vallástanár az egyhá{egyetemen. 
Különböző módon, lia nem is hivatás-

szerűen, mint a hogy én tervezem, de egyes 
kerületi t isztségekre vagy bizottsági tagsá-
gokra történt megválasztatásuknál fogva a 
vallástanári intézmény képviselőinek az egy-
házkerületen való képviseletéről már is gon-
doskodva van. 

De egyáltalán nem tör tént gondoskodás 
az egyetemes közgyűlésen való részvételök-
ről. Pedig alább felsorolandó érveim azt hi-
szem, mindenkit meggyőznek arról, hogy 
erre is határozot tan szükség van. 

Mert mit tapasz ta lunk? Már huzamosabb 
ideje, — az egyes résztvevőknek vagy az 
általuk képviselt iskoláknak nem csekély ál-
dozata árán évenként egyszer, rendszerint 
az egyetemes közgyűlést megelőzőleg az ösz-
szes vallástanárok eg ybegyülnek, szakmá-
jokba vágó tá rgyak felöl eszmecserét folytat-
nak, nagy jelentőségű elhatározásokat kezde-
ményeznek. — de azon az erkölcsi erőn kivül, 
a melyet diszes testületük önmagában kép-
visel, kifelé semmiféle foganatot nem tud-
nak szerezni megállapodásuknak, sőt azon 
kezdem, voltaképen azt sem tudják, kinél, 
mel}r egyházi hatóságnál, közegnél vagy tes-
tületnél kezdeményezzék szakszerű megálla-
podásaik jogos érvényesítését. 

Há t ez azokkal a nagy érdekekkel szem-
ben, a melyeket hazai evang. egyházunkban 
a középiskolai vallásoktatás képvisel, külö-
nösen akkor, a mikor mindenfelől általános 
a panasz, hogy tanitás, tanmenet , tanórák, 
tankön}rvek stb. szempontjából kiforratlan, 
rendezetlen állapotok, ősi slendrián nyűgé-
vel kell küzködnünk, a mikor nyüzsög, forr, 
a béklyókból kitörni vágyik a rendezés refor-
máló irányzata, semmiképen nem helyes do-
log. Kell szoros szervi kapcsolatot létesiteni 
a vallástanári intézmény és az egyház e g y e -
teme között ; kapcsolatot, a mely biztositsa 
egyfelől az e téren rendezésre váró dolgok 
között a lényegi egységet, de a mely másfe-
lől áttéphetlen, erős láncainál fogva bizto-
sitsa az egyetemes egyház Vl'áó. óvó és irá-
ny itó hatását is a vallástanári intézmény jövö 
kifejlődésében. az intézmény jövendőbeli fel-
adataina k megvalósításában. 

Mivel pedig az ügy érdekében megen-
gedhetetlen, hogy szakszerű kérdésekben 
épen a vallástanári intézményt és épen az 
egyetemes g3Tülésen nem szakavatot t refe-
rensek képviseljék, de nem kevésbé megen-
gedhetetlen volna az is, hogy maga az egye-
temes gyűlés, az egyház legfelső kormányzó 
hatósága, a vallástanárok tanácskozó testü-
letévé váljék, gondoskodni kell egy átmenő 



szerv beállításáról, a mely a vallástanárok 
szakszerű értekezletét magán az egyetemes 
közgyűlésen képviselje. És ezt a szervet vé-
lem én feltalálhatónak akkor, ha kimondatik 
hogy a négy egyházkerületi közgyűlés vá-
lassztott vallástanár tagja i közül évenként egy 
kerületenként felváltva hivatalból tagja a{ 
egyet, tanügyi bizottságnak, kö^okt. bizottság-
nak és az egyetemes közgyűlésnek és ott elő-
adója : 

1. egyrészről a vaJlástanitásra és álta-
lában a vallástanári intézményre vonatkozó-
lag az alsófoku egyházi hatóságoktól és tes-
tületektől beérkezett, de egyetemes közgyű-
lési megerősítésre utalt határozatoknak. 

2. a vallástanárok értekezletén hozott ja-
vaslatszerü megállapodásoknak, a melyek 
aztán vagy az egyetemes közgyűlés által 
saját hatáskörén belől azonnal elintéztetnek, 
vagy a menn3'iben nagyobb horderejű kez-
deményezéseket foglalnak magukban, alkot-
mányos tárgyalás végett az egyházkerüle-
tekhez — és igy tovább — leszállittatnak. 

* 
* * 

Ezekben van szerencsém javaslataimat 
előterjeszteni. Figyelmes hallgatóim észreve-
hették bennök azt az irányzatot, a mely fél-
téken}"en igyekszik megóvni az egyház egy-
ségét, alkotmányának szellemét, de egytútal 
egyes szerveink képességét arra, hogy valóban 

egyházias, közhasznú tevékenységet fejthes-
senek ki. 

Egy közgazdasági cikkben olvastam a 
minap, hogy ha a mult század az egyéni erő 
érvényesülésének, akkor a jelen század a 
tömegszervezésnek korszaka. Hát én, noha a 
Bodnár-féle eszmehullámzás történet filozó-
fiai rendszerét ismerem és bizonyos fokig 
méltánylom is, ennyire finoman disztinguálni 
nem tudom. 

De tudom azt az egyet, tudom minden 
aesthetikai, filozófiai és fizikai igazság egy-
bevetéséből, hogy a szervezet akkor a leg-
hatalmasabb, ha az egyes szerveiben rejlő 
erő centrifugál és centripetál törekvéseinek 
kifejtésére egyaránt módot nj 'ujt . 

En a vallástanárok egyházjogi helyze-
tének megállapítására irányuló törekvéseim-
ben sem az egyént, sem a tömeget (értsd a 
szervezett egyház összessége) nem néztem, 
de néztem azt, hogy a mennyire e kérdés 
korlátain belől alkalom nyílik reá, az egy-
házi autonómiának minden vonalon való egy-
séges és egészséges életnyilvánulásait biztosít-
sam. 

Ez a törekvés legyen zászlajára írva 
minden egyházias tevékenységünknek, akkor 
nincs mit félnünk az idők viharaitól. 

Ebben a szellemben ajánlom javaslatai-
mat elfogadásra.. 

A kormány 1902. évi jelentéséből. 
(Folyta tás és vége.) 

A~ egyes hitfelekezetek nyeresége vagy vesztesége, az áttérések folytán 1896-tól 1902-ig. 

Hitfelekezet 
Nyereség (t) va gy veszteség ( - ) 

Hitfelekezet M a g y a r 0 r s z á g 0 n Hitfelekezet 
1896-ban 1897-ben 1898-ban 1899-ben 1900-ban 1901-ben 1902-ben 

Római katholikus -1* 416 1149 1217 "i" 1701 + 1825 4- 1866 + 1530 
Görög katholikus •f 1558 692 — 154 — 252 •f 774 + 579 + i 381 
Görög keleti — 1634 — 1021 + 108 — 125 — 948 — 840 — 642 
Ágostai hitvallású evang. — 453 — 280 — 46 — 313 — 303 — 194 — 333 
Evangelikus református — 28 416 — 900 — 814 891 — 831 — 754 
Unitárius -J- 264 74 2 + 124 — 63 — 100 + 187 
Izraelita — 97 178 — 221 — 308 367 — 468 — 35.7 
Egyéb vallású — 6 17 6 — - 13 — 25 — 12 — 12 



Felekezetből kilépettek és a felekezetek kö-
telékébe visszatért felekezeten kívüliek összes 
szama 1896-tól 1902-ig Magyarországon, a) Ki -
l é p t e k . Á g o s t . h i t v . ev . 1 8 9 6 - b a n 755, 1897-
b e n fi93, 1 8 9 8 - b a n 188, 1 8 9 9 - b e n 202, 1900-
b a n 358, 1 9 0 1 - b e n f é r f i : 98 n ő : 155 ö s s z e s e n 
253. 1902-ben fé l t i : 139 nö : 166 össz . 305, 
1896- tó l 1902-ig ö s sze sen fér f i : 1263, nő: 1490 
e g y ü t t 2753 . b) V i s s z a t é r t e k . 189 6 - b a n 3, 
1897-ben 5, 1 8 9 8 - b a n 77, 1899-ben 2, 1900-
b a n — 1901-ben f é r f i : 3, nö : 5, egyöt t , 8, 1 902-
b e n f é r f i : 9 nö : 8 e g y ü t t 17, 1896-tól 1902- ig 
ö s s z e s e n f é r f i : 59 nö : 53 e g y ü t t 112. 

Az 1902-ben felekezetből kilépettek kimu-
tatása nemük és életkoruk szerint, elhagyott 
hitfelekezetükkel egybevetve. Á g o s t a i h i t v a l l á s ú 
evano-. 20 é v e n a lu l f é r f i 2 nö 5, 2 0 — 2 4 

é v e s fér f i 7 nö 22, 2 5 — 2 9 é v e s férf i 22 n ö 
20, 3 0 — 3 9 éves fér f i 41 n ö 51, 4 0 — 4 9 é v e s 
fé r f i 34 nö 30. 5 0 — 5 9 éves fé r f i 2r> nö 26, 
60 é v e n fe lü l fé r f i 8 nö 12, ö s s z e s e n fé r f i 
139 nő 166 e g y ü t t 305, o]ü : 25 50. 

Az 1899—1902. években érvénytelenné nyilvá-
nítással, felbontással és ágy- és asztaltól való 
elválasztással befejezett házassági perekben sze-

replő házasfelek vallása. 

É v 
Az összes 
befejezett 

perek 
száma 

A f é r j 
v a l l 

ág. h. ev. 

A feleség 
á s a 
ág. h. ev. 

1899 — — 1892 233 ' 233 
1900 — — 2095 248 247 
1901 — — 2 4 9 5 297 286 
1902 — — 2614 317 322 

Belföld. 
Torony és harangszentelés Oroszvár-ott (Mo-

>011111.) Szép ünnepélye volt Oroszvár kisded mo-
sonyi leány-egyházának f. é. szept, 18-án. Szép és 
felemelő azért, mert ő méltósága Dr. Baltik Fri-
gyes püspök úr maga jött el, szive sugallatát kö-
vetve — úgymond — ezen a canor.ica vizitáció 
alkalmával általa megszeretet t kis gyülekezetbe s 
végezte a felszentelés lélekemelő funkcióját. Így 
ünnepe volt e toronyszente lés az egész mosoni 
esperességnek, melynek lelkészi kara egynek kivé-
telével, kit aggkora s a távolság akadályozott, el-
jött örülni az örülőkkel. A szegény, anyagi gon-
dokkal küzdő, az e. e. e. gyámintézet, a Gusztáv 
Adolf, a Gotteskasten egyletek s az egyházkerület 
által évtizedek óta szeretettel segélyzett leányegv-
ház meggyőződhetett arról, hogy az egyház ennek 
a jó édes anyának s a hittestvérek gyámolító sze-
retete mindig is az é rdemes szűkölködők felé irá-
nyúi s buzgó bizalommal énekelhet te a „ne csüg-
gedj kisded sereg" vigasztaló, felemelő énekét. De 
példát vehet ezen kis gyülekezettől sok más, jobb 
viszonyoknak örvendő egyházközség, inert hogy 
az egyházszeretet , a hitbuzgóság miket lendit, 
megmutat ja ü roszvár a múltban és most is fénye-
sen a jelenben. Alig lesz példa a magyarhoni ág. 
h. ev. egyházban, hogy egy hitközség hivei telek-
könvvileg biztosították volna egyházi járulékaikat. 
Megtették ezt az oroszvári hivek ezelőtt 20 évvel 
úgy, hogy a lelkészi és tanítói te rmesz tvény járu-
lékokat minden egyháztag a maga ingatlanára be-
tábláztatta s ez által örök időkre biztos alapra fek-
tette az egyházközség fenállását. Kisded imaházá-
nak, mely 1826-ban épült, hiányzott a torony s ha-
rangok, s ennek fölállítása volt régi melegen ohaj-

tott vágya a gyülekezetnek. Az elmúlt tavasszal 
estomihi vasárnapján elhatározta a közgyűlés, hogy 
belemegy egy harangláb épí tésébe s meg is csi-
náltatta a tervet és költségvetést. De harangláb 
csak amolyan szerényes expediens — dicséretre 
méltó felbuzdulással elvetették az eredeti szerény 
tervet s határozatba ment hogy tornyot épí tenek. 
Istenben vetett bizalommal s a hivek önként vál-
lalt megadóztatásával, a tehetősebbek tekintélyes 
szeretetadományával (a r. kath. Henkel grófné 
10000 téglát adott) s miután egy zurányi lelkes 
egyháztag, Zimmerman György egyszerű töldmives 
telekkönyvi biztosíték s minden költségnélkül (>000 
koronát adott kölcsönbe 4°/0 mellett 12 évi tör-
lesztésre, lehetséges volt a 8000 koronára előirány-
zott toronyépítésbe s 2 harang beszerzésébe bele 
menni. Schiller soproni épí tőmester válalta magára 
a torony építését s a hires Seltenhoffer cég a két 
harang öntését . Előbbi kiemelendő nem csak azért 
mivel igen csinos tornyot emelt, hanem különösen 
azért, mert a mi ritka eset, az előirányzat alatt 
maradt az összköltség. Seltenhofert a harangok 
kedves összhangzata dicséri. Az önköltségen, hit-
rokoni szívességből megjelent pozsonyi egyházi 
vagy 100 tagból álló vegyes kar, Frühwirt Samu 
karnagyai az élén, nyitotta meg az ünnepélyt a to-
rony előtt szabad ég alatt gyönyörű motettel, 
melynek elhangzása után ő méltósága a püspök 
úr mondta felavató beszédjét Ján. Jel. 1, 8 alap-
ján. mély hatást keltve a hallgatók szivében. A fel-
szentelési aktust befejezte az énekkar magyar 
énekkel s aztán harangszó mellett vonult be a 
nagyszámú közönség a feldíszített templomba, meg-
töltve azt minden zugában. A liturgiát a főespe-
res végezte s utánna a szent beszédet Zimmer-
mann János, helyi lelkész mondotta a nagyobbik 



harang feliratát „a szeretet soha el nem fogy" 
vévén alapul. Szivhez szóló épitő szép be-
széd volt, méltó az ünnepi alkalomhoz.' Ezen 
beszéd után a püspök úr kívánságára urva-
esorát osztott a főesperes. Gyonási beszédét Luk. 
14. 17 versére alapította „jertek el. mert immár 
mindenek elkészíttettek," mely jézusi mondás a 
templom kapuja fölé van köbe vésve. Az urvacso-
rában részt vettek ő méltósága a püspök úr, a 
mosonyi lelkészi kar és a prezbitérium, élén a 
helyi felügyelővel. Szokatlantalán ez a funkció fel-
szentelésnél, de igen szépen és hatásosan illett 
bele az ünnepélybe, melyet a püspök úr által mon-
dott áldás fejezett be. Agg főpásztorunkat a mily 
szeretettel fogadtuk, oly szeretettel kisértük az 
állomásra s bucsuztunk el töle hálás köszönettel, 
hogy bokros teendői között, drága idejét nem 
kímélve eljött, erősíteni s buzdítani az erőtleneket 
s gyengéket, a kik ünnepjükön, melyre oly szá-
mosan jöttek el a hitrokonok, bizony tapasztal-
hatták azt, liogy igenis „a szeretet soha el nem 
fogy." X. 

Jelentés a besztercebányai ág. Jiit.v. evang. 
ker. egyházközség és iskoláinak 1903. évi állapo-
táról. A minden tekintetben kimerítő jelentés egy 
vonzóan megirott bevezetésben egész általánosság-
ban a beszterczebánvai ev. egyház mult évi álla-
potait rajzolja, majd az egyházközség és intézetei-
nek 1908, évi áttekinthető képét a következőkben 
ismerteti : A község érdemes és áldozatokban 
máris igen gazdag felügyelője Stadler Todor, és 
2 lelkésze Mikler Sámuel, volt nkörösi tögyimn. 
tanár és S\teliló Gerö. „Az egyházközség kormány-
zata" c. alatt részletesen beszámol a Jelentés a 
község belső viszonyaival. Van külön gazdasági és 
temetői, kölcsönügyi, számvizsgáló, énekügyi és 
egyházi adóbizottsága. Az egyházközségnek van vi-
rágzó algyimnásiuma és látogatott népiskolája. Te-
temes ösztöndíj és szegény és segélvalapitványok-
kal is rendelkezik, s van külön gyám- és nyugdíj-
intézete is. Birtok és vagyoni állása az egyházköz-
ségnek 11664213, bevétele 51274-41, kiadása51051-78 
gymn. vagyonállása 39969.37 korona. Az alumneum, 
vagyona 33246, évi gyarapodása 100153 koi. Lé-
lekszám a filiákkal és szórványokkal együtt 5350. 
Szül. 142, hirdettetett 43 pár, eskettetett 40 pár, 
meghalt 134 személy, confirmáltatott 100 gyermek, 
urvacsorához járult 4256 lélek, ami bizonyára szép 
és tekintélyes szám s az egyházközség vallásos 
buzgoságának fényes bizonyítéka. Egyházi adóban 
űzettek az anyaegyház hivei 4073-80, a leányegy-
házakban 183 kor. A legnagyobb tétel 50. a leg-
kisebb 2 kor. Hátralék fejében fizettek a leány-
egyházak 275 koronát. A jelentés egy valóban anyagi 
és szellemi tekintetben virágzó egyházközségnek 
a küképe és lenyomata, a melyen őszintén örven-
dünk a mai sivár világban. Még Zólyomban és Dobsi-
nán tapasztaltunk hasonló örvendetes állapotokat a 

felvidéki ev. egyházak életében. A besztercebányai 
ev. egyházközség egyik legvirágzóbb intézménye 
az Evang. egyesület, a melynek szépen berende-
zett saját helyisége is van. Tagjainak száma 312. 
Helyiségeiben tartottak az eperjesi ev. theologusok 
ez év május havában egy vallásos estélyt. Véd-
nöke Stadler F. kir. tanácsos, agilis elnöke Sjtehlo 
Gerö lelkész, a t. tagok között Zsilinszky M. 
és Zelenka P. szerepel. — A jelentésben föltűnő 
a temetési dijaknak generális, mediális és speciá-
lis rovatolása. 

A Magyar Prot. Irod. Társaság újvidéki köz-
gyűlése. Ez volt a 15-ik, s mint vándorgyűlés a 
8-ik ülése a Prot. Írod. Társaságnak. A megjelent 
tagok számát, az ünnepélyes fogadtatást s a vég-
zett munkát tekintve méltán csatlakozik a többiek-
hez. Újvidék egész magyarsága külsőleg is valóság-
gal tüntetett a Társaság tagjainak fogadtatásával. 
A közgyűlés tagjait szept. 14-ikén Ujviclék állomá-
sán S^alay Lajos polgármester fogadta, kinek szí-
ves üdvözletére Hegedűs Sándor válaszolt. A vá-
rosházi nagy teremben tartott közgyűlést Antal 
Gábor püspök mint alelnök nyitotta meg s köze-
lebbről a társaság eszményi czéljait fejtegette. A 
ref. egyház nevében Péter Pál főispán s az ev. 
nevében Ringhofer Laios törv. széki elnök üdvö-
zölte a közgyűlést, a melyre a mi Zsilins\kynk vá-
laszolt méltóképen, ax ev. püspökök közül saj-
nos senki sem jelent meg, s az ev. tagok is igen 
gyéren voltak képviselve. Masznyik, Szlávik, Raffav. 
Stromp, Gamauf és Jausz tanárok, Hoznék, Ko-
vácsi, Kis R. és Keviczky lelkészek voltak Zsilinszky 
M. mint alelnök és a bácsi ev. papság teljes száma 
mellett egyházunk összessen megjelent tagjai. 
A Társaság anyagi es szellemi ügyeit a köz-
gyűlésen, a melyen a ref. egyház lelkészi és ta-
nári kara ez alkalommal is igen nagy számmal 
volt képviselve, Szöts F. titkár terjesztette elő. A 
Társaság mult évi bevétele 20, kiadása 17 ezer 
korona. Kiadványai becsülétére válnak. Az évi 3 
frt.-ért megszerezhető Szemle legkedveltebb folyó-
irata a mi műveltebb prot. közönségünknek. Igen 
népszerűek a Koszorú kiadványai is. Sajnosan bú-
csúzott a Társaság eddigi elnökétől Gyurátz Ferencz 
püspöktől, kinek magvas szónoklatait mindig nagy 
élvezettel hallgatták. De nagy reménynyel és biza-
lommal nézünk az ujjonnan megválasztott elnök : 
Zelenka Pál püspök működése elé, kinek egyik 
legszebb feladatát a Társaságnak az ev. papi és 
világi körökben való népszerűsítés fogja képezni. 
Uj választmányi tagok lettek a fővárosiak közül : 
Vécsey Tamás és Horváth Ödön, s a vidékiek kö-
zül : Raffay Sándor és Bernáth 'Lajos, a kiknek 
megnyerése nyereség a Társaságra nézve. Az 
ünnepi díszülés a ref. templomban istentisztelettel 
kezdődött, a melyen Baksav Sándor püspök helyi 
történeti vonatkozásokban gazdag imát és Famler 
G. A torzsai ev. lelkész magvas beszédet mondott. 



Onnan a Társaság tagjai ugyancsak Bak sav remek 
rögtönzött záró beszéde után az iskolás gyerme-
kek sorfalai között az ev templomba vonultak, a 
hol Belohors\ky S. esperes az ev. és Molnár H. 
lelkész a ref. egyház nevében üdvözölte a Társa-
ságot. s mindketten hangoztatták azt, hogy Újvi-
dék városának 5 vallásfelekezete és 7 nemzetisége 
ritka egyetértésben él egymással. Az üdvözletre 
aztán Hegedűs S. elnök évről évre feszülten váró 
beszéde következett, mely ez alkalommal is ma-
gával ragadta az óriási közönséget. Beszédjének 
főbb gondolatai a következők voltak : Lelki öröm 
tölt el bennünket, monda magasan szárnyaló be-
szédében, azok fölött, a miket itt tapasztalunk. 
Kijöttünk erre a vidékre, a hol annyi nemzetség 
és felekezet él együtt és itt találtuk a felekezeti 
béke és szeretetteljes együttérzés eszméjét. Mikor 
majd innen távozni fogunk, szerte vihetjük egész 
Magyarországon példáját annak, hogy kell élni szer-
tartás és dogmák különfélesége dacára békés test-
véri egyetértésben. Örömmel tölt el annak tapasz-
talata, hogy itt találjuk az eszményt az életben 
megvalósítva. Nagy terheket ró ránk az állam ver-
senye a humanizmusban és a kultúrában. Szük-
séges, hogy ebben a versenyben ne maradjunk el. 
Ezért kell, hogy összetartsunk, inert az egyetértés 
adja meg a versenyhez szükséges erőt. A Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság az evangéliumi szel-
lemet akarja bevinni az életbe. Tudományunkat 
és intézményeinket oly magaslatra kell emelni, 
hogy minden igényt kielégítsenek és hozzásimul-
janak az élethez. Mert csak az az egyhez biztosítja 
fenmaradását, amelyik igy cselekszik. Mi magyar 
protestánsok vallásunk nyelvével erősítjük a ma-
gyarságot. — Ezért ránk uj kötelességek várnak s 
ezért kell, hogy az állani segítsen bennünket. Ezért 
nem elégedhetünk meg azokkal az eszközökkel, 
melyek másokat kielégítenek. Nálunk nem lehet 
pápai hatalmi szavakra hivatkozni, nekünk a meg-
győzés, a szeretet és felvilágosítás fegyvereivel 
kell küzdenünk. Ami fegyverünk a szeretet. A 
díszülés méltó befejezését S^ilassy A. belmissiói 
tárgyú felolvasása és Szabolcs ka Mihály néhány 
szép költeménye képezte. Nagy élvezettel hallgat-
ták épúgy, mint faus^ V. soproni theol. tanárét a 
közgyűlésen a bibliáról és az ásatásokról, a mely-
ben meggyőzően azt fejtegette, hogy a Bábel és 
a biblia irodalmi vitája, a legújabb ásatások s az 
őstörténetem ujabb eredményei a biblia tekintélyét 
és történeti megbízhatóságát épen nem érintik, 
sőt lépten nyomon emelik és igazságait földeri-
tik. A délutáni órákban ugyancsak az ev. temp-
lomban megalakult Sfilassy A. elnöklete alatt az 
re. magyar prot. belmissiói egyesület, mint ujabb 
organuma a magyar prot. egyház egyháztársadalmi 
uniójának. Azon remek előadást tartott Mezőtúr 
szép szavú szónoka Gergely A. ref. lelkész. Itt 
az egyesület végleg szervezkedett, s megválasz-

totta fővárosi és vidéki választmányi tagjait. Az 
Erzsébet szálló nagytermében megtartott hangver-
seny méltó záradéka volt a Prot. Írod. Társaság 
Újvidéki nagygyűlésének, mely után a tagok nagy 
száma Belgrádba tett kirándulást. A szerb és a 
magyar dalárda hangversenye szép egyetértéssel 
derekasan oldotta meg nemes feladatát. Az Újvi-
déki fogadtatás örökké emlékezetes lesz reánk 
nézve. Egyesek és hatóságok versenyeztek a ta-
gok vendégszerető fogadtatásában. Az összes köz-
épületek föl voltak lobogózva s a magyarság dia-
dalát látták a Társaság megjelenésében. A közgyű-
lés előkészítésében Belohors\ky esperes, Molnár 
lelkész és Lombos káplán fáradozása elismerésre 
méltó. Újvidék városa 1000 koronát szavazott meg 
egyhangúlag a közgyűlés költségeinek fedezésére, 
s más vellásuak is szívesen látták vendégeinket. 
Tapintatos-dolog volt az is, hogy p. o, Bánfy, ki 
a díszülésen mingvégig megjelent, a Társaságtól 
külön szerezte Újvidéken a maga pártját. Bántott 
az ev. tagoknak oiy csekély számban való megje-
lenése, mig ezzel szemben a ref. lelkészek igen 
nagy számmal voltak képviselve. Zsilinszky és Ze-
lenka feladata leend a bizonyos téves felfogásnak 
eloszlatása a jövőben. Még egy megjegyzésünk az, 
hogy a közgyűlésre nem valók, mint p, o. az új-
vidékinél a Koszorú ügye, a részletkérdések meg-
vitatása, a melynek Hegedűs S. igen ügyesen vé-
get vetett a maga indítványával. A kinek a Ko-
szorú füzeteinek terjesztésére van valamelyes si-
keresebb módja, közölje azt előzetesen a választ-
mányban való megvitatás céljából Társaságunk 
lángbuzgalmu titkárával S^öts Farkassal. 

Dr. S^lávik Mátyás. 
Vélemény a theol. intézetek szervezése tár-

gyában, előadva a dunáninneni egyházkerület köz-
gyűlését megelőző értekezletén, Pozsonyban 11)04. 
aug. 23. A in. é. egyetemes közgyűlés jegyzőköny-
vének 20-ik pontjában nyilatkozattételre hivatik fel 
egyházkerületünk a theol. főiskolák szervezése és 
a más ker. felekezetből hozzánk áttért lelkész al-
kalmazhatósága kérdésében. Az előbbire nézve vé-
leményes javaslátom ez: 1. Az egyetemes bizott-
ság javaslata, mely szorosabb értelemben a theol. 
tanügy szervezéséről szóll s a 76-ik szakaszig ter-
jed XIV. különböző cím alatt, a 12 és 31, §. mó-
dosítása mellett elfogadható. A javaslat 2-ik sza-
kasza szól a tananyagról és annak beosztásáról. 
Ennek azon lényeges módosítását ajánlóin, hogy 
a bölcsészet történetén kivül vétessék fel az elő-
adandó tantárgyak sorába, a bölcs, ethika, az ész-
jog, az aesthetika és a vallásphilosophia s a rend-
szeres theol. tantárgyak csakis a negyedik tanév-
ben adassanak elő. A 31. §. pedig, mely arról szól, 
hogy a külföldi egyetemeken töltött idö a theol. 
akadémiai négy évfolyamba be nem számitható, 
legjobb lesz ha teljesen elhagvatik. a 39. d. al-
pontjában az illetékes főhatóság kifejezése, az akad. 



nagy tanács, v. a theol. főiskolák kormányzó ta-
nács kifejezésével helyettesítendő, nehogy félreér-
tésekre adjon alkalmat. II. A javaslat azon részét, 
mely a 76. §-tól bezárólag a 93. §-ig terjed s mely 
a theol. tanügyi szervezet alkalmazásáról szól, a 
létező theol. főiskolákra, ez idő szerint teljesen el-
ejtendőnek tartom. Az ezen szakaszban tárgyalt 
ügyet megoldja, meggyőződésem szerint a legkö-
zelebbi jövő, még pedig olyanképen, hogy nem fog 
szerzett jogot érinteni és a fejlesztést, melyre még 
mindén intézet egyiránt szorul, mindannyinál, ha 
ez marad a közóhaj, elő fogja mozdítani. III. Még 
egyre kell a tisztelt közgyűlés figyelmét felhívnom 
és határozatát kikérnem. A javaslat u. n. indokolá-
sában ugyan is szól a segédlelkészek gyakorlati 
évéről és elhelyezéséről. Hogy ez hogyan történ-
hetett, hogy e tárgy, mely külön szabályozást igé-
nyel, a javaslat megokolásában előfordul: arról 
nem tudok számot, adni. l)e arra igenis kérem a 
tisztelt közgyűlést, hogy ezt az oda nem tartozó 
szakaszt ejtse el és utasítsa vissza, mint olyant, 
mely a püspöknek feltétlen hatalmat akar adni a 
segédlelkész felett, akár elhelyezését, akár áthe-
lyezését illetőleg. Ez nem evangeliomi, de igen is 
római álláspontról elképzelhető: E mellett még a 
tanügyi szervezettel ellen mondásban is van. A mi 
elvégre a más ker. felekezetből hozzánk tért lel-
készek alkalmazhátását illeti, arra nézve — elfo-
gadva a javaslat 58, §-ának alapelvét — ajánlom, 
hogy ez külön rövid szabályban állapittassék meg, 
hogy minden ilveu előforduló esetben, az illető 
theol. tanintézeti kar véleménye alapján döntsön 
az egyetemes theol. akadémiai bizottság. 

Händel Vilmos ker. főjegyző. 
Theologusok létszáma. A folyó tanévre beirat-

kozott theologiai hallgatók szám szerint a követ-
kező módon oszlanak meg Pozsony Sopron és 
Eperjes között : (a zárjel közötti számok a mult 
tanévre vonatkoznak) 

I. II. III, IV. össz. 
Pozsony: 20 (20) 21 (08) 08 (12) 19 (12) 68 (52) 
Sopron : 10 (09) 09 (10) 10 (17) 16 (04)* 45 (40) 
Eperjes: 15 (14) 12 (13) 13 (17) 16 (06) 56 (50) 

45 (43) 42 (31) 31 (46) 51 (22) 169 (142) 
Segélyezési terv. Pótlólag a bányakerület ez 

évi közgyűlésének tudósításához közöljük, hogy 
a gyámintézetnél szabad rendelkezésre befolyt 
összesen 2661 K. 79 fill,; ennek fele, vagyis: 1330 
K, 90 tili, a központba szolgáltatandó be, a másik 
feléből levonandó 100 kor. a pozsonyi diakomissa 
intézet javára mint adomány és költségekre 140 
kor., marad kiosztásra: 1090'89 kor. melyet dr. 
Skultétv Jenő esp. gv. i. elnök kiegészített 1100 
koronára. Az összeg 10 egyház között osztatik fel 

* Jegyzet. A soproni IV. éves hallgatók a mult évben 
mindnyájan külföldön töl töt ték a negyedik évet, az idén 16 
hallgató közül 7 folytat ja tunulmányai t Németországban. 

mindegyik egyháznak jutván no korona és pedig : 
Arad—Békésből : Apateleknek, Bácsból : bácsi mis\-
s^iónak, Bánságból : a bánsági missziónak, Békés-
ből : Puszta]öldvárnck, Budapestből.- Váenali, Csa-
nád—Csongrádból : Makónak, Horvát—Szlavónból : 
mitrovieai missziónak, Pestből : Penenek, Turócból 
Priekopának, Zólyomból : Szitnya-Lehotkánalz. Az 
egyetemes gv. i.-hez a központi kisebb adomá-
nyokra ajánltatnak: Medgyes-Egyháza, Zsabnvai 
misszió, Orsova, Gádoros, Nagyszentmiklós, Rád, 
lllok, Jászkerekegyháza, Újpest, ßlatnica és Oszt-
roluka. A kerületi 800 koronás szeretetadományra 
ajánltatik: Zólyomvámos. a Palló-féle kisebb se-
gélyre ajánltatnak : az összes folyamodó özvegyek. 
A Gusztáv-Adolf egylethez felterjesztetik 37 kér-
vény. 

Külföld. 
Belgiumban ugyancsak erős a klerikálismu*. 

S bár az állam és az egyház külön választása van 
elvben kimondva, a gyakorlat egészen a pápás 
klerikálisul us ügyét szolgálja. Azt olvassuk, hogy 
a római templomépitésre szánt állami segélyezések 
250 ezer frankról 700 ezerre emelkedtek legújabban. 
A különböző kongregátiók ingó és ingatlan vagyona 
1035346000 frankra rug, 1840-ben még csak 779 ko-
lostora volt Belgiumnak 11998 rendi taggal, 1900-
ban a franczia kongregátiók beözönlése óta mái 
2286 kolostora 40834 rendi taggal. íme igy hálózza 
be a klerikalismus Belgium állami és egyházi életét, 
mig ezzel szemben a kath. Franciaország a kon-
kordátum felmondásáig jutott el napjainkban. De 
azért a belga klerikálismus nagyon szépen megtér 
a rontó és bontó sociáldemokratiával az egész 
vonalon ! 

A herrnliuti testvérgyülekezet gnaden fekki theol. 
szemináriuma a mult hóban tartotta 150 évi fenn-
állásának lélekemelő jubileumát. Az ünnepi beszé-
det Kolbing igazgató és Dober berthelsdorli püspök 
tartotta s örömmrl és hálával emlékeztek meg a 
szeminárium eddigi áldásos munkásságáról. A kir. 
konsirtóriumot s a siléziai ev. tartományegyházat 
Hase boroszlói generálsup., a boroszlói theol. facul-
tást Cornill tanár, a halleit Reisehle, a jénait Nip-
pold, a tübingait Millier s a straszburgit Spitta ta-
nár képviselte az ünnepélyen. Többen tiszteletbei 
doctori címekben is részesültek. Szép és lélek-
emelő dolog a német prot. theol. fakultásoknak és 
semináriumoknak ez a tömörülése és lelki közös-
sége ! 

A vakok tanitó inak ez évi (Xl-ik) hallei kon-
gresszusán Kunz illzachi (Elzász) igazgató „Biick-
blick, Umblick és Ausblick" cim alatt következő 
érdekes és tanulságos statisztikát terjesztett elő : 
A német birodalomnak van ma 35 ilynemű tanin-
tézete 2500 tanulóval, 26 otthonnal és 1100 ápolttaL 



Ezeken az intézeteken eddigelé 13 ezer vak meg-
fordult. E tanintézetben működik 165 tanitó, 54 vak 
segéderő és 123 mester vagy segéd. A költségek 
2600 ezer, az épületek és hozzátartozóik 14 millió 
a taneszközök 200 ezer, az ingóságOK 1300 ezer 
márkára rúgnak, a vakok által készitett tárgyak-
hói az utolsó évben 900 ezer márkáér adtak el. 
Ausztriának van 11 tanintézete és 13 otthona s 
Magyarországnak 4 intézete és 3 otthona, Orosz-
országban egy Máriaegylet buzgólkodik a vakok 
szolgálatában. Van 25 tanintézete és 12 otthona, 
ezenfelül még más alapítványokból fentartanak 6 
intézetet és 5 otthont. Európában a vakok intéze-
teinek száma 188 s az otthonok vagy műhelyekéi, 
140. A föld többi részein mindössze még 58 tanin-
tézet és 16 otthon föltalálható. Íme a keresztyén 
hurnanismus e szerencsétlenek szolgálatában! A 
ker. vallás egyik legsarkalatosabh alapelve az egyes 
emberi lélek véghetetlen becse és értéke, a mely 
tehát megérdemli a testi és lelki gondozást ! 

Skúfiában hagy az izgatottság a protestánsok 
között. Amint az 1900. évben az u. n. presbvteri 
egyház a szabad egyházzal egyesült vagy 24 pres-
l»yleri telkész és 5000 kommunikáns ném lépett 
be ez egyesült egyházba, sőt előző egyházi jellegét 
megtartva még vagy 1000 millió frankot érő va-
gyonnak a kiadatását is követelte. Mig Skótiában a 
biróság 2 izben is elutasította e töredéket a maga 
kérvényével, addig e hó elején a londoni legfőbb 
biróság 5 szavazattal 2 ellenében neki ítélte oda 
az előbbi ,.Eree Church" egész vagyonát. A lordok 
házának angol bírósága a magas anglikán püspöki 
egyház álláspontján ítélt, a melynek különben sin-
csen valami nagy érzékep a resbyteriánusok vallási 
mozgalmai iránt. Az ítélet folytán mintegy 1000 
skót lelkész hajléktalan maradt, mig az egész előző 
szabad egyházi vagyon a fent említett 24 papnak 
és hiveinek jutott. Az Ítélet kihirdetése nagy felin-
dulást és zavart hozott maga után. Edinburgbau és 
(îlasgowban nagy tiltakozó gyűlésre készütnek. Az 
Ítélet ugyan csak okt, havában lép életbe, de már 
most is nagy az izgatottság a szigorúan orthodox 
ref. hit u skótok között. Nálunk Magyarországon is 
visszhangra talált a mozgalom. Dr. Szabó Aladár 
budapesti ref. theol. tanár buzgolkodik az iránt, 
hogy nálunk is gyűlés tartassék a skót egyesült 
szabad egyház iránt való részvétünk és rokonszen-
vünk kifejezésére. Kíváncsiak vagyunk a további 
fejleményekre ! 

Rómában a protestantizmust az iskolák is 
szolgálják. Követségi (porosz) kápolnája mellett 
külön német ev. egyházközsége is van. 2 iskola 
is van Kómában és pedig mind a 2 német és prot. 
jellegű. Hasonlóak az állapotok Flórenzben is, a 
hol hasonlóan 2 ev. egyházközség és iskola ver-
senyez egymással. Legújabban Messinát kivéve ez 
iskolák paritásos jellegűek s a német birodalom és 
iskolaegylet tenhatósága és támogatása alatt álla-

nak. A klerikalizálás veszélye ki van zárva, mivel 
a kath. tanulók elsülyesztő kisebbségben vannak. 
A paritás jellegét az iskolai szabályok igen erősen 
hangoztatják. A mellett Rómában igen kevés a né-
met kat. család. Azért azonban ez iskolákban is 
fokozott éberségre és ellenőrzésre van szükség. 
Ezzel szemben nálunk tudvalevőleg a mi túlnyo-
móan elméleti jellegű vallásszabadságunk mellett 
az állami iskolák többé kevésbé a pápistaság me-
legágyai. Azért van nálunk.annyi baj és elkesere-
dés az egyházban. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I roda lom. 
A magyar liturgia történetev Irta: Vörös Béla, 

a budapesti kir. orsz. gyűjtőfogház ref. lelkésze. 1. 
kötet. A keresztyénség behozataláról a XVI. szá-
zad végéig. Budapest, 1904. Hornyánszky Viktor. 
344 lap. Alapos kutatások alapján ismerteti a szerző 
a magyar liturgia történetét, olyan keretben, a mely 
felöleli a magyar protestáns istentisztelet históriai 
előzményeit és alapjait és kimutatja ennek hatását 
általános vallási, keresztyén egyházi, morális és 
nemzeti szempontból. Igen érdekes, tanulságos ol-
vasmány. Melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

T E M E T Ő. 

Melezer Gyula dr 
acsai ág. h. ev. lelkész- pestmegyei alesperes életrajza. 

Melezer Gyula született 1836 április hó 10-én 
Rákoskeresztúron, hol atyja János lelkész és al-
esperes, anyja Bartholameidesz Eördög Sarolta 
volt. E két név is mutatja, hogy ároni családból 
származott. A Melezer család egyike a legrégibb 
protestáns, nemes papi családoknak. Szártnozásu-
kat vissza lehet vezetni a reformatio bölcsőjéhez, 
mert 1555-ben egyik ősi rokona diakónus volt 
Iírichdorfoan Melezer, György ennek unokatest-
vére Valentinas Melezer pap Könnöczbányán 1566. 

Ez időtől fogva az adatok hiányoznak egy 
századon keresztül; ha majd az egyházi monográ-
fiák megíratnak, akkor rábukkanhat a történetíró, 
a közbeeső ősökre, mint minden valószínűség 
szerint egyházi tisztviselőkre. A család történeté-
n e k fonala felemeltetik 1666-ban Dóbsinán. a hol 
1674-ig Melezer János nevű pap működött. A bol-
dogultnak nagyatyja tanitó volt Osztrolukán, szép-
apja lelkész Besztercebányán, dédapjáról egy tót 
egyházi jegyzőkönyvi kivonat igy\emlékezik meg, 
.,byl uradem Karetélskym pocteni Johannes Mel-
ezer." A családi hagyományok fentartották, hogy 
ez utóbbi ős nagyobb úrból lőn tanítóvá s később 
lelkészi állással tiszteltetett meg. 



Edes atyja r. keresztúri lelkész és alesperes 
volt. Hogy tehetséges férfiú lehetett az, más érvet 
elhallgatva, kitűnik egy közszájon teninaradt, és 
az ő személyéhez és Dr. Székács József püspök-
höz kötött, valóban megtörtént eseményből. 

B. Podmaniczky János r. keresztúri földesúr 
lánya lakodalmára hivta meg Székács József püs-
pököt. Székács a megtisztelő meghívásnak en-
gedve megjelent a főúri háznál. A inenyaszonv tu-
dakozódott a püspök podgvásza felöl. Nincs poci-
gyásza, otthon öltözött ünnepi ruhába mondja a 
püspök. „De hol van a papi ruhája," — kérdé a 
menyasszony, mert hiszen igérte a püspök ur, mi-
dőn a a cónfirmatióhoz előkészített, hogy J i a jól 
tanulok, férjhezmenetelemkor megesket. — „Vagy 
úgy — biz én az Ígéretemről meg is feledkeztem. 
Most már késő, nem készültem, sem papi ruhám 
nincs.'' 

De a menyasszony nem engedett. A püspök 
sietett a helybeli paplakra papi ruháért, na meg a 
paroehiális jog ez esetben átengedéséért. 

Benyit a parochiára,senki otthon, minden 
tárva nyitva. Bemegy a kertbe, ott se lát senkit 
se, de hangot hall. Egy előfohász kenetes hang-
jait. Meglapul a bokrok mögött. A helyi pap el-
mondja az esketési vezérigéket, hozzá fog a be-
szédhez, végig tárgyalja teljes hangsúlyozással és 
buzgósággal, úgy mintha a bárói párt esketné már 
is az oltár előtt. Amen után előlép a püspök, üd-
vözli kartársát, mint lia csak akkor lépet volna a 
kertbe, s elmondja, hogy milyen különös kíván-
sága van a baronessenek, hogy ő t. i. a püspök 
eskesse, pedig neki se Luther köpönye nincs 
vele, se nem készült. De a baronesse nem tágit, 
hivatkozik egy évekkel ezelőtt tett Ígéretére. Mi-
vel szavát meg kell tartania, kéri a helybeli col-
lega papi ruháját kölcsön. — — 

A püspök elkezdi az oltár előtt az előfohászt. 
Melczer János nagyot néz, hogyan lehetett egy és 
ugyanazon alkalomra 2 egyénnek ugyan azt szó-
ról szóra megfogalmazni. Meglepetése nőttön nőtt, 
midőn a püspök ugyanazon alapigéket olvasta tél, 
a melyeket ő önmagának kijelölt s midőn a tár-
gyalás is majdnem szóról szóra az volt, a mit 
Melczer ez alkalomra megfogalmazott, a helyi pa-
rochus nem tudott hová lenni csodálkozásában, 
hiszen úgymond ő e beszédet semmiféle forrásból 
nem merítette, nagy gonddal állította össze, miként 
lehetséges tehát ugyanezt a beszédet szóról szóra 
a püspök szájából hallani ? Végezetbe abban nyu-
godott meg, hogy magna ingénia conveniuut. 

Ez ügynek azonban a fehér asztalnál folyta-
tása volt. 

A bárói családnál hagyományos szokás volt a 
legünnepélyesebb lakomákat toaszt nélkül fejezni 
be. Dacára ennek feláll a püspök s pohárköszön-
tőre kért engedélyt, mert ő úgymond az eskető pa-
pot akarja felköszöntem. 

Mindenki nagyott nézett, hogy a püspök ön-
magát dicsőíti, midőn a szép esketési beszéd esz-
megazdag és formailag utolérhetetlen tartalmára 
újólag mintegy újjal rámutat s élteti a helybeli 
lelkészt e szép beszéd megalkotóját, tehát a tulaj-
donzépeni eskető papot. 

Dr. Székács József Magyarország elismert fő-
papja volt, az egyház legkiválóbb szonoka, harmo-
nicusan gondolkozó fő, nem vette volna be Mel-
czer János beszédét, eszméit, gyönyörű kifejezé-
seit fennkölt lelkébe, ha az ő magas lelkéhez méltó 
tartalommal és alakkal nem látattott volna el. Aki 
tehát Székács lelkéhez tudott ily hatásosan szól-
lani, annak magának nagy szellemnek kellett len-
nie. 

Életrajzunkhoz szükséges volt az atya jellem-
zése, hogy kidomboríthassuk a később tevékeny 
férfiúvá emelkedett fiút. Most folytassuk ott, a 
hol a tulajdonképi életrajzott elhagytuk. 

Melczer Gyula tanult R. Kereszturon, 1847 és 
1848-ban Budapesten, Aszódon 1848 és 49-ben — 
Selmecbányán 1850—1854, Pozsonyban 1854—57, 
Halléban 1857—59, Göttingában 1860-ig. Gondosan 
elkészülve a papi pályára ismeret körét hosszú 
utazásokkal tágította. Volt Hollandiában, Angolor-
szágban, Francziaországon, Schweiczon és Bajor-
országon keresztül hazautazott. 

1859-ben mint a hallei egyetem tudós tagja 
pbilosoíiai doctorrá avattatott. Mely tudorságot itt-
hon nostrificálni törekedett, azonban a Melczer 
család gazdagabb és ,,Gutgesinnt" ága e czélja' elé 
nehéz akadályokat görditett, úgyannyira, hogy tö-
rekvése hajótörést szenvedett, miért is a tudori 
cimet neve mellett nem használta. A tudori okle-
vél ma is a család birtokában van. 

1860-bau november 12-én Székács József su-
perintendens által pappá szenteltetett. 1863. elejéig, 
mint segédlelkész működött atyja oldalánál. 1863-
ban hivta meg rendes lelkészül a tapio-szelli egy-
ház, hol 1866. okt. 28-án kelt egybe Elefánt Sarol-
tával néhai Elefánt Mihály és Juhász Karolina bu-
dapesti lelkész leányával. 1867-ben az acsai gyüle-
kezet választotta meg lelkészének, hol áldással 
működött haláláig. Tehetségét, tevékenységét elég 
korán vette észre a pestmegyei esperesség s fo-
kozatonként több tiszt teljesítésével bizta meg. 
1864—69-ig a tanügyi bizottság munkás előadója 
volt. Az acsai kör dékánja volt 1869—1872-ig. 
1872—1877. is t. tanügyi előadó. 1871—1877 Pest-
Kis-Kun vármegye püspökhatvani választókerüle-
tének bizottsági tagja. E túlnyomóan r. kath. pol-
gárokból álló kerület szép példáját mutatta a vallási 
türelemnek, midőn őt a protestáns férfiút tüntette 
ki bizalmával. 

1878. óta a pestmegyei esperesség aljegyzője 
és a kerületi törvényszék rendes birája. 

1881. óta a pestmegyei esperesség föjegyzője-
.ként működött, 1889. óta ugyanennek két ciklusán 



megválasztott alesperese s mint ilyen a tanügy 
élére állitva azt buzgón, odaadóan, lelkesen vezette, 
inig teljes egészségnek örvendhetett. 

Alesperesi működésének utolsó éveiben meg-
látszott rajta a lappangó betegség nyoma, azért e 
terhet vállairól az esperesség bölcs belátása le is 
vette. Sokat könnyített rajta ezzel, mégis a meg-
maradt egyház-vezetési teher s még jobban a 
mindinkákb előnyomuló betegség terhe ónsuly-
lyal nehezedett 1900. óta vállaira, úgy hogy leros-
kadott alatta s két évi szenvedés után 1902. évi 
január hó 12-én délelőtt 10 órakor nyitott utat 
halhatatlan lelkének a Mindenható a testből az örök 
dicsőség és igazság szolgáltatás hazája felé. Özve-
gye nemsokára követte őt hosszú betegség után 
1904. é\i április hó 16-án a halál útjára. 

Az áldott emlékű füríiu több oldalú irodalmi 
működéssel fényeskedett. Ha félreisrnerhetlen te-
hetségét egy irányban összpontosította volna, na-
gyot, maranandót alkuthatott volna. Mindazonáltal 
az egyházi élet mezején működött legszívesebben. 
A sorrendtől eltekintve eléggé vem méltatható az 
18N6-ban megjelent ,,Passió", mely bár minden 
evang. egyházban legalább nagypénteken honisittat-
nék meg. K művet báró Pránay Dezső egyetemes 
felügyelőnek dedicálta. .ló, hiveit szerető pap volt, 
hú barátságot ápoló collega, gyöngéd térj, gyer-
mekeinek jövőjét mindig szem előtt tartó család-
apa. Krisztus hű vitéze, az egyetemes egyház mun-
kás, tevékeny tagja. 

Áldott legyen közöttünk emléke. 
Irta és felolvasta a pestmegyei papi értekez-

leten 
Budapest, 1904. julius 26-án 

Szilárd János 
domonyi ev. lelkész és dékán. 

Az aszódi ág. hitv. ev. anyaegyház és gimná-
ziuma,- úgyszintén a hévizgyörki és ikladi leány-
egyházak hivei mélyen megrendülten jelentik, hogy 
szeretett lelkipásztoruk, nagy tisztele tű Moravcsik 
Mihály, lelkészkedésének 52-ik, ezen egyházakban 
töltött áldásos működésének és gimn. bizottsági 
egyházi elnökösködésének 36-ik évében folyó évi 
szeptember hó 26-án az Urban csöndesen elhunyt. 

Pályázat megújítása. 
A zólyomi ág. h. ev. egyházmegyéhez 

tar tozó tótpelsőci 

lelkészi állomásra. 
r Lakás és kert . 2. készpénzben : 890 

kor. 3. Községi termények megvál tása : 495 

kor. 4. Az önállósí tandó l eányegyháznak 756 
koronát kitevő terhéből az anyaegyház pó-
tol : 400 koronát . 5. 7 pozs. mérő buzá. és 27 
pozs. mérő rozs (218 kor. becsértékben.) 6. 
84 köbméter tűzifa (252 kor. becsértékben.) 
7. Szántóföldek ingyen haszná la ta , melyek-
nél a munká t az egyház tagok tel jesi t ik (ter-
mesztmények becsértéke 240 kor.) 8. Csibe 
megvá l t á s ; 200 kor. 9. Stóla és offertorium 
körülbelől 1000 korona. 

A mag}-ar és tót nyelv ismerete szüksé-
ges. Je lentkezés a képesítést igazoló okmá-
nyokkal együt t folyó évi oktober hó 20-áig 
az alulirott főesperesi hivatalnál . A már je-
lentkezet egyének pá lyáza ta i számba vétetnek. Breznóbányán, 1904. oktober hó 4-én. 

Czipkey Károly s. k. Svehla Gusztáv s. k. 
em. felügyelő. főesperes. 
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VilágMrü ? 
aE F K Í l R í i " f e s tész9ti müintézet a ki-

jjf\LAUAJJ válóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 96—20—1 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj-, aquare l l - é s p a s t e l l f e s t é s b e n fénykép után 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

Legfinomabb kivitelű B l o m - , P l a t i n -
é s krétarajz á r a 5 korona 

Részletes árjegyzék bórmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„t̂ Ê ORD" festészeti ipníiézet 
B u d a p e s t , VII . , Ro t tenb i l l e r -u tca 46. ! 



Pályázat 
a bánsági ágost. h. evang. eg}7házme-

gyéhez tar tozó nándorhegyi 

lelkészi állomásra. 
Az an}^aegyházhoz Karánsebes leányegyház 
is tar tozik 158 lélekkel. 

I. Javada lom : 
1. 1600 korona készpénz. 
2. Lakás kerttel . 
3. 2 (kettő) hold szántóföld haszonél-

vezete. 
4. Hatöl tűzifa. 
5. Stólák. 
6. 3 nagy ünnepi offertorium. 
7. Napidíj és útiköltség az egyházme-

gyei közgyűlésre és functiokon kivül végzett 
lelkészi ténykedés alkalmával a filiáleban. 

II. Szolgálati nyelv a német, a ki tó tul 
is tud, előnybe részesül. 

III . Kötelessége a lelkészi teendőkön ki-
vül a val lástanitás . 

Megjegyzendő, hogy a bányai ág. hitv. 
ev. egyházkerület lelkész választási szabály-
rendelet 18. §. cl) pont jában emiitet t segéd-
lelkészek is pá lyázha tnak . 

Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 
f. évi október hó végéig. 

Temesvár, 1904. szeptember hó 28-án. 
Kramár Béla 

97 2—2 főesperes. 

Megújított pályázat 
a mitroviczai (Szerémmegye) ág. h. evang. 

missim lelkész-ál lomásra, 
A misió lélekszáma 700, nyelve német 

és csekély részben tót. Azonban ezen utóbbi 
nyelv ismerete nem feltétlenül szükséges. 

A lelkész fizetése 1600 korona készpénz-
ben és a szokásos stólák. 

Természetbeni lakás nincsen, lakáspénz 
fejében kap a lelkész 480 kor. évente. 

A kérvények a szükséges okmányokkal 
együt t 1904, oktober 31-ig küldendők be 
alulirotthoz. 

Neudorf-Yinkovci, 1904. szeptember 27. 

Abaffy Miklós 
1—1 esperes. 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
R a k t á r : B u d a p e s t , V., L i p ó t - k ö r u t 15. = 

Gazdasági gépeket, szedem Benzin és szivógáz-motorokat i L ™ 
B e n z i n - m o t o r o s c s é p i ő k é s zl e te k. 
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52 25—13 
Malomépitészet ; Uj hengerszékek, mindene szakmába vágó KülÖnleqeSSéQ \ Legújabb szerkezetű csavaros 

gép gyártása. Teljes mümaluiiberendezések. ~ _ és szabad, víznyomású borsajtók. 
Osborne D. M.-féle v i l ágb i rü amerikai arató és kaszáló gépek » Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

m a g y a r o r s z á g i k i z á r ó l a g o s k é p v i s e l ő s é g e . * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés. 


