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Félévre . . . 6 ,, 
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Egy szám ára 24 fill. 
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K i a d ó t u l a j d o n o s és szerkesztő: 

V E R E S J Ó Z S E F . 
Fe le lős szerkesztő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

A bányai ág. hitv. evang. egyház 1903. 
évi szeptember 9-12. napjain Budapes-
ten tartott rendes évi közgyűlése által a 
szarvasi tanítóképző ügyében kiküldött 

bizottság jelentése. 
(Folytatás és vége). 

Alapul véve a nagymél tóságú közokta-
tásügyi Minisztérium által legújabban kiadot t 
tani tási tervezetet , kell gondoskodnunk 123 
taní tás i óiái<",, továbbá a gazdaság i gyakor-
latokról és esetleg valaminő kéz imunka ta -
nitásáról, melyet a következő módon 'lehetne 
ellátni. 

A) Személyi kiadások. 

1. Igazga tó 10—12 heti órával á 
2800*) 2800 K 

4. T a n á r 1 8 - 2 0 h. órával á 2400*) 9600 K 
1. Gyakorló tani tó 8 óra, esetleg 

még 4 óra 2400 K 
Segéderők 23—41 órára 1000 K 
Lakáspénz 500 + (400x4) = . . 2100 K 

1 t aná r természetbeni lakást kap 
17900 K 

B) Dologi kiadások. 

Fűtés, vi lágí tás 2000 K 
Taná r i nyugdí j 480 K 
Épület fen ta r tás 500 K 
Szolga (lakás természetben) . 600 K 
Szer tárak, bútor, felszerelés . 500 K 
Irodai á ta lány 300 K 

» 4380 K 
*) Esetleg a következő szakmák szerint : bölcsész-theo-

ologiai, uyelvész, természet-tudomány, történet-földrajz, zene-
ének. 

Ö s s z e s k i a d á s . 
17900 K 

4380 K 
22280 K 

vagyis a taní tóképző átvételekor az összes 
kiadás 22280 koronát tenne ki. 

Er re a tekintélyes összegre fedezetet is 
keres tünk és e tek in te tben a következő ter-
vezetet bá torkodunk az igen t isztel t kerületi 
közgyűlés elé ter jeszteni . 
Az egyházak járulékaiból . . . . 1000 K 
Tanulók felvételi di ja 100 K 
Tanulók t and i j a 1700 K 
Szarvas i főgimnázium segélye . . 2000 K 
Kerüle t i segély 3200 K 
E g y e t e m e s egyház segély . . . 1800 K 

9800 K 
Egybevetve a k iadás t az eddigi ren- 22280 K 

delkezésre álló fedezet tel . . 9800 K 
m a r a d fedezet len 12480 K 

Ez mindenesetre je lentékeny összeg, 
melynek nagyságá t nem akar tuk készakarva 
csökkenteni a nagymél tóságú Minisztérium-
tól segélyként kiutal t 3300 koronával és pe-
dig azér t nem, mer t e részben azzal a javas-
la t ta l lépünk az igen t isztel t közgyűlés elé, 
hogy a tani tóképző segélyezése tek in te tében 
egészen más alapon forduljon a nagyméltó-
ságú Minisztériumhoz. 

A nagymél tóságú Minisztér iumnak a ta-
ni tóképző intézet i ránt eddig tanus i to t t jó-
indulata , továbbá a nagymél tóságú Miniszté-
térium által a folyó év tavaszán t a r to t t nép-
okta tás i enqette-en e lhangzot t nyi la tkozatok, 
de a segélyezett tani tóképzők részére k iadot t 
szabályzat a lapján az t a reményt bátorko-



dunk táplálni, hogy a nagyméltóságú Minisz-
tériumhoz a tanítóképzőnek nagyobb mérvű 
segélyezése iránt nem fordulna az igen tisz-
tel t kerületi közgyűlés eredménytelenül. 
Ugyanis ha alapul vesszük a középiskolá-
ink segélyezéseinek kulcsát, úgy a 4 osztál}Tú 
tanitóképző segélyét osztályonként 3200 ko-
ronát véve alapul 12800 koronára reményel-
hetjük. Ezzel az összeggel a fedezetlenül 
maradt 12480 koronányi összeg teljesen fe-
dezve volna, sőt még 320 korona a segéd-
kezők jobb díjazására vag}7 más egyébb ke-
vésbé nélkülözhetetlen kiadások fedezésére 
volna felhasználható. 

Mi tehát azt javasoljuk, hogy forduljon 
az igen tisztelt kerületi közgyűlés, a szarvasi 
tanitóképző intézet segélyezése iránt a nag}7-
méltóságú Minisztériumhoz és az erre vonat-
kozó szerződés megkötésére ha ta lmazza fel 
az illetékes forumokat, még azon esetre is 
ha a nagyméltóságú minisztérium a nag}Tobb 
segély fejében egy, esetleg két tanszékre 
nézve* a kinevezés jogát óhaj taná magának 
fenntartani. 

IIv módon megvolna oldható a szarvasi 
tanitóképző intézet átvételének kérdése a ke-
rület minden nagyobb megterhelése nélkül. 
Készakarva készíttettük igy a tervezetet oty 
célból, hogy a kerületből és közalapból re-
ményelhető nagyobb segély azután az átvé-
telt követő első évek után a tanári fizetések 
emelésére és az ötödéves pótlékok fedezésére 
legyen igénybe vehető. 

A tanítóképzőnek ilyen előn\Tös módon 
való átvétele illetőleg fenntar tása csak azért 
történhetik meg, mert a szarvasi egyház és 
a tanítóképzőt fenntartó esperességek hajlan-
dók a tanítóképzőnek Szarvason való meg-
hagyása esetén a szükséges és most használt 
helyiségeket** használatra átengedni, az uj 
gymnasium épületének elkészülte után pedig 
a mostani g}'mnasium épületét a tanítóképző 
intézet használatába bocsátani azzal a kikö-
téssel, hogy a gymnasium könyvtára továbbra 
is az épületben maradjon és hogy a diszte-
rem a gymnasium céljaira továbbra is igénybe 
vehető legyen. Beleegyezik továbbá abba is, 

*) Pl . te rmészet tudomány és nyelvészéti tanszék. 
'** mint a tanitóképző és gyakorló iskola mai éptüetét 

és a .gimnásiumi épületben használt tantermeket . 

hogy a tornaterem is a gymnasium mai kö-
zösen használtassék, úgyszintén az alumneum 
és a gymnasium fürdője is, sőt eleinte mig a 
beszerzések nem lesznek elégségesek, a gym-
nasium szertárának használatát is biztosítani 
hajlandó. 

A tanitóképző mostani felszereléseit pe-
dig díjtalanul átengedi.* 

A felajánlott kedvezmények, amint meg-
győződtünk, mind olyanok, a melyek a ta-
nitóképző igényeit kielégítik, különösen a 
mostani gimnázium épületében nagyon-cse-
kély átalakítás után nemcsak a szükséges 
tantermek, szertárak, szolga-lakás és benlakó 
tanár lakása volna jól elhelyezhető, de még 
két, három terem a növendékek benlakására 
is felhasználható volna, mint az a mellékelt 
tervből kitetszik. 

Kedvezménykép ajánl még a szarvasi 
főgimnázium az alumneumban 10 ingyenes 
helyet, de olykép, hogy a fentartó esperes-
ségekből való ifjak elsősorban részesitendők 
előnyben. 

Mindezek alkalmasak arra, hogy a tanító-
intézet jövőjét biztosítsák és mi ezeknek el-
fogadását melegen ajánljuk. Mivel pedig a 
tandíj is jövedelmi forrásoknak van megje-
lölve, s mivel a fentartó szarvasi egyház to-
vábbá a békési, arad-békési és csanád-csong-
rádi esperességek a tandíj tekintetében eddig 
szerzett előnyök biztosítását kérik, köteles-
ségünknek tar t juk felsorolni, hogy a tandíj 

a) szarvasiakra nézve 41 kor. illetőleg 
kedvezménnyel 31 vagy 12 kor. 

b) a fentartó esperességekre nézve 45 
kor. illetőleg kedvezménnyel 35 vagy 16 kor. 

c) más esperességekre nézve 49 korona 
illetőleg kedvezménnyel 39 vagy 20 korona, 
mely összegek azonban oly tetemesek, hogy 
az átvétel után várható nagyobb látogatás 
után sem volnának felemelendők, hanem in-
kább leszálli tandók. « 

Az átvétel után szükséges beruházási 
költségek tájékozódásunk és számitásunk sze-
rint aligha fognak 1000—2000 koronánál 
többre rúgni.* a meljT összeg, ha a kerülettől 

* A m'elyeknek értéke összesen körülbelől 9260 koronát 
tesz ki; mig a közösen használhatók értéke 44000 korona. 



előlegeztetik is, az internátusi csekély dijból 
is fedezhető leend. 

A mi még a tanitóképző jövő szerveze-
tét , igazga tásá t és felügyeletét illeti, a bi-
zot tság most még nem lá t ja szükségesnek 
az intézkedéseket, miután ezek csak az át-
vétel után válnak szükségessé, de kötelessé-
gének t a r t j a rámutatni , hogy az erre hiva-
tot t férfiak a kerülettől főképen a tanító-
képző helyének közeléből volnának legalkal-
masabban megválasztandók. 

Mindezek után az igen tisztelt kerületi 
közgyűlésnek kegyes jóindulatába melegen 
ajánl juk a szarvasi tanitóképző ügyét azzal 
a javaslatunkkal, hogy a felsorolt módozatok 
mellett és viszonyokkal a tanítóképző átvé-
telét méltóztassék elhatározni. 

Abban a reményben, kogy ezen protes-
táns érdekből is szükséges és fontos átvételt 
el méltóztatik határozni, javasoljuk, hogy ad-
dig is mig az átvétel lebonyolítható leend. 
az igazgatói áilás azonnali betöltése végett 
az átmeneti időre a mostani segélyt 2000 
koronával méltóztassék felemelni, egyúttal 
pedig méltóztassék akár a kerület ar ra hiva-
tot t tisztviselőit, akár külön bizottságot fel-
hatalmazni, hogy az átvételre szükséges in-
tézkedéseket tegye meg, illetőleg a szüksé-
ges szerződéseket is kösse meg. 

Az igen tisztelt közgyűlés elé ter jesztet t 
javaslatunkkal kapcsolatban véleményt óhaj-
tunk mondani a nagyméltóságú Minisztérium-
nak a 38930—902., 54076—902. és a 26557 — 
903. szám alatt i rendeletek alapján a pro-
testáns tanitóképző intézetek számára meg-
állapított szabályzatról, mely nagyjában 
ugyanazokat a feltételeket tar talmazza, mint 
az állami segélyben részesített középiskoláink 
szerződése. 

Éppen ennél az oknál fogva a szabály-
zatot a tanítóképző átvétele esetén teljes 
egészében elfogadásra ajánljuk. Hogy azon-
ban mindennemű félreértés elkeriiltessék, 
megjegyezni kívánjuk, bog}' a hi toktatásra 
és a hitoktató személyére nézve az egyház 
teljes mértékű, független elhatározását és 
rendelkezését fentar tani véljük szükségesnek, 
továbbá hogy uj tanár választása esetén a 
választási iratok felterjesztésére nézve a sza-
bályzat nem egészen világosan intézkedik. 

Kérjük azonban az igen tisztelt közgyűlést, 
hogy a nagyméltóságú Minisztériumhoz inté-
zendő felterjesztésében kérje, hogy a szabály-
zat kívánta feltételek realizására kitűzött 
négy évi időtartam a tanitóképző intézetnek 
a kerülettől való átvétele időpontjától szá-
míttassák. 

Ezekben az igen tisztelt közgyűlés által 
kiküldött bizottság megfelelve feladatának 
ismételten ajánl ja az igen tisztelt közgyűlés-
nek a szarvasi tanitóképző átvételét, ami 
által annyi törekvés, lelkes áldozatkészség, 
de egyházunk érdeke is a legszebb juta lmat 
nyerendi. 

Mély t iszteletünk őszinte kifejezésével 
maradunk az igen tisztelt közgyűlésnek 

Budapesten, 1904. szeptember hó 16-án. 

Wagner Gé~a 
Lankó Károly 

Góbi Imre 
Mágocsy-Dielz Sándor 
Dr. Zsigmondy Jenő. 

À kassai két ev. egyház egyesítése* 
Ez ügyben Kres\ János, mint egyház-

tág- a következő felhívást intézte a I. egy-
ház közgyűléséhez, melyet közérdekénél fogva 
s a jánlva az ev. egyháztagok figyelmébe, 
egész terjedelmében közlünk : 

Tekintetes egyházi közgyűlés ! 
Mikor a kassai ág. hitv. ev. II. egyház 

közgyűlésének megtisztelő bizalma az egy-
házfelügyelői állásra megválasztott , csekély 
erőm, tehetségem és képességem érzetében, 
haboztam a bár diszes, de nehéz feladattal 
járó állást elfoglalni. 

Ezen habozás közben azonban, az egy-
ház múlt jának emlékeiből felragyogott előttem 
az I. egyház megboldogult felügyelőjének 
Brósz Jónátnak erkölcsi hagyatéka, mely pa-
rancsoló erővel teszi kötelességévé az egyház 
minden hü fiának, hogy tőle telhető buzgalom-
mal igyekezzék a helybeli két egyháznak egye-
sítésére. 

Ezen erkölcsi hagyatékban tekintetes 

*Jegvzet. Felkérésre szívesen adunk helyt lapunkban 
a fenti cikknek, mely, bár első sorban helyi érdekű, de fon-
tos közérdekű dologról is szól. Szerk. 



közgyűlés oly hivatást, oly kötelességet vél-
tem feltalálni, mely egy magasabb erő ha-
talmával kényszeritett a felügyelői állást, di-
szével és terheivel egyaránt elfogadni. 

Nyugodt öntudattal mondhatom, hogy 
csakis a két egyház egyesítésének minden 
személyi tekinteten fölülálló magasztos célja 
birt reá állásom elfogadására és a hiven tel-
jesített kötelesség megbékítő érzésével, sze-
rénytelenség nélkül mondhatom, hogy meg-
tet tem mind azt, mit e tekintetben megten-
nem lehetett. 

Köztudomású dolog és jegyzőkönyvekben 
dokumentált tény, hogy a II. egyház minden 

fentartás és feltétel kikötése nélkül, teljes kész-
ségét nyilvánította a\ egyesillés elfogadására. 

Ha a helybeli két egyház bármelyik hü 
tagja , végig olvassa a kassai egyház mozgal-
mas történetét, megdönthetetlenül domboro-
dik ki előtte azon elvitázhatatlan történelmi 
tény, hogy a legteljesebb, a leggazdagabb 
virágzás, a kassai ev. egyháznak az orszá-
gos mozgalmakban ponderáló szava és te-
kintélye arra az időre esik, a midőn a refor-
máció idején, egy egyházközségbe olvadt 
bele a három nyelvű hivek érzete. Évszáza-
dokon át, azóta sem érte el a virágzás azon 
fokát, sőt ellenkezőleg, a mozgalmakban gaz-
dag történet igazolja, hogy a különböző szo-
morú viszonyok által befolyásoltatva részekre 
tört az egység, melynek következményeként 
igazi fejlődés és haladás azóta, sajnos, nem 
éretet t el oly7 mértékben, mint a milyent vál-
vetett , közös és egyesült erővel elérni lehe-
te t t volna. 

Megragadó momentumként emelkedik ki 
az egyház történetéből a 67-es alkotmányos-
ság után bekövetkezett nyebvbeli változás, a 
mikor a nemzeti érzésnek mindent beragyogó 
hatása alat t a maroknyi magyar elem szám 
és tekintélybeli vezérszerephez jut. 

T. közgyűlés! Nem feladatom, nem is 
szándékom ezúttal kiterjeszkedni, azon sze-
mélyi és a sajátos viszonyokban rejlő okokra, 
melyek az egyesülést eddig meggátolták. Fel-
dobog • a hü protestáns sziv annak a megra« 
gadó szépséggel, igazsággal, hithüséggel fo-
galmazott á t i ra tnak soraira, melyet az I. 
egyház ez évi jul. 2-án tar to t t üléséből az 

egyesülés nemes és nagy céljának üdvös vol-
tá t lefestvén, a II. egyházhoz jut ta tot t . 

Ha nem csillogó szójáték volt ez, ha-
nem a komoly férfias akara t megnyilvánu-
lása, akkor ennek az egyesülésnek Isten aka-
ratával megkell történnie. És miután bizo-
nyos veszélyező tekinteteket a haláluak fel-
ta r tóz ta tha ta t lan keze, a személyi okok teljes 
megszűntével feloldott, alapos a reményem, 
hogyT ez be is fog következni. 

Az Ítélkező történet tulajdonába me-
gyen át a jegyzőkönyvek azon örökre meg-
maradó tanúsága, hogy a II. egyház sióval 
is és tettel is hozzájárult ez időszerint az 
egyesülés megteremtéséhez, mig az I. egy-
ház eddig csakis szóval és elhatározással, 
de a határozat végrehajtásával, az igazi 
tettel még adós maradt . Jól es L k hinnem és 
remélnem t. közgyűlés, hogy ezen adósság, 
a testvéri szeretet, a hitsorsosi egyrüttérzés 
szent nevében és a mélyreható hazafias ügy 
érdekében törlesztve is lesz. Törlesztve lesz 
annál is inkább, mert a II. egyház a maga 
részéről a fent jelzett módon, a maga egé-
szében mindent, de mindent teljesített. 

Az én felügyelői munkásságom e tekin-
tetben e soraimmal véget ért. Az egyesítést 
vállaltam célomul, ehhez való hozzájárulását 
és pedig hangsúlyozottan föltétlen hozzájá-
rulását a II. egyház hivatalosan megadta. 
Feladatomat ezzel befejeztem. Es midőn nem 
a II. egyház nevében, hanem teljesen magán 
személyként, kérve kérem az illetékes ténye-
zőket, hogy csakis az egyház érdekének 
szempontjára emelkedve, legyőzve teljesen 
minden személyi tekintetet és elvetve a lo-
kális viszonyok minden kicsinyeskedő sugal-
mazását, ismételten kérve kérem haj tsa va-
lahára végre tényleg az egyesülést, melyTet a 
hivek tömege régóta óhaj tva vár, az egyház-
kerület jogerős szabályrendelet alapján mind-
két egyház érdekében évek óta sürget, mely 
ellen politikai nemzetiségi okból csak a liptói 
espcresség — fájlalva a német és tót egyházak 
megmagyarositását — emelte fel tiltakozó 
szavát. Teszem azt azért, mert hinni nem 
akarom, hogy a kassai I. egyház nemes, ha-
zafias közönsége csak látszólag is a liptói 
esperesség ál láspontjára helyezkednék. Te-
szem ezt azért, mert lelkemet á t járó meg-



győződésem az, hogy ezzel s imára fényesiti 
a többi felekezetek előtt a városban, az or-
szágban a szétvonás mia t t megszólással és 
gúnnya l m e g t á m a d o t t tekinté lyünket , mely a 
d i ada lmasan megindul t magyarosodás t tovább 
fejlesztve, nagy nemzeti célokat szolgálhat 
az ál tal is, hogy magyarosító erejét kisugározza 
a vidéki fit iákra. 

T. közgyűlés ! Nem folytatom, gyengének 
é rzem m a g a m a t ahhoz, hogy én ezt az esz-
mét a maga nagy ér tékében kidomborí t -
hassam ! 

Ez eszme nemességének, nagyságának 
tuda ta , benne kell, hogy legyen mindnyá-
junk lelkében ! Csak a megvalósí táshoz szük-
séges erős e lhatározás van h á t r a még. A 
legkedvezőbb alkalom it t van ! Csak komo-
lyan akarni kell . . . Minden érdeklődő szem 
az I. egyház t ag ja i r a tekint . Az igazi val-
lásos hithüség, a valódi hazafiság, testvéri 
összetar tás egyesült pa rancsa int . . . Váro-
sunk közönsége előtt, a haza i protestant iz-
mus előtt, a jövendő idők előtt a felelősség 
súlya nem azokra hárul át , a kik mindenkor 
és mindenben az egyesülésnek teljes készség-
gel és nyí l tsággal rendelkezésére á l lo t tak . 

Mély t isztelettel vagyok Kassán , 1904. 
szept. hó 29-én a tekinte tes közgyűlés alá-
zatos szolgája 

Kresz János, s. k. 

Belföld. 
A somlyóvidéki ág. h. evang. lelkészegylet f. 

október hó 10-én tartotta meg ez évi őszi értekez-
letét Pápán, az evang, egyház kisebbik tanácster-
mében. Jelen voltak az összes köri-lelkészek és 
Varga Gyula vönöcki lelkész, a tekintélyes keme-
nesaljai ev. egyházmegyének érdemes esperese. 
Az értekezletet megelőzőleg gyónás volt a temp-
lomban, a hol Varga Pál galsai lelkésztárs osztott 
urvacsorát. Az értekezletet Gyurátz püspök nyitja 
meg. Beszédében utal a vallás szolgáinak magasz-
tos hivatására, llámutat arra a nehézségre, amely-
Ivei e tiszt jár. Történeti példákkal bizonyítja, hogy 
a/, istentagadás már a legrégibb népeknél is talál-
ható. A vallást. Istentiszteletet lekicsinylik, mint 
a mi csak az embereknek, a papi kasztnak talál-
mánya. Bölcsészek, enciklopédisták karöltve tö-
rekszenek a materialismust diadalra emelni. A je-
len sem szegény a vallásellenes filozófusokban, ki-
válló Írókban. Büchner, Moleschott, Pule mind az 

anyag dicsőitői. De hát vájjon letegyük-e ezek előtt 
a fegyvert ? Nézzük, ezzel szemben mit tanit a vi-
lágtörténet? Ez hirdeti, hogy az ember vallásos 
lény; vallás nélkül nem létezhet. Addig amig a 
vallásos érzés erősen lüktet a nemzetben — emel-
kedik az, mihelyt a vallásos érzés lankad, — ha-
nyatlik a nép, a szellemi erő. Lélek, szellem, ide-
alizmus bukik s a népnek egyedüli elve : „panem 
et circenses." Fönícia, Karthago egvKor nagy vala, 
de csak addig, amig vallása vonzó vala. Amint ez 
az érzékiség kielégítésének nyomorult eszközévé 
törpült, — bukott a nemzet is. Igy Babylon is, a 
görög és a római história is ezt igazolja. Amig a 
vallásosság erős volt — a nép nagygyá lett. De 
mihelyt a politheismus sülyed, mihelyt az augur 
is mosolyogva vált tekintetet társával, mihelyt el-
vész a nép hite, — nem marad más hátra, mint 
a pusztulás, önmeghasonlás. Az ember vallásos 
lény. Megáll ez igazság az egyeseknek tagadásával 
szemben is. Ez emlékeztet egy rajtuk kívül álló 
örök hatalomra. Egy eszményt tart az ember előtt: 
a szép, a jó, az igaz eszményt ; s amig az ember 
ezeket tiszteli, addig halad, emelkedik. A politheis-
mus Mosaismus, Izlam, Buddhismus nem képes 
erre, mert exkluzív, mert magát az embert tevén 
Istennek, Istene van végetlen volt. Ez nem tud 
emelni, mert nincs igazi eszményi tartalma; a 
Nirvána nem tud emelni. Joggal mondjuk, hogy a 
ker. vallás tökéletes vallás. Ez a Krisztusban egy 
oly eszményt állit elénk, amely örökké igaz, kime-
ríthetetlen és igy örökké vonz. Egyetemes jellegű, 
mert minden embert kebelére ölel. Ezt a vallást 
szolgájuk mi. Lehet, hogy munkánkat nem mél-
tányolják eléggé, de ez ne keserítsen. Egyik jeles 
író szerint az az egyszerű zsellér, ki egy jó gyü-
mölcsöt termő fát ültetett, uevel, ápol, több jót 
tesz, mint a leghíresebb hadvezérek, kik a csata 
mezején halomra ölik embertársaikat. Ez a gon-
dolat vezessen, ha csalódunk a munka mezején. 
Lelkesítsen az a tudat, hogy ha betöltjük a vallás 
szolgálatában tisztünk minden igazságát, akkor nem 
fáradunk hiába. Üdvözli a tagokat és Varga Gyula 
kemenesalji esperest mint vendéget. Ezután hite-
lesítés alá kerül az értekezlet tavaszi ülésének 
jegyzőkönyve. Ennek kapcsán örvendetes tudomá-
sul szolgál az, hogy úgy az egyházmegye mint a 
kerületi, sőt más testvér testületek is hozzájárul-
tak egyletünknek amaz indítványához, a melyben 
az a vasárnapi munka szünetnek általánosabbá, 
intenzivebbé tételét sürgeti. Tárgyaltatik a ker. 
lelkészegylet f. évi jegyzőkönyve. Felkéretnek is-
mételten is a lelkésztársak a községi ev. felsőbb 
leányiskolánál létesített ,,lelkészi alapitvány" nö-
velésére. Ezzel kapcsolatban elnök ur meleg pár-
tolásba ajánlja az intézetet ; a gyülekezetek és ve-
zetőinek jóindulatát kéri ki. S\alav László pénztá-
ros és Kapi Béla könyvtáros jelentését 'az érte-
kezlet tudomásul veszi s ujabb munkáknak be-



szerzését elhatározza. Horváth Béla indítványa 
alapján az értekezlet megbeszélés tárgyává teszi 
ama kérdést : megengedhető-e és helyes-e az, hogy 
az anyaegyházhoz közel lévő filiákban vasárna-
pőhkint a délelőtti órákban könyörgés tartassék. 
Ennek ugyanis sok hátránya van — minden elő-
nye mellett, Ék, bontó eszköz ez a közös szellem 
kifejlődésében, gát és akadály a testvériség meg-
erősülésében. Elszakadnak a filiabeliek a közös 
templomtól ; ezért anyagilag is megtagadják a kö-
zösséget, mondván : az anya templomát ők nem 
épi tik, mert van saját templomuk. De mert az 
öregek, gyermekek a távolba nem mehetnek, — 
jó, ha otthon van istentisztelet. Mindamellett óhaj-
tandónak véli az értekezlet hogy sátoros napokon, 
reformáció, aratási hálaadó, konfirmáció napján 
ne tartassék meg a filiákban az istentisztelet. .Majd 
Mohácsy Lajos olvassa fel munkáját e czimen : 
,,Korunk szociális bajai és a\ evangélium." Mun-
kájában napjainknak emez aktuális kérdésével be-
hatóbban foglalkozik s biblikus alapon fejtegeti. Az 
értekezlet figyelemmel hallgatja a munkát és kö-
szönetet, elismerést mond a szerzőnek s felkéri, 
hogy a munkát tegye szélesebb körben — lapok 
utján — is ismertté. Gyurátz elnöklő püspök újra 
emlékezteti az értekezlet tagjait ama határozatra, 
a mely szerint a lelkésztársak kötelezték magukat 
saját gyülekezeteik történetének megírására. A ki 
teheti fogjon már most hozzá, hogy az egyházme-
gye monográfiája minél előbb elkészülhessen. Vé-
gül elhatározta az értekezlet, liogy külső funkciók-
nál használatos papi süveget készíttetnek az ösz-
szes lelkészek, hogy az eljárás,itt is egyöntetű le-
gyen. Az értekezlet Varga Gyula esperesnek fel-
szólalása után Gyurátz püspök buzgó fohászával 
ért véget, 

A Luthertársaság és az E. E. E. Gyámintézet 
ez évi közgyűlésüket szeptember hó 28—30-ik nap-
jain tartották Komáromban. Szeptember hó 28-án 
d. e. a Luthertársaság igazgató-tanácsa tartott 
ülést, melyen elkészítette a délután tartott köz-
gyűlés tárgyait. 12—2 óráig a nagy számban meg-
jelent tagok egy evang. tiszt kalauzolása és magya-
lclZctSct mellett a hires várat tekintették meg. Dél-
után 4 órakor azután a városházán meg volt az 
évi közgyűlés dr. Zsilinszky Mihály elnöklete alatt, 
a ki szokás szerint magvas, erős, evangeliuini lel-
kesültségtől áthatott és ilyenre buzditó megnyitót 
tartott, a melyben a protestáns sajtótermékek fel-
karolását és terjesztését kötötte a tagok lelkére, 
utalván a protestáns külföldnek és nálunk a r. 
kath. egyháznak és egyleteinek példájára. Igen 
szépen emelte ki és hangsúlyozta, hogy a társa-
dalom alapja a keresztyénség, Krisztus tanítása, a 
melyet át kell ültetni az életbe. A közgyűlés elha-
tározta, hogy a magas szárnyalású megnyitó be-
széd a jegyzőkönyvbe iktattassék. Erre azután fel-
olvasta Falvay Antal az intéző-bizottság jelentését, 

melyet a kiadványok iránti érdeklődés kérésével 
és a Szabadkán és Torzsán megtártott VI. vándor-
gyűlésre való visszapillantással vezetett be és a 
melyben a társasig vagyonszaporodásáról és mű-
küdéséről számol be. A „Bibliai Olvasókönyv" 
Jausz, Majba és Hetvényi szerkesztésében megje-
lent és 2-40 K-ban állapíttatott meg, a mit azonban 
némelyek joggal drágátlottak. Napirendre került ez-
után ismét a ,,Hivatalos Közlöny" megindítása, kap-
csolatban „Néplap" megindításának kérdésével. 
Élénk megvitatás után a határozathozatal el lett 
odázva és abban történt megállapodás, hogy a 
kérdés a szűkebbkörű bizottsághoz utaltassék és 
függőben maradjon az egyetemes gyűlésnek idején 
leendő ujabb tanácskozásig. A népies kiadványokon 
kivül megjelentek : „Bibliai Olvasókönyv „E. Csa-
ládi Lap". Az „egyházunk nagyjai" cimű életkép-
sorozat vállalathoz 200 K segélylyel járult a köz-
gyűlés. Gyurátz Ferenc „Hit oltára'- 111. kiadása 
megjelent változott alakban. Az egyházi lapok se-
gélyben részesültek mint. tavaly, úgy most is. A 
következő indítványok: Payr S.,,Vallásos Antholo-
giá"- Materny J. ,,Házi naptár kiadása'' az irodalmi 
szakosztályhoz utaltattak. A számadás és költség-
vetés elfogadtatott. Az ,,egyházi nyomda" felvetett 
kérdésének megvitatása el lett odázva. Este 7 
órakor nagyon szépen sikerült Lutherünnepély tar-
tatott, a melyet az „Erős vár a mi Istenünk" el-
hangzása és Horváth Sándor velegi lelkész ájtatos 
imája után Zsilinszky Mihály nyitott meg rövid és 
lelkes beszéddel, Kovács Sándor theol. akad. ta-
nár pedig ünnepi beszédet tartott a magyar pro-
testáns vallásos költészetről, a melyetalapos, szak-
avatott kidolgozásnál és vonzó előadásnál fogva 
mindvégig feszült figyelemmel hallgatott a közön-
ség a zsúfolt templomban. Meghatóan tárta tel a 
vallásos költőknek a magyar nemzet nyomorusá-
gain való kesergését és a népet a bűnbánatra szó-
lító szózataikat. Végül pedig a komáromi lelkész, 
Jánossy Lajos fejér-komáromi esperes tartott igen 
sikerült és lelkes értekezést a komáromi egyház 
múltjáról. Másnap, szeptember 29-én az egyetemes 
gyámintézet tartotta évi közgyűlését. Előzőleg a 
gyámintézeti istentisztelet tartatott meg szintén Ko-
vács Sándor theol. akad. tanár predikátiójával, a 
melyet Martha és Máriáról szóló gyönyörű törté-
net alapján tartott, igen szellemesen és vonzóan 
tárgyalván a kettőnek példáján az odaadó és 
munkás szeretet megnyilatkozásait; a melye-
ket a gyámintézeti működésnek is vissza kell 
tükröztetnie. Az istentiszteletnek dr. Baltik Frigyes 
püspök imája és áldása általi befejezése után a 
gyűlés lett megtartva dr. Baltik Frigyes püspök 
és Badvány István kettős elnöklete alatt, a ki köz-
tetszéssel fogadott beszéddel nyitotta meg azt. Az 
elnöklő püspök felolvasta erre évi jelentését, egy-
szersmind lemondását is jelentvén be, a mely fö-
lött a gyűlés sajnálkozását fejezi ki, egyúttal jegy-



zőkönyvbe iktatván az o bokros érdemeit a Gyám-
intézet ügyének fellendülése körül. Erre a kikül-
dött szavazatszedő bizottság jelenti, hogy mind a 
4 kerületben egyhangúlag Gyurátz Ferenc püspök 
választatott meg egyházi elnöknek, a ki a hozzá 
fűzött várakozásnak megfelelően remek programúi-
beszéddel foglalta el az elnöki széket. Azután a 
négy kerület egyházi elnökei ; Raab Károly, Löw 
Fülöp. Famler G. A. és Materny Imre olvasták fel 
évi jelentéseiket. Ezen pontnál el lett határozva, 
hogy a gyülekezetek ne gyűjthessenek segélypén-
zeket az illetékes egyházi hatóságok megkerülésé-
vel. A jelentések mind a gyámintézet áldásos mű-
ködéséről és a keresztyén szeretet sok megható 
megnyilatkozásáról tudtak beszámolni, mint keresi 
fel a gyámintézet József gyanáut a testvéreket, a 
niit .Materny Imre fejtett ki szépen. Az offertorium 
eredménye 94 K. a mely dr. Kéler Zoltán 1000 Iv 
és egy budapesti asztaltársaság 1000 K. ajándéká-
val együtt Érsekújvár törekvő leányegyháznak 
templomépitésére lett juttatva, dr. Nagy Vilmos 
200 K. ajándékát pedig a rendeltetéssel megbízott 
dr. Haitik Frigyes püspök Pucho leégett gyülekeze-
tének juttatta. Feljegyzésre méltó egy Graf nevű 
kassai nőnek 40000 K. ajándéka, a melyet a Gyám-
intézet céljaira adott szegény egyházaknak a ka-
matokkal való segélyezésére oly kikötéssel, hogy 
a segélyért folyamodó egyházak folyamodványai 
mindig a G. A. egyletnek küldendők be felülbírálás 
végett. Erre nézve az elnökség bízatott meg azzal 
hogy az alapitványozóval folytassa a tárgyalást. A 
jövő évi gyűlésre két meghívás jött, t. i. Miskolc 
és Gsaba gyülekezeteitől. A döntés az elnökségre 
bízatott. Délután a tagok nagyrésze Tatabányára 
rándult ki az ottani gyönyörű széntelep megtekin-
tésére, a mely még csak 7 esztendeje áll üzemben 
és 10000 munkást foglalkoztat, tehát egész várossá 
fejlődik és a melyet az igazgatóság tagjai igen nagy 
előzékenységgel mutattak be. Még érdekesebb, lé-
lekemelőbb volt a 3-ik napon szept. 30-án tett ki-
rándulás Érsekújvárra az újonnan épülő templom 
alapkövének letételére, a melyet dr. Baltik Frigyes 
igen szép és evangeliumi hithűségre és buzgóságra 
intő beszéddel felavatott. Evvel méltó befejezést is 
nyert az ünnepségek sorozata, amelyeknek fényét 
és díszét emelte egyrészt 3 püspöknek : dr. Baltik 
Frigyes, Zelenka Pál és Gyurátz Ferencnek jelen-
léte,; másrészt Komárom városa polgárságának és 
hatóságának vendégszeretete, a melyet tanúsítot-
tak ügy a házak díszes fellobogózásával, mint az 
előkelőségek megjelenésével az összejöveteleken. 
Bár terjedhetnék a Gyámintézet és Lothertársaság 
áldásos működése minél szélesebb rétegekbe, fen-
nen lobogtatván az evangeliomi felvilágosodottság, 
hithűség és szeretet zászlaját. 

Papszentelés a bányai ág. h. ev. egyházke-
rületben. A Pilisen f. hó 8-án tartott papszentelés 
alkalmával Sárkány püspök a következő végzett 

theologusokat szentelte fel : Beit Pált hitoktató- se-
gédlelkésszé az óbudai leányegyházba. Melczer 
Dezsőt segédlelkésszé Péteribe. Bálent Pált segéd-
lelkészszé Tiszaföldvárra. Bezek Jánost segédlel-
készszé Békéscsabára és Csobrda Vladimírt segéd-
lelkészszé a liptószentmiklósi egyházba. 

A rákoskeresztúri egyház üresedésben lévő 
lelkészi állására Margócsy Aladár nagy-szlatinai 
lelkészt és Kardos Gyula püspöki segédlelkészt 
jelölte. 

Jegyzőkönyv, felvétetett Orosházán, a „Ma-
gyarors\ági ág. hite. ev. leikésiek tanuló fiait se-
gély\ö egyesület" számvizsgáló bizottságának 1904. 
október hó 7-én tartott gyülésésben. Jelen voltak 
alulírottak, 

1. Veres József egyesületi elnök megnyit-
ván a gyűlést a jkv. vezetésével Okályi Adolt 
egyleti ügyvivőt bízza meg. 2. Vizgálat alá vette a 
bizottság az ügyvivő által összeállított 1903. évről 
szóló számadásokat, a melyek a következő ered-
ményt mutatják : 

1. Bevétél volt 2977 K 20 f. 
2. Kiadás 641 K 65 f. 
3. Maradvány 2335 K 64 f. 

mely összeghez hozzáadva az 1902-ik évi marad-
ványt 3418 K 19 fillért, lesz az összes pénzmarad-
vány 1903. végén 5753 K 83 f. mely összeg gyü-
mölcsözőleg van az egyes pénzintézeteknél elhe-
lyezve. Hátralékos követelése volt az egyesületnek 
a tagoknál 1320 K 25 f. Vagyona volt az egyesület-
nek a) készpénzben 5753 K 83 f. b) hátralékos kö-
vetelésekben 1320 K 25 f. vagyis összesen 7074 K 
08 fillér. Ezzel szemben mutatkozik teher az 1903-
ban megszavazott s azon év folyamán fel nem se-
gélyekből kifolyólag 570 korona, úgy hogy a tiszta 
vagyon 6504 K 08 fillért tett ki 1903. végén. A 
számvizsgáló-bizottság a számadásokat tételről-té-
telre átvizsgálván, az okmányokkal összehasonlí-
totta s azokat rendben találta, miért is indítvá-
nyozza. hogy ügyvivő pénztárnoknak a felment-
vény megadassék. 3. Vizsgálat alá vette a bizott-
ság a pénztár állapotát 1904. szép te in bor hó 30-ig, 
a mikor is a következő eredményt találta : 

1. Bevétel 1904. szeptemb. 30-ig 652 K 17 f. 
2. Tavalyi maradvány 5753 K 53 f. 
3. Összes bevétel 6406 K — f. 

Ehhez hozzáadva a még be nem jegyzett tőke ka-
matokat 1903. 1-ső feléről u. in. a Békés-Bánfalvi 
Takarékpénztár 150 sz. könyvében 26 Iv. 21 fill. 
Ugyanazon takarékpénztár 143. sz. könyvében 54 
K 43 f. és a gádorosi szövetkezet 64. számú köny-
vében 61 K 65 tili, lesz 

összes az bevétel 6538 K 29 f. 
Ezzel szemben kiadás 410 K 10 f. 

pénzmaradvány 6138 K 19 f. 



mely összegből gyümölcsözőleg volt elhelyezve : 
1. A békés-bánfalvi tkptár 150 sz. könyvén 1076 K08 t 
2 . , , „ „ U 3 „ „ 2302,, 12 „ 
3. A gádoros! hitelszöv. 61 „ ,, 2678 03 „ 

6056 K 53 f 
4. Készpénzben találtatott 81 K 66 f 

összesen 6138 K 19 f 
1. Az 1905-ik évre szóló költségelőirányzatot a kö-
vetkezőkben ajánlja a közgyűlésnek a bizottság : 

I. B e v é t e l : 
Belépési dijakból . . . . J0 K 
Tagsági dijakból . . . . 600 
Alapítványokból . . . . 100 
Alapítványi kamatokból . . . 100 
Tőkdfiamat és kés. kam . . . 250 
Tagsági dijak hátralékából . . 100 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

összeg 1790 K 
II. K i a d á s . 

1. Tőkésítésre . . . . , . 940 K 
2. Segélyekre 650 K 
3. Irodai szükséglet és útiköltségekre . 70 K 
1. Ügyvivőnek tiszteletdíj . . . 100 K 
5. Előre nem láthatókra . . . 30 K 

összeg 1790 K 
5. A túlságosan felszaporodott hátralékok tekinte-
tében elhatározza a bizottság, miszerint az elnök 
és ügyvivő-még egyszer szólítsák fel a hátraléko-
sokat, hogy kötelességeknek eleget tegyenek, mert 
ellenkező esetben más szigorúbb módhoz lesznek 
kénytelenek nyúlni, hogy az egyesület zavartalan 
működése akadályt ne szenvedjen. 6. Az ügyvivő-
táradságos munkájáért a bizottság köszönetét fe-
jezi ki. K. m. f, Veres József s. k. elnök. Kovács 
Andor, Mendöl Lajos b. tag. Scholtz Gyula b. tag. 
Jegyezte Okályi Adolf. 

Az antalfalvi egyház f. hó 2-án megtartott 
papjelölő közgyűlésében az oda pályázott 42 lel-
kész közül Hrobony János isztebnei, Csaplovics 
János zárjecsi és Bella Method liptó-tarnóci lelké-
szeket, az elnökség pedig a maga részéről Korén 
Pál törökbecsei lelkészt jelölte. Ezen fenti jelölés 
következtében a bánsági ág. hitv. ev. egyházme-
gye tiszti kara, — mert az egyház által jelölt fenti 
három lelkésznek a jelölésből való kizáratását „ha-
zafisági szempontból való megbízhatatlanság" cí-
mén keresztül vinni nem tudta, — lemondását je-
lentette be. 

Püspöki látogatás a kemenesaljai ág. hitv. ev. 
egyházmegyében. Az esperesség gyülekezetei lelki 
örömmel várták nagynevű szeretett főpásztorukat 
főt. és mélt. Gyurátz Ferenc püspök urat, ki szept. 
hó 6-án d. u. 1V2 órakor érkezett az egyházmegye 
területére titkára, Kapi Béla kíséretében. A kis-
celli vasúti állomásnál fogadására megjelentek: 
Varga Gyula esperes, dr. Berzsenyi Jenő egyház-
megyei felügyelő, Nagv Sándor ns-dömölki lelkész, 
Poca Ferenc s. lelkész. Remete Dénes egyh, köz-

ségi felügyelő, Pulay. Gábor, esp. jegyző, Nagy Dé-
nes kern, sömjéni nagybirtokos, dr, Porkoláb Mi-
hály ügyvéd, egyh. községi felügyelő, dr, Király 
János orvos, Hrabovszkv Mór egyh. községi felü-
gyelő, Beizseiiyi Dezső ügyvéd. Kis-Czell város 
részéről: Pálovics József bíró, Lórántli Gyula vá-
rosi jegyző, Koczor Márton, Szárády Dénes, Szabc 
Antal, Szabó László, Cser Lajos tanitók stb. Az 
egyházmegye nevében dr. Berzsenyi Jenő, egyház-
megyei felügyelő üdvözlé meleg szavakban főt. és 
mélt. püspök urat, kinek szívélyes köszönő válasz^, 
után a megjelentek kocsikra helyezkedtek el és 
megindult a menet, Gzell-Dömölkön, Kemenes-Mi-
hályfán át Kemenes-Sömjénbe. Ide érve püspök ur 
és kisérete az egyházmegyei felügyelő ur vendég-
szerető uri lakába szállott, honnét alig negyedórai 
időzés után püspök ur az egyházlátogatás teljesí-
tése végett az iskolába ment, mely egyszersmint 
imatermül szolgál. A tanitólak kapujánál Nagy 
Sándor lelkész által mondott lelkes üdvözlésre 
püspök ur szintoly meleg hangon válaszolt, mire 
a hivek serege az iskolába vonult, melyet zsúfo-
lásig megtöltött. Az egyházlátogatási istentisztele-
ten s az ezt követő közgyűlésen résztvett dr. Ber-
zsenyi Jenőné urnő őnagysága is családjával együtt 
szép jelét adván ezáltal a családi körében ural-
kodó egyházszeretetnek s vallásos buzgóságnak. 
Néhány énekvers elzengése s az. esperes buzgó 
imája után főt. püspök ur Jézus ezen szavai alap-
ján : „Valahol ketten vagy hárman egybegyűlnek 
az én nevemben, ott vagyok én is közöttük," ma-
gas szárnyalású, szivet-lelket lebilincselő beszéd-
ben utalt arra, hogy a Megváltó most is jelen van 
a hivek között, de nemcsak jelen van, hanem ke-
resi is szivök kertjében a hit, szeretet, remény 
pálmaágait s ha ezeket ott találja, akkor drága 
ajándékot hoz számunkra, — békességei és vi-
gasztalást. Ezután felolvastatott a leánygyülekezet 
története, mely számos, örvendetes hitéletről tanús-
kodó mozzanatot örökít meg. A ,,kérdő pontok" 
tárgyalása közben hálás köszönetével adózott püs-
pök úr Radó Dénes és Berzsenyi Jenő uraknak 
azon nemesszivüségéért, hogy a jelentkező sze-
génysorsu gyermekek helyett a tandijat lefizetik, 
utóbbi nagylelkű jóltevőnek még azért is, hogy a 
gyülekezeti „Aranykönyv" beszerzését magára vál-
lalta, buzdít továbbá „nőegylet" megalakítására, 
,,imaház-alap" létesítésére, „ifjúsági énekkar" szer-
vezésére, ,, gyülekezeti magtár" megalapítására. 
Szept. 7-én a ns-dömölki anyagyülekezet megláto-
gatására utazott püspök ur grór Erdődy Ferencz 
által rendelkezésére bocsátott négyes fogaton. Czell-
Dömölk határához érkezve a község elöljárósága, 
a lelkészlak előtt pedig az ottan elterülő tágas 
térségen a leánygyülekezetekből s helyből össze-
sereglett hivek beláthatlan tömegétől környezve az 
egyháztanács élén Nagy Sándor lelkész fogadta a 
fáradhatlan buzgalmu főpásztort, ki megköszönve 



a szívből fakadt üdvözletet azon reményének ád-
kifejezést, hogy e dicső múlttal biró gyülekezetben 
mindenek ékesen és jó rendben vannak. Majd 
megszólaltak a harangok ércnyelvei a góth stylben 
épült nagy templomba hívogatva a szép számmal 
összegyűlt híveket. Fehér ruhába öltözött leányok 
hosszú sora nyitotta meg az ünnepélyes menetet, 
melyben fut. püspök ur az esperes és egyházme-
gyei felügyelőtől kisérve a templomba vonult. 
Nagy Sándor lelkész pedig I. Péter 3 f. 15-dik ver-
sének alapján jól átgondolt, magvas beszédet mon-
yán. A beszéd végeztével püspök úr szóllott az 
oltár elől a tágas templom minden zugát megtöl-
tolt áhítatos hívekhez azzal az elragadó, ékes-
szólással, mely bámulatba ejt s leköti mindvégig a 
ügyeimet. A közgyűlésen, mely mindjárt az isten-
tisztelet után tartatott meg, elhatároztatott, hogy a 

gyülekezet története, mely ev. egyházunk törté-
nelmének szempontjából is oly sok értékes ada-
tot tartalmaz, — a lelkész egyházi beszédjével 
együtt kiuyomássék. Aranykönyvet a gyülekezet 
júltevői emlékének megörökítésére Berzsenyi De-
zsőné úrnő őnagysága vesz a gyülekezetnek. Nő-
egylet megalakítását bizton reméli püspök ur, űgy-
szinte ifjúsági könyvtár létesítését. Az egyháztar 
nácsot megbízza, hogy keressen módot miszerint 
K.-Czell és Ns-l)ömölk között egyházilag is létre 
jöjjön az egyesülés. Ajánlja a vallásos estélyek 
tarlósát s lelkükre köti a híveknek a házi és nyil-
vános isteni tiszteletek buzgó gyakorlását. A. Ságh 
és K, Köcsk még u. a. napon várt meglátogatásra 
Megérkezésük után ilt is ünnepi díszbe öltözve 
várta a gyülekezet apostoli buzgalmu (("»pásztorát, 
kit Kocor Márton a I. gyülekezet kiváló tanítója rö-
viden, de szívélyesen üdvözölt, egy kis leányka 
pedig virágcsokorral kedveskedett. A. Ságh az 
anyagyülekezetnek egyik legbuzgóbb filiája. Van 
csinos temploma, gazdag „magtára", melynek ka-
mataiból kapja a lelkész és tanitó részben gabona 
illetményét, magtári pénze 3572 kor. 55 fillér, tar-
taléktőkéje 2300 kor., alapítványi pénze 200 kor. 
melynek kamatjait szegény gyermekek felruházá-
sára fordítják, mindez és még több örvendetes je-
lenség azt bizonyltja, hogy az unokák méltó utó-
dai azoknak a hitbuzgó elődöknek, a kik közül 
számosan Wűrteiubergből költöztek ide. Ma már 
azonban csak az elváltoztatott nevekben fedezhető 
lel egyes családok idegen származása, mert más-
különben teljesen megmagyarosodtak. Főt. püspök 
ur ki is fejezte elismerését a tapasztaltak felett, 
buzdítva a híveket továbbra is vallásos buzgóságra 
tántoríthatlan egyházszeretetre, inert csak igy re-
mélhető, hogy a 1. gyülekezet jövője is szép és 
biztos leend. Az istenfélelemre serkentett az egy-
há/.látogatási közgyűlést megelőző isteni tiszteleten 
is, melyen Varga Gyula esperes áhítattal imádko-
zott, midőn feszült figyelemmel hallgatott beszé-
dében, melyet az np. ezen szavaira alapított : ,.Nem 

tudjátok-e hogy ti az Istennek temploma vagvtok 
és a/. Istennek lelke lakozik bennetek" szivet-lelket 
meghatóan fejtegette, hogy nemcsak a testnek, ha-
nem a léleknek is szüksége van táplálékra s bol-
dog csak az lehet ki a vallásosságot híven ápolja 
szivében. A legkedvezőbb benyomások hatása alatt 
s azon reményben búcsúzott püspök ur ezen ugy 
lélekszámra nézve, mint anyagi tekintetben erős 
I. gyülekezettől, hogy kebelében is nemsokára 
megalakul a „nőegylet", melynek áldásos munkás-
sága a hitbuzgóság tüzét csak éleszteni fogja. 
Megjegyzendő még, hogy az „Arangykönyv" meg-
rendelésére S\abó lmréné ajánlkozott, kinek ál-
dozatkészségéért jegyzőkönyvi köszönet szavazta-
tott. Már hanyatlóban voit a nap mikor püspök ur 
és kísérete a k. köcski 1. gyülekezetbe eljutott, 
ugy, hogy csak gyertyavilág mellett tarthatta meg 
az egyházlátogatást. A kevés számú hivek részé-
rói a tanitó által kifejezett üdvözlő szavakra püs-
pök ur köszönettel s áldást kívánattal válaszolva 
fehérruhás leányok sorfala között, kik virágot szór-
tak útjára — a tanitólakra s onnan az imatermiil 
is használt iskolába ment, hol rövid éneklés és az 
esperes imája után Jézus eme sza\ait idézve: 
„íme én veletek vagyok minden napon, a világ 
végezetéig" beszélt ismét ifjúi tűzzel, lelkesedéssel, 
a fáradtság legkisebb jele nélkül, lelkükre kötvén 
a híveknek, kiknek nagy része, mivel a szül; is-
kolahelyiségben nem fért el, az udvaron nyitott 
ablakon át hallgatta néma csendben főpásztorának 
ihletett ajkáról a kenetteljes szavakat, hogy Jézus 
lelke az igazság, békeség és vigasztalásnak lelke 
uralkodjék köztük. A közgyűlésen felhívta püspök 
ur a kisded I. gyülekezetet, hogy keressen utat-
módot uj tanitólak és iskola építésére, mert a je-
lenlegi nemcsak alacsony, de a padok is rozzant 
állapotban vannak benne, ugy, hogy az .^építkezés 
soká el nem odázható. De addig is, mig ez nieg-

- történik, a szükséges tanszerek megszerzésére 
utasíttatott a gyülekezet. Örvendetes tudomásul 
vette püspök ur, hogy a tankötelesek, még az is-
métlőiskolások is, már mind beiratkoztak, hogy is-
kolai könyvtái van, hogy a tartozások pontosan 
befolynak s rendesen kiszolgáltatnak és hogy a 
gyülekezetnek 1400 kor. alaptőkéje is van. „Arany 
könyv" itt is beszereztetik, megrendelését özv. 
Sebestyén Józsefné, szül. Fülöp Eszter vállalta el. 
Nőegylet megalakítását szinte hathatósan ajánlotta 
a püspök ur, valamint azt is, hogy a szülők, ro-
konok confirmaciói ajándékot adjanak a konlirman-
dusoknak. Buzgó imával a közgyűlés bezáratván, 
főt. püspök ur és kísérete A. Ságra líemete Dénes 
uradalmi tisztartó s ns-dömölki egyházközségi fel-
ügyelő lakására tért vissza, honnan vacsora után 
kíséretével együtt az egyházmegyei felügyelő úr-
hoz Keni. Sömjénbe hajtatott, hogy ott pihenje ki 
a napi fáradalmakat. 



Külföld. 
A németors\. tudományegyetemek prot. theol. 

fakultásain az elmúlt nyári félévben előadást tar-
tott 189 tanár és pedig 114 rendes, 37 rendkívüli, 
5 honorár és 33 magántanár. Az ev. theol. hallga-
tók száma volt 2123. Az egyes theol. fakultásokon 
a hallgatók következőleg voltak megosztva : Halle-
Witte nbergnek volt 312. Lipcsének 278. Berlinnek 
260, Tubingának 177, Erlangennek 164, Marburg-
nak 150, Göttingának 112, Greifswaldnak 106, Bon-
nak 86, Boroszlónak és Kőnigsbergnek 75, Giessen-
nek 74, lleidelbergnek 71, Straszburgnak 64 (eb-
ből 35 elzászi,) Jenának 50, Kiélnék 35 és Bostok-
nak 34 ev. theol. hallgatója. Megemlítésre méltó, 
hogy a bécsi theol. fakultás ez évben érte el a 
legnagyobb létszámot : 40 hallgatója volt, a mi az 
osztrák örökös tartományok protestantizmusára 
még mindig kevesebbet jelent, mint a magyarra 
az eperjesi, pozsonyi és soproni ev. s a hazai ref. 
theol. akadémiák hallgatósága. E/.zel kapcsolatban 
mint örvendetes jelenséget megemlítjük, hogy a 
greifsvaidi tudomány egyelem tanácsa Schnitte 
Viktor tanár kezdeményezésére és Sartorius Ká-
roly egyházjogtanár alapos és szakavatott véle-
ményes javaslata alapján mult hó 24-én tartott 
ülésében azt határozta, hogy ezentúl a S\irmay-
fêle ös\föndij évről-évre egyenként óöo márkával 
kizárólag 3 magyarhoni ev. vallású theologusnak 

fog kios\tatni, mely döntése az egyetemnek az 
ösztöndíj adományozási jogát gyakorló Szirmay 
családra a jövőben feltétlenül kötelező. Sartorius 
tanár egyházjogi véleményes javaslatát, a melyek 
indokolásával legközelebb behatóbban is togunK 
foglalkozni, az egyetemi tanács másolatban dr. 
Zsilinszky Mihály államtitkárnak és bányakerületi 
egyházfelügyelőnek is megküldötte. Mi magyar 
evangélikusok a legnagyobb örömmel és hálával 
fogadjuk a greitswaldi tudományegyetem tanácsá-
nak e döntését. Hisz közvetlen tudomásunk van 
arról, hogy a közelmúltban a Szirmay család a 
nagy lelkit alapitó intentiója ellenére ez ösztöndi-
ját gazdászoknak, jogászoknak, sőt egy kath, val-
lású joghallgatónak is adományozta. 

Schell Hermann, a nagy marburgi reformkath. 
theol. tanár a mainzi „Weltgeschichte in Karakter-
bildern" vállalatában a minap kiadta : „Das Evan-
gelium und seine weltgeschichtliche Bedeutung" 
c. művét, a melynek közelebbi tárgya : „Krisztus 
élete és műve." Mint hajdan Möhler Symbolikájá-
ban, ugy Schell művében is idealizált katholiciz-
mussal s Luther és a reformatio befolyásával van 
dolgunk, mely katholicizmus számára azonban nin-
csen hely és érték a mai pápás Bómában. Célja a 
műveltebb kath. világot megnyerni az evangélium-
nak s annyiban Dupanloup és Didón műve és 
Harnack „A kereszténység lényege" c, műve mellé 
méltán sorozható. Mi több Schell műve helyenként 

közelebb jár az evangéliumhoz és annak világtör-
téneti jelentőségéhez, mint Hernack népszerű fel-
olvasásai. A gazdag illusztrátiók is rendkívül be-
csessé teszik a művet, mely méltó helyet foglalhat 
el a műveltebb kath. hivők asztalán. Szerző a mo-
dern theol. irodalomban is igen járatos s főleg 
nagy tájékozottságot árul el Jézus élete régibb és 
ujabbi irodalmában. De tévedésekben és hibás fel-
fogásokban is gazdag a mű. Igy az evangelium 
vallását törvényvallásnak és Jézust uj törvényho-
zónak deklarálja, a mivel a hierarchiát akarja az 
evangéliumból kiolvasni. Magasztalja a szegénysé-
get s azzal alapot keres a szerzetesi intézményre. 
Másrészt azonban reformkath. felfogásra vall az, 
hogy az egyházat a szabadság s a szeretet hazájá-
nak mondja; hogy a hierarchia külsőségeit a val-
lásos erkölcsi egyéniség kitejlesztése érdekében 
elitéli, hogy a lelkipásztori hivatalt a vallásos egyé-
niség szolgálatába hajtja s hogy végül nagyon ma-
gasztalja a római felfogás rovására a munka szo-
ciális erkölcsi becsét. Különös, hogy hallgatással 
mellőzi a hegyi beszéd gyönyörű helyét ellensé-
geinek szeretetéről. Hisszük, hogy Schell Krisztusa 
nem kerül Indexbe, a melyhez hajdanában oly kö-
zel állott Augusztinus Pál apostola. A művet prot. 
olvasók is élvezettel és épüléssel használhatják. 
Schelí kathólicizmusa azonban, mint hajdan Möh-
leré, csak az ő lelkében és képzeletében él, a 
melynek homlokegyenest ellentmond a mai Kóma 
egyéni vallásosságot, morált és műveltséget meg-
ölő való pápistasága. S aztán ne feledjük, hogy a 
haladás elvét a katholicizmusban is követelő Schell 
a pápai kúria előtt nemrég jobb hite és meggyő-
ződése ellenére „laudabiliter se subjecit. !" S ezzel 
minden meg van mondva. Ez az ő könyvének is 
a legtalálóbb és legméltóbb kritikája ! 

Eperjes. Dr. S\lávik Mátyás. 

I rodalom. 
Reformációi beszéd. Irta Endreffy János po-

zsonymegyei felső-szelü ev. lelkész. Kiadta egy egy-
házliive. Ara 60 f. Kapható Ptózsa Simon könyv-
kereskedésében Losoncon. Alapigéje Efez. 3,1—12. 
Tárgya: a reformáció hármas áldása. Felosztása: 
1. Az evangyéliomi tiszta hit diadala. 2. A szabad-
ság. 3. A felvilágosodás. 

A régi magyar kódexek tüzetes ismertetése 
eddigelé igen nehezen megoldható faladata volt a 
középiskolai oktatásnak, minthogy azok drága kia-
dásait a tanulók nem igen szerezhették meg. Most 
a .,Magyar Könyvtár" e téren igen üdvös segítsé-
get nyújt, midőn nyelvünk e becses emlékeit bő 
szemelvényekben, alapos jegyzetekkel a legolcsóbb 
áron teszi hozzáférhetővé. Az első ily füzet most 
jelent meg és Balassa József kiválló nyelvtudósunk 



szerkesztésében a régi bibliafordításokból nyújt 
mutatványokat. A ,,Magyar Könyvtár" e havi soro-
zatának két más munkája szépirodalmi, az egyik 
eredeti, a másik fordítás. Amannak címe : Az élet 
folytatásokban, szerzője pedig Tábori Hébert, aki 
ebben a könyvében igen szellemesen mondja el 
egynéhány ember történetét, akik a francia forra-
dalom idején elaludtak és csak száz évvel később 
ébredtek fel. Sok szociális fejtegetést is igen ügye-
sen sző e jeles munkájába, melyet az a tisztesség 
ért, hogy egyike a legelterjedtebb német válallatok-
nak, a „Meyer Volksbücher" kiadta fordításban. 
— AZ angol regény 1. P. Smith munkája, aki mes-
tere annak, hogyan kell egy látszólag egészen egy-
szerű mesét a lehető legérdekteszitöbbé bonyolí-
tani. A Különös Házasság — ez a címe — annak 
idején méltán keltett szenzációt az angol könyv-
piacon. — A „Magyar Könyvtár" e füzetekkel el-
érte a 392-dik számot ; mindannyiról teljes jegy-
zéket minden könyvkereskedés ingyen ád. Egy-egy 
száma ára 30 fillér. 

T u d n i v a l ó k 
A kir. kincstár képviseletében a kir. pénzügy-

igazgatóság nem vonta kétségbe, hogy a panaszló, 
lelkészi jövedelméből káplánt tartani köteles s hogy 
ennek a tehernek évi értéke 800 korona. Ez az 
összeg az adóköteles jövedelemből az előző években 
le is vonatott. Ennek a 800 korona összegnek le-
vonását panaszló az 1875. évi 29. t.-c. 28. §-a 
alapján jogosan igényli. (12,362./ 1901. p. sz.) 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

Z. J. Előfizetése csak 3, 3, 2 koronát kaptam 
erre az évre ; tehát lia azt beszámítom is, amit 
kívánni tetszik, még 2 k, hiányzik. — K. M. Kö-
szönöm. — H. J. — M. B. Levél ment. — N. K. 
Csak a folyó év végéig ! — M. N. Nekem is tud-
tomra esett, hogy Szeberényi L. Zs. egyik isten-
tisztelel alkalmával a szentbeszédben olyantormán 
nyilatkozott volna, hogy a hírlapok legtöbbjét gaz. 
emberek írják. Nem a Krisztust prédikálja tehát, 
a megfeszítettet, aki tudott hallgatni, mikor bán-
talmazták, — hanem saját magát védi, még pedig 
úgy, hogy a maga érdekében másokat megbélye-
gez igazságtalanul. Ilezeg fejemre olvasna nekem, 
lia én mernék a templomi szószékkel ily vakme-
rően visszaélni ! Neki azonban szabad, mert ő 
megengedi magának ! — M. E. Szívesen várok. 
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Orszáh Antal 
orgona-készítő Kagyvá radon. 

KK 

Elvállal és készít a legújabb viv- 

mányu = = = = = 

c s ö - p n e u m a t i k u s 
és 

gépezeles orgonákat 
kúp rendszer szerint. 

Oreg orgonákat átalakít és javit jutányos 
árban 

1 2 — 1 0 

tir-

X-

uriNitr 

H O N I G F R I G Y E S 
gózüzemre berendezett 

harang, érczöntődéje, szivattyugyára 

Arad, Rákóczy-utcza 11 — 2 8 . szám. 
Alapittalott 1840-ben . — A l e g n a g y o b b á l l a m i 

é r e m m e l k i t ü n t e t v e l S 9 0 - b e n . 

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

Kitiiuö jó hang cs tar tóssá-
gáért 1Û cvi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fel— 
' t é te lek! 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelések és 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak lorgatható vasszerelésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekélg felülfi-
zetés mellett uj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes árlapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 
12—in 



Pályázat. 
A XIII . városi egyházmegyében Szo-

molnok bányavárosi németa jkú egyházköz-
ségben a 

lelkészi állomás 
megüresedvén, ez állásra ezennel pá lyáza t 
hirdet tet ik. 

A rendes lelkészi teendőkön kivül a lel-
kész köteles minden héten két órában az 
ev. iskolában a val lás tant előadni. 

Ezen állomással következő jövedelem 
van összekötve : kényelmes lakáson, kerten 
és stólán kivül az egyházközségi pénztárból 
717 K 24 fillér, szántóföldek használata , széna 
és fail letmények. Kamatok , városi segél}' és 
offertoriumok cimén 452 K 76 fill. A kong-
rua kitesz 543 K 46 fillért, 

Pályázók felkéretnek felszereit folyamod-
ványaikat / . é. október hó 31-ig Weber 
Samu íőespereshez Szepesbélára beküldeni. 

Iffló és Leibic 1904. okt. hó 5. 
A beteg-főesperes helyett 

Kübecher Albert Münnich Kálmán 

VilágMrü ? 
n P F n f l R r i " f e s t é s z e t i müintézet a ki-
ll j jALÍvUAlJ valóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
áltat hitelesített) eiismer.plevél a világ min-

den tájáról. 96—20—4 
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 ára . . . . . . 1 5 korona 

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

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

alesperes. 101. 3—2 egyházmegyei felügyelő, 

Készít mindennemű 

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

Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat lóeri 
B e n z i n - m o to r o s e s é p lök észlet e k. 

25 25—15 
Malomépitészet : hengerszékek, minden e szakmába vágó KülÖnleQeSSÓQ I Legújabb szerkezetű csavaros 

_ L gép gyártása. Teljes mümalmiberendezések. ~ és szabad, víznyomású borsajtólc. 
Osborne D. M.-féle világhírű amerikai arató és kaszáló gépek „ Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

_ _ J 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 . * Kivánatra minden szükségletre külön költségvetés 


