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K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 

i Negyed oldal • 4 „ 
j Nyolczad oldal 2 „ 

Az új népoktatási törvényjavaslat hibái. 
Lapunk hasábjain már több, szakavatott egyén 

to'.Hból eredt cikk jelent m^g, mely dr. Ber^evic^y 
kultuszministernek a népoktatás reforniálását célzó 
törvényjavaslatával foglalkozik. Hörk érdekes cikke 

eredeti törvényjavaslat szövegét veszi vizsgálat 
alá s erről az elismerés és dicséret hangján szól. 
Sinkó, a soproni tanitóképzőint. derék, agilis ta-
nára, különben egykor szintén eperjesi tanár — már 
a javaslat módosításait is ismerve, veszi éles bonc-
kés alá az egész reform-javaslatot és a szakember 
ügyes reperálásának az lesz az eredménye, hogy ő 
már több hibát fedez fel az elaboratumban és azt 
az egykori szintén eperjesi tanárnak szemtől-szembe 
meg is mondja, bátran de kellő reverenciával. És 
ez érthető is, mert ez a harmadik eperjesi tanár 
bizony most: magyar kultusminister. Hanem azért 
az a bonckés még is csak kés és êtes. És ez elis-

merésre méltó. 

Mind a mellett csodálkozom, hogy Sinkó a ki 

oly ügyesen és kiméletesen tud operálni és a kinek 

éles tekintete az előnyök mellett a hibákat is oly 
gyorsan felismerte, egy két kisebb baj mellett kü-
lönösen egy nagy és igen komoly veszedelmet 
tartarima^ó hibát nem vett észre. Pedig ezt már 
ismernie kellett, mert cikke mar a módosított tör-
vényjavaslat szakaszait birálgatja. Csudálom és nem 
értein, hogy ez az egy baj, a mely pedig igen ko-
moly és éppen a mi szegény protestáns tanítóinkat 
fenyegeti — kikerülte az ő éles tekintetét, figyelmét. 

Mert liehet véleményeltérés köztünk egyik-
másik kisebb jelentőségű szakasz hordereje, üdvös 
vagy kevésbbé üdvös hatása felett, de biztosan állí-
tom, hogy ebben az egyben — egy akaraton va-
gyunk. 

Sinkó például „üdvös újításnak" mondja azt, 
hogy a rossz tanuló gyermek, ha a 6 év alatt nem 

tudta elsajátítani a szükséges ismereteket — bünte-
tésből még egy évre kötelezhető lesz a mindennapi 
iskolára. Persze Sinkó itt elméleti pedagógus. Ideális 
tanitó. Hej de jöjjön csak igy a falura — majd 
meglátja, hogy ezt a §-t ott az íróasztal mellett 
ideá'ii gondolkozással könnyű megszerkeszteni, de az 
életbe átvinni, ott megvalósítani — absurdum. Mert 
kikre vonatkozik ez a szakasz? Vagy az olyanokra, 
a kik hülyék s ezért nem vitték semmire se a G 
év alatt, vagy pedig azokra, a kik hanyag iskolába 
járás miatt, — későn novemberben jönnek be s ko-
rán május elején kimaradnak — nem sajátították 
el kellőleg a legszükségesebb tudni valókat. No mir 
most kérdem van-e rátió ebben a szakaszban ? Váj-
jon az a bamba, hülye abban a pótévben megta-
nulja a 6 év veszteségét? Nem, mert a 7-ik évben 
is hülye. Vagy azt hiszi talán az a lusta, iskola-
kerülő gyermek — legtöbbször szegény szülők gyer-
meke — a pótévben megjavul? Nem gondolnám. 
Euyet azonban előre is megjósolhatok. Azt, hogy ha 
az ilyen gyermeket bekényszeritjük műiden nap az 
iskolába — ezzel a szegény szülőre iszonyú csapást 
mérünk, mert 13 éves fiát, kit már ostorosnak, gu-
lyásnak szegődtetne — elvesszük tőle s vele meg-
fosztjuk attól a kis keresettől. Ezzel aztán legbiz-
tosabban ránk zúdítjuk a szegény szülőket, a kikre 
már az is elég csapás, hogy különben erős testű s 
igy munkára alkalmas fiuk — gyenge esííl, tanulni 
nem tudó. Én tehát éppen nem tudok lelkesülni 
ezen az újításon. 

De hibának tartom azt a §-t is, a melyik meg-
engedi, hogy a 10 éves gyermekek tanítása a szor-
gos munkaidőben vagy a reggeli órákra, vagy a hét 
nek két napjára vonassák össze (12. §.) Feltétlenül 
elitélem azt a szakaszt is, a melyik az ismétlő ok-
tatás teljesítését a szegény tanítóktól — ingyen várja. 

De mondom ez mind kicsinyes és meglehetősen 
másodrendű kérdés. Ezekben lehet köztünk vélemény 



eltérés. De abban a tekintetben feltétlenül egyet 
fogunk érteni, hogy a törvényjavaslat módosításánál 
becsúsztatott új sz.ikasz (39. §.) okvetlenül törül-
tessék s az eredetiben is jóváhagyott lb93 . XXVI. 
t. cikknek ide vágó rendelkezése emeltessék érvényre. 
Ez ellen egy értelemmel kell állást foglalnunk — 
•éppbn szegény, protestáns tanítóink érdekében. 

Ez az új, becsüs itatott 39. §. ugyanis ezt 
mondja: „A tanitói javadalmazás kiegészítő részét 
alkotó iskolai ingatlan haszonélvezetének pénzbeli 
egyenértékét — nem értve ide a természetjen nyúj-
tott lakás és házikert élvezetét — minden egyes 
állomás után külön-külön kell megállapítani. 

E megállapítás alapjául - az összes adók 
levonásával — az ugyanazon községben hasonló mi-
nőségű ingatlan után elé'liető haszonbér szolgál, 
melyhez hozzá kell adni a községi (hitközségi) lako-
sok által az ingatlan megművelése körül netán tel-
jesített szolgálmányok pénzbeli értékét." 

Ez az a szakasz, a mely kikerülte — úgylát-
szik — Sinkó éles tekintetét. Mert ha ő ezt észre-
veszi, akkor feltétlenül ír; egkellett volna látni azt a 
nagy veszedelmet, a mit tanítóinkra nézve ez az 
újítás hordoz az ő méhében. 

Különösen a mi dunántúli tanítóinkat fenyegeti 
ez a veszély. Megmondom, hogy miért és mennyiben. 

Az 1S93. XXYI. t. c. rendelkezése folytán 
tanítóink javadalmának felbecslésénél a földekértéke 
kataszteri tiszta becsit szerint vétettek fel. Ez hol-
danként alig néhány forint. Ez a törvény ugyanis 
szemelőtt látszott tartani azt, hogy annak a földnek 
a termését nem a tanitó takarítja be, ő a munka 
után nem járhat, nem csépelhet, nem kapálhat, nem 
hordathat. Ezeket lia a gyülekezet nincs iá kötelezve 
biz pénzen kell megtetetnie. Az állam pedig nem 
kívánhatja, hogy a tanitó saját pénzén munkáltassa 
a földjeit, mert akkor a jövedelem nem tiszta kat. 
jövedelem. Ezért intézkedett igen helyesen az 1893. 
XXYI. t. c. akkor, a mikor a tiszta kataszteri be-
csüt rendelte el. 

S mit tesz ezzel szemben a „reform minister V1 

Egyszerűen kasszálja ezt s vele — csaknem az egész 
Dunántúli ta ni lóság fizetés kiegészítési állam-
segélyt. S ezt nem vette észre a t. cikkíró. Pedig 
ez rettentő csapás lesz. Méltán szül elégületlenséget, 
de sőt zúgolódást. 

Pedig ha ez a szakasz belemegy a törvénybe — 
meglesz a kalamitás. Az új rend szerint u. i. az 
olyan tanitói földek, a melyeknek kataszteri becsér-
téke 120—150 kor. volt s azok ily summával sze-

repeltek a javadalmi jegyzőkönyvben, majd m>st 
4 0 0 — 5 0 0 kor., azaz négy és ötszáz koronával 
fognak felvétetni. Ez bizonyos. Meggyőződhetik róla 
bárki. Egyszerűen nézze meg az 189 3. évben fel-
vett javadalmi jegyzőkönyvet, Ennek a végén min-
denütt ott van az, hogy ,,a tanitói földek haszon-
bérbe adás esetén mennyit jövedelmeznének.'' Ez 
eddig teljesen illuzóriusnak látszott. No most a „re-
form miniszter" életet lehel bele. 

Azt hiszem ez nyilvánvaló mindenki előtt, hogy 
150 k. helyett 400 k. névleges eu-elés a legtöbb 
tanítónk kezéből kiveszi az eddigi államsegélyt. Ezzel 
az intézkedéssel a városi, készpénzzel díjazott és a 
falusi II. tanitók határozottan felibe kerekednek az 
u. n. falusi I. főtanitóknak. 

Mert az a közbeszúrt mondat, hogy az összes 
adók levonásával fog felvétetni a haszonbér, a mi 
dunántúli tanítóinkon nem segít, mert itt az adókat 
ugy is az egyházak fizetik. Ez legfeljebb az alföldi 
gyülekezetek tanítóinak szolgál gyenge vigaszul. 

Már pedig az csak nem helyes, nem méltányos, 
hogy a mi nyomorúságos jövedelmű falusi tanítóink 
még az eddigi államsegélytől is elessenek. Az, hogy 
majd 1000 k.-ig lehet a fizetést kiegészíttetni, az ő 
helyzetükön éppen nem javít. Még igy sem lesz az 
az államsegély megmenthető, a mely pedig a 800 
koronás fizetés mellett is megillette őket. Névleg 
emelhetik ugyan a fizetést, de a valóságban — ke-
vesebb lesz az mindazon helyeken, a hol legalább 
10 12 hold föld jár a tanitói javadalommal. 

Ez pedig iszonyú veszteséget, anyagi károsodást 
jelent az összes falusi tanítókra nézve. Itt duuán-
túlban biztosan elvesztik tanítóink az ő államsegé-
gélyüket. 

Ennek pedig nem szabad bekövetkeznie. Ez 
végzetes baj lenne. 

Ezért ez ellen a tanítóságnak csak a legeré-
lyesebb oppositiót kell kifejtenie, meggátolnia azt, 
hogy ez a sérelmes 39. §. belekerüljön az új tör-
vénybe. 

Gergelyi. MoháC6y Lajos. 

A dunántúli egyházi énektár II-dik 
próba füzete. 

Megjelent a dunántúli egyházi énektár II-dik 
próba füzete is. Én is. kaptam abból a püspökömtől 
egy példányt megbirálás végett. Legyen szabad er-
ről szerény véleményemet itt b. lapunk hasábjain is 
nyilvánítani. 



E próba fűzet az általános tartalmú hymnuso-
kat, a reggeli, déli, esti énekeket és az Y-dik sza-
kasznak leggazdagabb alrészét, az Istenben való bi-
zalmat zengő és ezek közt a szenvedőknek vigasz-
taló énekeit öleli fel ; s az előszó szerint több 
anyagot ad, mint a mennyi egy templomi és házi 
használatra szánt énekes könyvbe felvehető, a^ért, 
hogy a nagyobb készletből összehasonlítással 
válogatni lehessen! 

És ez igy is van helyesen; mert e próba fü-
zetben vannak ugyan jeles énekek is, de vannak kö-
zépszerűek és gyengék is, a melyek új énekesünkből 
bátran kihagyhatók. 

Az ének szerintem legyen egyszerit, szivből 
fakadó, a melyet gyermek, i f jú és öreg, a legegy-
szeiübb ember is megérthessen, a legműveltebb is 
énekelhessen, s belőle lelki megnyugvást meríthes-
sen. A mint már Herder is azt mondja az énekről : 
„Was ist denn was uns rührt? Einfalt und Wahr-
heit !". 

Sajnos, hogy több énekirónk mellőzte az egy-
szerűséget a csengő-bongó rim kedveért, s annak 
helyét nem egy énekben az üres bombaszt foglalja 
el, a, mi világi dalban és énekben talán még meg-
jár ja , de egyházi éneknél kirivó és korántsem emeli 
a vallásos buzgóságot. 

Az ének hangja a legfelségesebb, a hymnus, a 
a mi semmiféle cikornyát, diszt és mesterkéltséget 
nem tűr, a mint ezt Hűffell is oiy szépen fejtegeti : 
,,Wesen und Beruf des evangelisch christlichen 
Geistlichen" cimű remek művében (3-dik rész 36 
és 37. §.), a ki ott a „Ki dolgát csak Istenre 
hagyja" cimü éneket a felséges egyszerűség minta-
képeként emüti fel. 

A 157 ének közt van 37 oly kitűnő ének, a 
mely díszére fog válni énekesünknek, s a melyeket 
ref. testvéreinknek a lapokban sűrűn ismertetett új 
énekei mellett nem lesz okunk szégyenleni. Van e 
közt több jó és több középszerű, közönséges ének 
is ; s van benne néhány uly gyöngébb ének iá, a 
mi új énekesünkből bátran kimaradhat. 

Kiváló énekeknek tartom a 38 . 43 , 44 . 72, 
73, 81 . 82, 85, 95, 98, 109, 1 1 9 — 1 2 1 , 123 — 
127, 131, 131, 138, 1 4 0 — 1 4 4 , 146, 147, 149 , 
151 — 1 5 7 . énekeket. 

E kiváló énekek körül egy a győri énekesből 
van átvéve, ? új fordítás, 5 régi szerzőtől, 10 javí-
tott és iS — tehát a fele — eredeti új. 

Jó szerintem e füzetben régi szerzőktől 5, a 

győri énekesből átvett 6, eredeti új 75, új fordítás 
19 és javított j o , összesen 75. 

Egész közönséges, középszerűnek tartok belőle 
31 éneket. (Ezek közül 5 régi szerzőtől, 5 a győri 
énekesből, 8 eredeti új és 13 javított.) 

Gyengének és igy kihagyandónak vélek 14 
darabot. (Ezek közt egy eredeti új , 3 a gyön éne-
kesből és 10 régi szerzőktől.) 

E gyenge énekek szerintem ezek : a 7, 9, I 6 y 

18, 24, 26, 30, 52, 66, 83 , 84, 12S, 129 és 136 . 
A mint emlitém, némely énekben túlságosan 

csillog a poéz is , s ezek közül nem egy inkább egy 
szép költemény, mint egy egyszerű gyülekezeti ének 
benyomását teszi az olvasóra. Ilyen p. 0. az 5. ének, 
melynek az átdolgozója Péczeli Király Imre 10 ver-
ses énekét 6 versben dolgozta át ékes, cseugő rí-
mekben, felhasználva még az alliterátiót is az ének-
ben, mint : 

..Csurgó cserme'y csörgedezéssel, 
Zuhogó vizek zörrenéssel, 
Mind nevedet áldják, zengéssel:'. 

Az 5-dik verse pedig : 
„Kert rózsái , s züzek , Szülők ékes szemefénye,. 
Erdő fái, ifjak, Szülők bimbózó reménye" slb. 
a mi bár szép költői termék, de Péczeli Király 

énekében föl nem található. (Lásd a 17 9. ref. di-
cséretet.) 

Messze mögötte marad sz előbbinek s inkább 
csak üres rímpengetés a két pici versecskéből álló 
37 új ének, melynek első verse ez : 

„Áldd az Urat szivem, ajkam a hála szavával, 
Énekem égbe röpülj, s a magasba felszárnyalj, 
Kit betakar, Érheti vész zivatar, 
Megszabadul keze által !" 

(Nem mondja, hogy mivel takarja be ?) 
Ilyen a 150. eredeti új ének is, a : 
„Lelkem szárnya kibontva, Száll a magas meny-

boltra." 
íme mutatóúl a 2-dik verse : 

„A porban éles ja j túl, Én szivem fel-fel jajdúl 
S nyugalmat nem talál, Öröm fénye kicsillan, 
S másik percben elillan, És meglep gyorsan a halál." 

Akár csak az egykori pataki diák „Apolló — 
nagy olló" rimeléseit hallanók. 

Ilyen a 15 1. eredeti új ének is, a mely igy 
kezdődik : 

„Ti sötét felhői A haragvó égnek 
Szárnyatokra lelkem kímélve vegyétek" stb. 
Ennek a 7-dik verse igy szól : 



,,Te vagy én szivemnek Vigasza reménye, 
Nap nélküli éjnek — Világoló fénye, 
Fegyverem, paizsom, Ha rámtör Babilon 
Durva kevély kénye" stb. 
Természetes, hogy Babilon csakis a rím végett 

került ide. 
Mennyivel szebb ezeknél p. o. a 38. és a 119 

ének, melyeknek szerzői akrosztichont is használnak, 
de azért majd minden soraikban ott lüktet a poézis 
is, de kicsillan belőlük a báj, kellem, lélek és erő, 
és a sziveinket magasba emelő rendületlen Isten 
iránti bizalom is. 

Az eredetiekhez számítottam a 24. éneket is, 
mely Berzsenyi örök szép hymnusának az átdolgo-
zása akarna lenni, s mar régebben jelezve levén an-
nak a megjelenése, az újdonság ingerével hatctt 
sokunkra s igy reám is. Csak e bírálat készítése köz-
ben akadtam rá, hogy ez éuek a debreceni evang. 
"új énekesben már 8 évvel ezelőtt megjelent. Nos ! 
hát nem irigyelhetjük Debrecentől ez eredeti új éne-
ket. Gyarló, gyenge tákolmány ez, melyben az ere-
deti költemény szépsége egészen elhalványul. íme p. 
o. az eredetiben Berzsenyinél : 

,,A láthatatlan férgek a te 
Bölcs keheid 1 emekelt csudái /" 

Ez a d'-breceni új énekesben — horrendutn 
dictu — igy olvasható : 

„Láthatlan férgek serege, 
Mind a te s iád lehelete !" 

A próba füzetben a szerző már ezt ekkép ja-
vította ki : 

„Láthatatlan lények serege, Mind a te szád 
lehelete" ; 

de bizony az még igy sem hű és jó. A rímjei 
Is nehézkesek és erőltetettek. íme p. o. a 
4-dik vers : 

„Szined előtt buzgón leomloh, 
Áldván Tégéd Mindenhatót, 
Ha lelkem porsátra elomlott, 
S hozzád közelbb járulhatok'1. 
Szóval biz' ez nem énekesbe való ! 
Régi jeles szerzőktől is vannak e füzetben 

úgy eredeti, mint átdolgozott énekek. 
Kiváló ezek közt a 102 Székács a 103, 138 

és 147 Győri Vilmos, a 114 Mária királyné, a 127 
Graduai, 146 Ketnpis és 155 Luther énekei. 

Közönségesek a 21 és 22 Kis János, 87 Szé-
kács, 88 Győry, 89 Székely és 30 a Ráday Pálé. 

Gyengék a 7 és 9 Neander, . 26 Melancbton, 
66 Kis János, 128 Aachs ^Mihály és a 129 a 
Petrőczy Kata Szidónia nevek alatt közölt énekek ; 
mindezek szerintem uj énekesünkből bátran kihagy-
hatók, a nélkül, hogy az irántuk tartozó tiszteletet 
és kegyeletet megsérteaők. Me^t igaza van Hagen-
bachnak (A theol. tudományok Encyclopaediája 362 
lap) hogy : „Nem minden derék csak azért, mert 
régi, az avultak közt sok elavult, reánk nézve el-
enyészett dogmatikai vagy erkölcstani világnézettel 
egybefüggő, vagy korunkra nézve érthetetlen és él-
vezhetlen van !" 

Itt van p. o. a 9. ének, mely Neander szép 
énekének a gyarló átdolgozása. Németül igy hangzik 
ennek a; első verse : 

„Lobe den Hjrrn, den mächtigen König der Ehre, 
Stimme frohlockend mit ein in die himmlischen Chore! 
Seele, dein Di>nk, schalle mit frohem Gesang, 
Deinem Erhalter zur Ehre". 

Ezt a magyar átdolgozó íme igy adja : 

„Dicsérd én lelkem a dicsőség örök királyát, 
Szállj fel trónja elé mondván neki buzgó hálát. 
Hárfa, harang, Enek és orgonahang 
Mind csak az ő nevét áldják." 

Nos ! hát a németben nincs egy szó sem ezek-
ról a különféle hangszerekről, melyeket itt az átdol-
gozó a rim kedveért megszólaltat, de nem is har-
monizál az eredetivel. 

A 26-dik, a Melanchton rövidke kis éneke is bát-
ran eliraradhat. Azt hiszem, nem sértem a kegyele-
tet, midőn azt állítom, hogy e nagy tudósunk nem 
tudott oly szép éneket írni, mint p. o. Tersteegen 
Gellért a mühlheimi szalaggyártó, a 95. jeles ének 
szerzője. Nem következik, hogy a nagy tudósok egy-
szersmind ihletett költők is volnának ! 

A 66. a Kis János éneke is kimaradhatna. 

Ép igy a 128. számú az id. Aáchs (Ács) 
Mihályé is. íme egy kis szemelvény belőle : 

v. 2. , , s u r dogálnak könnyeim, Csat sirnak ón 
[szemeim., 

Csudálatos Istenség, Csöndesedjék ez inség" stb. 
v. 4. „Légy oltalmam vezérem, Látod nincs pihenésem, 
Lelkemnek nincs nyugovása, Lábaimnak állása 
v. 7. „Ha pedig neked tetszik, Ha nékem jómra esik 
Hogy szenvedjek e testben, Hogy éljek Ínségemben". 

Ép igy fel 1 ehetett volna e füzetbe venni az 
ugyancsak Aácbs Mihály „Szentséges elmélkedések" 



•cimü, Bártfán 1710-b6n egyik ősapám költségén 
megjelent művében olvasható Sz. M. aláírással ellá-
tott 3 régi eredeti éneket is, melyek vannak ilye-
nek s a maguk idejében szépek voltak, de ma már 
elavultak. 

Ugyanezt mondhatom a 129. énekről is, mely-
nek szerzője Petrőczy Kata Szidónia, a liires kuruc 
költőnő. Mily antropomorfisztikus és antropopatikus 
felfogást nyilvánít itt a szerző az Istenről, p. o. a 
2. versben : 
„Nein nézted bűnös voltomat, Lehajtván fiileidet, 
Kinyújtván keheidet. Eljöttél segítségemre." 

Vagy az ötödik versben : 

„Te nem adtál a halálnak. 
Életben megtartottál 
S jóvoltodban megálddl 
Tömlődbe szedvén könnyemet" stb. 

Mindezek nem az uj énekesbe valók ! 
Az új és javított fordítások közt is vannak 

jók is, gyöngék is. Igen szépek a 81, 85, 95, 98, 
119—121, 123 — 126, 131. és 157. 

A 7, 8. 9, 13. és 56-nál jobbak és hívebbek 
a régiek a dunántúli énekesben. 

Alig vau pár szó fölcserélés vagy javítás az 
51, 54, 99, 117. és 137. énekekben. 

A gyarló rímek illustrálásául legyen szabad 
fölemlíteni ezeket : 

A 19. ének 6. verse p. o. igy szól : 
„Kedves neked áldozatunk, Akármely csekély bár 
Ha gyermeki indulatunk, véle párosan j á r ! " 

Ugyan megérti-e mindenki e párosan való já-
rást ? ! 

A 20. ének 4. versében a szerző igy énekel : 
,,Ha tőled elvonatván, Bűnösen elmúlas^tám 

Kötelességemet" stb. 
A 42. eredeti uj ének első két verse igy van: 
„Hozzád emelkedem, Lélekben Istenem, Irga-

lom atyja, Ki hallod a panaszt, Melyre hű sziv 
fakad, Ha borult napja." 

S a 2. vers : 
„Ha minden elhagyott, Látogat csak a gond, 

Részvét nem ölel, Hol a föld idegen, Es fogad 
hidegen" stb. 

Még cifrább ennél a 111. Enek p. o. a 4-ik 
verse : 

,,Megvalljuk szivünket, Gyakran bűnnel szennye-
%énk, Ne büntess bennünket, A hogy megérdem-
lenénk, Nagy irgalmú Atyánk, Kegyes szemmel 
nézz ránk !" 

Ilyen a 115. ének 3. verse i s : 
„Bár én nekem Ellenségem E világ és a{ ör-

dög ; Csak te ne hagyj S velem maradj Győzedel-
mesen k ü l d ö k . " 

Bizony kínrímek ezek ! 
Germanizmus is található több énekben. 
Igy a 36. énekben : „Téveteg homályból Te 

szpd kivezetett." 
Az 55. énekben : „Ékes dolog hogy áldjuk Te 

nagy jóvoltodat." 
A 110. énekben : 
,,Ha pedig éltem leteszem, Yigy szenteid 

közé" stb. 
Ugjan hogy lehet letenni az életet ? 
A 116. énekben: 
„Istentől el nem állok, Ő sem áll tőlem el, 

Szüntelen vele járok, Átfogom hitemmel /" 
íme a német zufassen szószerinti fordítása.*) 
A 149. énekben: 

„Sötét az élet, oly sötét gyakorta, 
Fényét örömnek zivatar kioltja.1' 

Hát ez utóbbi helyett a magyar ember ezt 
mondaná : 

„Az öröm fényét zivatar kioltja." 
Fonák értelmű a 8. ének 4. verse. íme : 

„Nem hagyta el népét az Úr. Soha még a veszélybe ! 
ő most is üdve, öröme, Vigasza és reménye, 
Anyai gonddal nyújt kezet, Ösvényünk bárhova 

[vezet. 
Dicsérjük Istenünket !" 

Mennyivel helyesebb ennél a dunántúli énekes 
315-ik éneke: 

„Az Úr soha az ő népét, Még el nem felejtette, 
Sőt megáldotta reményét, Ki belé helyeztette, Mint 
jó anya azt vezérli, Segítségét ki nem leli, Di-
csérjük Istenünket!" 

Értelmetlen galimátiász a győri énekesből át-
vett 136. ének is. (Győri énekesben 314). í m e : 

„Nem adnak a világ javai, Senkinek igaz nyu-
galmat, Csak a kegyesség barátai, Nyerik el a szép 
jutalmat, Vedd jó néven a mit az Úr ád, Ne f á j -
lald azt a mit megfog. Minden állapot rak terhet 
rád, S mindenikben lehelsz boldog 

(Ki fogja meg ? mit fog meg ? s mivel fogja 
meg ?) 

Vag)* a 3-ik versben : 
,,Azt gondolod-e, hogy tégedet, Hív szeretete 
Jegyzet. Ez az ének a füzetben Helmbold Lajos mühl-

hauseni superintendens énekekónt van jelezve ; mig az én 
német énekesemben Herrmann annak a szerzője. Vájjon me-
lyik hát az igazi ? Czékus. 



elfelejt, Nem mulja-e fel érdemedet, A{ a rész, 
melyet neked ejt !l< 

Íme mily zagyva értelmetlenség! 
Biblia ellenes a 71. eredeti uj ének szerző-

jének felfogása. íme a 3. verse : 
„Teljes szívvel törekszem arra, Hogy részben 

is méltó legyek A te jóságod s irgalmadra, Hogy 
tőled még több jót vegyek !" 

Hát a szerző csak azért törekszik a% Ur jó-
ságára és irgalmára. (Vagy helyesebben inkább 
annak a megnyerésére 1) hogy tőle még több jót 
nyerjen ? 

Hát mi eddig úgy tudtuk, hogy a jót önma-
gáért, s nem a remélt jutalomért kell tennünk. S 
a szentírásból azt tanu'tuk, hogy itt jutalmat vár-
nunk nem is lehet, sőt az írás szerint „sok bánáti 
vannak az igaznak", — továbbá itt e földön „nem 
a serények-é a futás, nem az erőseké a diadal" stb. 
s végül „Isten megdorgálja azt a kit szeret, meg-
ostorozza a kit fiának fogad" stb. 

Sok énekiró szenvedő ige alakokat használ 
a rím kedveért, sok átdolgozó megtartá a régi el-
avult szavakat az uj énekben is. 

Igy a 29. énekben feltűnő a sok ,,vélem" — 
„velem" helyett; az 59. és 136. énekben — 
hű helyett; a 117-ben „ l á b o n i ' — „lábam" he-
lyett. E légi szavakat átvették a régi énekesből, a 
minek nincs semmi értelme sem. 

A 135-ben az átdolgozó „ a g g a s t y á n t " hasz-
nál a régi „őszhajú" helyett; pedig ez utóbbi szebb 
s talán helyesebb is, mivel az előbbit a magyar em-
ber ritkán szokta használni. 

Más énekirók pedig ellenkezőleg uj modern 
szavakat liasználnaV, s , , m é l y l ö -magas égíl-ről 
(96. ének) „üldöt t" szarvasról (144.) és „üldött" 
galambról (152.) énekelnek. Tartok tőle, hogy ugy 
ne járjak az üldött szóval is, mint a Blázy kátéjá-
ban előforduló „kötély" szóval jártam, melyet kis 
tanítványaimnak megkellett magyarázni, hogy az 
tulajdonképen = „kötelesség" nem pedig surc 
vagy kőtő, a mint ök azt eleinte jóhiszemüleg 
vélték. 

A 157. ének közt van 38 eredeti dallam, 119 
pedig ismert dallamra megy. Ideje volna már, ha 
kevesbbitenők a dallamok számát mi is. A róm. katho-
likusoknak azért szép az éneklésük, mert néhány 
ismert dallamia énekelnek, s azt tudja ott mindenki 
hiba nélkül. Nálunk sok dallamunkat nem ismeri a 
nép és sok helyütt maguk a kántorok sem. Azért 
kevTesbbiteni kellene dallamainkat. Helyesen mondta 

már Zsarnay Lajos a ,,Paptan"-ában, hogy „az éne-
keskönyvek hibája az, hogy benne az énekek sok-
félék". (78.) 

Azt csak helyeselni tudom, hogy az átdolgozók 
a hosszú énekeket megrövidítették, Hüffell is azt ki-
vánja fentidézett müvében, hogy ne énekeljünk sok 
verseket, mert az a gyülekezetet kifárasztja. 

Az ének egyik főkelléke az, hogy a szöveg 
egyezzek a dallammal. De e fűzetben is van egy 
pár ének, melynél a szöveg a dallammal nem min-
dig egyezik. Igy mily nehéz lehet az éneklése a 
„Jehova csak néked éneklek" dallamára irt 15. ének 
4-ik versének, a meíy igy kezdődik : „ A t y á m élővé 
csak lelked tette!" Yagy a 69. énekben, melynek 
dallama a „Dicsértessek Uram", mily zavarólag hat-
hatnak a benne előforduló s a sor végére eső 
„hogy11-ok. íme : 

v. 1. „Mint a szomjú szarvas A hűs kiesérre, 
Ugy óhajt én lelkem Az Úr szent helyére. Most is 
óh Atyám hogy" stb. 

Yagy a 2-ik versében : 
„Térdemet meghajtva, Lelkemet kitárom, Yéget-

len kegyelmed Hálás szívvel áldom. Áldott Istenem 
hogy" stb. 

Még visszatetszőbb ez a 84-ik, különben is 
gyengi' átdolgozású „Engem igazgat az egeknek Ura" 
cimű éneknél, hol az átdolgozó az ütemre nem volt 
semmi tekintettel. Próbáljunk csak e szerint énekelni, 
mindjárt meglátjuk mily komikussá válik a különben 
komoly tartalmú ének. íme : 

„Engem igazgat — az egeknek Ura, 
Ő visel gondot — minden javaimra. 
Ételt juttat na — poriként asztalomra. 
Ki adott mára — ismét ád holnapra. 
Pásztorom tudom — rám vigyáz mindenha, 
Bár felleget von — is nélui napomra." 

S nem helyes az utolsó vers utolsó sora sem : 
„S válasz/6>//c7/<i — közt idvezits engem !" 

A 139. ének 3-ik versében is kallofonia van. 
íme : „Az anyai ölben, S ijjúi időmbenli stb. 

íme ezekben igyekeztem kimutatni a II-dik 
próbafűzet énekeinek előnyet és hiányait. Tökéletes 
énekeket nem nyújt az énektár e füzete sem, de 
azért vau benno sok értékes, a mit fel lehet majd 
használni kibocsátandó uj énekes könyvünkben, a 
melyről hiszem, hogy sokak lelki szomját kielégítvén, 
nem egyhelyiitt éleszteni fogja majd a lankadó hit-
buzgalmat, a vallásosságot, s az istenben vetett erős 
bizodalmat, s ez által hasznára és dicsőségére válik 



magyar erangelikus egyházunknak. Adja isten, hogy 
úgy legyen ! 

Abaujszántón, 1904. 

Czékus László 
lelkész. 

Belföld-
Püspöki látogatás a kernenesaljai egyházme-

gyében. (Folytatás.) Az isteni tisztelet alkalmával 
itt is tartatott oflertorium a kőszegi leány nevelő 
intézett javára, mely 17 kor. 49 fillért eredménye-
zett. Az egyházi beszéd alapigéje: Ap. csel. lOf 
33 r. — beosztása pedig a következő volt : „Milyen 
legyen mindenkor a mi templomi összejövetelünk ?" 
1.) A hívásra jelenj „k meg mindnyájan rendes 
időben. 2.) Áhítatos érzelmekkel halgassulc Isten 
igéjét. Püspök ni' viszont arról szóllott szivet-lelket 
elragadóan, hogy az embernek feladata megigazu-
lás és Istennel való békesség. 

Az egyházlátogatás végeztével a gyülekezet 
erélyes felügyelője köszönte meg püspök urnák az 
egyházközség érdekében tannsitott fáradozását, ki 
azon óhajtással, hogy fakadjon áldás jövőben is a 
gyülekezet lelkes vezetői működésének nyomán, 
— áhítatos imával a gyűlést bezárta, — mire a 
nagyszámú közönség az imaszerű „Hymnus" hang-
jai mellett kivonult a templomból. 
Innen a kis-celli indóházhoz hajtatott, hogy az es-
peresség Zalamegyében fekvő gyülekezeteibe 
utazzék. 

Másnap már jókor reggel kocsira ült püspök 
ur, hagy még aznap Zala-Szt. Gróthra, Zala-Ist-
vándra s ismét vasúton P. Szt. Lászlóra is eljut-
hasson. Z, Szt. Gróth határánál szépszámú tisztel-
gők körében, — kik lelekezeti külömbség nélkül 
jelentek meg, a város birája üdvözölte püspök urat, 
aki meleg hangon köszönte meg a város külön-
böző felekezetű lakossai egyetértéséről tanúskodó 
fogadtatást. 

Megérkezés után püspök ur haladék nélkül 
a csinos imaházba vonult az ünneplő hivekkel 
együtt, buzdítván a híveket Krisztus nyomdokán 
való haladásra, Isten dicsőítésére, a felebaráti sze-
retet nagy parancsának teljesítésére. Felolvastatván 
a gyülekezet története, a „kérdőpontok" tárgyalása 
következett mely oly vonzó képet tárt elénk, hogy 
annak szemlélése közben forró hállára dobbant a 
sziv az isteni kegyelem iránt, mely az Urnák e 
kicsiny, de hű nyáját annyi akadály között meg-
segítette. Szűcs Imre ev. hitoktató odaadó buzga-
lommal gondozza az anyaegyháztól távol eső leány-
gyülekezetet s azért főt. püspök úr őszinte elisme-
rését fejezte ki neki egyúttal arra kérve, miszerint 
a buzgóságban ne lankadjon meg a jövőben sem, 
hogy majd elmondhassa : ,,Ime itt vannak Atyám ! 
kiket reám biztál, egy is azok közül el nem ve-

szet," és azt óhajtva, hogy a hivek hálája, szere-
tete legyen fáradozásaiért legszebb jutalma. 

Örömét nyilvánitá püspök ur a nőegylet ál-
dásos munkálkodása felett is. 

Útját Z. Istoánd felé folytatta innen a püspök. 
Megérkezése után azonnal kezdetét vette az isteni-
tesztelet d. u, 1 órakor. Az ezt követő közgyűlé-
sen a gyülekezet történetének felolvasása, miután 
az már évekkel előbb kinyomatott, mellőztetett. 
Az abban foglaltak kiegészítéséül felemlíthető, hogy 
a gyülekezet 1899-ben templomát megnagyobbit-
tatta, uj orgonát, padokat stb. szerzett több mint 
8 ezer korona költséggel — 1902-ben pedig a lel-
készlak ujjú alakiitatott 3200 korona kiadással. 
Mindez arról tanúskodik, hogy a gyülekezet köré-
ben a hitélet élénken lüktet — e mellett anyagi 
ügyei is a legjobb rendben vannak. Van 3280 kor. 
tőkéje s 2000 kor. alapítványa. Úgy ezt, valamint 
a -gyülekezet azon áldozatkészségét, hogy a sze-
gény gyermekek helyett a tandijat megfizeti, főt, 
püspök úr örvendetes tudomásul vette s miután 
Isten áldásának óhajtásával a gyűlést befejezte az 
egyházlátogatás a hivek buzgó énekével itt is vé-
get ért. Ebéd után a szepetki állomáson szálltunk 
fel a vonatra, hogy a Puszta-S\t-Lás\lóva egybehí-
vott őszi lelkészi értekezleten s az ugyanott tar-
tandó templomszentelési ünnepélyen jelen lehes-
sünk. 

Nagy elismerés illeti meg a Tarányi családot, 
mert ámbár róm. kath., a puszla-szt.-lászlói gyüle-
kezettel számtalanszor éreztette jóindulatát. Ezút-
tal is, amint arról értesült, hogy főt. püspök úr 
egyházlátogatási kőrútjában P.-Rzt.-Lászlóra jön, a 
legnagyobb készséggel ajánlotta fel vendégszeretetét. 

Megható ez áldozatkészség, melyet e kicsiny 
egyházközség újabban felmutatott. Lelkészlakát 
cseréptetőre vetette, új iskolát s tanitólakot emelt, 
a püspöki látogatásra harangokat szerzett, tem-
plomát renováltatta, új padokat csináltatott s azo-
kat, valamint a templomot befestette stb. s mind-
ezt aránylag rövid idő alatt. A csekély számú gyü-
lekezet örömét csak fokozhatta azon körülmény, 
hogy közel s távolról számosan jelentek meg, hogy 
örömünnepén részt vegyenek. 

A templomszentelési ünnepély után az egy-
házlátogatási közgyűlés tartatott meg, mely alka-
lommal először is a lelkész olvasta fel a gyüle-
kezet történetét. A mult hű rajza a gyüleke-
zet buzgóságát örökíti meg, mely az akadályokon 
mindig győzött s biztat a remény, hogy Isten se-
gedelmével s e testvéri szeretet részvétével a jö-
vőben is győzni fog minden nehézségen. A ,,kérdő 
pontok" tárgyalásánál ajánlotta püspök úr a házi 
isteni tisztelet gyakorlását, lelkészi napló beszer-
zését, s ezt Bakó Gyula földbirtokos úr azonnal 
meg is igérte, továbbá, hogy a nők is lépjenek az 
egyház szolgálatába nőegylet megalapításával stb. 



Istentisztelet után offertorium tartatott, ami 
30 kor. 86 f. eredményezett a templom javára. 

Délután az ebéd végeztével az esperes urnák 
mint az egyházmegyei lelkészegylet elnökének ve-
zetése alatt főt. püspök ur részvételével lelkészi 
értekezlet tartatott, mely alkalommal számos a 
gyakorlati lelkészet körébe vágó, a lelkésztársak 
által szőnyegre hozott kérdés került megvitatásra. 
Majd a püspök ur adta elő részletesen, hogy mi-
ként óhajtaná értekezletünk munkatervét megálla-
pítani s végül örömét nyilvánitá az itt-ott jelent-
kező csekély hiányok mellett az egész egyházme-
gyében általában tapasztalt ^kedvező eredmény 
felett. 

Még csupán Bollahida 1. gyülekezet canonica 
visitátiója volt hátra. Úttalan utakon érkezett a püs-
pök ur a kicsiny faluba, melyben még ev. püspök 
sohasem fordult meg. 

Az istentisztefet itt is az iskolában tartatott 
meg, valamint a közgyűlés is. A meghatottság kö-
nyei csillogtak a hivek szemében, midőn föt. püs-
pök ur szívet.-lelket emelő beszédében a vallásos-
ság áldásait festette le előttük. • A közgyűlésen 
melegen ajánlotta pöspök ur a gyülekezet törté-
netének kinyomatását, felhívta a nőket nőegylet 
alakításra — a gyülekezet tagjait magtár alapítá-
sára, — a jóttevők neveinek megörökítése véget 
„Aranykönyv" szerzésére, melyet Németh János 
gyül. gondnoK fel is ajánlott, végül kérte buzdí-
totta a hivoket, hogy arra törekedjenek, miszerint 
necsak a kicsinyek, hanem a felnőttek számára is 
legyen szent hely e gyülekezetben, hol a kesergő 
sziv vigasztalást, a bánattól elepedt lélek enyhü-
lést talál. Bevégződvén e gyűlés, ezzel egyszers-
mind a majdnem 14 napon át egyhuzamban tar-
tott egyházlátogatás is befejezést nyert. 

A hivek osztatlan szeretete fogadta fáradsá-
gos utján mindenütt az apostoli buzgalmu főpász-
tor t s azok szeretete, ragaszkodása kisérte ottho-
nába is, áldást esdve mindenhatótól érdemekben 
gazdag életére. 

Jelentés a lelkészi értekezletek működéséről. 
(Az egyet, lelkészi értekezleten előterjesztette Bándy 
Endre lévai lelkész). 

Midőn az egyetemes lelkészi értekezlet 1894. 
május hó 23-án az akkor tartott rendkívüli egye-
temes közgyűlés alkalmával megalakult, már az 
akkor megállapitott irányelvekben (2. pont) kifeje-
zést nyer az a törekvés, hogy az egyetemes lel-
készi értekezleten kivül létesíttessenek egyházke-
rületi és egyházmegyei lelkészi értekezletek is s 
ezek úgy egymással, mint amazzal is szervi össze-
köttetésbe hozassanak. 

De a lelkészi értekezletek a különböző foko-
zatokon csak lassankint alakultak meg és még las-
sabban megy a szerves kapcsolat létesítése. 

A. jelen egyetemes lelkészi értekezleten va-
gyunk legelőször abban a helyzetben, hogy itt az 

egyházmegyei és egyházkerületi lelkészi értekezle-
tek működése felett szemlét tarthatunk. Pedig ez 
a szemle tanulságos, értékes ; noha a jelen e se t -
ben még nagyon hézagos. 

Kézdjük a tiszakerületi lelkészi értekezletek-
kel. 

A tiszai egyházkerületben a kerületi lelkészi 
értekezlet még nincs szervezve ; de az egyház-
megyei lelkészi értekezletek buzgón működnek. 
Csak az egyetlen árvái egyházmegye lelkészei 
nem tartanak még értekezletet ; a többi egyház-
megyékben néhol évenkint többször is (a brassói-
ban négyszer) tartanak a testvérek értekezletet. A 
brassói, gömöri és szepesmegyei lelkészi értekez-
let alapszabályait is bekuldötte. Az egyes értekez-
letek működéséről azonban részletes adatok nem 
érkeztek be. 

A bányai egyházkerületben sincs kerületi lel-
készi értekezlet. Szinte nem érkeztek be adatok a 
budapesti- és horvát-szlavonországi egyházme-
gyékből. A többi egyházmegyék részint jelentés, 
részint jegyzőkönyv alakjában számoltak be műkö-
désükről. 

Az arad-békési egyházmegye lelkészi értekez-
lete tárgyalta a theol. tanügyi szervezetet; a val-
lás- és közoktatásügyi miniszternek 17364 903. sz. 
rendeletét, melyben az autonomia sérelmét látja ; 
a felső-borsodi indítványt, melyhez csatlakozását 
jelentette ki ; az új népiskolai törvényjavaslatot, 
melyre nézve a kerület útján az egyházegyetemet 
felkéri, hogy követelje : 1. a népiskolai tanterv oly 
nemű módosítását, hogy ott a vallástanítás heti 3 
órában állapittassék meg, 2. hogy tanítóink fizetése 
államsegélylyel az állami tanitók fizetésével egyen-
lővé egészíttessék ki. Foglalkozott még az értekez-
let a vasárnapi munkaszünet kérdésével s annak 
legalább az istentisztelet idejére vonatkozólag az 
egész vonalon leendő megvalósítása érdekében a 
kormány megkeresését hozza a közigazgatási fó-
rumok előtt javaslatba. 

A bácsi egyházmegyei lelkészi értekezlet ha-
tározatai közül közérdekűek a következők : 1. Úgy 
a telekezet nélKüü, mint a más íelekezetbeli szü-
lők gyermekei egyházi iskolákba felveendők, köte-
lesek azonban az egyházközség által megállapitott 
„iskolafenntartási dijat" fizetni. 2. Az egyház tuiaj-
donát képező temetőkbe ott, hol községi temető 
létezik, nem engedhető meg eltemetni azokat : a) 
kik az egyházból a törvén y szab ta formaságok mel-
let kiléptek, vagy b) a kik bár nem léptek ki for-
málisan, de az egyházi temetést mellőzve, felekezet-
nélküliek által temettetik magukat. 3. Azon egy-
házi tagok, kik gyermekeiket nem confirmáltatják, 
vagy az egyházi házasságot mellőzik — presbyte-
rekül nem választandók. Az értekezlet jegyzőköny-
véből kitűnik az is, hogy a lelkészek egyházmegyei 
könyvtár felett is rendelkeznek, mely az egyház-
megye jóvoltából állandóan gyarapittatik. 



Ü bánsági egyházmegyében szoros értelemben 
vett lelkészi értekezlet nincsen, hanem az egyház-
megyei gyűlést megelőzőleg tartanak egy általános 
értekezletet, melyen világi tagok is részt vesznek 
s ott beszélik meg nemcsak a közgyűlés napi rend-
jére kitűzött, hanem más aktuális ügyeket is. 

A békési egyházmegye lelkészei az értekezle-
ten részletesen tárgyalták a theol. szervezetről 
szóló javaslatot, s megállapodásuk eredményét az 
egyházmegyei közgyűlés elé terjesztették javaslat-
képen ; tárgyalták a borsodi lelkészek inditványát 
s abbap állapodtak meg, hogy az egyházi hatósá-
gok komoly támogatásában bizva, attól várják a 
lelkészi íizetés rendezésére vonatkozó döntő lépé-
seket, és külön országos értekezlet tartását nem 
helyeslik, mert nem akarnak az egyházi hatóságok 
ellen tüntetni ; elfogadta az értekezlet Veres.József 
esperes inditványát, mely szerint az egyházi hiva-
talnokok, leikészek, tanárok, tauilók. fizetése mél-
tányosan szabályoztatnék ; az indítványt közölték az 
egyházmegyékkel pártolás és egyöntetű eljárás vé-
gett, inert igy hatásosabbá is lehet tenni a tervek 
megvalósítását, lia a fölmerült fontos indítványokat 
közlik egymással az egyházmegyék. 

A csanád-csongrádi lelkészi értekezlet a the-
ológiai rendszer kérdésével foglalkozott s a borsodi 
indítványt és békési átiratot tárgyalta. 

A pestmegyei értekezlet is több közérdekű 
kérdés felett cserélt eszmét. Igy a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek már számszerint idézett 
rendeletében, mely szerint az iskolai vagyon telek-
könyvi állapotának változása a ministernek előle-
gesen bejelentendő, — az autonomia megsértését 
tését látja. Az istentiszteletek egyöntetűvé tételé-
nek kérdését egyik tagnak adta ki tanulmányozás 
végett. A borsodi indítványhoz hozzájárult. A tani-
tók haszonélvezetében levő ingatlanoknak, a meny-
nyiben azok a tanítóra vagy iskolára volnának te-
lekkönyvezve, az egyházra való bekekelezését 
mondta ki szükségesnek ; nehogy az iskoláknak 
majdan községivé vagy államivá szervezése esetén 
az állam ezen ingatlanokra rátegye kezét. Szo-
kásban van az elhunyt lelkésztársak életrajzának 
megírása és felolvasása. Kimondták a testvérek ha-
tározatikig, hogy minden lelkész írja meg életrajzát 
az egyházmegyei levéltárban leendő elhelyezés 
végett. 

A túróci testvérek tudományos theologiai 
kérdéssel is foglalkoztak. Azt a kérdést fejtegették : 
„Vájjon a keresztség szövetség-e vagy nem ?" 
S arra az eredményre jutottak, hogy : ,.a kereszt-
ség nem szövetség, hanem az egyes embernek 
felvétele azon szövetségbe, melyet Jsten az em-
beriséggel kötött az ő egyszülött Fia a Jézus 
Krisztus által". A theologiai rendszert elfogadható-
nak véleményezték. Ajánlották a lelkész testvérek-
nek, hogy tavaszi időben egy vasárnapot használ-
janak fel arra, hogy ligyelmeztessék a szülőket és 

gyermekeket a természet iránti kötelességeikre, 
nevezetesen az élő lények és különösen a mada-
rak megkimélésére. 

Zólyomban az értekezletet istentisztelet és űr-
vacsora osztás előzte meg. Azután megbeszélték a 
theol. rendszert s azon óhajnak adtak kifejezést, 
sogy a theologus már a III. évfolyam befejeztével 
külföldi egyetemre mehessen. A zólyomi testvérek 
oly szerencsések, hogy szegényebb társaik közt 
segélyeket oszthatnak ki a tűzkárbiztositás útján 
befolyt összegből, mely ez úttal 4-45 koronát tett 
ki. A borsodi indítványt pártolták. A lelkészeket 
elhívták egyházközségeik monográfiájának meg-
írására. 

Dunáninnenröl csak a kerül, lelkészi értekez-
let jegyzőkönyve érkezett be. Ez az értekezlet a 
lelkészi értekezletek szerves összeköttetésbe ho-
zásának kérdésével foglalkozott s abban állapodott 
meg, miszerint kívánatosnak tartja, hogy az egyház-
megyei lelkészi értekezletek a kerületiekkel s 
utóbbiak az egyetemessel összeköttetésbe lépjenek 
oly módon, hogy az egyházmegyei lelkészi értekez-
letek az egyházkerületivel, az egyházkerületiek az 
egyetemes lelkészi értekezlettel közöljék-az ő mun-
kálkodásuk eredményét ; az egyetemes lelkészi ér-
tekezlet pedig az egészet összegezve adja ki röp-
irat alakjában és közölje az összes lelkészekkel. 
Még a külmissió segélyezése és a belmissió ügye 
foglalkoztatta az egybegyűlteket s végül kimondot-
ták, hogy a jövő évben a diakonissa ügy képezze 
úgy az egyházmegyei, uiint a kerületi értekezletek 
tanácskozási tárgyát. (tolyt. köv.) 

Tudnivalók 
A kir. igazságügyminiszteriumnak egy felme-

rült ügyből kifolyólag alkalma volt a kir. belügy-
minisztériummal egyetértve kijelenteni, hogy a 11a-
zarénus vallástelekezetnek vagy gyülekezetnek in-
gatlan szerzésére vonatkozó okiratát a törvényha-
tóság első tisztviselője (alispán, polgármester) az 
1895 : 43. tc. 9, §-a értelmében a bemutatási zára-
dékkal el nem láthatja s ennek folytán a nazaré-
nus vallásfelekezet vagy gyülekezet e minőségben 
ingatlant még imaház emelése céljából sem sze-
rezhet, és a közigazgatási hatóság az ilyen célra 
szolgáló imaház emeléséhez az engedélyt sem ad-
hatja meg; mert az 1895 ; 43. tc. 9. §-a értelmében 
csupán a törvényesen elismert vallásfelekezeteket 
illeti meg az ott felsorolt célokra szolgátló ingatla-
noknak bizonyos meghatározott korlátok közt való 
szerzésére vonatkozó jog. (29,1031894 I. M. sz.) 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

M. Gy. L. L. Köszönettel vettük ; a legköze-
lebbi számokban megjelenik. — Fr. L. H. J. Kö-
szönettel vettük; elég jókor is érkezett, de kiszo-
rult. — St. Gy. Az ígért számokat e számmal együtt 
postára adtuk. 
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a „ R E K O R D " 55$! 
festészeti müintézet a k i -

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

den tájáról. 96—20—12 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj-, aqua re l l - és p a s t e l l f e s t é s b e n f énykép után 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

Legfinomabb kivitelű Blcm-, Platin-
és k r é t a r a j z ára 5 ko rona 

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

„ f ^ O R D " f e s t é s z e t i r q ü i n t é z e t 

B u d a p e s t , VI I . , R o t t e n b i l í e r - u t c a 46. 

P á l y á z a t . 

A tótkomlóst egyházban megüresedett Botka-
féle 

t a n í t ó i 

hivány állomását, melynek jövedelme mintegy 1250 
k. a tanitóválasztási szabályrendelet 32. §-a értel-
mében helyettessel töltöm be, „aki, ha ellene egy 
év alatt egyházi vétséget (EA. 324. §.) nemjelente-
nek be, az egyházközség élethossziglan alkalma-
zott tanítójának jelentendő ki." 

A tanítás nyelve magyar és tót. Jelentkezések 
december 31-ig esperesi hivatalomnál adandók 
be a szükséges iratokkal fölszerelve. 

Orosházán, 1904. dec. 1. 
Veres Józse f 

121 1—1. esperes. 

m m s m m m s s & S K m m m ^ » 
Üzletem fennállása a la t t 116 ev. ref. egyháznak szolgáltam Biankámmal. 

ízat 
a gyomai ág. h. evange l ikus e g y h á z 

lelkészi állására. 
Szolgálati nyelv: német, magyar. 
Javadalom : 
1. Szabad lakás. 
2. Evi 940 kor. 56 fillér. 
3. 42 hold szántótöld (1200 -öles) és egy 

zsellérföld használata. 
4. Stólák : 

a) Esketés 2 korona. 
b) Prédikációs temetés 2 korona. 
c) Énekszóval való temetés könyörgéssel 40 

fillér. 
d) Keresztelés és avatás 70 fillér. 
e) Urvacsora-ösztáskor és a sátoros ünne-

peken offer tórium. 
E jövedelem esetleg annyiban szenvedhet 

— de előnyös — változást, hogy az egyház a föld 
használatát 1446 koronával megváltja s a lelkész 
fizetését — nem számítva a stóla-jövedelmet — 
2400 koronára kiegészíti. 

A kellően felszerelt folyamodványok alulírott 
esperes hivatalába dec. hó 18-ig küldendők. 

Békéscsaba, 1904. november hó. 

Dr. Zsi l inszky Endre Csepreg i György 
egyhm. felügyelő. 120 .2 -2 arad-békési esperes. 

O r g o n a é p í t é s z e t i m ű t e r e m 

Debrecenben 
Darabos-utca 7. sz. a. (a Collegium mellett). 

FENNÁLL 1893. ÓTA. 

Teljesen e célra épített házamban készítem a 
mai kor legtökéletesebb vívmánya szerint bármüy 
kivitelű új orgouákat s azokért a legmesszebb-
menő jótállást vállalóul. 

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

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

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

teljes tisztelettel 

Kerékgyártó István 
33. 12. orgona készítő. 

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



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

harang, érczöntődéje, szivattyugyára 

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

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 4 0 % 
súlg és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitűnő jó hang és t a r t ó s s á -
gáé r t 10 cvi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fe l -
tételek ! 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelések és 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak forgatható vasszereíésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély /elülfi-
zetés mellett aj harangokkal való be-
cserélésül:. 
Bővebb felvilágosítás és képes á l lapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 

m 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárot t . 
ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. = = = = = 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerü. lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tart kis-| 
sebb nagyságú uj ésl 
átalakított templom j 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
amint átalakításokat, javítást, hangolást mérsé-i 
kelt árak mellett az ország bármely részében 
! gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
112. 15-3. 

* 
Az 1902. évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá- ^ 
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

M # 
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•M 
M 

* 
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M 

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
első délmagyarországi = 

orgona-épitő műintézet 
(villamos üzemre berendezve 

Temesvárott. 
Szá l l i t k i tűnő , l e g ú j a b b 

r e n d s z e r s z e r i n t k é s z i t e t t 

pneumatikus 
r 

I : g 

Qj Ahm Qj 

bármily nagyságban 

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

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* 
» 
» * * 
» 
^ 
& & 

* * 

fr 
Az 1893. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-

mei kitüntetve. 27—26 & 

baktai EGRY FERENCZ 
harangöntö 

K i s - G e i ő e z , Ungmeg}*e. 
Ajánlom harang-
öntö mähe! gé-

mét, amely legré-
gibb és legjobb 
hirnevü az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

T ) 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r j e g y z é k e t kérni ! 

Kivonat az elismerő iratokból: 
Bizonyitváuy. 

A jó bornak nem kell cégér, tartja a közmondás» 
ez alkalmazható az Egry Ferencz által a nagy-tárkányi r. 
kath. egyház részére öntött harangjára is, mert e harang 
oly szép, kellemes hangú, kiállítása oly hibátlan, hogy 
mindenki előtt önmagát dicséri stb. 

Nagy-Tárkány. (Zemplénm.) 
Lahocsinszky Adolf, 

ik- le lkész. 



Minden család pénzt takarit ! ! ! 
Remek 6. szem. ká-
vés készlet minden 

szinben csak 
95 kr. f, 1-40 f. 19 0 

Finom ajour 6 szem. 
kávés készlet min-
den szinben csak 
f. 2-20 f .2-90 f. 3 45 111. 26—5. 

Remek 6 szem. vászon 
Damaszt Garnitúra 
csak f. 2.10 f. 2.90 

f. 3 . 4 0 f. 3 .90 

Szép mintázott vá-
szon törülköző 6 
drb. csak f. 1.25 f 
1.72 í. 1.90 f. 2.10 

30 rőfös vég 
csodavászon csak 

f. 3 65. 

30 rőfös vég bőr-
vászon csak 

f. 4-15 

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f. 4-95 

30 rőfös vég 
Gyöngy vászon 

csak f. 54.5 

30 rőfős vég rum-
burgi vászon csak 

5.60 

30 rőfös vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6.40 

50 rőfös vég bőx-
vászon 

csak 8-25 

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9'45 

50 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak f. 10-40 

30 rőfös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4-65 
30 rőfös vég R. Chif-

fon csak f. 5.40 
30 rőfös vég R. 

R. Chiffon vászon 
f. 6.85 

3 rőfös vég csikós 
kanavász 

csak f. 3 25 

30 rőfös vég csikós 
és koczkás I-ma ka-

navász csak 
f. 4-55 

30 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f. 5'40 

35 rőfős vég 
kanavász kü-

lönlegesség csak 
f. 6 4 0 

30 rőfös vég fehér 
csikós '-sinvat ágy-
huzatra csak f 6.35 

30 rőfös vég virágos 
fehér csinvat 

ágyhuzatra csak 
f. 7-40 

Remek női ing 
vászonból, kézi hím-

zéssel csak 
85 kr. f. M5 f. 1-55 

Remek női Chiffon 
ing schweizi him-

zéssel csak 
f. MO f. 1-42 f. 1-74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-
lasztékban csak 

98 kr . f. 1-25 f.1'56 

Remek nőr chiffon 
nadrág csak 90 kr, 

f. 1-18 f. 1-45 

Remek Chiffon alsó 
szoknyák himzéssel 
csak f. 1.35 f. 1.75 f. 

2,25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szok-

nyák csak 
f. 1-65 f. 2-15 f. 3 -22 

Varrás nélküli vá-
szon lepedő 2 mtr. 
hosszú és 1 Ys uiti-

széles csak 
92 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászon lepedő 
2 mtr hosszú, 1 ,/2 
mtr. széles csak 

f. 1-05 

Nemzetközi keresk. ügynökség 
B u d a p e s t , K e r e p e s i - u t 65. sz. i .e. 

Remek sel vem Clotli 
paplan minden szin-
ben csak f, 3.95 

Remek Caschmir 
paplan minden szin-

ben csak 
f. 3-55. 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
Raktár : Budapest, V., Lipót-körut 15. = 

Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat 
Benzin- motoros eséplökészletek. 

2—50 
lóerőig 

25 25—22 
Malomépitészet : hengerszékek, minden e szakmába vágó KülÖnleqeSSéq \ Legújabb szerkezetű csavaros 

L £ép gyártása. Teljes mümalmiberendezések. _ és szabad, víznyomású borsajtók 
Osborne D. M.-féle v ilághirü 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 zá ró l agos képv i se lősége . * Kívánatra minden szükségletre külön költségveté 


