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Méllóságos és Főtisztelendő egyházkerületi 
közgyűlés!

Midőn ezen szép és nagy múltú Egyházkerület 
megtisztelő bizalmából múlt év október hó 18-án 
felügyelői székemet elfoglaltam, igyekeztem világosan 
feltüntetni és vázolni azon irányeszméket, melyek 
engem felügyelői munkásságomban vezérelni fognak.

Rámutattam egyházunknak általánosan ismert 
súlyos helyzetére, legsürgősebb teendőinkre, és ki
fejtettem abbeli meggyőződésemet, hogy e nehéz 
helyzetből Istennek segítsége mellett csak úgy fogunk 
kibontakozhatni, ha «a b e l s ő  e g y h á z i  é l e t  
e r ő f o r r á s á t  e g y e d ü l ö n m a g u n k b a n  fog
j u k  k e r e s n i . *

Ma már Főtiszt, egyházkerületi közgyűlés, elérke
zettnek tartom az időt arra, hogy az akkor és más
kor is hangoztatott és Önök által helyeselt eszmék 
és e l v e k  g y a k o r l a t i  k e r e s z t ü l v i t e l é r ő l  
gondoskodjunk; a tettek nehéz, göröngyös útjára 
térjünk, és komoly munkával elhárítani igyekezzünk 
mindazon akadályokat, melyek az egyházat magasz
tos hivatásának teljesítésében tehetetlenné teszik.

Azt gondolom, abban mindnyájan egyetértünk, 
hogy a régi hitbuzgóság apad, hogy az egyházi 
kötelékek lazulnak ; a népek közerkölcse pedig, mely

minden ország legbiztosabb támaszát és talpkövét 
képezi, romlásnak indult!

Bölcs államférfiak, mélyen gondolkodó bölcsészek 
és nagynevű egyházi férfiak kezdik keresni azon 
ijesztő jelenségeknek nemcsak okait, hanem orvos
szerét is; mert ösztönszerűleg érzik, hogy ez úton 
a közélet és az emberiség egy nagy válság felé 
rohan.

Látják és fájlalják a kulturbölcsészeti világnéz
etnek túlságosan anyagias irányzatát, a politikai és 
szocziális kérdésekben az ethikai elvnek könnyelmű 
mellőzését; az emberi ész és értelem felfuvalkodása 
mellett a valláserkölcsi érzelmeknek fokozatos gyen
gülését, és mindazon ideális elvek elhalványulását, 
melyek eddig a keresztény czivilizácziónak alapjait 
képezték.

Ezen jelenségek minket is méltán gondolkodóba 
ejtenek. Mert az  e m b e r i s é g  h a l a d á s a  v a g y  
h a n y a t l á s a  a t ö r t é n e l e m  t a n ú s á g a  s z e 
r i nt ,  m i n d e n k o r  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n  
ál lot t  a v a l l á s e r k ö l c s i  mozz a na t ok  e m e l 
k e d é s é v e l  és  h a n y a t l á s á v a l .  A czivilizáczió, 
a tudomány — a mint Róma és Páris példái mutat
ják — bármily tiszteletre méltó fényes eredménye
ket és alkotásokat képes felmutatni, önmagában sem 
az élet, sem a társadalom problémáit nem képes 
megoldani.

Mély belátású fejedelmek éskormányférfiak naponta 
tapasztalják, hogy a legtökéletesebbnek hitt alkot
mányok, parlamentek és társadalmi intézmények 
ingadozókká, bizonytalanokká és tarthatatlanokká
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válnak, mihelyt az emberek érzelmeiben, jellemé
ben, becsületességében, szóval ethikai értékében meg
bízni nem lehet.

Azt hiszem, ennek bizonyítására nem kell pél
dákat idéznem. Hiszen majdnem minden nap meg
hozza az ezt a bizonyító és a becsületes lelkeket 
méltán megdöbbentő eseményeknek hírét.

Hiszen az alkotmányos élet kezdetén, a közjogi 
harczok mellett az alkotási vágy és a beruházási 
szükség anyagi zavarokba keverte az országot, 
melyekből csak újabb időben bírtunk kibonyolódni. 
Az anyagi érdekek túlságos ápolása mellett háttérbe 
szorultak a szellemi érdekek; a minek végzetes 
következményei lettek a társadalomnak minden 
rétegeiben!

Az időközben felmerült szocziális bajok rombo- 
lólag hatottak népünk kedélyére. Számtalan politikai 
és oly irodalmi befolyás érvényesült, mely a nép 
józan értelmét megtévesztette, kedélyét megmérgezte, 
vagyonát megrontotta és valláserkölcsi érzelmeit el- 
tornpította I

Új törvények, új eszmék, új kötelességek, új 
terhek, új vágyak és élvezetek keletkeztek, melyek 
szintén kedvezőtlenül hatottak a nép egyszerű erköl
cseire, szokásaira, egész életmódjára.

Azon vettük magunkat észre, hogy a nép leg
természetesebb és legmegbízhatóbb vezéreinek, az 
egyházi és községi elöljáróknak tekintélye és befo
lyása megcsökkent. Az áldozatkészség általánosan 
lelohadt, a társadalmi tevékenység elernyedt s min
denki az államsegélytől várta boldogulását. Az anyagi 
haszon és mértéktelen élvezet-hajhászatból követke
zett, hogy a községekben az iskola és templom épületei 
elhanyagoltattak, — és a míg a nép művelésére és 
az Isten imádására egy-egy iskola vagy templom 
nagynehezen felépült, addig a szórakozásra, mula
tozásra és erkölcsi romlásra alkalmas korcsmák 
nagy számmal és fényes berendezéssel tömegesen 
emelkedtek. És a míg amazokban a látogatók száma 
évről-évre fogy, addig emezekben napról-napra ijesztő 
módon szaporodik. Az alkoholismus háborítlanul foly
tatja romboló munkáját. Az állam és egyház közös 
alapját képező családok anyagilag és erkölcsileg pusz
tulnak, a vadházasságok szaporodnak; felbomlik a 
lelki béke és romlik a vagyoni jólét. Hiába nézünk 
mentő eszközök után. A világi törvény nem jön a 
lelkész segítségére, nem bünteti a kicsapongót, nem 
választja el a vadházasokat, nem fenyíti az isten- 
káromlást, nem védi, nem segíti a szülők és a lelki- 
pásztorok tekintélyét.

Mit csináljon a Krisztus evangéliumát hirdető 
lelkész, mikor az Isten igéjének hatását lépten-nyo- 
mon ellensúlyozza a politikai és szocziális szóno
koknak és lapoknak egész serege, a kik és a melyek 
a béke és szeretet helyett a szeretetlenség és gyü- 
lölség tanait hirdetik, utczasarkon és szobában, 
egyleti és társulati helyiségekben ép oly szenvedé
lyesen, mint lelkiismeretlenül ?

Csoda-e, ha ily körülmények között a minden 
szenvedélyes hang iránt fogékony népünk hitében 
megtántorodik ? Csoda-e, ha lelki vezetői iránt, a kik 
alázatosságra, munkásságra és erényre oktatják, el- 
hidegül — és azokat kezdi vezéreinek elfogadni, a

kik szenvedélyeinek, tudatlanságának és hiúságának 
hízelegnek ?

De nem folytatom tovább az életből merített ily 
képeknek festését. Önök ismerik azokat épen úgy, 
mint én.

A kérdés az: mit kell tennünk az ily állapo
tokat előidéző okok és tényezők megszüntetésére és 
mit kell tennünk a régi hitbuzgóság, a munkásság 
és áldozatkészség felköltésére?

E kérdésre nézve már eddig is sok véleményt 
és sok komoly fejtegetést hallottunk. De én azt 
hiszem, hogy hasonló bajok gyökeres megszünteté
sére csak egy mentőeszközünk van : a k o mo l y ,  a 
c z é l t u d a t o s  és  t e r v s z e r ű  e v a n g é l i u m i  
m u n k a !

Ismétlem azon erős meggyőződésemet, hogy a 
belső egyházi élet erőforrását önmagunkban' kell 
keresnünk; meg kell barátkoznunk azon kegyetlen 
alternatívával, hogy vagy dolgozunk mindnyájan 
komolyan és kitartóan, vagy elveszünk!

Bele kell markolnunk a koreszmék és anyagi 
viszonyok által előidézett bajok tömkelegébe és szembe 
kell néznünk bátran mindazon nehézségekkel, melyek 
az egyháznak áldásos működését megakadályozzák; 
személyes érintkezés útján gondoznunk kell a rossz 
benyomásoknak kitett és e l h a g y a t o t t  népet.

Tudom én azt, Főtisztelendő egyházkerületi köz
gyűlés, hogy nincs nehezebb feladat, mint az álta
lános tespedésből való kiemelkedés; mert minden 
sülyedés, minden tespedés az általánosan elterjedt 
rossz gondolkodásmódnak a következménye.

A gondolkodásmódokat pedig egyszerre megvál
toztatni és megjavítani nem lehet. Ez csak fokoza
tosan és lassan történhetik meg, az emberi lélek 
törvényei szerint, az alvó öntudat felébresztése s 
ennek alapján a cselekvésnek jobb irányba való 
terelése által.

Azt is tudom, hogy egyetemes áramlatokkal sem 
egyes ember, sem egyes felekezet nem képes meg
küzdeni. Ahhoz, hogy a kellő eredmény létrejöhes
sen, igen sok tényezőnek kell összeműködnie. Vala
mint egy kert felvirágoztatásához nemcsak jó kertész, 
hanem jó föld, meleg napsugár és kedvező egész
séges légkör is kívántatik: úgy a mi ev. egyházunk 
felvirágoztatásához is nemcsak jó lelkészekre és lel
kes tanítókra, hanem a jó és nemes eszmék iránt 
fogékony hívekre, az isteni hatalmat képviselő orszá
gos közhatalmak támogatására és a légkör gyanánt 
ható társadalomnak segítő munkájába is van szükség.

Mindezen tényezőket bele kell vonnunk az ál
teremtés és reformálás nagy munkájába; mert csak 
ezeknek e g y ü t t e s  k ö z r e h a t á s á t ó l  v á r h a t 
j u k  a z  ó h a j t o t t  c z é l  e l é r é s é t .  A kezdemé
nyezés azonban az egyháznak — mint pár excellence 
valláserkölcsi czélú testületnek a kötelessége.

Mennél általánosabb az erkölcsi romlás, annál 
több hatalomnak kell ellene is szövetkeznie. Mennél 
nagyobb az igazság eltiprására való törekvés és a 
régi pogány világra emlékeztető hypothésis: annál 
erélyesebben kell ellene küzdenünk. Mennél több 
külső csábításnak, csalásnak, kisértésnek és félre
vezetésnek van kitéve a nép s mennél gyakoriab- 
bak a családi élet tisztaságát megfertőztető bűnök



s az emberi érzést sértő gazságok és gyilkosságok 
drámái: annál határozottabban kell követelnünk az 
államokat és családokat fentartó e t h i k a i  e l v e k 
nek érvényre emelését és védelmét az összes egy
házi és világi hatalmaktól egyaránt. Mert a világ 
Isten nélkül, társadalom erény nélkül, országok tör
vény, jog és igazság nélkül, vallások hit, remény 
és szeretet nélkül nem létezhetnek.

Mindezek, uraim, nem új eszmék; nem is nehéz 
feladat ezeknek igaz voltát bebizonyítani. De min
denkor nehéz volt és nehéz ma is, ezen e s z m é k 
nek a g y a k o r l a t i  é l e t b e n  v a l ó  é r v é n y e 
s í t ése .

Épen azért óhajtom, hogy a gyakorlati élet nehéz
ségeivel próbáljunk megküzdeni az egyházi téren is, 
Óhajtom, hogy lelkészeink, a kik eddig az egyházi 
élet szokott keretén kívül nem igen bajlódtak szo- 
cziális problémák megoldásával, ezentűl mélyebben 
belenyúljanak a közélet minden oly mozgalmaiba, 
melyek népünk valláserkölcsi életét érintik. Ezt téve 
meg fognak győződni arról, hogy azok leginkább az 
evangélium elvei szerint lesznek alaposan megold
hatók.

Örömmel látom, hogy néhány testvérünk már 
erélyesen hozzá látott az alvó lelkek felébresztésé
nek nehéz munkájához. Szívesen konstatálom, hogy 
itt-ott a védelem és építés eszközeit alkalmazásba 
hozzák. Bibliai estéket, vallásos felolvasásokat, legény- 
egyleteket, irodalmi és jótékonysági, mértékletességi 
és erkölcsnemesítő társulatokat szerveznek. De ezen 
üdvös munkának csak akkor lesz látható ered
ménye, ha á 11 a 1 á n o s sá, egyetem essé  v á l i k ;  
ha híveink lelke megtermékenyül evangéliumi esz
mékkel és a munkás szeretet-gyümölcseit fogja meg
teremteni minden gyülekezetben.

És ez nem lehetetlen. Csak erősen kell akar
nunk, s állandóan és czéltudatosan dolgoznunk. 
Tegyük meg kötelességünket, mindenki a maga helyén, 
legjobb tehetsége szerint. Tegyük híveinknek köz
meggyőződésévé, hogy a tisztességes haladásnak és 
boldogulásnak nincs más útja, mint a becsületes 
munka! . . .

Lu t he r
a wormsi birodalmi gyűlésen.

Szemem káprázik, lelkem elfogul;
Én a szerény, egyszerű szerzetes, 
Megállhatok-e itt ezen teremben,
Hol fejedelmek, bölcsek, püspökök,
S előkelőségeknek ezrei
Fényben, pompában ülnek körülöttem?
övéké kincs, bölcseség, hatalom,
Szavokra meghajol a félvilág,
S én egy kis pont csak, egy parány vagyok, 
Parány, de a nagy Isten eszköze.

A hatalom parancsszavára jöttem 
Ezen gyűlésre. Azt mondják: hibás vagy,
«Mértéktelen fűtötted a kazánt.»
Lehet, hibás vagyok; de győzzetek meg 
Minden kétséget kizáró okokkal,
A Szentírásból győzzetek meg engem,

S kezemet számra téve, hallgatok.
Hibás vagyok tán; de nyugtassatok meg,
Oh csöndesítsétek le a vihart,
Mely keblemben tengerként háborog,
S áldásom száll reátok s hallgatok !

Mióta kedves jó barátomat 
Mellettem a villám sújtotta le,
Keresem, folyvást keresem az Istent,
S a Bibliában megtaláltam öt,
Hozzá vezérelt Uram Jézusom,
Mert Ő az út, az igazság s az élet.
Keresem, folyvást keresem a békét,
Lelkem nyugalmát, így kiáltva fel:
Mit cselekedjem én, hogy üdvözüljek?

Oh hajnalcsillag, kit hitem szemével 
Fölismertem sötét ösvényemen:
Hints fényt, szivembe most, most, Jézusom,
S adj enyhet, békét háborgásaimban;
Mert szörnyű háború dúl a szivemben 
És fenekestül felforgatja az t!
Érzelmeim, e hánykódó habok 
Majd szédítőn ragadnak a magasba,
Majd meg örvénylő mélységekbe vetnek.

Hű fia voltam egyházamnak eddig:
Hű lenni hozzá: vágyam ezután is.
Megverne Isten, hogyha leszakadnék 
Az anyaszentegyház hű kebeléről;
Dajkálgató édes anyánk az egyház.
Óh, átkozott, ki hozzá hűtelen,
Nem lelne nyugtot sem földön, sem égben,
És hogyha egykor végórája üt,
A föld kidobná, ég be nem fogadná.
Légy hű — így szól az Isten — mindhalálig, 
S néked adom az élet koronáját!
S én hű vagyok. Én hű leszek. De hű csak 
A Krisztus egyházához lehetek,
S a mai egyház nem a Krisztusé,
Kiforgatták azt a fundamentomából, 
Roskatagok már Sión falai.

Szél zendül, hallom zúgó riadását,
A Szentléleknek titkos szele ez,
Mely emberi, ó-épületre csap,
Hogy szétomoljon mindenik köve,
Mely bitorolja az egyház nevét.

Szél zendül, hallom zúgó riadását,
A Szentléleknek titkos szele ez :
Új lelket öntni kész az emberekbe.
Nem új egyházat épít ez a Lélek,
S nem új tant hirdet, óh nem, mert ha égi 
Angyal hirdetne is más tudományt,
Mint a melyet a Krisztus hirdetett:
Szól az apostol ajka: légyen átok!

A régi egyház épül fel újonnan 
A Szendétektől, egyházunk, a melynek 
A fundamentoma s szegletköve 
A Jézus Krisztus, mindörökre 0.
A régi tan, a régi hit, a régi 
Krisztusi élet vár feltámadásra,
S feltámad, mert az Isten úgy akarja ; 
Feltámad, mert a Krisztus tudománya 
Létek és étet, Istennek hatalma 
Minden hívőnek üdvösségire.
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Keresem, folyton keresem az Istent,
S a hagyományban nem találom Ot.

Keresem, folyton keresem a békét, 
Lelkem nyugalmát s üdvösségemet,
És keresem embertársim nyugalmát, 
Testvéreimnek üdvösségit is,
De itt e bűnbocsátó czédulák,
Melyek Isten kegyelmét káromolják,
S a bűnös lelket kárhozatba döntik, —
E szemforgató istentisztelet,
Hol csak szájjal imádja Istenét 
A nép, de tőle távol van szive, —
E tévhit, mely tanítja, hogy a pápa 
Péter utóda, Krisztus helytartója 
Holott az Üdvözítő megígérte,
Hogy szent igéje által Ő velünk 
Marad mind a világ végezetéig:
Mind e sötét tévelygés, babona,
Vakhit, hitetlenség s rossz akarat 
Homályba vonták Krisztus tudományát, 
Eloltották égő szövétnekét 
És elásták a rejtett drága kincset 
És véle el, a boldogságot is.

Az Istennek kell engedelmeskednünk, 
Inkább, hogy sem mint gyarló embereknek. 
Nem is vallás, nem a Krisztus vallása,
Mit most az egyház elferdítve hirdet; 
Alkalmas ugyan a test-hizlalásra,
De mit ér ez, ha elsorvad a lélek?

Kezemben a Könyv, a szent Biblia,
Belé merültem s bűnös lelkemet 
Megmostam a Bárány vérében, íme,
A lelkem tiszta s mint a hó, fehér.

Kezemben a Könyv, a szent Biblia, 
Levelei közt béke lengedez,
Gyümölcse oly tápláló, mint az alma — 
Óh kóstoljátok az Urat, mily édes!

Tüzet hozott Krisztus Urunk az égből,
E tűz lelkemben is meggerjedett,
S nincs gát, nincs akadály egész világon, 
Hogy e szent tűz ne terjedjen tovább, 
Elégetvén bűnök töviseit.

Nem látjátok, világa mint ragyog? 
Burkából kitündöklik az igazság,
Csak hit kell hozzá, a lélek szeme 
S már a fényes mennyország int felétek.

Nem érzitek e szent tűz melegét? 
ím, megjelent az Istennek szerelme,
Hevít, gyújt, éget és nagy czélra sarkal 
E szeretet,, mindent átölelő.

Kezemben a Könyv, a szent biblia.
E Könyvből írtam minden könyvemet,
És könyveimben holt betűk között 
Élő hitem, lelkiösméretem,
Életem, üdvöm lüktet szív gyanánt.

Mit vonjak vissza? Semmit, semmit én! 
Csak rakjátok a máglyán a tüzet,
Mint Húsznak raktátok száz év előtt,
— Próféciád, Húsz, a máglyán betölt,
Te mondád: megsütitek a ludat,
De a hattyút meg nem süthetitek,
S e hattyú Luther lelke és az Ige —
És gyújtsátok rám az egész világot,

Porhamuvá égessetek el engem,
És hamvamat szórják szét a szelek:
E tüzet itt, lelkemben és e Könyvben,
Ezt az örök szent igazságot itt 
El nem égeti földi hatalom,
Mert a nagy Istennek hatalma ez 
Minden hívőnek üdvösségire.
Lélek e tűz, élő és éltető,
Az örök istenség szikrája ez,
A lelket nem, óh nem lehet megölni!

Én szemeim belátnak a jövőbe,
A születendő századokba is :
Még tévelyegni fog a vak világ 
Soká, soká, óh de minél tovább 
Tévelyeg a világ s úszik bűnében 
Annál epedőbb vágyban ég a lélek,
Hogy megtisztuljon, mint. arany a tűzben, 
Levetve minden salakot magáról.

A lelkeket tisztító égi tűz 
Te léssz, Krisztus Urunknak tudománya.
Új életnek szülője a világon,
Új, tisza, boldog életnek szülője,
Midőn mint nap a harmatot feliszsza, 
Minden könyüt, búgond, bűn könyeit 
Áldón, szelíden felcsókol a vallás,
A föld az ég felé emelkedik,
S az ég a földre édesen hajol,
Mert Isten megbékél az emberekkel,
S megkönyörül megtért gyermekein 
Jó Atyaként, Egyszülött Fia által. 
Bilincsben, máglyán, vérpadon, kereszten 
Én mindig újra szítom a tüzet,
És így kiált végső lehelletig
Ez a jk : Erős várunk nékünk az Isten!
Dicsőség a magasban Istenünknek!
Itt állok, másképen nem tehetek,
Isten engemet úgy segéljen! Ámen!

S á n th a  K á r o ly .

A ki Isten nélkül akart élni.
— Elbeszélés. —

II.
Pál Ferencz egyike volt a falu legjobb módú 

gazdáinak. Apja az első gazda volt a faluban s 
így mindegyiknek elég jutott. Pál Ferencz előtt a 
felekezetnélküliség tanai, a melyekről a korcsmái 
jövevény szónokolt, nem voltak már újak; mert ő 
neki katona korában egyik társa, a kivel nagyon 
sokat volt együtt, egy és más olyan dolgot beszélt, 
a mit talán ő maga sem értett, de a mi épen elég 
volt arra, hogy különben józan gondolkozású fejét 
egészen megzavarja. Az igazság látszatával bírtak 
ezek az eszmék s épen azért voltak oly veszedelme
sek, mert úgy hasonlítottak az igazsághoz, mint a 
hamis gyémánt a valódihoz, hogy úgyszólván alig 
lehet megkülönböztetni; de míg a gyémánt szilárd, 
kemény kő, a mely ellenáll mindennek, addig az 
utánzat csak hitvány kavics. Hányán vesznek ily 
hitvány kavicsot gyémánt helyett! így volt Pál 
Ferencz is. Egész áhítattal hallgatta katona pajtása



13

beszédeit és azt, a mit az az ő kis újságaiból fel
olvasott s meg volt győződve arról, hogy mindaz, a 
mi ott írva van, szent igazság. Fel is tette magá
ban, hogy mihelyt visszatér a falujába, ő is fogja 
hirdetni mindazt, a mikkel társa a fejét telebeszélte. 
De bizony mikor visszatért, egész más dolgok fog
lalták el. Édes atyja akkortájt halt meg, osztozkodni 
kellett az öcscsével, aztán megházasodott, mert asz- 
szony kellett a gazdaságba, édes anyja már gyenge 
volt arra, hogy a gazdaságot vezethesse, elvette hát 
régi mátkáját s mindez annyira elfoglalta őt, hogy 
ideje sem volt egyébre gondolni. A katonaság alatt 
magába szedett eszmék kezdtek kipárologni a fejéből. 
Ha itt-ott tett is egyről-másról szólt, csak nevetve 
hallgatták, senki sem vette komolyan; így lassan 
leszokott róla és talán el is feledte volna már az 
egészet, ha azon a vasárnap délután nem hallja 
ismét ott a korcsmában az idegent beszélni. De 
ennek szavaira ismét lángra gyűlt a hamu alatt 
lappangó tűz s rögtön megérlelődött benne az a 
gondolat, hogy az idegent házába viszi, hogy ott 
zavartalanul beszélhessen vele. És úgy is tett. Az 
asszony ugyan kissé kétkedő s bizalmatlan arczczal 
fogadta a gazda züllött külsejű vendégét, de aztán 
nem igen törődött vele. Pál Ferencz bevitte az ide
gent a belső szobába, a ki látva, hogy figyelmes 
hallgatóra tett szert, csak úgy szórta a hangzatos
nál hangzatosabb szavakat. Elmondta, hogy ő vagyo
nos szülőknek a gyermeke, de szabad eszméi miatt 
szülei kitagadták, s ő a köteles részt, a mit kiad
tak neki, a nép javáért áldozta fel s most egy kraj- 
czár s egy falat kenyér nélkül kóborol a világban, 
hogy küzdjön a szabad eszmékért, a melyeket életé
nél is többre becsül.

A gazda vacsorát rendelt Barnának, — mert így 
nevezte magát az idegen — s egész éjfélig beszél
getett vele.

Hogy történt aztán, hogy nem, csak az Isten a 
megmondhatója! Barna, a csavargó, a ‘próféta* a 
mint ő magát nevezni szerette, ott ragadt Pál Ferencz 
házánál, először mint vendég, aztán lassan kezdett 
segíteni a gazdának, felügyelt a cselédségre, s ahhoz 
nagyon is jól értett, hogyan kell őket kordában tar
tani. Gyűlölték is valamennyien csak a gazda sze
rette, a kit megtévesztett beszédeivel s a kire nap- 
ról-napra nagyobb hatással volt. Pedig ha tisztán 
lát, észrevehette volna azt a nagy ellentétet, a mely 
Barna szavai és tettei közt van ; de ő csak a szava
kat vette figyelembe, nem jutott az eszébe, a mit 
az igazságok igazsága, a biblia mond: ‘Ne szeres
sük egymást csak beszéddel és nyelvvel, hanem 
cselekedettel és valósággal* (Ján. I. lev. 18). És a 
métely, mit Barna hintegetett szét, mind mélyebbre 
hatolt Pál Ferencz leikébe, különösen arra izgatta 
mindig, hogy lépjen ki az egyház köréből, legyen 
felekezetnélküli s ezt olyan szép szavakba tudta 
burkolni.

«Meg kell mutatni, hogy azért marad jó és 
becsületes, mert igazán az, nem pedig, mivelhogy 
az Isten haragjától és büntetésétől fél, megmutatni 
az egész falunak, hogy vallás nélkül is a legkülönb 
ember lesz a faluban, különösen annak a hitvány 
papnak!»

Itt már majdnem elárulta magát Barna; mert 
csupa bosszúból beszélt a lelkész ellen, a ki nem 
jó szemmel nézte a farkas kullogatását nyája körül 
s beszélt is e végett a szolgabiróval; de semmit 
sem tudtak kisütni, Barna igazolta magát s tovább 
is a faluban maradt, óvakodott attól, hogy mint elő
ször, nyilvánosan izgasson és most megelégedett 
azzal, hogy Pál Ferenczet szemelte ki zsákmányul, 
a kinél nagyon kényelmes dolga volt. De a lelkész
nek ezt a tettét nem tudta megbocsátani s minden 
áron azon volt, hogy bosszút álljon rajta s legérzé
kenyebben gondolta őt sújtani, ha egyik előkelő hivét 
elhódítja tőle.

Csakhogy ez nem ment olyan könnyen, a hogy 
Barna gondolta, mert bár Pál Ferenczre nagy be
folyással bírt s az elvileg egészen elfogadta az 
álláspontját, mégis nyilvánosan kilépni nem akart 
az egyház kötelékéből; nagy dolog is az, a hova 
apja, nagyapja mind tartoztak, ő egyszerre ott hagyja 
azt! Ezt a kegyeletes érzést még Barna sem tudta 
megdönteni, midőn egy véletlen esemény jött segít
ségére.

Az új lelkész, a kinek nagyon nehéz helyzete 
volt a nagy rendetlenségben maradt egyházzal szem
ben, minden áron törekedett, hogy a falu előkelőbb 
gazdáit maga köré gyűjtse s azokkal vállvetve hozza 
rendbe a dolgokat. S ez sikerült is neki, csak Pál 
Ferenczet nem tudta megnyerni, a minek az okát 
körülbelül sejtette is.

Egy vasárnap épen a templomból jött ki a nép 
s a szűk utczán egész összetorlódtak, úgy hogy Pál 
Ferencz szekerének meg kellett állni, a ki épen a 
tanyáról jött vissza. A kocsiban néhány zsák volt 
s azok tetejében játszott két gyermeke, a piros pozs
gás Feri és a szőke Juliska, midőn a lelkész a 
szekérhez ért s Pál Ferencz köszöntését fogadva, 
feddő hangon szólt:

«Bizony, Pál Ferencz uram, jobban tenné maga 
is, ha a vasárnap délelőttöt, a hogy illik, az Isten 
házában töltené, mint hogy ilyenkor a tanyára megy 
k i! Micsoda példát mutat ezeknek a fiatal gyerekek
nek itt ni, a kik vasárnap délelőtt játékkal töltik az 
időt! Félek, félek, hogy maga a rossz útra tér.»

Pál Ferencz arczát elfutotta a v é r; ennyi nép 
hallattára így beszélni vele, a falu egyik első gaz
dájával, így megleczkéztetni gyermekei előtt, a kik 
szájtátva bámultak hol a papra, hol reá!

«Ha rossz útra térek, az az én bajom lesz, — 
szólt kemény, érdes hangon, — megéltem eddig is 
az Isten háza nélkül, megélek ezután is.» S mivel 
már a torlódás oszlani kezdett, lovai közé csapott 
és gyorsan elhajtott.

Még az nap délután bejelentette a szolgabirónak, 
hogy egy felekezethez sem kíván tartozni, bejelen
tette ugyanezt a papnak is, a ki minden áron igye
kezett hatni az eltévelyedett lelkű emberre, de hasz
talan fáradság volt. Barna munkája és a sértett 
hiúság megtették hatásukat.

‘Lássa Pál Ferencz, — mondta neki a lelkész, 
— az isteni gondviselés, az Istenbe vetett hit annyi 
jónak a forrása, miért akarja magától eldobni?*

‘ Olyan dolog az csak, tisztelendő úr, — vála
szolt Pál Ferencz, — hogyha én szorgalmasan nem
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művelem földemet, nem vetek idejében, jöhet akkor 
az Isten áldása, nem lesz ottan semmi; de ha szor
galmas, iparkodó vagyok, megmunkálom a földet, 
Isten áldása nélkül is olyan rendet fogok ott vágni, 
hogy még 1» . . .

«Isten áldása nélkül nem fog az érni sem
mit. Ügy mondja ezt a Szentírás is.»

«Ej, tisztelendő úr, az én szentírásom az én lelki
ismeretem, ha azzal rendben vagyok, nem félek 
semmitől . . . »

«Pedig annak fel kellene ám szólalni most arra, 
a mit cselekedni akar! Mi lesz a gyermekeiből, ha 
úgy fognak felnevelődni? Vallásos oktatásban ugyan 
köteles őket részesíteni, ha ki is lép, de az úgy 
sem sokat ér, mert az igazi vallásos nevelés alap
ját csak otthon a családban nyerheti meg; a csa
ládban kell lenni annak a vallásos szellemnek, a 
mi aztán, mint a tiszta, éltető levegő a tüdőt, úgy 
hatja át a gyermek szivét, hogy nem is tud ellenni 
nélküle. A gyermekeire kellene gondolnia, PálFerencz 
uram !»

«Gondoskodom én róluk eleget; a fiam az első 
gazda lesz a faluban, a lányomra is lesz ám gon
dom* . . .

♦Tudja mit mond ismét a Szentírás: «Mit hasz
nai valakinek, ha mind e világot megnyeri is, ha 
az ő lelke megbüntettetik ? Vagy micsoda váltságot 
adhat neki akárki is az ő leikéért?* Isten áldja 
meg, Pál Ferencz; csak meg ne bánja, a mit most 
tett* . . .

Pál Ferencz pedig, a ki alapjában véve jó ember 
volt, már most is kezdte bánni, a mit tett. A lel
kész szavai is hatással voltak reá, de meg az a 
biró ott belül, az is felemelte a szavát. És attól is 
tartott még Pál Ferencz, mit beszélnek majd a falu
ban és mit szól majd az a szelídlelkű jó asszony: 
a felesége . . .  Az ugyan nem sok szót vesztegetett, 
csak mikor a gazda kijelentette, hogy az ő háza 
népe többet át ne lépje a templom küszöbét, sírva 
fakadt, de ezek a könyek jobban égették a Pál 
Ferencz szivét, mintha egész szóáradattal támadt 
volna reá. 2)r. Moravcsik Gyuláné.

(Folyt, köv.)

A m i szép e szép világon.

A  m i szép e szép világon,
E lenyészik, m in t az álom,
JS m ég esak nyoma sem marad.
Fényes csillagok leBullnak,
A  virágok elvirulnak,
Égen és az ég alatt.

M inden, m inden elmúlandó,
É g y  csupán a maradandó,
M int egy örök szép ta v a sz ;
M indig  fényes a világa,
Aírlian is nyit a v irá g a :
ÖB szeretet, te vagy az !

S á n th a  K á r o ly .

Két bibliai versnek magyarázatául.
Mert a kik a Krisztuséi, megfeszítették a testet szenve

délyeivel és kívánságaival együtt. (Gál. 5. 24 )
Tőlem, pedig távol legyen, hogy egyébbel dicsekedjem, 

mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak keresztfájával, ki által 
megfeszíttetett nékem a világ és én is a világnak.

Gál. 6. 14

Egyszer egy ifjú azt kérdezte egy öreg embertől, 
vajjön melyik van helyesebben mondva: A világnak 
megfeszíttetve lenni, vagy a világnak meghalni ? Az 
öreg ezt felelte: «Menj ki a temetőbe, szólítsd a 
holtakat, mondván: Holtak, keljetek fel 1 Itt a tavasz, 
az ég oly kék, a virágok illatoznak, a madárkák 
énekelnek, mindenütt csupa öröm honol!» Az ifjú 
ment s midőn visszatért, megkérdő tőle az agg: 
«Nos, mit mondtak a holtak ?»> — ‘Semmit!* vála- 
szolá az ifjú. ‘Úgy menj ismét vissza — mondá az 
agg — szólítsd őket, mondván: Holtak, borzasztó 
felleg közéig, keljetek fel s meneküljetek, hogy biztos 
födél alá jutva, eső és vihar ellen védve legyetek!*
— Midőn az ifjú másodszor is visszajött, az agg 
ismét megkérdező: «Nos, mit szóltak?* — ‘Sem
mit!* feleié az ifjú. «Akkor menj még egyszer — 
biztatá az agg — s dicsérd őket s ha nem akarnák 
meghallgatni magasztaló szavaid, gyalázd őket!* — 
‘Óh, atyám — mondá az ifjú — hiábavaló dolog 
lenne az ismét, mert hiszen ők nem hallgatnak reám 
és sem dicsérő, sem gyalázó szavaimra nem vála
szolnak.* Ekkor így szólt az agg: «Ládd, fiam, ép 
oly keveset kell az embernek a világ örömeiről és 
fájdalmáról, csalogatásáról és fenyegetéséről, dicsőíté
séről és gyalázásáról kérdezősködni és ép oly kevéssé 
kell ezekkel törődni, mint a holtak, ezt jelenti: a világ
nak megfeszíttetve lenni, vagy a világnak meghalni!»

Mi keresztyének tehát megfesztett Üdvözítőnk 
iránti szeretetünkből és tiszteletünkből testünk szen
vedélyeit és kívánságait feszítsük keresztre, feszítsük 
keresztre, feszítsük meg szivünket, nyelvünket, kezein
ket, lábainkat szemeinket és füleinket, hogy semmi 
gonoszságot ne műveljenek, — a szív semmi rosz- 
szat ne kívánjon, a nyelv rosszat ne szóljon, a 
kezek gonoszát ne cselekedjenek, a lábak vétkes 
ösvényre ne lépjenek, a szemek bűnös dolgokat ne 
kívánjanak látni és a fülek hallani.

Az ily megfeszített ember azonban nem holt, 
ellenkezőleg él ő sokáig boldogan; de jóllehet él, még
sem tehet semmit, ha utóvégre oly nagyon szeretne 
is. Nem bír megmozdulni, noha hívják, nem tud el
fogadni semmit, noha kínálják neki. Hiszen lábai és 
kezei át vannak szegezve! Nekünk keresztyéneknek 
ilyeneknek kell lennünk. Ha a világ s a rossz társasá
gok hívnak : ‘Jöjjetek!* — legyünk olyanok, mintha 
keresztre volnánk feszítve. Ha valami rossz, igazság
talan dolgot kínálnának, ne fogadjuk el, annál kevésbbé 
tegyük sajátunkká. A kezek legyenek olyanok, mintha 
felszegelve volnának. Ha a világ és a gonosz embe
rek csalogatnak vagy fenyegetnek, magasztalnak vagy 
gyaláznak avagy gyűlölnek bennünket, legyünk olya
nok, mint azok, kik sem nem látnak, sem nem hallanak
— legyünk meghalva a világnak!

Németből: Bédei Károly.
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Vezessük gyermekeinket a Jézushoz!
— Mai képünkhöz. —

Márk. ev. 10, 13—16.

Isten segítségével ismét megértük egy új iskolai 
év kezdetét. A gondos szülők gyermekei már szor
galmasan iskolába járnak. Az a szülő, a ki gyer
mekét múlandó anyagi javak miatt visszatartja az 
iskolától, gyermeke boldogságának sírját ássa meg. 
Azokat az anyagi javakat, a melyeket a gyermek 
szülőitől örököl, a mely megemésztheti, a gondvise
lés csakhamar visszaveheti, de azok a drága lelki 
kincsek, a melyeket a gyermek szülőitől örököl, a 
melyeket a gyermek az iskolában szerez, fényt és 
boldogságot árasztanak egész életére. Vétkezik a 
szülő, ha gyermekének szorgalmas iskoláztatásáról 
nem gondoskodik, de hibát követ el az a szülő is, 
a ki midőn gyermekét iskolába adja, azzal köny- 
nyelműen letesz a gyermeknevelés fontos köteles
ségéről. Ne felejtse el a szülő, hogy első sorban ő 
tartozik szigorú számadással Istennek gyermekei 
leikéért. Ma is hangzik a szülőkhöz az Üdvözítő 
komoly intése s hívogató szózata: «Engedjétek, hogy 
jöjjenek én hozzám a kis gyermekek és meg ne tilt
sátok őket, mert ilyeneké az Isten országa».

Az e r k ö l c s ö s  n e v e l é s  főczél j a:  a gyer
m e k e k n e k  J é z u s h o z  v i v é s e  és  ü d v ö s 
s é g r e  v e z é r l é s e .

Szülők, vigyétek kis gyermekeiteket a Jézushoz!
Vigye gyermekét a szülő Jézushoz a b u z g ó  

i m á d s á g  s z á r n y a i n .  Necsak anyagi javakért, 
necsak saját érdekedért szálljon imádságod áldo
zati füstje az ég felé, foglald imádságodba kedves 
gyermekedet is. Nem veszhet el a gyermek, a kinek 
boldogságáért hivő szülői szív rebeg imádságot. 
A szülő buzgó imádsága védangyalként lebeg a 
gyermek feje felett. Az imádságnak majdnem min
denható az ereje. Bizonynyal a szülőknek gyerme
kük boldogságáért elrebegett buzgó imádságára is 
vonatkozik az Üdvözítő Ígérete: «Valamit kérendetek 
az Atyától az én nevemben, megadja néktek*.

Szülők, vigyétek kis gyermekeiteket a Jézushoz 
az imádság szárnyain, továbbá az I s t e n  i g é j é 
n e k  m e g k e d v e l t e t é s e  á l t a l .  Gyomot terem 
a föld, ha nem vetnek bele jó magot. Csak gaz és 
dudva tenyészik a gyermek szivének kertjében, ha 
abba idejekorán nem hintegetik a jó magot. Hin
tegesd Isten igéjének magvait korán gyermekeid 
szivébe. Hívd el őt magaddal a templomba, hadd 
tanulja dicsérni az Urat. Családi körödben tarts 
gyakorta házi istentiszteletet, énekre és imádságra 
gyűjtögesd asztalod, mint oltár köré családodat, 
gyermekeidet. Az a gyermek, a ki megszokta szülő
jével otthon az Istent áldani, hitét a világban sem 
tagadja meg. Annak a gyermeknek, a kivel val
lásos szülője Isten igéjét korán megkedveltette, Isten 
igéje lesz törhetlen vándorbotja, a melyre támasz
kodva vészben s viharban is bizton haladhat az 
élet küzdterén.

Szülők, vigyétek gyermekeiteket a Jézushoz j ó 
p é l d a a d á s t o k  á l t a l  is. Az alma nem messze 
esik a fájától; az a szülő, a ki rossz példát ád

gyermekeinek, jó fiút nem nevelhet. Iskola és tem
plom a rossz családi nevelés káros befolyását ellen
súlyozni képtelen. A bűnös szülő gonosz példája 
örökre megmételyezi az ártatlan gyermek szivét. — 
Ep azért, szülők, óvakodjatok a bűntől, nemcsak 
saját üdvötök, hanem gyermekeitek boldogsága érde
kében is! A gonosz szülő kárhozatra juttatja magát, 
és magzatát. Boldog szülő az, a ki majdan az örök 
Biró itélőszeke elé állva elmondhatja: «Itt vannak 
Uram, a kiket reám bíztál, egy sem veszett el!

A. kőszegi ev. leánynevelő-intézet.
— Mai képünkhöz. —

Hosszú vajúdás, sok gond és aggodalom után 
végre megvalósult a dunántúli ág. hitv. evang. egy
házkerület hő vágya: készen áll s át van adva 
rendeltetésének a kőszegi ev. leánynevelőintézet. 
Bemutatjuk most olvasóinknak is.

Ha az idegen vonaton elhagyja Szombathely 
zajos, füstös állomását, északnak csakhamar gyö
nyörű látvány tárul szemei elé. A kőszegi hegyek 
azok. A kimagasló csúcson már messziről észre
vehető a szép, bástyaszerü kilátó torony, mely 
Kőszeg városának czimerét ábrázolja; ettől észak
keletre a hegy lejtőjén mint egy nagy fehér folt a 
kálvária-templom. Perczről-perczre szebb lesz a lát
vány. A hegyek körvonalai mind jobban és jobban 
kibontakoznak, míg végre ott látja az ember maga 
előtt sötétzöld- vagy kékbejátszó tölgy- és bükk
fa-erdőket, sötét gesztenyéseket, a viruló szőlő
hegyeket, s ezek szinte úgy tűnnek fel, mintha 
egyes házak udvarán nyúlnának, — oly közel van
nak a hegy tövében elterülő városkához, melynek 
keleti részén a Gyöngyös friss patakja kígyózik csil
logva tova. A városka tornyos templomai mellett 
már messziről szemébe tűnik az embernek egy 
magas, új tetejű, villámhárítós épület, de hátat for
dítva a Szombathely felől érkező szemlélőnek. Ez a 
kerületi evang. leánynevelő-intézet. Gyalog bizony, 
mérsékelt menés mellett egy kis félóra is beletelik, 
míg az ember az állomásról a hosszú Király-úton, 
Jurisits-téren s az evang. templom udvarán át a 
leánynevelő-intézethez ér. De mi az a félóra, külö
nösen ha az ember árnyékban mehet s a mellett 
csaknem mindenünnen láthatja a város felett elterülő 
szép hegyi vidéket s teli tüdővel szívhatja a jó 
levegőt!

A leánynevelő-intézet helyének megválasztása 
szerencsésnek mondható. Az evang. templom, pap
iak és iskola tőszomszédságában van s ez az egész 
házcsoport, udvaraival és kertjeivel egy kis evan
gélikus szigetet, vagy ha tetszik, fellegvárat képez.

Képünkön láthatjuk az intézet homlokzatát s 
némileg azt is, milyen épületek környezik. De nem 
lesz talán érdektelen, ha az olvasót gondolatban 
végig vezetjük az intézet helyiségein. A kapun be
lépve, a bejárattól jobbra az intézet igazgatónőjének 
szép lakása van, a hivatalos szobával; jobbra a 
lépcsőház. A földszintet a jobboldali részen a hom
lokzat felől tanítónői lakások s a természettani



16

kísérletező terem foglalják e l ; a délnek nyúló egy 
emeletes szárnyban a tágas ebédlő s a betegszobák 
vannak elhelyezve. Ezek a többi helyiségektől el 
vannak különítve s külön kijáratuk van a tágas folyo
sóról a kertbe, a mi különösen ragályos betegségeknél 
nagyon fontos. A földszinti folyosóról, a nélkül, hogy 
az udvarra kellene lépni, közvetlenül a csarnokba 
juthatunk. Szép, magas terem ez, melyben elég tér 
van arra, hogy a leánygyermekek a szellemi foglal
kozás után kellő mozgást, testgyakorlást végezhesse
nek. Mert hiszen ez is szükséges: egészséges test az 
egészséges lélekhez 1

Az első emelet az egész intézetnek legszebb 
helyiségeit foglalja magában. Itt van a homlokzat 
közép részén öt hatalmas ablakkal a díszterem, a

szép rend, csín és egyszerűség, úgy, hogy az ember
ben önkéntelenül is feldébred az a gondolat: itt 
öröm lehet tanulni!

A második emeletre érve, minden ablakon át 
gyönyörűbbnél gyönyörűbb tájképek tárulnak elénk, 
akár délnek nézünk, a hol a város zöme terül el, 
akár nyugatnak, a hol az «óház» nevű csúcs és 
szép szőlőhegyek mosolyognak le reánk, akár észak
nyugatra és északra fordítsuk tekintetünket, a hol a 
«Sziget> nevű szép utczasor s a kálvária gyönyör
ködteti a szemet; keletre pedig a katonai alreál- 
iskola hatalmas épülete terül el szép park köze
pén; mögötte hullámzatos dombvidék szántóföldekkel 
s erdőkkel. A második emelet különben a háló- 
és mosdószobákat foglalja magában. A legnagyobb

hová a növendékek reggelenként és esténként imád
ságra gyülekeznek, megemlékezve arról: minden 
munkátokat Isten nevében kezdjétek és végezzétek, 
mert tőle jő az áldás, ötét illeti a hála! Különben 
ez a terem szolgál egyúttal dolgozó szobául is. Itt 
pezseg az élet, ha vége van a tanítás idejének; itt 
készül kiki leczkéjére, ha jelt ád a néni, hogy csend 
legyen. Itt a kicsiny és nagy együtt van, egy csalá
dot képez. Ezen az emeleten van még két zongora
szoba. A zene és ének kiváló gondját képezi az 
intézetnek. Hiszen a szép zene nemesíti a lelket s 
Istent se dicsérhetjük szebben, mint ha szivünk 
mélyéből éneket zengünk szent nevének. Vajha mind
azok, a kik ebből az intézetből kikerülnek, maguk
kal vinnék azon szép énekeket a kedves családi 
körbe, hogy a vagyontalanabbak hajlékaiba s a jó
módúak díszes lakásaiban is egyaránt megszólalna 
naponként Isten dicsérete! . . .  De menjünk tovább s 
járjuk végig a szép tágas iskolatermeket. Mindenütt

hálószoba a főépület középrészén a díszterem felett 
van. Itt szép rendben, kellő távolságban 17 ágy 
foglal helyet. A gyermekekkel egy elkülönített helyen 
két tanítóné hál, hogy bármikor jelen legyenek, ha 
szükség van rájuk.

Még egyet nem említettünk fel, t. i. az épület 
legalsó részét, a pinczei részt, pedig ez is nagyon 
fontos; mert itt van a konyha és a fürdő s több 
más helyiség, mely a háztartáshoz szükséges. Itt 
is mindenütt kellő világosság és levegő. Hiszen 
akárhány házban a földszint ablakai sincsenek maga
sabban, mint a pincze ablakai.

Ilyen a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 
kőszegi leánynevelő-intézete. A tervezők és építők 
mindenre gondoltak, úgy, hogy itt jól érezheti magát 
tanító és tanítvány. Az intézet négy felnőtt leány
iskolái osztályt foglal magában s 50 növendék be
fogadására készült, de azért 70-et is könnyen el 
lehetne benne helyezni; a mellett úgy épült, hogy
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szükség esetén könnyen kibővíthető. Mindazok, a kik 
ezt az épületet eddig látták, a legnagyobb elisme
réssel szólnak róla s dicsérik az építtető bizottság
nak s építő mesternek mindenre kiterjedő figyel
mét; s mindez annál örvendetesebb, mert tekinté
lyes és hozzáértő férfiak csodálkoznak rajta, hogy

szomszédos magyar és német gyülekezetekből be- 
sereglett hívek a díszes épületei. Hogy is ne örülne 
egyházunk mindet) tagja, mikor azt mondhatja ily 
szép intézetről: ime, ez a mienk s Isten segedelmé
vel magunk hoztuk létre a szeretet filléreivel!

Pont 11 órakor megindult az ünnepi menet a

85 ezer forinton (a telket is beleértve) ilyen épüle
tet lehetett emelni.

Ez az iskola vonzotta evangélikus egyházunk tag
jait oly nagy szárhmal Kőszegre az idei kerületi 
gyűlésre : mert ez alkalommal szeptember 7-én volt 
az evang. leánynevelő-intézetnek ünnepélyes felava
tása. Az ünnepély 11 órára volt kitűzve; de már 
9 órától fogva gyülekeztek a hívek az iskola körül, 
hogy a jó alkalmat el ne mulaszszák. Megható volt 
látni, mily örömmel és büszkeséggel nézegették a

templom udvaráról; elől szeretett püspökünk, a 
helyettes kerületi felügyelővel; ezután az egyház- 
kerület, a város, a helybeli iskolák képviselői, a kor
mány kiküldöttje, a kir. tanfelügyelő s még számo
sán. A tágas nagyterem még a hivatalosokat is alig 
bírta befogadni, olyan sokan voltak. Mindenki szí
vesen osztozott örömünkben, ha nem tartozott is 
hitünk feleihez.

Mit szóljunk az intézet felavatásáról ? Imádságra 
válnak szavaink. A jó Isten engedje, hogy azok a
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mély értelmű szép szavak, melyeket szeretett fő
pásztorunk az ünneplő közönséghez, az iskolában 
működő tanítókhoz és az együtt levő leánysereghez 
intézett, mind-mind valóra váljanak! Legyen ez 
az iskola Isten házának pitvara, a minthogy külső
leg is a templom tőszomszédságábán van ! Lakoz
zék benne az Istenfélelem és a tiszta erkölcs, mert 
csak így lesz áldás ra jta ! Legyen ez az intézet 
valósággal is mindig az, a mit neve mond: evan
gélikus. leánynevelő-intézet, hogy oly nők kerüljenek 
ki belőle, kik egyházukat forrón szeretik s kik a 
bethániai Mártha szorgalmával s Mária hitével igye
keznek boldogságot terjeszteni abban a körben, a 
hova Isten helyezi őket!

Bizony mély hálával kell leborulnunk Isten előtt, 
mert ő segített mindeddig! «Ha az Úr nem építi a 
házat, hiába fáradnak, a kik azt építik; ha az Úr 
nem őrzi a várat, hiába vigyáznak az őrizők.» Az 
Úr volt az, a ki e szép munkát áldásával kisérte s 
minden veszedelemtől megóvta. Benne bízunk ezután 
is. Ő nem hagyja el nyáját, ha szavára hallgatunk 
s beszédét megtartjuk. Pröhle Henrik.

Viselj gondot telkedre!
A következő indiai példázat ránk keresztyénekre 

nézve is tanulságos;
Egy királynak volt egy gonosz fia, annyira gonosz, 

hogy már sem kérés, sem büntetés nem fogott rajta. 
Végre is halálra ítélte az apa megromlott fiát. De 
három hónapi kegyelem-időt engedett neki, hogy az 
alatt méltóképen elkészülhessen a halálhoz.

A kegyelem-idő eltelte után maga elé hivatta 
fiát a király. És lám, a fiúnak egészen más meg
jelenése volt, mint előbb. Alakja összeesett, arczán 
lelki átváltozás nyomai látszottak.

♦Ugyan mi az oka annak, fiam, — szólt hozzá a 
királyi apa — hogy ily megváltozottan jelensz meg 
előttem ?»

♦Óh atyám és királyom, — felele a fiú — hogy 
is ne változtam volna meg, holott három hónapon 
át napról-napra a biztos halált láttam magam előtt!»

«Szerencséd — felelt az atya — hogy ily komo
lyan gondolkodtál és érzületben oly előnyösen meg
változtál, ime, a büntetésedet elengedem, de vigyázz 
és igyekezzél, hogy ezen új, előnyös magatartás 
örök tulajdonod maradjon !>

♦ Királyi atyám, ez nehéz feladat rám nézve, 
vájjon képes leszek-e ellene állni az új élettel járó 
vágyaknak, kisértéseknek?*

Erre a király egy olajjal csordultig telt csészét 
adatott fiának és mondá néki: «Hordozd ezt a 
város utczáin végig. Két fegyveres követend, kik ott 
fogják levágni fejedet, a hol egy csepp olajat ki
öntesz* . . .

A királyfi engedelmeskedett; lassú, de biztos 
lépésekkel haladt el a királyi város utczáin a csor
dultig telt olajos csészét kezében tartván. Háta 
megett haladtak a fegyveresek, minden perczben 
készen arra, hogy fejét leszeljék. De a nélkül, hogy 
egy csepp olaj is kiömlött volna a csészéből szeren
csésen érkezett vissza a királyfi atyja várába.

«Ugyan, mondd csak fiam, mit is láttál a váro
son át való utazásodban?* — kérdi a király.

«Semmit, épen semmit se, felséges atyám!*
♦És miért nem, holott épen ma országos vásár 

volt? Nem tüntek-e a sokféle sátrak, árúczikkek, 
emberek, állatok szemedbe?*

♦ A mint mondám, semmit se láttam ezekből, 
mert szemem mindig az olajos csészén csüngött, 
hogy az mindig egyenes helyzetben maradjon, nehogy 
az olaj valamiképen kicsorduljon belőle. S vájjon 
nem volt-e okom résen lenni, hiszen életem forgott 
koczkán ?»

♦ Kedves gyermekem, — mondja erre a királyi 
apa — fordítsd hasznodra a most szerzett tanulságot! 
A mint az olajos csészére, úgy viselj gondot lelkedre 
is ! Gondolataidat ne az elmúló hiábavalóságokra, 
hanem az örökkévaló felé irányítsd! Ezen nemes 
gondolkozásmód, erkölcsös magatartás meg fog őrizni 
a régi élet bűneitől, meg fog menteni a kárhozat
tól* . .  .

A királyi fiú ekképen cselekvők és boldogság 
lett új életének áldása.

*
Keresztyének! mondjátok csak, nem tanulhatunk-e 

mi is a megtért királyfi történetéből?
Gyermekei vagyunk mi is egy nagy királynak, 

kinek birodalma az ég és föld minden határaira ki
terjed, ezen királyi atya az Isten. Ez is bánattal és 
boszankodással látja rossz úton járásunkat, bűneink 
miatt igéjében elkárhozottak halálával meg is fenye
get. De mert kegyelmes atya Ő, ki nem akarja a 
bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen: 
kegyelmi időt enged a megtérésre a Jézus Krisztus
nak, az ő egyszülött fiának érdeméért. Szent fia 
példájában az előtte kedves utat, az igaz erkölcsi 
életet is feltárja előttünk. Mert azt akarja, hogy a 
végórán a halálban, ne tömlöczbe, kárhozatba taszító 
hóhért, de Isten angyali követét lássuk, ki a mennyei 
örömök örök boldog honába hív el. Keresztyén 
embertársam! Nem a föld bűnös örömein, gyönyö
rén csüng-e szived, szemed? Óh ne felejtsd el lel- 
kedről is gondot viselni! Az élet különféle kisértései 
között az odafenn valókra csüngjön tekinteted! 
Ne tekints se jobbra, se balra, hanem csak az Isten 
törvényére! S megőrződ szived tisztességét, már 
pedig: Boldogok, a kiknek szívok tiszta, mert ok az 
Istent meglátják! Közli: Király Mátyás.

A tiszai ev. egyházkerület határozati 
javaslatai.

a) A z állami dotáczió felemelése tárgyában.
A tiszai ev. egyházkerület a következő javaslatot 

terjesztette a többi egyházkerületek e lé :
♦Újítsa meg az egyházkerület 1895-ben hozott 

határozatát lényegében, terjeszsze fel azt az egye
temes közgyűléshez oly kérelemmel, hogy egyházunk
nak az 1848-ik évi 20-ik törvény szellemében tör
ténő állami dotáczióban részeltetése s addig is az 
alább részletezett 107,025 írtnak, mint évi több 
segélynek megszavazása tárgyában küldjön az állam
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kormányhoz s egy ült a magyar törvényhozáshoz 
indokolt feliratot. Közölje gyűlése határozatát nyom
ban a testvér-egyházkerületekkel elfogadás s az egye
temes gyűlésen hasonló eljárásnak szorgalmazása 
végett.

Egyházkerületünk (1895.) indokolt indítványát az 
egyetemes közgyűlés (1895.) többsége elfogadván, az 
állami dotáczióra vonatkozó felirat az e végből ki
küldöttek által a miniszterelnöknél és a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternél 189ö. január havában 
beadatott.

Egyetemes közgyűlésünknek ezen és 1897-ben 
ismételt felirataira válasz máig sem érkezett . . .

Újabb felterjesztés volna tehát teendő ezen jogo
san kívánhatott és égetően szükségelt 107,025 írtnak 
az államköltségvetésbe történő felvétele, illetőleg az 
egyetemes egyház állami dotácziójának az 1848-iki 
törvény szellemében biztosítása s ezzel a teljes jog- 
egyenlőségnek és viszonosságnak 51 év múltán most 
már csakugyan életbeléptetése tárgyában.

Az 1895. és ismételten 1897-ben felterjesztett 
feliratnak három fő indoka volt, a mostaninak is 
ugyanaz és annyi lesz, t. i. a szükség, a jog és a 
méltányosság.*

Itt azután ki van mutatva, hogy a magyarhoni 
evangélikus egyháznak nagy áldozathozatala, mely 
3 millió 111 ezer irtot tesz ki évenként s melynek 
«több mint fele iskolákra fordíttatott, oly czélra tehát, 
mely ev. egyházi czél ugyan, hazánkban azonban 
az állam czéljával kezdettől egy s tulajdonképen az 
állam helyett hozott nagy áldozat*.

A javaslatnak a jog szempontjából való indoko
lásából a következőket emeljük k i:

«Az 1848-iki 20-ik törvény «A hazában bevett 
minden vallásfelekezetre nézve tökéletes jogegyenlő
séget és viszonosságot* állapított meg (2. §.) s ki
mondta nyomban, hogy «minden bevett vallásfele
kezet egyházi és iskolai szükségei —- az illető hitfele- 
kezetek meghallgatásával — közálladalmi költségek 
által fedeztessenek* (3. §.).

Egyházunk sem akkor, sem azóta nem kívánta 
ezen törvény 3. pontjának szószerint történő végre
hajtását. Állam érdeke s az egyház autonómiája 
ellent mondanak annak. Megkívánta azonban s fogja 
is elvárni mindig, hogy a teljes jogegyenlőség és 
viszonosság nyerjen csakugyan már alkalmazást. 
A teljes jogegyenlőség megköveteli, hogy az állam 
egyenlő mértéket alkalmazzon az ev. egyházzal 
szemben is, a teljes viszonosság pedig megkívánja, 
hogy az eddig kiváltságos kath. egyházakkal helyes 
arányba hozassák a dotácziót illetőleg a mi egy
házunk is.

Hivatalos kimutatás szerint 235 millió frt értékű 
vagyont kapott az államtól a kath. egyház. Jogos 
tehát az a kívánság, hogy a magyar állam népes
ségének s azon dotácziónak arányában kapjon az 
ev. egyház is tőkevagyont (23 millió forint), vagy 
annak megfelelő évi átalányt (1.320,000 frtot), mely 
utóbbi esetben is még 247,000 forinttal kevesebbet 
adna az állam, mint a mennyit az iskolákra fordít 
egyházunk évente.

Jogos ezen igénye egyházunknak nemcsak azért, 
mert azt egy törvény biztosítja, hanem még azért

is, mert erre van már az államkormánynak kötelező 
Ígérete is* . . .

S végül a javaslat szerint az állami dotácziónak 
felemelése méltányossági szempontból is kötelessége 
az államnak, a mennyiben az egyház tisztviselői, 
a kik pedig «hüen munkálják az állam magasabb 
érdekeit*, nyugdíj tekintetében magukra vannak 
hagyatva s csekély 400 frtnyi nyugdíjra van csak 
kilátásuk, már pedig ők is megérdemelnék, hogy 
hűen végzett munkájukért az állam más hivatalno
kaival egyenlő kilátásaik legyenek öreg napjaikra 
nézve. «Az osztó igazság, a méltányosság, úgy szin
tén a tisztviselőknek szóló teljes jogegyenlőség és 
viszonosság megkövetelik, hogy ne tekintessenek 
mostoha gyermekeiül ezek a tisztviselők sem.* — 
De meg, míg Ausztriában lelkenként 49 kr. segélyt 
kap az ottani ev. egyház az államtól, nálunk csak 
7 krt lelkenként.

A javaslat — a melynek főpontjait t. olvasóink 
tájékoztatása czéljából közöltük — valóban alapos 
munka s megérdemli, hogy érvényesülése szempont
jából mindenki megtegye a kötelességét. A teher oly 
nagy híveinken, a szükségletek folyton szaporodnak, 
végre is tegyük latba erőinket mindenütt, hogy jogos, 
méltányos kérelmünk végre valahára méltányosan 
elintéztessék!

b) Az ev. theologiai fakultásnak Budapesten fel
állítása tárgyában.

A tiszai ev. egyházkerület a következő fontos 
javaslatot tette át a többi egyházkerületekhez meg
beszélés és véleményadás végett:

«Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy 
egy ág. hitv. evang. theologiai fakultásnak Buda
pesten, a magyar kir. egyetem körében történő szer
vezését az 1848-iki 19. és 20-ik törvény folyományá
nak tekinti. — egyetemes egyházunkra nézve jogosnak 
és a tudomány, művelődés és közélet szempontjából 
szükségesnek tartja s annak most a kir. egyetem 
rendezésekor államköltségen felállítását kívánja.

Ezen határozat a testvér egyházkerületekkel elfo
gadás végett közöltetik, az egyházegyetem közgyűlé
séhez pedig intézkedés végett felterjesztetik.»

Itt azután következik a múltban történt e téren 
való hasonló mozgalmaknak s kormányférfiaknak 
erre vonatkozó nyilatkozatainak az ismertetése s 
végül a javaslat indokolása, a melyből a követke
zőket iktatjuk ide:

* Szükség van erre a tudomány emelése, a mű
veltség biztosítása és az állami s benne az egyházias 
közéletnek egészségesebbé tétele szempontjából.

A tudomány, értékében, hatásában mind jobban 
növekvő kincs, melytől a közélet hitteljes szellem 
munkásait, a haza népének nevelőit és vezetőit nem 
szabad megfosztani. Kell tehát, hogy alkalom és mód 
nyujtassék a theologiák hallgatóinak is valláskülönb
ség nélkül a tudomány rokonágazataiba is bejutásra 
s azon magasb és szélesb látkörnek és mélyebb 
tudvágynak és felfogásnak megszerzésére, a mely 
tudomány-egyetemen kívül sehol másütt oly könnyen 
és biztosan nem nyerhető meg.

Hazánk központján a tudomány sokféle ágazatai-
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bán bányamunkásokul vállalkozó ifjaknak a tudo
mány-egyetemen találkozása s négy éven keresztül 
együtt élete, egymással, a tanárokkal való érintkezés, 
a közélet halalmasb törekvéseinek közvetlenül szem
lélete, a közélet hatalmasb nyilvánulásaiban való 
részvétel, műveltség szempontjából s művelődés indo
kából is gátat vet az önhittségnek és szűkkeblűség- 
nek, emeli a kölcsönös méltánylásnak és elismerésnek 
tudatát, melegíti a testvéries érzetet, erősíti a békés 
egyetértés kapcsait, vezetőt és irányt ad a közélet
ben összhangzatos közreműködésre. Ezen látkörnek, 
ily indulatnak és iránynak megadása, ha valahol 
hazánkban égetően szükséges. Nyelvi, vallási és tár
sadalmi szempontból széttagolt hazánkban ez az 
államnak s benne az egyháznak, kivált pedig az 
evang. egyház valójának életkérdése.

Hazánk központján egy ág. hiv. evang. theologiai 
fakultásnak a tudomány-egyetem körében szervezése 
nemcsak a tanuló ifjak, hanem maga az egyház 
szempontjából is feltétlenül jogos és elvitázhatatlanul 
szükséges. Jogos azért, mert egyházunk a történeti 
egyházak sorában önálló s mint ilyennél kell, hogy 
saját szellemvezetőinek közvetlen befolyásával men
jen az egyházi közéletben sikeres és lelkes műkö
désre az ifjú, vagyis saját egyházcsaládjában nyerjen 
egészséges, hatásában és emlékeiben az egész életre 
kiható idomítást s mint jó gyermek az atyai böl- 
cseség és anyai szeretet határozó befolyásával tudjon 
menni életútjára s haladni rajt öntudatosan, biztosan. 
Jogos továbbá azért, mert a jogegyenlőség és viszo
nosság követelménye, hogy a hol az egyiknek, ott 
legyen a másik felekezetnek is szellemi ezen gyú- 
pontja, ne adjon tehát sem az állam, sem az egyház 
azon balhiedelemnek tápot, hogy czéljaik munkál- 
hatására még a tudomány központján sem nyerhet
nek a történeti egyházak egymás mellett helyet. 
Szükséges az végül egyházunkat illetőleg azért is, mert 
egyházunk is Budapestet vallja központjának...*

E javaslatot az összes kerületek elfogadták s 
további intézkedés végett az ez évi egyetemes köz
gyűlés elé terjeszteni határozták. Vajha mielébb meg
volna neki a kellő eredménye!

J a v a s l a t
a kölcsönös ágh. ev. biztosító társulat 

létesítése tárgyában.
Az arad-békési esperesség ez évi közgyűlése egy 

igen érdekes eszmét vetett fel s ajánl a magyarhoni 
ev. egyház figyelmébe; ez t. i. az, hogy ev. egyhá
zunk egy «kölcsönös biztosító társulatot» szervezzen. 
Az erre vonatkozó javaslat körvonalait Abray Lajos 
dolgozta ki lelkesen, kiérezhető egyházszeretettel s 
az arad-békési esperesség benyújtotta a bányakerületi 
közgyűlésnek, melyet az elvileg el is fogadott s 
további intézkedés végett az egyetemes gyűléshez 
is felterjeszteni határozott.

Tájékozás végett e javaslatból kiemeljük a követ
kezőket :

« . . .  Nemzetünk legjobbjai nagy erőfeszítéseket 
tesznek az iránt, hogy a biztosítási ügyet a tisztán 
haszonra dolgozó részvénytársaságok helyett szövet

kezeti vagyis kölcsönösségi alapra fektessék. Tudva
levő dolog, hogy legerősebb biztosító társaságaink 
részvényei túlnyomó tömegben külföldi tőkések kezei
ben vannak, a dús osztalékok tehát nem a nemzet 
erejét növelik, hanem a külső befolyást. Ebből ért
hető és magyarázható meg az az elkeseredett küz
delem, a késhegyig menő üldözés, a melylyel a hatal
mukat és hasznukat féltő részvénytársaságok minden 
szövetkezeti törekvést a biztosítás terén csirájában 
elfojtani igyekeznek. A nehéz küzdelmet a protes
táns egyháznak mégis föl kell vennie, mert nagy 
érdekeink forognak koczkán. A ki megfordul hit
községi, esperességi, kerületi és egyetemes gyűlé
seinken s hallja az örökös panaszt szegénységünk
ről, az sok nemes eszmét, ideális tervet iát sírba 
szállani tehetlenségünk miatt; a ki tudja, hogy van
nak lelkészeink, a kiknek megvan a mindennapi 
kenyerük, másfelől pedig tudja, hogy egy hazánkbeli 
biztosító társaság évi 40,000 írttal küldheti nyug
díjba egyik elnök-igazgatóját, annak lehetetlen nem 
fájlalnia, hogy a protestáns lelkészi kar miért nem 
ragadta magához már régen a népvédelemnek és az 
önsegélynek egyik leghatalmasabb eszközét; a biz
tosítási ügyet. A lelkészi kart azért hangsúlyozom, 
mert az összes társadalmi tényezők között neki van 
a legnagyobb befolyása a nép tömegére először 
abban, hogy a biztosítás eszméje minél általáno
sabbá váljék; másodszor abban, hogy a gondosság 
és elővigyázat fokozása által a tűzkáresetek száma 
csökkenjen.

A biztosító társaságok tűzkár-díj bevétele — 
(1886-ban átlag 36.015, 1891-ben 35,883, 1892-ben 
36,051 millió Irt.) — már most is, midőn a bizto
sítható értékeknek legfeljebb egy harmada van bizto
sítva, túlhaladja az összes állami földadót.

Ha tehát a mi protestáns egyházunknak volna 
gazgasági politikája, a minthogy nincs, úgy bizo
nyára számításba venné, hogy az országos bizto
sítási adónak fentjelzett millióiból mekkora részt 
fizet a protestáns nép s hogy a részvénytársaságok 
nyereség-millióiból mennyit lehetne akár a nép ter
heinek könnyítésére, akár a lelkészi fizetések és 
nyugdíjak javítására, akár pedig az iskolaügy eme
lésére fordítani. A katholikusok már megtették a 
kísérletet, megalapították az «Unio catholikát*.

A biztosító társaságot a javaslat szövetkezeti 
alapon véli megoldhatónak, úgy, hogy szövetkezze
nek az egyházak, tegyék össze az erre nézve tör
vényileg (1875. évi 37. t.-cz. 453. §.) megkövetelt 
lOü ezer frt alaptőkét s a biztosítási ügyletek be
jelentését s az igazgatás könnyebb teendőit a lelké
szek és tanítók végezzék. «Az egyházak által be
fizetett százezer frtnyi tőke — mondja a javaslat — 
csak addig maradna a tűzkár biztosító-szövetkezet
nél lekötve, míg annak tartalék alapja el nem érné 
az eredeti alaptőke nagyságát, vagyis százezer forin
t o t . . .  A felszabaduló első százezer frtnyi alaptőkét 
lehetne visszafizetni az alapító egyházaknak, de 
lehetne vele a biztosítási üzlet egy más üdvös ágát 
megkezdeni, t. i. «a protestáns lelkészek, tanárok és 
tanítók kölcsönös biztosító szövetkezetét*.

Ezek alapján azután a javaslat a következőket 
indítványozza:
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1. Alakuljon a tervezett protestáns tüzkár- 
biztosító-társasaság kölcsönös biztosító szövetkezeti 
alapon.

2. A budapesti központból terjeszsze ki a háló
zatát az egész országra.

3. Más felekezetet alapítótársul ne fogadjon el.
4. Legyen a neve: «A magyarhoni ág. hitv. 

evangélikusok kölcsönös tűzkárbiztosító szövetkezete».
5. A szövetkezet tagjai legyenek az egyes egy

házak erejükhöz arányosított számú részjegyek vál
tásával.

6. A részjegyek névértéke 100 írt vagyis 200 
korona legyen, teljesen befizetve készpénzben.

7. Tűzkár elleni biztosítás csak azon evangélikus 
hívekkel köttessék, a kiknek egyháza szövetkezeti tag.

8. A szövetkezetnek országos hálózata az egy
házi beosztáshoz illeszkedjék, vagyis a hitközség az 
egyházmegyének, az egyházmegye kerületnek, a kerü
let a központnak számoljon, sürgősségi esetekben 
figyelembevételével a közvetlen érintkezésnek a hit
község és a központ között.

9. A szövetkezet ügykezelése oly módon állapít
tassák meg, hogy azt a kerületekben a püspökök, 
egyházmegyékben az esperesek, hitközségekben a 
lelkészek, esetleg tanítók végezhessék megfelelő juta
lék mellett és segédszemélyzettel.

10. A szövetkezet központi igazgatóságában helyet 
foglaljanak a szorosabban vett ügykezelők mellett a 
püspökök, a felügyelő bizottságban pedig a kerületi 
felügyelők.

11. A szövetkezet igazgatósági elnöke az egye
temes felügyelő.

12. Ha a szövetkezet takarékalapja eléri az alap
tőke nagyságát, vegye át az alaptőke szerepét s az 
eredeti alaptőkével létesíttessék ugyanazon szövetke
zetben egy életbiztosítási ág a lelkészek, tanítók és 
családjaik részére . . . »

Mindenesetre figyelemre méltó e javaslat s jó 
volna, ha a hozzáértők vele behatóan foglalkoz
nának s megvalósíthatásának részleteit is kidolgoznák. 
Minden garas, a mit megtakaríthatunk, vagy a mivel 
híveink terhén könnyíthetünk, előnyös egyházunkra 
nézve, mert előmozdíthatja annak kultur-törekvéseit.

Az e. e. e. Gyámintézet és a Luther- 
társaság vándorgyűlése Szarvason.

Gyámintézetünk és Luther-társaságunk vezér- 
férfiai. a szives meghívásnak engedve, e hó 23-án 
lerándultak Szarvasra, hogy megtartsák ez évi rendes 
közgyűlésüket. A vonatnál nagy küldöttség fogadta 
s Haviar Dániel az egyház nevében, a városi fő
jegyző pedig a város közönsége nevében melegen 
üdvözölte a két intézetnek oda érkezett tagjait, mely 
üdvözletekre dr. Baltik Frigyes püspök és Zsilinszky 
Mihály elnökök válaszoltak. Kedves látványt nyújtott 
az állomáson a fehérbe öltözött szarvasi viruló haja- 
donok sorfala, a kik virágcsokrokkal kedveskedtek 
a vendég püspök uraknak. A bevonulás valóban 
fejedelmi volt s ilyetén rendezésével ezen egyik luthe
ránus Rómánk tanúbizonyságát adta fáradságtól

vissza nem riadó szives magyar vendégszeretetének. 
Jól festett a menet elején a vagy százra menő nyalka 
legények bandériuma, kiket az ugyanannyira tehető 
ifjú leányok fehér csapata követett, utánok a tűz
oltókkal, ipartestülettel, középiskolai ifjúsággal, a kik 
a vendégek kocsisorát a város fellobogózott főutczá- 
ján végig az ev. gimnázium előtti térre vezették, 
ezen menetében ezrekre menő nép és iskolás gyer
mekek kisérvén s üdvözölvén az érkező vendégeket.

Délután 5 órakor az új templomban L u t h e r -  
t á r s a s á g i  e s t é l y  volt. Az estélyt egy ez alka
lomra szervezett vegyes kar szép éneke vezette be, 
melyet a szarvasi gimnázium kiváló igazgatója, Benka 
Gyula dirigált. Zvarinyi János buzgó imája után 
Zsilinszky Mihály megnyitó beszédében örömének 
adott kifejézést a felett, hogy ev. egyházunknak ezen 
egyik legnagyobb Sionában a Luther-társaság meg
jelenhetett s felhívta a nagy számmal egybesereglett 
híveket az előadások meghallgatására. — Bachát 
Dániel Luther-társasági alelnök, pesti főesperes tar
tott azután előadást ama kérdésről: «Mi a Luther- 
társaság s mi a törekvése?* Ezen előadás — tekin
tettel a helyi viszonyokra — tót nyelvű volt, az 
czéloztatván ez állal, hogy a Luther-társaság törek
véseit a netán magyarul nem igen értő köznép is 
megértse. A szépségekben gazdag beszéd magyar és 
tót nyelven nyomtatásban is megjelent. — Utána 
Mayer Endre eperjesi theol. tanár olvasott fel egy 
alapos tájékozottsággal megírt értekezést, a melyben 
lelkes szavakkal ama különböző munkatereket ecse
telte, a melyeken az egyházon belül a női nem 
különösen érvényesülhet, áldást árasztván az emberi
ségre s előmozdítván az egyház felvirágzását. Az 
előadás évi értesítőnkben nyomtatásban is megjelent.

Vasárnap délelőtt a G y á m i n t é z e t  t a r t o t t a  
ü n n e p é l y e i t .  A szószéki beszédet Korén Pál 
békés-csabai és Thomay József, szegedi lelkészek 
tartották, előbbi tót, utóbbi magyar nyelven, ékes 
szavakkal ecsetelvén a gyámintézet magasztos törek
véseit. E magas szárnyalásé beszédeket 5—5 ezer 
példányban rendelte kinyomatni a gyámintézeti köz
gyűlés ; az érdeklődők megszerezhetik azokat dr. 
Baltik Frigyes gyámintézeti elnöknél. Az istentisztelet 
után tartott offertorium 112 frtot jövedelmezett az 
intézet czéljaira.

A gyámintézeti közgyűlésen dr. Baltik Frigyes 
egyet, gyámintézeti és Ihász György dunántúli kerül, 
gyámintézeti világi elnök elnökölt. Az egyházi elnök 
megnyitó beszéde után Sárkány Sámuel püspök, 
mint a kinek kerületében ez alkalommal közgyűlé
sét tartja a gyámintézet, meleg szavakkal üdvözölte 
azt. Kegyelettel emlékezett meg azután a közgyűlés 
báró Radvánszky Jánosról és szertmártoni Radö 
Kálmánról, mint a kik életükben oly kiváló buzga- 
fommal működtek gyámintézetünk, illetve egyházunk 
felvirágoztatásán. Ezután a kerületi gyámintézeti 
elnökök olvasták fel jelentéseiket, a melyekből rövi
den a következőket idézzük:

Lauko Károly jelenti, hogy a b á n y a i  egyház- 
k e r l e t b e n  2871 frt gyűlt egybe a gyámintézet 
czéljaira; 111 írttal kevesebb mint tavaly volt. Leg
nagyobb összeggel van képviselve Franzfeld (65 frt) 
és Lajosfalva (135 írttal). Sajnálattal említi, hogy a
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házankénti és a templomi persely-gyűjtés még igen 
sok helyen nincs keresztülvive, mire a közgyűlés 
elhatározza, hogy a kerület egyházait újra felszólítja 
az adomány-gyűjtés ezen legsikerrevezetőbb nemé
nek gyors életbeléptetésére. Sajnos, hogy a fenti 
jelentés még azt is mondja, hogy 27 egyház egy
általán nem adakozott.

Raáb Károly jelenti, hogy a d u n á n i n n e n i  
e g y h á z k e r ü l e t b e n  a gyámintézet ügye iránt 
való érdeklődés növekedik, a perselyek szaporodnak, 
s az eddig távol maradt Nyitra is beállott munka
társnak. A gyűjtés 2828 frtot tesz ki; 43 írttal 
kevesebb mint a múlt évben. Az iskolai gyűjtés 
179 frt volt, a perselyek 199 frtot hoztak be; az 
ifjúsági egyesületek: pozsonyi 100 frtot, selmeczi 
210 frtot gyűjtött; a székesfejérvári nőegylet 25 frto t; 
azonkívül Láng Lajos 500, Solymossy báró 40, 
Beniczky Árpád 10, Okolicsányi Gyula 5 frtot adtak 
a gyámintézet czéljaira.

Löw Fülöp jelenti, hogy a dunánt ú l i  egyház-  
k e r ü l e t b e n  a gyűjtés tetemesen szaporodott s 
5079 frtot tesz ki; 914 írttal többet, mint volt a 
múlt évben. Ebben az összegben egyes hagyomá
nyok is benfoglaltatnak, így Kuncz S. (Kőszeg) 
200 írtja, Brenner (Pozsony) 100 írtja, Ihász Lajos 
elnök 150 írtja, Ling 50 frtja. A kerület nyomtatott 
buzdító felhívásokat intézett a hívekhez, magyar és 
tót nyelven s az elnökség személyesen is megláto
gatta a szegény gyülekezeteket. Ezen dicséretre méltó 
eljárást a közgyűlés más a kerületeknek is figyel
mébe ajánlotta, illetve erre őket felszólítani határozta.

Dianiska András jelenti, hogy a t i sza i  egyház- 
k e r ü l e t  legszegényebb lévén, aggódva nézett a 
jövőbe, de az Isten megsegítette s többet gyűjtött, 
mint tavaly. Zelenka Pál püspök ez idén már tizen
egyedszer adott át 100 frtot két sorssujtott lelkész 
segélyezésére. Szentiványi Árpád kér. felügyelő 500 
frtos; Rád vány i N., az új kér. gyámintézeti elnök, 
beiktatása alkalmával 500 frtos alapítványt tett. 
Összes bevétel volt 3788 frt, 226 írttal több, mint 
tavaly volt. Általában mindenütt meleg érdeklődés 
tapasztalható. Az ifjúsági egyletek 357 frtot, a nő
egyletek 2672 frtot gyűjtöttek; a diakonissza-alapra 
Lőcse 1772 frtot, Eperjes 1020 frtot. Hollerung 
Edviné úrnő sajátkezűleg egy oltárképet festett s 
ajándékozott a folkmári ev. gyülekezetnek; Ózdnak 
meg Schmidt Károly né özv. lelkészné egy úrvacsorái 
készletet. Jelenti továbbá, hogy az ózdi missió meg
alakult ; most azonban Liptóban kell egy missziói 
állomást szervezni, mert ott évenként mintegy 900 
gyermek nő fel vallástani oktatás nélkül s vész el 
az egyházra nézve.

A közgyűlés azután szétosztotta a segélyeket. 
A nagy szeretetadományt (1981 frtot) ez idén Diós
győrnek adta templomépítésre. A Leopoldianumból 
(1600 frt) minden kerületi ev. leánynevelő-intézetnek 
125—125 frtot, azonkívül a most megnyílt kőszegi 
leányevelő-intézetnek 100 frtot adott. Áz eperjesi 
és pozsonyi theol. otthon is 100— 100 frtot kaptak. 
— 400 frtot kap még: Békésbánfalva, Csákvár, 
Mihályháza, Rózsahegy. 50—50 frtot 20 egyház, 
illetve intézet. A jegyzőkönyvben fel lesznek sorolva 
a segélyezettek mind. A vízkárosultakra még 100

frtot tart fenn a gyámintézet. A Palló-féle alapítvány 
osztalékát az ózdi missziónak adták, s az Atzen- 
dorfer-félére a zsolnai, sátoraljaújhelyi és magyar
óvári egyházak ajánltatnak.

A közgyűlés után bankett volt, a melyen sok 
felköszöntő hangzott el. Az ebédnél történt gyűjtés 
eredménye 23 frt. Délután 4 órakor a Luther-társa- 
sági igazgató-tanács tartott értekezletet, utána pedig 
a L u t h e r - t á r a s á g n a k  v o l t  k ö z g y ű l é s e ,  
melyen Zsilinszky Mihály és Bachát Dániel elnököltek. 
Sajnálattal jelentette a pénztáros, hogy a tagdíjat 
egyesek igen hanyagul fizetik s a hátralék már 1400 
írtra rúg. Miután a t. tagoknak ilyetén való mulasz
tásai teljesen megbénítják a Luther-társaságot, a 
gyűlés elhatározta, hogy az esperes urakhoz kér
vényt fog intézni az iránt, hogy a területükön lakó 
hátrálékosoktól a tartozásokat behajtsák. Minden
esetre szebb volna azonban, ha áz illető t. tagtársak 
azt be nem várnák, hanem önként s mielőbb ten
nének eleget elvállalt kötelezettségüknek. — A köz
gyűlés tárgyalta Szeberényi Lajosnak amaz indítvá
nyát, a mely szerint a tagdíj 50 krra volna leszál
lítandó. Az indítványt a közgyűlés ilyen értelemben 
nem fogadta el. a mennyiben esetleg a Társaság 
alapjait rendítené meg; hosszabb eszmecsere után 
azonban kimondotta, hogy lehetővé teszi, miszerint 
50 kros tagjai is legyenek a Luther-társaságnak s a 
tagdíjat is esetleg leszállítja, előbb azonban fiókegyle
tek alakuljanak, a melyek a Luther-társaság ügyét 
propagálják s ha kilátás lesz arra, hogy a Társaság 
tagdíjleszállítás mellett is megállhat, a tagdíjat eset
leg 2 írtra fogja leszállítani.

A gyűlés elvben elfogadta Majba Vilmosnak azt 
az indítványát, a mely szerint a Társaság tankönyv
vállalatot létesítsen s a könyveket önmaga — könyv
árusi segédkezés mellőzésével — kezelje. A részletes 
javaslat kidolgozásával a kis bizottság bízatott meg, 
mely részletes javaslat a fentebb említett fiókegyle
tekre vonatkozó részletes munkálatokkal együtt még 
ez évben, az egyetemes közgyűlés alkalmával tar
tandó rendkívüli közgyűlés elé lesz terjesztendő.

A mennyiben a Társaság jövedelme saját czél
jaira is alig elegendő, a közgyűlés elhatározta, hogy 
ezentúl más vállalatokat nem fog segélyezni s a 
benyújtott folyamodványokat ezúttal mellőzni volt 
kénytelen.

A Társaság legközelebb az «Ágostai hitvallás 
védelme* czímű hitvallási iratunkat szándékozik ki
adni, mely Mayer Endre fordításában készen áll s 
a bírálóknak kiadatik. /

A Társaság vagyona az évi jelentés szerint 
11,864 frt. ^Ezenfelül vagy hétezer forint értékű 
könyv van raktárán. Kiadványokra kiadott a múlt 
évben 1601 frtot, segélyezésekre 500 frtot s 105 frt 
értékű könyvet osztott szét ingyen. Mostani tagjai
nak száma 475.

A gyűlés ama meggyőződéssel oszlott szét, hogy 
a Luther-társaság ügye még nem érte el azt az 
érdeklődést és pártolást, a melyre czélzatainak nemes
ségénél fogva igényt tarthatna s azért a legközelebbi 
jövőben új módozatokat fog keresni arra nézve, hogy 
törekvései szélesebb körben kellő támogatásban része
süljenek.
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Általában véve a Szarvason jelen volt tagjai a 
két intézetnek kellemes' benyomásokkal távoztak 
onnan, mert a szarvasiaknak lekötelező szívélyessége 
kedvessé tette mindnyájunknak az ottani tartózko
dást. Isten áldása nyugodjék e városon s adja Isten, 
hogy ottani időzése ev. egyházunk ezen két nemes- 
czélú intézetének áldásthozó nyomokat hagyjon ottani 
nagy számú hitsorsosaink szivében!

A  szerkesztő.

Hazai és külföldi hirek.
A bányai ev. egyházkerület szept. 13—15. 

napjain tartotta rendes évi közgyűlését. A gyűlésen 
Zsilinszky Mihály kerületi felügyelő és Sárkány 
Sámuel püspök elnökölt. A felügyelő úrnak szép 
megnyitó beszédét lapunk elején közöljük. Az álta
lános helyesléssel fogadott megnyitó beszéd után a 
püspök úr olvasta fel évi jelentését, a melyben fáj
dalommal emlékezett meg br. Radvánszky János,. 
bányakerületi gyámintézeti elnöknek s Radó Kálmán
nak, a dunántúli kerület felügyelőjének váratlan halá
láról, kiknek emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvileg 
örökítette meg. Örömmel jelzi a püspök úr, hogy az 
egyházpolitikai törvények életbeléptetése nem okoz 
kárt egyházunknak. Jelenti, hogy a horvátországi ev. 
egyházak külön esperességet óhajtanak alkotni s a 
Bányakerülethez csatlakoznak. A szarvasi tanítóképző 
intézetnek 2000 forint évi segélyt szavazott meg a 
közgyűlés s fel fogja szólítani az esperességeket, hogy 
adományaikkal hozzájáruljanak e tanítóképző méltó 
fejlesztéséhez. Elfogadták s az egyetemes gyűléshez 
terjesztik a tiszai kerületnek ama két rendbeli indít
ványát, a melyeket lapunk 19—20. lapjain ismer
tetünk, valamint az arad-békési esperességnek egy 
«Ev. kölcsönös biztosító társulat--ni vonatkozó javas
latát is, melynek fővonásait e lap 21. oldalán közöl
jük. A közgyűlés kisebb változtatásokkal elfogadta 
az új «pap-választási szabályrendelet»-et is. Itt külö
nösen a 20. és 21. szakaszok ellen szólaltak fel 
egyesek, a melyek szerint t. i. «a pályázók közül 
a jelölhetők névsorát a kerületi elnökség határozná 
meg». Sokan ebben az egyházak autonómiájának 
csonkítását és czentralizácziót látnak, azért ellenez
ték felvételüket, de az esperességek nagyobb száma 
(öt négy ellen) mellette nyilatkozott s a közgyűlés 
magáévá tette, megtoldván a szabályrendeletet egy 
újabb szakaszszal, a mely szerint lelkészt meghivás 
útján is lehessen választani, a nélkül, hogy az illető 
talán pályáznék. E javaslatot a pesti magyar egyház 
terjesztette be. — A közgyűlés aztán több kisebb- 
nagyobb jelentőségű ügy elintézése után 15-én be
fejeztetett.

Ünnep a hitvalló lelkészek emlékére. Lélek
emelő szép ünnepély folyt le e hó 20-án Debreczenben. 
A főiskolai ifjúság kegyelete rendezte ama protestáns 
papok és tanítók emlékére, a kiket a pozsonyi vér
törvényszék 220 évvel ezelőtt a nápolyi gályákra 
küldött s a kiknek nagy része belehalt a rettenetes 
szenvedésekbe. Az ünnepély a gályarabságot szen
vedett lelkészek emlékoszlopánál folyt le nagy közön
ség jelenlétében. Ott voltak a «Protestáns Irodalmi 
Társaságnak* még Debreczenben lévő tagjai.

Nemzetközi gyermekvédő’ kongresszus. E hó
13—16. napjain a gyermekbarátok tanácskozást tar
tottak Budapesten, a melyen számos kül- és belföldi 
előkelőség jelent meg s Rakovszky István államszám
vevőszéki elnök elnökölt. Ez volt a második gyermek
védő-kongresszus s folytatásai lesznek a jövőben is. 
E kongresszusok nemes munkát tűztek maguk elé, 
a mennyiben a gyermekvédelem szükségességének 
felismerését akarják bevinni az államok, a társada
lom s a szülők öntudatába s annak módjairól tanács
koznak. Tudnivaló, hogy igen sok gyermek pusztul 
el s züllik el a kellő gondozás hiánya miatt, a mi 
egyrészről nagy veszteség a társadalomra nézve, 
másrészről az ily elzüllött gyermekekben valóságos 
romboló méreg is gyülemlik fel, a mely felforgatás
sal fenyegeti a társadalmat; mert hiszen a rablók, 
csavargók legtöbbnyire az ilyen gyermekekből kerül
nek ki. Örömmel kell tekintenünk a gyermekbarátok 
ezen mozgalmára, mivel az egyház egyik törekvésé
nek támogatója. A kongresszus tagjai megtekintették 
a pesti s Pest közelében lévő gyermekmenbelyeket, 
árvaházakat, gyermekkerteket, szeretetházakat stb. 
E hó 16-án azután leleplezték Brunswik Teréz grófnő 
emléktábláját a budai Mikó-utczai óvodaház falán, 
mint a melyben 1828-ban a nemes grófnő az első 
kisdedóvót megnyitotta. A táblán ez a felírás olvas
ható: «E házban nyitá meg az angyaljóságú Bruns
wik Terézia grófnő az első Angyalkertet a kisdedek 
oltalmára 1828-ban. A székes-főváros állította e táb
lát, hogy hirdesse háláját a dicső kezdeményező 
iránt, kinek eszméjét fölkarolta az országos kisded- 
óvó-egyesület. És hirdesse a szivből eredt nagy gon
dolatnak : a gyermekvédelemnek diadalát, melyei 
megszentelt a törvény és teljessé tesz a nemzeti 
lelkesedés*.

Árvizek. Újabban sok volt az eső Európaszerte, 
annyira, hogy egyes helyeken a folyók is kidagadtak 
medrükből. A Duna Ausztriában oly magasra emel
kedett, mint talán emberemlékezet óta nem és ára
dásaival nagy károkat okozott. Nálunk Magyarorszá
gon is néhol áradások voltak, Csallóközben egész 
községek kerültek víz alá és Csicsón például 25 ház 
össze is dőlt. Emberéletben azonban — hála Isten
nek — még sehol sem esett kár.

A német császárról jóizű kis anekdotát beszél 
el egy angol újság. A császár minapi kiéli látoga- 
gatása alkalmával — úgymond — két kiváló ame
rikai hölgy kért kihallgatást a Hohenzollern yachton. 
A két hölgy a nőemanczipáczió lelkes híve és elő- 
harczosa volt s mint ilyenek nem voltak ismeretle
nek a császár előtt sem. A kihallgatást megnyerték, 
s a beszélgetés folyamán a császár tréfás mosoly- 
lyal azt a reményét fejezte ki a hölgyek előtt, hogy 
nem fognak elveiknek propagandát csinálni. Erre az 
egyik hölgy, fel akarván használni a jó alkalmat s 
remélvén, hogy a császárt is megnyerheti, hosszú 
beszédben kezdte fejtegetni a nőemanczipáczió szük
ségességét s igyekezett bebizonyítani, hogy a nőknek 
milyen alárendelt helyzetük van Németországon. 
A császár teljes türelemmel hallgatta végig a meg
lehetős hosszú beszédet s a mikor a hölgy bevégezte 
beszédét, így válaszolt: «Jó, jó, de én mégis a fele
ségemmel tartok. S tudják önök, hogy mit szokott
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ő mondani? Azt mondja, hogy a nőknek nem szük
séges egyébbel foglalkozniok, csak a négy K-val». 
Majd a mikor látta, hogy a hölgyek nem értik, hogy 
mit kell a négy K alatt érteni, mosolyogva folytatta: 
‘Elfelejtettem, hogy önök nem beszélnek németül. 
A négy K : Kirche, Kinder, Kleider, Küche, az az : 
templom, gyermekek, ruházat és konyha*. E felelet
ből látván, hogy a császár igen nehéz töretű dió a 
nőemanczipáczióra nézve, a hölgyek reménytelenül 
vettek búcsút a Hohenzollern yachttól.

A világ legnagyobb orgonája Sydneyben van, 
Ausztráliában. 180,000 írtba került ez a hatalmas 
orgona, a melynek öt billentyűzete, 144 registere 
és 9060 sípja van; a leghosszabb síp 64 láb magas. 
Az orgonát nyolcz lóerejű gőzmotor fújtatja.

Francziaországból. Egy idő óta a világ figyelmét 
nagyon lekötötte volt az a per, a melyet Franczia- 
országban tárgyaltak a múlt hetekben s a melynek 
vádioltja a már említett Dreyfusz franczia kapitány 
volt. Ezt a kapitányt azelőtt öt évvel azért ítélték 
volt el, hogy idegen államoknak katonai titkokat 
árult el pénzért. 0  azonban és hozzátartozói nem 
szűntek meg ártatlanságát hangsúlyozni s azért a 
franczia kormány újra elrendelte volt a per tárgya
lását. A hetek óta folyó pernek az lett a vége, hogy 
a kapitányt 10 évre elítélték. Nagy lett erre a fel
háborodás mindenütt, mivel Dreyfuszt általában ártat
lannak tartják s azt hiszik, hogy a haditörvényszék 
csak bűnbakul használta fel s nem akarja a franczia 
hadsereg vezérférfiainak szennyesét a világ elé vinni. 
A lapok bel- és külföldön olyannyira kikeltek az 
ítélet ellen, hogy több helyütt hangosan követelték 
azt, hogy a nemzetek adjanak kifejezést Francziaország 
iránti ellenszenvüknek az által, hogy a jövő évi ki
állításon nem vesznek részt. Nálunk is hallatszottak 
ilyen hangok, de sikerült őket lecsillapítani az által, 
hogy «igenis adjunk kifejezést megvetésünknek az 
igazság elnyomói iránt, de nem az egész Franczia
ország iránt, a mely Magyarországnak barátja». 
A dolognak még most sincs vége, mert a mozgalom 
tovább folyik az irányban, hogy az említett kapi
tány becsületét helyreállítsa s neki elégtételt szol
gáltasson, a kinek különben most Loubet, a köz
társaság elnöke megkegyelmezett s szabadon bocsá
tották. Mindenesetre jellemző ez az eset a franczia 
közállapotokra nézve s azt árulja el, hogy ott rot
had valami. Nem régiben is egy anarkista össze
esküvést fedeztek fel, a melynek az volt a czélja, 
hogy a jövő évi párisi kiállítás épületeit a levegőbe 
röpítse. Most meg épen egy nagy per folyik ott egy 
összeesküvés miatt, mely a köztársaság megbuktatá- 
tására irányult. Szóval sok ott a baj. De nem csoda; 
a hol oly széles körben lábbal tapossák a vallást, 
ott nem is lehet egyebet várni a fékevesztett szen
vedélyektől, mint hogy pusztítsanak.

Az újtestámentom új fordítása. Miután a 
biblia nyelvezete az idők folyamán elavult, mozga
lom indult meg az iránt, hogy a biblia magyar for
dítását egyes hozzáértők átnézzék s a hol kell, át
javítsák. Tavaly már meg is jelent az ó-szövetség 
ilyen újabb fordításban s kapható a pesti biblia
társulatnál 1 frt 20 krért. Nemsokára, a mint olvas
suk, az újtestámentom is revízió alá kerül s Szász

Károly ref. püspök — mint a ki ennek a nagyfon
tosságú feladatnak megoldására az angol bibliater- 
jesztő-társaság által megbizatott — a «Prot. Irodalmi 
Társaság debreczeni gyűlése alkalmával értekezett 
is erre nézve a szaktudósokkal. Isten áldása kisérje 
e nemes vállalkozást!

Vallások kongresszusa lesz a jövő évben New- 
York államban, a melyben, a róm. katholikusok és 
a lutheránusok kivételével, képviselve lesz az ame
rikai keresztyén egyházak minden felekezete. — 
A kongresszus czélja az, hogy a különböző keresz
tyén egyházakat egyesítse a vallásos szellemben, a 
lelkek gyakorlati megmentésében és hogy munkálja 
az evangéliomi értelemben vett jobb igazságosságot.

S zive s  k é re le m . Nagyon szépen kérjük t. 
olvasóinkat s a mélyen tisztelt gyűjtő urakat, hogy 
előfizetéseiket megújítani, illetve az előfizetésre vonat
kozólag minket mielébb kiértesíteni szíveskedjenek, 
hogy a nyomandó példányok számát illetőleg tisztába 
jöhessünk. Egyebekben az első szám végén közzé tett 
kérelmünket ajánljuk b. figyelmükbe.

A  k ia d ó h iv a ta l .

P á lyá za t
a budapesti ág ev. hitv. evang. egyházmegyéhez tar
tozó váczi egyház

lelkész-helyettesi állására.
Kötelességek: Minden rendű hivatalos lelkészi 

teendők végzése.
Javadalom : A váczi anyaegyháztól: 438 frt. 
A rádi leányegyháztól minden házaspár után 

készpénzben 40 kr. A párok száma a jelenben 70.
Az összes stólák (40—50 frt) és egy szobából 

álló lakás a papiakon.
A magyar és tót nyelv múlhatatlanul szükséges. 
A pályázati kérvények kellően felszerelve az 

alulírott főespereshez mielébb beküldendők.
Az állomás azonnal elfoglalható.
Kelt Budapesten, 1899. évi szept. hó 15-én.

Bachát Dániel
ev. esperes.

VIII. kér. Luther-udvar.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
szeptember 28-án.

G a b o n a f a j
E g y  h e k to l i t e r  

s ú ly a  k iló k b a n
Á ra  100 k g rn a k

íe g k is . á r le g n . á r

B á n s á g i b ú z a  . . . . 74—81 8.20 8.70
T ís z a v id é k i  b ú z a  . . 74—81 8.20 8.75
P e s tv id é k i  „ . . 7 4 -8 1 8.15 8.70
F e h é rm e g y e i  „ . . 7 4 -8 1 8.20 8.80
B á c s k a i  „ . . 74—81 8.25 8.65
R o z s , I. r e n d íi  . . . 70—72 6.55 6.85

„ I I .  „ . . . — 6.45 6 55
Á rp a ,  t a k a r m á n y  . . 60—62 5.60 6.—

» é g e tn i  v a ló  . . 62—64 5.50 5.70
„ s e r fö z é s re  . . 64—'6 6.60 7.—

Z a b , ó ............................. 39—41 5.55 5.65
* Ú j ....................... 39—41 5.30 5.50

T e n g e ri, b á n s á g i ,  ő — 4.65 5.—
„ m á s n e m ű , új . — —.— — .— *

R e p c z e , k á p o s z ta —. 11.30 11.80
„ b á n s á g i  . . . — —.— —.—

K ö le s , ó ............................ 4.80 5.10

Nyomatott Hornyánszky. Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.


