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mely a hirdetéseket felveszi, a megrendeléseket nyil
vántartja s a hiányzó számokat megkeresésre pótolja.

TARTALOM : Protestáns hi és felvilágosodás. Tisza István.

Protestáns hit és felvilágosodás.
A Protestáns Irodalmi Társaság
november 2-ki ülésén elmondta
Tisza István.

Tisztelt közgyűlés! Korunk büszkén a felvilá
gosodás korának nevezi magát. És igaz is, hogy
több felfedezés, több tudományos újítás követke
zett be az utolsó száz esztendő alatt, mint talán
évezredeken át azelőtt. Tágult az emberiség isme
retköre, a pozitív tudás a maga birodalmába raga
dott tényeket és jelenségeket, a melyek előtt azelőtt
tanácstalanul állott az emberi elme. Kitolódtak az
emberi értelem megismerési határai. És különösen
az exakt tudományok terén beálló rohamos hala
dás összeesik az emberiség gazdasági, társadalmi
és politikai viszonyainak olyan átalakulásaival, a
melyek megannyi ösztönzésül szolgáltak az emberi
elmének arra, hogy merészen tegye túl magát az
előtte eddig fennállott korlátokon, hogy nekivágjon
az ismeretlen világ felismerésének, hogy a maga
erejére támaszkodva igyekezzék megoldani a lét
problémáit.
A teljes, korlátlan gondolatszabadság s a gon
dolat nyilvánításának korlátlan szabadsága bele
vitte e nagy kérdések taglalását a társadalom olyan
köreibe, olyan rétegeibe is, a melyek eddig csen
desen bizonyos szellemi apátiával vonultak meg a
tekintély árnyékában. Mig a múltban az Istenség,
a hit, a materiálizmus problémái csak kevés böl
cselőt foglalkoztattak, mig a múltban egy-egy év
század alig mutat egynéhány nagy gondolkozót fel,
a ki a lét problémáinak merész, a bevett hagyo
mányokba ütköző megoldásával foglalkozott, addig
ma már a legféktelenebb kritika, a legféktelenebb
izgatás tárgyaivá lettek ezek a kérdések a nép
tömegek e célra képzetlen, előkészületlen lelkülete
előtt, ina már azok a nagy kérdések: van-e lélek,
van-e Isten, mi mozgatja a világot, mi lesz az ember
sorsa, van-e másvilág, amelyben bízhatunk, a mely
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ben reménykedhetünk, — mindezek a kérdések
mint megannyi játékszer dobatnak szét félművelt
és műveletlen körök eszmefuttatásaiban.
Nincsenek meg tehát ma már azok a tekintély
által megszabott pozitív sarkoszlopai az emberi
gondolkozásnak, amelyek, ha talán akadályul szol
gáltak a haladásnak, de legalább biztos zálogát
képezték az emberség nagy tömege lelki egyen
súlyának és lelki megnyugvásának. Ma már ezeket
a tőoszlopokat a lélek belső oszlopaival kell pótolni.
Ma már azon szellemi fegyverekkel szemben, ame
lyek ostromolják az emberiség hitét, szellemi véde
kezéshez kell nyúlni. Ma már az egyháznak minden
eddigi feladata mellett azon mindennél magasztosabb, mindennél parancsolóbb és talán mindennél
nehezebb kötelessége előtt állunk, hogy a hitetlen
ség, a materiálizmus áramlataival diadalmasan vegye
fel a küzdelmet.
És ha ebből a szempontból vizsgáljuk az em
beriség helyzetét, egy sajátságos kép tárul fel előt
tünk. Mindazon nemzetek társadalmában, amely
nemzetek lelki élete nélkülözte a protestántizmus
éltető elemét, mind élesebb és élesebb, mind áthidalhatlanabb ellentét fejlődik ki hit és tudomány,
vallás és felvilágosodás között. Azt a kétségbeejtő
tünetet látjuk, hogy a felvilágosodás, a tudomány
mind vallásellenesebb, mind istentagadóbb, mind a
vallásra nézve ellenségesebb irányokat követ. A val
lás, a hit pedig görcsösen kapaszkodik bele a
középkori világnézlet avult bástyáiba, s azok közé
kívánja az emberiség lelki életét beszorítani.
És a világnézlet e rettenetes bifurkációjának
áldozatul esik nemzetek és társadalmak belbékéje.
Két ellenséges táborra szakadnak egész nemzetek,
amelyek nem érthetik meg többé egymást, amelyek
gyűlölködő ellenségekként állanak és küzdenek
egymással és két ellenséges áramlat marcangolja
az igazságot kereső emberi lelket is. Egymás ellen
fordul az emberi lélek két legnemesebb ösztöne.
Az, amely az ismeretet és az, amelyik Istenét keresi.
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S ha ezzel szemben azon társadalmak felé tekin
tünk, amelyek ha nem is esetleg protestánsok,, de
amelyeknek egész gondolatvilágára a protestáns
felfogás, a protestáns gondolkozás befolyást gyakorol,
ott azt látjuk, hogy mindjobban szaporodnak a két
látszólagos ellentétes tábor között a nagy belső
szintézis jelenségei. Ott azt látjuk, hogy az emberiség
előrehaladásának, a kultúrának egy alacsonyabb
stádiuma csak az, ahol kitör az ellentét emberi és
isteni tudomány, hit és vallás között. De azután
éppen a legmélyebben járók, éppen a legnagyobb
elmék megtalálják a kiegyenlítés útját, elvezetik a
nemzetet, elvezetik a társadalmat olyan világnézlet
boldogító terére, amely a modern felfogást, a modern
tudományosságot, a felvilágosodást, a lélek szabad
ságát az igaz, mély vallásossággal tudja össze
egyeztetni.
És vájjon ha vizsgáljuk ennek a jelenségnek
az okát, hát vájjon minek tulajdonítsuk azt ? Talán
annak, hogy a mi hitelveink olyan fölényben vannak
más vallások hitelveivel szemben ? Hát, tisztelt
közgyűlés, én hiszem és vallom, hogy a mi hit
elveink haladást képviselnek a római katolikus egy
ház hitelveivel szemben, de azért ezt a nagy jelen
tőségét a protestantizmusnak mégsem ennek tulaj
donítom. Nem annak, mintha dogmáink olyan
magaslaton állanának és mintha dogmáink belső
tartalma, lényege adná a kulcsot kezünkbe arra,
hogy megtaláljuk az egységet hit is vallás között.
Nem abban, hanem abban, hogy a protestantizmus
eltörölte a dogmának azt a lelkeket lenyűgöző
uralmát, amely az igazság felé törekvő embert az
emberi tekintélyek egész bástyázatával vette körül
és akadályozta meg fejlődésében.
A protestantizmus lényege az én nézetem sze
rint és igazi nagy missziója az emberiség történel
mében nem az, hogy az egyházat megszabadította
bizonyos visszaélésektől. Nem is az, hogy itt-ott
javított, tisztított az egyház dogmatikus tanain. De
igenis az, hogy egy fellázadás volt a dogma uralma,
fellázadás volt az emberi tekintély ellen, hogy
kezébe nyomta a keresztyén hívőnek a bibliát és
azt mondta : te rád nézve csak egy tekintély van,
az Isten, a Jézus Krisztus tanítása; keresd meg
azt a bibliában, építsd fel a magad hitét, a magad
igaz, szent meggyőződése szerint s akkor tárt
karokkal fogadunk be magunk közé Krisztus tanít
ványaként.
Itt rejlik, itt fekszik a fejlődés, a haladás mo
mentuma a protestantizmusban. Itt rejlik az a bol
dogító erő, amelynek folytán megtalálhatja az emberi
elme, az igazságot kereső emberi elme mindig, a
fejlődésnek minden magasabb stádiumában is a
belső egységet, a belső összhangot a tudomány és
a vallás között. Mert hiszen, hogy ha megtisztítjuk
vallásnézetünket az emberi gyarlóság minden hozzá
tételétől és ha tekintély gyanánt nem fogadunk el
mást, mint Jézus tanítását, úgy ahogy azt a szentírás elénk tárja, akkor ebben a tanításban nem
ellentétet fogunk találhatni a modern tudományos
ság legújabb vívmányaival szemben, de ebben a
tanításban fogjuk megtalálni minden, az exakt tudo
mányokon felépülő világnézletnek is igazi koronáját,
legszebb, legmagasabb, legfenségesebb betetőzését.
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Annyi új meg új vívmánynyal számol be az
emberi elme aránylag rövid idő alatt, hogy emberileg
érthető, hogy széles körökben széles körök felfo
gásának alapjául az a meggyőződés alakul ki, hogy
csak az létezik, amit megérthetünk, hogy csak az
van, amit láthatunk, tapasztalhatunk, elménkkel
felfoghatunk és megismerhetünk. S azután odaállunk, szabadgondolkozóknak nevezzük magunkat
és félvállról mosolyogva tekintünk le azokra a sze
gény korlátolt elmékre, akik hisznek még olya
nokat is, amelyeket az emberi elme meg nem érthet,
az emberi ész meg nem állapíthat. Mondom, em
berileg érthető, de olyan nagyon nevetséges, olyan
nagyon szánalmas és annyira a felfuvalkodott békát
juttatja az ember eszébe. Hiszen tudunk-e egyáltalán
eszmélni, tudunk-e egyáltalán gondolkozni anélkül,
hogy öntudatlanul az eszmélés első pillanatától
fogva egész gondolkozásunk alapjául olyan sark
tételeket ne tegyünk, amelyek az emberi elme előtt
egyáltalán megfoghatatlanok. Hát meg tudjuk-e
mi érteni a tér és idő fogalmát, a kezdet és vég,
a születés és enyészet, az örökkévalóság és az
örökös fejlődés fogalmát ? De hát minden téren, a
'legpozitivabb tudomány terén is, amint egy bizo
nyos mélységre elhaladunk, lett légyen az fizika,
vegytan, vagy matézis, hát nem jutunk el min
denütt az emberi elme korlátjáig?
Csak egyetlenegy példát engedjenek meg, uraim.
Éppen a matézisből veszem, minden tudományok
legpozitivabb, legracionálisabb, leglogikusabbjából.
Van-e érthetetlenebb dolog az emberi elme előtt,
van-e nagyobb abszurdum ami emberi felfogásunk
szerint a végtelen nagy és a végtelen kicsi fogal
mánál. Hát el tudunk mi képzelni egy mennyiséget,
amelyet bármennyivel szorozhatunk meg, vagy bár
mennyit adhatunk hozzá, vagy bármennyit vonjunk
ki belőle, mindig ugyanaz marad ? Hát van-e az
összes dogmák terén felfoghatatlanabb, abszurdabb
nak látszó dolog, mint ez a matmeatikai igazság,
amelyet hinnünk kell, mert rájutunk matematikai
okoskodások logikájának vas kényszere alatt és
hinnünk kell, mert beválik az életben, ha egyes
gyakorlati képletekben a végtelen nagygyal és vég
telen kicsinynyel operálunk.
Hátha ez így van, ha ennél a száraz, logikai
tudománynál is, nem is olyan magas szférákban,
csak az elemi ismeretekben ha eljutunk bizonyos
fokig, már túlhaladtunk az emberi korlátokon, ha
itt is hinnünk kell, mert rákényszerít a logika,
törvényekben, amelyeket meg nem foghatunk, meg
nem érthetünk, akkor néni nevetséges dolog-e a lét
legmagasabb problémáinál odaállani ezzel a mi
szerény, nyomorult emberi elménkkel, amely még erre
sem volt képes, még erre is gyenge fegyvernek bizo
nyult, és azt mondani, hogy én nem hiszem azt,
amit én meg nem értek, — mintha azt mondaná
a tükör, hogy csak azok a napsugarak léteznek,
amelyek az ő maroknyi felületére esnek, mintha
azt mondaná a prizma, nincs több meleget és fényt
adó sugár, mint amit az én kis testecském tör meg
a maga elemeire.
Minden, úgynevezett tudományos rendszer, amint
egyszer a lét alapjainak megoldásával akar fog
lalkozni. otthagyja a tudományt, megszűnik észbeli,
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elmebeli produktum lenni, álmodozássá, teóriáknak
nevezett ködképek felállításává válik. Minden tudo
mány és minden vallásos rendszer létfeltételeit a lélek
belső sejtelméből kívánja megfejteni és mindezek
között a kísérletek közt az, amit Krisztus állít elénk,
a legfenségesebb, a legnemesebb, a legtisztább és
a legigazabb. A legigazabb, mert arra az erkölcsi
érzésre alapítja magát, amely ott él. vagy legalább
is ott szunnyad minden emberben. Abból a gyarló,
tökéletlen erkölcsi ösztönből, amelyikkel különb
séget tudunk tenni jó és rossz között, abból építjük
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marad a hit, remény és szeretet, ez a három, ezek
között pedig a legnagyobb a szeretet: az a sze
retet, amelyik mindeneket elfedez, mindeneket
hiszen, mindeneket remél és mindeneket eltűr, és
az a szeretet, amely soha el nem fogy. Ez a sze
retet képezi az egész mindenség, az egész erkölcsi
világ összetartó kötelékét. Ez szabályozza viszo
nyunkat Istenhez. És ez kell hogy szabályozza
viszonyunkat embertársainkhoz. Ez teszi Istent, az
erkölcsi tökéletességet, a teremtés urát ennek a
szegény, gyarló, embernek nevezett féregnek sze-

Dr. Zsilinszky Mihály, a Magyar Prot. Irodalmi Társaság világi elnöke.

fel az erkölcsi tökélynek legtisztább, legmagasabb
ideálját, amely valaha létezett. És azután ezt az
erkölcsi tökéletességet, ezt az erkölcsi ideált szemé
lyesítjük meg abban az Istenben, aki a világot kor
mányozza, aki a szellemi, anyagi és erkölcsi világ
rendnek nagy uralkodója, parancsolója. És ezt az
erkölcsi erőt, ezt az erkölcsi tökéletességet a tisz
taság, az igazság, az erő, a tökéletesség nagy
tulajdonai mellett és nagy tulajdonai felett fel
ruházza a szeretet tulajdonával és az egész világ
rend vezető, éltető principiumává a szeretetet teszi.
Azt mondja Pál apostol, hogy majd ha eltöröl
tetik minden, ami rész szerint való igazság, meg-

retett édesatyjává és ez teszi Istenhez fiúi viszony
ban ragaszkodó emberiséget egymás testvérévé.
Hát Isten szeretete és kegyelme, amely elnézi
gyarlóságainkat és hibáinkat, a mi fiúi szeretetünk
Isten iránt és ebből kifolyólag a mi testvéri szere
tetünk felebarátaink iránt: ez a néhány szó az,
amire alapítja Krisztus a maga egész világnézletét,
a maga egész világrendjét; és ez a néhány szó
annyival, de annyival fenségesebb minden egyéb
nél, amit akár azelőtt, akár azóta az emberi elme
megalkotott.
Hiszen Jézus előtt is volt aránylag tiszta fo
galma Istenről a zsidó nemzetnek. Az az Isten, a
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zsidók Istene bosszúálló, kemény, hatalmas, harag- nak abban a tanításban, amit az egyház ad,, de
tartó Isten volt. Hol áll az a szerető édesatya az egyháznak nem tiltani, az egyháznak előmozdí
fogalmától ?
tani, elősegíteni kell azt, hogy vegyük kezünkbe
És az ó-kor kultúrája, az ó-kor bölcsészete a bibliát, keressük meg Isten tanítását, merítsünk
megalkotta az emberi alapon nyugvó etika terén abból hitet, amelyik azután nem kölcsönkért, nem
talán a legfenségesebb alkotást. De hol van Plató eltanult, nem gépiesen ismételt hit lesz, de élő
és Arisztotelész etikája attól a magaslattól, amelyre valóság, lelkünk élő része, amely össze van forrva
a mi kötelességeinket, a mi hivatásunkat a fele velünk és amely azután cselekedeteinknek, küzdel
baráti szeretet fogalma helyezte ?
meinknek valóban diadalmas iránytűje, diadalmas
És ha valaki még ezután is kételkednék benne, vezetője lesz. Ahhoz, hogy a keresztyénség a mai
hogy isteni eredetű ez a tanitás, hát nézze meg, kor nagy küzdelmeiben, a materializmus, a hitet
milyen nehezen tudta ez az egy pár nagy, egy lenség, az ateizmus, a felkorbácsolt indulatok és
szerűnek látszó igazság az emberiség leikébe be szenvedélyek háborgó tengerében diadalmasan áll
fészkelni magát és milyen gyarlóan tudjuk még hassa meg helyét: ahhoz nem gépies hitre, ahhoz
ma is. egy magát tisztultabbnak hívő kor gyerme nem lélek nélkül elrecitált formulákra, ahhoz élő
kei visszaadni, megvalósítani ezt az egy pár egy hitre van szükség, arra az élő hitre van szükség,
szerű igazságot! Ha Krisztus azonnal meghódította amelyik vezette küzdelmeinket a múltban, amely
az egész művelt emberiséget, alig pár század alatt felállította azokat a tantételeket, amelyek akkori
uralkodó vallásává lett a világnak. De hol maradt felfogásunknak lenvomatát, hű tükrét képezték,
belőle a szeretet ? Hol maradt a felebarát fogalma ? de amelyet mi csak akkor fogunk hozzájuk mél
Hol maradt .azon egyenlőségnek, az emberi méltó tóan képviselni, ha mi meg a magunk lelkének
ság azon egyenlő elismerésének fogalma, ami a benső szükségletei szerint a mai kor felfogásaihoz
felebarát fogalmának becsületes megvalósítását je idomítva tudjuk magunknak krisztusi alapon ezt a
lenti? Hát nem kellett századoknak, ma már mond tökéletesebb, magasabb hitet felépíteni.
hatnám : évezredeknek eltelni, amíg a felebarát
Áll ez, tisztelt közgyűlés, az egész protestáns
fogalma legalább némileg, gyarlón, tökéletlenül, társadalomra nézve. Mindenkinek, aki a lét problémáit
de mégis lassan, nehezen átmegy az életbe és gondolkozó és az igazságot kereső lélekkel keresi
valósággá válik,
fel, mindenkinek hivatása az, hogy ezt a saját
És mennyi gyűlöletet hirdettek ezen szeretet egyéni mgggyőződését alkossa meg és mindenki
nevében ! És mennyi sok bűnt, mennyi elnyomást, nek, ha egyszer ez a meggyőződés Krisztus tanain
mennyi zsarnokságot kellett az emberiségnek azok alapszik, krisztusi forrásból fakad, mindenkinek
tól elszenvedni, akik Krisztus követői, talán a sze otthon kell magát érezni az egyházban.
rető vallás hirdetői, akik ezt talán hitték is és
De kétszeresen áll ez azokra nézve, akiknek
mindenesetre vallották!
magasztos hivatása, hogy az egyházat e küzdel
Ma is, tisztelt közgyűlés, ha az emberi tudo mekben képviseljék, vezessék, akiket Isten igéjé
mányt az emberi salaktól meg akarjuk tisztítani, nek hirdetőjévé tett végzetük. Ha valahol, a lelki
ma is, ha az emberi világnézetet magasabb, tisz pásztornál nem szabad az egyéni hit erőforrására
tább régiókba akarjuk felvinni, ma is vissza kell nyűgöt vetni. Az egyház nem állhat semmiféle,
mennünk annak eredeti forrásához, oda, ahol a dogmatikus, semmiféle teológiai irányzatnak szol
szeretetet tanították nekünk és semmi egyebet, oda, gálatában ; se az egyiket, se a másikat egyoldalúkig
ahol a szeretet volt egy egész, az emberiség javá ne karolja fe l; az egyház nyissa ki a maga kapu
ért átélt, az emberiség javára átszenvedett életnek, ját minden szellemi irányzat számára, amely krisz
az emberiség javára elszenvedett mártírhalálnak tusi alapon áll. Hiszen csak lüktetőbb, duzzadóbb,
igazi, egyedüli éltető eleme.
gazdagabb, tartalmasabb, erősebb és hatalmasabb
Krisztus tanításához kell tehát visszatérnünk; lesz annak az egyháznak belélete. De annak a
de nem ahhoz a gyarló, törékeny, múlandó mez lelkipásztornak, aki a mai kor ezer kísértésének,
hez, amelybe azt emberek bölcsesége öltöztette.
ezer megpróbáltatásának kitett gyermeke előtt hir
Minden dogma emberi mű. Magán viseli az deti az Isten igéjét, annak a lelkipásztornak, aki
emberi gyarlóság bélyegét és annak a kornak bé nek a mai kor örvényei mellől kell a megtántolyegét, amelyben megszületett. Hiszen könnyen rodó emberiséget visszavezetni, annak a lelkipász
kimutatható ókori, zsidó, görög, középkori, germán tornak a maga hivatása gyakorlatában ne gördít
világnézeteknek, felfogásoknak nyoma, megvaló sünk útjába olyan akadályokat, ne rakjunk rá
sulása egyik vagy másik dogmának keletkezésénél. olyan béklyókat, hogy az eléje szabott formalizmus
A dogmára lehet szükség; hiszen természetes vagy kiölje leikéből azt az igaz hitet, amely erő
dolog, hogy pozitív vallásoknak rendszerbe kell forrás, amely nagy tettek rugója lehet, vagy, ami
szedniök a maguk tanítását; de a dogma fogalmá még ennél is borzasztóbb, arra a lélekölő rtudatra
ból a fejlődés fogalmát kizárni nem lehet. És ami kárhoztassa, hogy kénytelen hazudni az Úr Isten
még ennél is fontosabb: a dogmát, mint az em színe előtt.
beri gondolkozás és igazság felé törekvő elme
Szabadítsuk meg a lelkipásztort minden olyan
béklyóját, rabláncát odaállítani nem lehet. A dog hitvallási formulától, amely ilyen kínos, ilyen fáj
mát nem tolhatjuk a krisztusi igazságot kereső dalmas helyzetet teremt számára. Én nem tehetek
emberi elme és Jézus Krisztus közé. A dogma, róla: én sokszor megborzadok arra a gondolatra,
igenis, ott állhat, hogy fonalat adjon azok kezébe, hogy mit állhat ki egy lelkipásztori pályára nemes
támpontul szolgáljon azoknak, akik megnyugsza ideálizmussal lépő ifjú, akinek az egyéni felfogása
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dogmáink egy részét nem fogadja el. Mit állhat
ki akkor, midőn a maga lelkipásztori tevékenysé
gének legfenségesebb pillanatában ajkaira kell
vennie igazságokat, amik rá nézve nem igazságok,
hirdetnie kell a legünnepélyesebb pillanatokban, a
legünnepélyesebb formában, a legmagasztosabb kér
dések körül tantételeket, amelyeknek az ő belső hite, a
belső meggyőződése ellentmond?! Oh, ha panaszko
dunk sokszor, hogy terjed a közönyösség, hogy keve
sen vannak azok, akik az ihlet szent tüzével, szent

197

testáns világ figyelme Genf felé fordult, a genfi
egyház alkotmányának felépítése. A genfi egyház
büszkén vallja magát az 1536-ban alapított Kálvinféle egyház örökösének és folytatójának. És ebben
a tudatban, hogy ő Kálvin örököse és Kálvin foly
tatója, ezt mondja:
„Tanításának alapjává a keresztyén lelkiisme
ret és a tudomány fényénél szabadon tanulmányo
zott bibliát teszi. Tagjai mindegyikének köteles
ségévé teszi, hogy a személyes és megfontolt meg-

Gr. Tisza István, a Magyar Prot. Irodalmi Társaság világi másodelnöke.

lelkesedésével élnek a maguk magasztos hivatásá
nak : gondoljuk meg, hogy a múlt idők ezen el
avult maradványaiban nagyon, nagyon sok mérget
adunk be annak az ifjú léleknek, aki szent ideá
lizmussal jön erre a pályára és aki azután meg
botlik abban a borzasztó zátonyban, hogy vagy le
kell törnie a maga életpályáján vagy bele kell
mennie, mondom, a legjobb esetben is abba, hogy
gépiesen, oda nem gondolva, lélek nélkül, üres
szívvel hirdessen olyanokat, amiknek az ő benső,
lelki meggyőződése ellentmond.
Tisztelt közgyűlés! Mindezek a gondolatok közt
olyan megkapóan jött most, amidőn az egész pro-

győződésben erősítse magát. Megnyitja kapuit a
genfi kanton minden protestánsának, anélkül, hogy
valaminő hitvallást szabna elé. Az a célja, hogy
vallási és erkölcsi fejlődésének tekintetében az
igazságosság és testvériség szellemében összehozza
és egyesítse őket."
Hát én is azt hiszem, tisztelt közgyűlés, hogy
genfi egyház így örököse és követője Kálvinnak.
Százszorta hűbb örököse és követője, mint hogyha
híveitől a Kálvin-féle Helvetica Confessio szoros
követését követelné.
Hiszen igaz, a nagy reformátorok alkottak. Igaz,
hogy szigorúan, ridegen megkívánták e hitcikke
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lyek követését. Hiszen koruk gyermekei voltak ők.
De az ő egész tanításukban ez az. ami múlandó,
ez az, ami törékeny, ez az ami gyarló, ez az ami
annak a kornak szülöttje. Az, ami az ő nagyságuk
alapját, az ő boldogító, világtörténelmi misszióju
kat képezi, az nem az, hogy hitcikkelyeket alkot
tak s azokat egy felekezetre rákényszerítették,
hanem igenis az, hogy feltámadtak a tizenöt szá
zad tekintélyével az emberiségre nyomott hitcikke
lyek ellen hogy vindikálták maguknak a jogot a
biblia vizsgálatára, a szabad vitatásra a szabad
vizsgálatra és a saját egyéni meggyőződésük köve
tésére.
S mi nem akkor leszünk hű követői Kálvinnak
és Luthernek, ha abban követjük őket, ami gyarló,
ami múlandó, amiben a kor gyermekei voltak, de
akkor követjük igazán, ha abban igyekszünk nyom
dokaikba lépni, ami örökbecsű ami örökóletű, ami
az emberiséget és a keresztyén egyházat egy ma
gasabb szférába, egy magasabb nívóra emeli. És
ha ezen az úton halad a mi egyházunk tovább,
akkor igenis Krisztus taiiát fogja hirdetni és semmi
egyebet, Krisztus szolgája lesz és senki másé és
akkor azután évről-évre, nemzedékről-nemzedékre,
évszázadról-évszázadra, mindig lépésről-lépésre előre,
mind magasabbra emelkedve, mind tökéletesebben
fogja a maga magasztos hivatását, a Krisztus tiszta
tudományának hirdetését, terjesztését, megvalósítá
sát megközelíteni.

A diakonissza.
Az élet mécse végsőt lobban,
A lá/.gyötört test megtörött.
A földi vándor útra készül
A fény honába, mely örök.
Az ápoló kéz elvégezte
Nemes munkáját nagy hiven.
A pap a hit balzsamát hozza:
S a hivő lélek megpihen . . .
S kitől nem kapott napok óta
Élő szót már barát, rokon,
A haldokló most ím megszólal
Már szinte szellemhangokon:
„Ki az, ki ágyamnál virrasztóit
Sok hosszú, kínos éjszakán?
Áldott legyen. .. az Isten áldja ...
Oh, mondd meg néki szent atyám" ...
S a pap szól: „Az úr szolgálója,
Ki az áldások kútfeje —
0 a lemondás, hűség, jóság,
Itt lenn csak „testvér" a neve.
Majd ott fenn, ama szebb hazában,
Ha égi szó elhívja őt:
Idvezülten és glóriasan
Látod viszont az Úr előtt!"
Lampérth Géza.

VEGYES.
A reformáció ünnepét október 31-én vagy
valamelyik szomszédos napon az egész országban
megünnepelték gyülekezeteink s a kebelükben mű
ködő belmissziói egyesületek. Hozzánk a következő
meghívók jutottak e l:
A győri evang. belmissziói egyesület október
3l-én d. u. 5 órakor az evangélikus templomban
vallásos-estélyt rendezett a következő műsorral:
1. Előjáték Miiller Jánostól, orgonán előadta Kirchner Elek. 2. Gyülekezeti ének. 3. Imádság és írás
magyarázat, mondta Zongor Béla. 4. Motette Stein
Károlytól, előadta a győri evang. egyházközség
vegyes kara. 5. Egy híres asszony névtelen anyja,
történelmi kép, írta s felolvasta Kovács Sándor
pozsonyi theol. akad. tanár. 6. A 84. zsoltár, duett
Kirchner Elektől, előadták dr. Szahlender Ferencné
és László Miklósné úrnők. 7. Edmondo de Amicis:
Egy bölcső mellett, szavalta Pálmai Kálmán. 8.
Gyülekezeti ének. A templom zsúfolásig megtelt
áhítatos és figyelmes közönséggel. A műsor minden
pontja sikerült. A zene- és énekszámok művészi
értékét elég azzal jellemeznünk, hogy a győri egy
ház Kirchner Eleket, a kiváló zeneszerzőt mond
hatja a magáénak. Ily vezetés mellett a művészi
érzék áhitatkeltő egyúttal. Bizonyság rá a közön
ség, mely épüléssel s gyönyörködve hallgatta a
szép előadásokat. Ki kell emelnünk Zongor Béla
talpraesett írásmagyarázatát, amely a reformációt
találó megjegyzésekkel méltatta. Ez ifjú lelkipász
tor méltó a közfigyelemre. Pálmai Kálmán elismert
szavaló tehetség; hozzá tud férni a költő leikéhez
s ez alkalommal is igazolta hírnevét. Lapunk szer
kesztőjének felolvasása nemsokára meg fog jelenni.
Ünnepély végén közadakozás volt.
A besztercebányai evang. egyesület október
31-én, vasárnap, Bethlen Gábor-utcai otthona nagy
termében a reformáció évi emlékünnepe alkalmá
ból rendezte I. protestáns-estélyét, melynek mű
sora a következő volt: 1. Erős vár a mi Istenünk,
dr. Luther Mártontól 1529-ből, 1. és 2. vers; énekelte
a közönség. 2. Dávid Ferenc irodalmi és reformátori pályája, szabad előadás, tartotta dr. Oravecz
Ödön tanár, egyes, titkár. 3. Régi gyász, Kerman
Dániel ev. püspök, pozsonyi vértanú éneke 1740ből; Figuss Vilmos karmester vezetése mellett éne
kelték : Barth Ilona, Benyats Olga, Olejcsek Matild,
Paulinyi Anna, Salát Mariska, Zahorák Margit és
Zikes Vilma úrleányok. 4. Az agg prédikátor, Kozma
Andortól, szavalta Benyáts Ilona úrleány. 5. Az
anyaszentegyház siralma, régi ének a pozsonyi
rendkívüli törvényszék korából (1673—1674.), Figuss
Vilmos karmester vezetése mellett énekelték az egyes,
női dalkar fenti tagjai. 6. Erős vár a mi Istenünk,
3. és 4. vers, énekelte a közönség.
Tisza István gróf előadása. A „Magyar Pro
testáns Irodalmi Társaság" nov. 2-án este tartotta
meg idei évi felolvasó ülését és közgyűlését a Kálvin
ién református templomban. A gyűlésnek már előre
is országszerte nagy érdeklődést keltett tárgya Tisza
István grófnak, mint a társaság világi másodelnö
kének előadása volt „a protestáns hitről és felvilá
gosodásról". Az előadásra az ország legtávolabbi
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vidékeiről is jöttek. A templom zsúfolásig megtelt
a legelőkelőbb közönséggel.
Az első sorokban ott voltak: Zsilinszky Mihály
dr. és Antal Gábor dr. elnökökön kívül Tisza István
gróf, továbbá Baksay Sándor dr., Kenessey Béla
dr. és Erőss Lajos református püspökök, Zelenka
Pál és Gyurátz Ferenc evangélikus püspök, Ferenc
József unitárius pöspök, Meskó László dr. állam
titkár, György Endre, Dókus Ernő, Meczner Béla,
Fabinyi Gyula dr., Kovács Sebestyén Endre egy
házmegyei gondnokok, Baksa Lajos dr. egyetemes
konventi előadó, Lánczy Gyula egyetemi tanár,
Vargha Gyula, a statisztikai hivatal igazgatója,
Kaczián János budapesti ev. esperes, Antal Géza
dr., a jelenleg szintén ülésező református egyete
mes konventnek úgyszólván valamennyi tagja és
sokan a hazai társadalom előkelőbbjei közül.
A gyűlést Antal Gábor dr. püspök egyházi elnök
szép imája vezette be. Majd Zsilinszky Mihály dr.
világi elnök mondott megnyitó beszédet, amelyben
a nagy számban megjelent díszes közönség üdvöz
lése után abból indult ki, hogy a protestantiz
mus mint keresztyén vallási elv és erkölcsi nagy
testület Krisztus evangéliomának szilárd alapján
épült fel. Mint ilyen követi alapítójának magasztos
elveit, de nem zárja el szemét az általános haladás
tényezői elől sem. Kiemeli, hogy a protestáns szel
lemű keresztyénség nem állítja ellentétbe a vallást
a természettel, a keresztyénséget a tudománnyal,
a szivet az észszel, a teremtést az örök fejlődés
törvényeivel, hanem igyekszik a látszólagos ellen
téteket egy magasabb valláserkölcsi egységben fel
fogni és megmagyarázni. Aztán áttért a genfi nagy
protestáns ünnepélyre. Kiemeli ez ünnepély nagy
jelentőségét, mely abban a törekvésben nyilvánult
meg, hogy a reformáció művében azokat az elveket
és eszméket hangsúlyozták, melyek az emberiség
üdvének és békés fejlődésének feltételeit alkották.
Majd Kálvin ó-testamentomi jellemével foglalkoz
ván, áttér a Protestáns Irodalmi Társaság mun
kájára és kiemeli, hogy a társaság igyekszik
az igazság eszméinek érvényt szerezni kiadványai,
folyóiratai és lapjai által. Rámutat arra, hogy a
szellemi szabadság, melyet minden körülmények
között fenntartani akar, nemcsak szabad gondol
kozásra és merész újításokra jogosít, hanem az ellenvélemény és más meggyőződés eltűrésére is köte
lez. Ma már nem lehet puszta tilalmakkal és ana
témákkal célt érni. A sajtó hatalmának kiemelése
mellett kikéi azok ellen, akik Krisztus nevében
a szeretetlenséget és türelmetlenséget terjesztik.
A társaság bizalommal küzd az evangéliomi egy
ház és az annak sorsában osztozó magyar haza
szebb és virágzó jövője érdekében. Szavait azzal
végezi be, hogy ez a szebb jövő csak akkor fog be
következni, ha meglesz az önzetlen lelkesedés és
kellő összetartás s az a szent akarat, mely előbb
vagy utóbb, de borostyánt arat. A tetszéssel foga
dott megnyitó beszéd után szűnni nem akaró
éljenzés és tapsvihar között lépett az előadói
asztalhoz Tisza István gróf. A percekig tartott
ováció után megtartotta, mindvégig, közben-közben
is megnyilvánult, nagy tetszés mellett, előadását.
Majd Kozma Andor szavalta ez alkalomra írott szép
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és sok tapsot aratott költeményét, amelynek címe
„Ki volt Kálvin János?0 Szőts Farkas titkár a
társaság elmúlt évi működéséről, irodalmi tevékeny
ségéről és vagyoni állapotáról számolt be. Jelentését
helyeslőén vették tudomásul. A Kiss Áron és Farkas
József halálával megüresedett választmányi tag
sági helyekre Pruzsinszky Pál dr.-t és Csizmazia
Lajos tagokat választották meg. A gyűlés a késő
esti órákban ért véget. Tisza István gróf beszédét,
— amely hazánk protestáns köreiben bizonyára
sok termékeny vita tárgya lesz, — lapunk egész
terjedelmében közli.
Budapesten az Evangélikus Családi Kör okt.
30. este a Deák-téri egyházi épület dísztermében
ünnepelte meg a reformáció évfordulóját. Seltenreich Kornél alelnök lelkes megnyitó beszéde után
Marchard János a közönség nagy tetszése mellett
énekelte az Anyégin operának áriáját, Tonházi
Aladár gordonka - művész Babits Vilma zongorakísérete mellett adta elő Hendl: Largo és Popper:
Gavotte c. művét, Raflay Sándor lelkész a refor
máció jelentőségét méltatta. Kabos Ilonka, Kabos
Ede író leánykája Wagner—Liszt: Fonó-dalá-nak
zongorán való művészi eljátszásával ragadta el a
közönséget, Pálmay Kálmán szavalt, Gyárfás Ibolyka,
Hubay jeles tanítványa Gábriel Ferenc zongorakiséretével adta elő Sarasaié: Faust ábránd-ját s
végül Vajda Elza, Maleczkiné tanítványa Harmati
Aladár zongora kíséretével Denza: Si tu m’aimais
című jelesen előadott dalával zárta be a fényesen
sikerült ünnepélyt.
A Bethlen Gábor-kör a Lónyai-utcai teremben
tartott emlékünnepet, ahol Raffay Sándor lelkész
ismert szónoki kiválóságával méltatta a nap jelen
tőségét.
A ref. konvent ez alkalommal Kálvin-ünnepet
rendezett, amelyen úgy az evangélikus, mint az
unitárius egyház képviselve volt. A mi küldöttsé
günket báró Prónay Dezső, az unitáriusokét Ferenc
József püspök vezette.
A modori evang. kerületi leánynevelő intézet
október 31-én, vasárnap d. u. 5 órakor vallásos
estét rendezett. Az ünnep rendje a következő volt:
1. Isten dicsősége, Beethoven L.-től, karének, há
rom szólamban énekelték az intézet III. és IV. oszt.
növendékei. 2, Üdvözlő szó. 3. Ária „A teremtés"
című oratóriumból, Haydn J.-től, harmóniumon Lés
zongorán előadták Kiss Jolán int. tanítónő és Mücke
Hilda int. növendék. 4. A magyar irodalom pro
testáns jelleme, felolvasás, tartotta Hamvas József
lyceumi tanár Pozsonyból. 5. Svéd ábránd, Leonard
H.-tól, hegedűn előadta Szmerczek Károly zene
tanár, kisérte Benedicty Szerén, int. tanítónő. 6.
Luther, Porkoláb Gyulától, szavalta Lenhardt Nelli
úrhölgy. 7. G-moll versenymű, a) Molto allegro con
fuoco, b) Andante, c) Molto allegro e vivace, Men
delssohntól, két zongorán előadták: Benedicty Szerén
és Pukánszky Mariska int. tanítónők. 8. Erős vár
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a mi Istenünk, karének, két szólamban, előadták
az intézet összes növendékei.
Az aszódi evang. egyház a reformáció évfor
dulója alkalmából október 31-én, a. e. 10 órakor
istentiszteletet, d. u. 5. órakor ugyancsak a temp
lomban vallásos-estélyt rendezett, a következő mű
sorral: 1. Isten dicsérte, énekelték a leánynevintézeti növendékek. 2. Imádkozott és a szentírás
ból olvasott a lelkész. 3. A gályarabok énekét éne
kelték az elemi iskolai növendékek. 4. Luther élet
rajzát elmondta Haraszthy Mihály gimn. IY. oszt.
tanuló. 5. Erős vár a mi Istenünk, énekelte a gyü
lekezet. 6. Mit kiván az evangélikus embertől a
reformáció? Fejtegette a lelkész 7. Isten felséges
adománya, énekelte a gyülekezet. 8. Imádkozott
Kunz Márta gazd. növendék. 9. Áldást mondott a
lelkész. 10. A nap elmúlt s a mi mennyei Atyánk,
énekelte a gyülekezet. 11. Áldozat a gyámintézet
javára.
Pozsonyban az evang. theol. akádémia „Szé
kács József-Kör“-e tartott október hó 31-én d. u.
5 órakor, a theol. akadémia nagytermében refor
mációi emlékünnepet. Az ünnepség műsora a kö
vetkező volt: 1. Fel virradt újra ünnepünk (Korái),
énekelte a theol. ifjúsági énekkar. 2. Fohász, mon
dotta Yidovszky Kálmán theol. akad. hallgató. 3.
Ünnepi beszédet mondott Zsilinszky Károly theol.

Legújabb
a Luther-Társaság kiadásából.
Hitünk igazsága. Az evangélikus és róm, kath.
egyház közötti különbségekről. A művelt közönség
számára írta Kapi Béla körmendi leik. Ára 1 K 50 f.
Magyar éneklőkar. 90 vallásos ének férfikarra.
Egyházi és iskolai énekkarok számára szerkesztette
Kapi Gyula, nyug. tanítóképző-int. igazg. Ára 2 K.
NÉPIES IRATOK:
48. sz. A bölcs asszony építi az ő házát- írta
Kovács Andor. Ára 10 fill.

49. sz. Ha szeretet nincsen bennem, semmi
vagyok. írta Ládonyi Pál. Ára 10 fill.
50. sz. A nő hivatása a magyar protestantizmus
küzdelmében. írta Sztehló Kornél. Ára 10 f.
EGYHÁZUNK NAGYJAI:
IX. sz. Dr. Székács József evang. püspök.
1809—1876. írta Zsilinszky Mihály. Képek
kel. Ára 40 fill.
X. sz Wimmer Gottlieb Ágost, Felsőlövő
nagy papja. írta dr. Magyar Győző.
Képekkel. Ara 50 fill.

Megrendelhetők :
a Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utcza 51/a.

22. sz.

akad. hallgató, a Székács József-Kör alelnöke. 4.
Az Úr ítél, melodráma, írta Váradi Antal, előadta
Grünwald Dezső theol. akad. hallgató, harmóniumon
és zongorán kisérték Halmi Béla dr. és Újházi Barna
theol. akad. hallgatók. 5. A wormsi kihallgatás,
Devrient „Luther" című drámája után írta ifj. Por
koláb Gyula, személyek: Eck János egyet, tanár
mint közvádló Kapoun Rudolf theol. akad. hallgató,
Luther Márton mint vádlott Osusky Samu theol.
akad. hallgató. 6. Boldog aki Isten igéjét (Korái),
énekelte a theol. ifjúsági énekkar.
A losonci tekintélyes evang. egyház Wolf Jó
zsef budapesti vallástanárt egyhangúlag lelkészszé
választotta. A szép költői tehetségű s szép készültségű ifjú papot melegen üdvözöljük s Isten áldá
sát kérjük munkájára.
A Luther-Társaság nov. 18. d. u. 6 órakor
Budapesten tart rendkívüli közgyűlést, amelyen
az líj alapszabályokat tárgyalni fogják.

Új előfizetőink figyelmébe ajánljuk, hogy az
Evangélikus Családi Lap 1907. és 1908- iki év
folyamaiból vannak még teljes példányaink, melyek
a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
Budapesten egyenkint 1 k o r o n á é r t kaphatók.

lm a k ö n y v e k .
Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv. 9-ik
bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 14VSXÖ cm nagy
ságban 1 kor. SOfill., fekete bőrbe kötve, aranyvágás
sal, tokban(í kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.
— — Hit oltára. Imakönyv ev. keresztyének szá
mára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 K60 f., aranyvágással, tokban 3 K, fekete bőrbe kötve, aranyvágással,
tokban 6 K, párnázott borjúbőrbe kötve 8 K.
Sántha Károly: Buzgóság könyve. Fekete
bőrbe kötve, arany vágással, tokban 6 kor.
------ Őrangyal. Prot. ifjak és leányok, különö
sen konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal
2 kor. Párnázott borjúbőrkötésben, tokkal 7 kor.
Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv
gyermekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás.
Kék vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjúbőrbe kötve arany
metszettel, tokban 6 korona.
Székács József : Imádságok és buzgólkodások evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6.
kiadás. Vászonba kötve 14‘/2X 9 c m . nagyságban,
arany nyomással és vágással, tokban 5 kor.
Bőrbe kötve aranyvágással, tokban 8 kor. Párná
zott borjúbőrbe kötve 10 korona.
Elemi iskolás gyermekek számára:
Ruttkay Sándor: Kis imakönyv. 6. kiadás. Ára
félvászonba kötve 00 fillér, díszes egész vászon
kötésben aranyozott nyomással, piros vágással 1 K.
--------- K a p h a t ó k : --------a Luther-társaság ev. könyvkereskedésében
— Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. —
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