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A római katholíkus autonómiáról. 1
Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a pro
testánsok őszinte barátai a helyes értelemben vett
kath. autonómiának. Annak az autonómiának, amely
a. világi, elemnek tért akar nyújtani az egyház kor
mányzatában és vallásos hitének ébrentartásában ;
annak az autonómiának, mely a kereszténység
egyetemes céljait akarja szolgálni, mely a ‘Krisz
tusban való hitet akarja erősíteni és mindenek
felett a hazában lakó vallásfelekezetek között a
testvéri szeretetet és a békét szolgálni. Szívesen
osztjuk meg minden vallásfelekezettel azt a sza
badságot, melyet a hazai protestáns egyház az
ország törvényeinek védelme alatt élvez.
De nem lehetünk barátai semmiféle előjogok
nak és kiváltságoknak, melyek a honpolgárok kö
zötti békét állandóan zavarják. A mi kath. atyánk
fiái görcsösen ragaszkodnak középkori előjogaikhoz
és azokból folyó régi intézményeikhez, melyek nem
egyeztethetők össze az ország újabb törvényeivel
és követelményeivel. Ok egyedül a maguk részére
foglalják le a királyi legfőbb kegyúri jogot és azt
olyan személyi jognak tekintik, mely független az
ország törvényhozásától. Ezt mi nem tartjuk he
lyesnek ; mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy a
magyar király valamennyi törvényesen bevett val
lásfelekezetnek főpatrónusa és aki ezt a minőségét
tagadja, az ellensége a magyar alkotmánynak, mely
a királynak bármely hivatalos ténykedésénél az
országgyűlésnek és a felelős minisztériumnak
befolyását biztosítja.
Alig van komoly értelme annak is, mikor ami
kath. testvéreink afelett panaszkodnak, hogy a
protestánsoknak több szabadságuk van Mária orszá
gában, mint a katholikusoknak; mert ha autonó
mia tekintetében van valami hiánya a szabadság
1 A nagyértékü történelmi tanulmány befejező része.

nak. az a római egyház hierarchikus szervezetében
keresendő. Ez a szervezet akadályozza meg az
egyházi tisztviselőknek, püspököknek oly [szabad
választását, mint aminő a protestánsoknál van.
A vágyonfeletti szabad rendelkezést pedig ennek
állami eredete, jogi természete teszi lehetetlenné.
Mikor tehát a római kath. püspökök afelett
panaszkodnak, hogy nem rendelkeznek annyi sza
badsággal, mint a protestánsok, akkor nagy igaz
ságtalanságot követnek el, mert ennek oka magá
ban a római egyház szervezetében keresendő.
Láttuk, hogy a kath. püspökök már 1848-ban
a szabadság ürügye alatt kívánták az állami ere
detű kath. vagyon feletti szabad rendelkezés jogát,
vagyis autonómia címe alatt azon vagyonnak tulaj
donjogát. Ezt teszik ma is. A más vallásfelekeze
tekkel szemben hallani sem akarnak arról az „ará
nyosításról", melyet 1870-ben a papi fizetésbeli
nagy különbségek kiegyenlítésére akartak keresz
tülvinni. Sem a javadalmak maximumának és
minimumának meghatározásáról; sem arról a tény
ről, hogy Ferenc királyunk főkegyúri jogánál fogva
1803-ban ápr. 15-én 1593. számú kancelláriai ren
delettel az esztergomi hercegprímásnak fizetését —
földbeli és más természetű vagyon helyett 1—
150,000 forintban, a többi érsekét 60,000 és a
püspökökét 40,000 forintban állapította meg.
Azóta is fordultak elő ilyen természetű intézkedé
sek, pl. 1835 október 8. és május 21-én kelt
királyi leiratok által.
Miért ne lehetne most is, mikor az összes állami
és törvényhatósági tisztviselők elégedetlenek jelen
anyagi helyzetükkel, alkotmányos úton „arányosí
tani" az összes vallásfelekezetek lelkészeinek és
főpapjainak fizetését és azt az új-kor követelmé
nyeihez képest — csupán pénzbeli összegekben
meghatározni? A maximum és minimum között
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ok fokozatot lehetne megállapítani; s kétséget
nem szenved, hogy ezzel a törvényhozási tény
egyszerre véget vetne az „autonómia" cége alatt
folyó izgató küzdelmeknek.
Kétségkívül nagy vagyon az, mely hazánkban
a különböző vallásfelekezeteknek vallási és közművelődési céljaira van szentelve. Ma már nincs
uralkodó egyház, hanem vannak teljesen egyen
jogú vallásfelekezetek, melyek azonban a legkü
lönbözőbb anyagi viszonyok között élve, itt-ott
híveiket nagy egyházi adóval kénytelenek terhelni.
Az államra nézve nem lehet közönyös dolog az,
hogy polgárainak nagy része, vallási meggyőző
dése miatt, elviselhetetlen egyházi adóval terheltetik,
míg a nagyobb rósz vígan élvezi az államnak
gazdag adományait. Nem szemrehányásként, hanem
mint a helyzetet jellemző tényt említjük fel azt,
hogy a r. kath. egyház alsóbbrendű papsága még
mindig szükséget szenved, dacára annak, hogy gr.
Apponyi 1898-ban az országgyűlésen ünnepélyesen
kijelentette, hogy a római kath. egyház oly va
gyoni helyzetben van, mely feleslegessé teszi, hogy
az állam intézményesen és szervileg foglalkozzék
a kongruarendezéssel; mert — ú. m. — ez az
egyház teljesen abban a helyzetben van, hogy ezt
a feladatot a rendelkezésére álló eszközökkel a
maga körében megoldja és ő csak azért nem szégyenli azt, hogy az állam segítségét mégis igénybe
veszi, mert ennek az egyháznak a tényezői egye
dül felelősek azért, hogy az önsegélynek eszkö
zét, az autonómikus szervezetet eddig nem tud
ták elérni . . .
És miért nem tudták ezt elérni? Azért, mert
a kath. autonómia szóvivői az államtól nemcsak
szabadságot, hanem azonkívül még busásajándékot is
vártak. A gazdag püspökök panaszára még a pápa is lel
kesítette őket, hogy „valószínűleg nem fogják
tűrni, hogy ami a kath. egyházon kívül álló felekeze
teknek megadatott (1), az a kath. egyháztól megtagadtassék". Mintha a kath. egyház autonómiája
olyan természetű lenne, mint a protestánsoké!
Ezeknek az állam nem vagyont és nem állami elő
jogokat adott, hanem csak szabadságot arra, hogy
híveiket megadóztassák, s egyházukat szervezhessék’
A kath. autonómiai javaslat kereken kimondja,
hogy „a kath. egyházi javadalmasok birtokában,
illetőleg kezelésűk alatt levő összes javak, a val
lás- és tanulmányi és egyéb kath. alapok a ma
gyarországi kath. egyház tulajdonát képezik; és
ez a jog az egyház részére teiekkönyvileg is biz
tosítandó ! Ezzel a határozattal nemcsak a kormány
beavatkozásától, hanem még a király legfelsőbb
kegyúri jogától is meg akartak szabadulni.
Reméljük, hogy a magyar állam ilyen kath.
autonómiát sohasem fog elfogadni; mert ez ravasz
kijátszása volna az 1848 : III. és XX. t.-cikkeknek,
ami végzetes következményeket vonna maga után.
Reméljük, hogy az országos közvélemény nem
fogja követni azt a logikát sem, mely előkelő, de
rosszhiszemű s külföldi egyházi hatalomnak eskü
vel kötelezett püspökök részéről abban nyer kife
jezést, hogy midőn a kath. célokra szolgáló állami
összes javakat és javadalmakat tulajdonjoggal,
elekkönyvileg kívánja magának örök időkre biz
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tosítani : ugyanakkor a semmiféle ilyen vagyonnal
nem rendelkező más hazai egyházakra és a jogegyenlőségre (I) való hivatkozással a maga részére
niég_külön állami segélyeket is követel!
És mit jelent az, mikor a római püspöki kar
tagjai, a valódi tényállás elferdítésével, évtizedeken
át következetesen így okoskodnak: „Ha az összes
vallásfelekezetek egyházi ügyeiket az államhata
lomtól függetlenül, egyedül annak felügyeleti jogát
respektálva kezelhetik : a jogegyenlőség és viszo
nosság követelménye, hogy ugyanazon jog a római
kath. egyházat is megillesse". Persze a magyar
államhatalomtól függetlenül, de Rómától függve,
telekkönyvi biztosítással! Ignotos fallit, notis est
derisui.
Ezen észjárásnak indokolása is tanulságos:
„mert — úgymond egy új püspök — hogy a pro
testánsok és görögkeletiek minden állami befolyás
tól menten tarthatják zsinataikat, kezelhetik isko
láikat, alapítványaikat, gyakorolhatják jogaikat s
ebben őket sem hitsorsos miniszter, még kevésbbé
más vallású miniszter nem befolyásolja s ez helyes
és természetes ott, míg a r. katholikusoknál ugyanaz
aggodalmas volna — ezt tétel gyanánt felállítani
a legnagyobb igazsagtálanság lenne!“
Lenne, lenne, ha ez az okoskodás igaz volna.
A fentebbiekben idéztük a legjelesebb kath. vilá
giak közül báró Eötvösnek, Deák Ferencnek és
Ghyczy Kálmánnak szavait. Ezeknek nemes szívét
és lángeszét sértés nélkül kétségbe vonni nem
lehet. Száz szónak is egy a vége. A kath. autonó
mia, hierarchikus szervezet és római fennhatóság
alatt — Deák szavai szerint — csakugyan fából
vaskarika.
Tessék a tiszteletreméltó, hazafias főpapságnak
a jog, törvény és igazság mellvasával övezetien
bátran és minden hátgondolat nélkül, a tökéletes
jogegyenlőség és viszonosság szilárd talajára lépnie
és vége lesz minden félreértésnek és minden ok
talan gyűlölködésnek. Méltóztassék egyik legtudo
mányosabb tiszttársuknak elhinni, hogy a fejlődés
útja úgy a tudományban, mint a természetben és
az emberi társadalomban végtelen. A régi keretek
nem elégségesek az új tartalom befogadására.
Átalakul az emberek felfogása i s ; átalakxdnak az
eszmék kifejezései, a bölcsészek összefoglaló értelmi
ideológiái is. Miért ne változhatnának és nem ala
kulhatnának át a kath. autonómiáról való régi,
elavult fogalmak is?
A fejlődő élet áramait nem lehet örök időkre
lekötni. A régi kiváltságok és előjogok többé fel
nem tarthatók. Az állami élet fejlődésével átváltoz
tak az összes társadalmi és egyházi viszonyok is.
Áldatlan korszak volt az, mely a Krisztus evan
géliumát elfogadott népeket egymást gyűlölő fele
kezetekre osztotta. És dicstelen foglalkozás ma is,
mely arra irányul, hogy a Krisztus követői meg
ne értsék egymást és arra törekszik, hogy a sza
badság, az egyenlőség, a viszonosság és a testvé
riség elvei soha diadalra ne jussanak.
Méltóztassanak elhinni, hogy a jogegyenlőség
nem képzelhető el igazság nélkül; hogy nincs
igazság szabadság nélkül és nincs szabadság val
láserkölcsi érzés nélkül.
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öltözve, mint ők, fel s alá jár néhány magas ter
metű, felséges, hallgatag szépségű alak, akik angya
loknak látszanak.
(Balról, mintegy lopózkodva, az elől levő oszlopok
közt besurranva jön Tyltyl, Mytyl és a Világosság.
Érkezésük egy kis mozgást idéz elő a Kék Gyer
mekek között, akik hamarosan minden oldalról
odaszaladnak és összesereglenek a szokatlan láto
gatók körül, kíváncsian nézegetve őket.)
Mytyl. Hol a Czukor, a Macska és az édes
Kenyér ?
A Világosság. Ők nem jöhetnek be id e; meg
tudnák a jövendőt és nem engedelmeskednének
többet . . .
Tyltyl. Hát a Kutya?
A Világosság. Annak se lenne jó megtudni,
hogy mi vár rá a jövendő századokban . . . Bezár
tam őket a templom földalatti részeibe . . .
Tyltyl. Hol vagyunk?
A Világosság. A Jövő Birodalmában vagyunk,
a születetlen gyermekek között. A Gyémánt segít
ségével világosan láthatunk ezen a vidéken is,
amit az emberek nem vesznek észre; hát való
színűleg megtaláljuk itt a Kék Madarat . . .
Tyltyl. Bizonyosan kék lesz az a madár, hiszen
itt minden kék . . . (Körülnéz mindenfelé.) Istenem,
milyen szép I . . .
A Világosság. Nézd a gyerekeket, akik ide
szaladnak . . .
Tyltyl. Haragszanak ránk?
A kék madár.
A Világosság. Dehogy . . . Látod, mosolyognak"
csak csudálkoznak . . .
(Lapunk 8. és 9-ik számában közöltük a harmadik képet,
most ennek ellentétét, a nyolcadik képet mutatjuk be.
A Kék Gyermekek (mind többen szaladnak oda).
Ismételten ajánljuk olvasóinknak e gyönyörű mesejátékot.
Kis
Élők! . . . Gyertek, nézzétek a kis Élőket . . .
Megjelent a Magyar könyvtár 605. számában, ára 30 fillér,
Tyltyl. Mért hínak ezek bennünket „Kis Élők
minden könyvkereskedésben kapható.)
nek ? “
A Világosság. Mert ők nem élnek még . . .
II.
Tyltyl. Hát mit csinálnak? . . .
A Világosság. Várják azt az órát, mikor majd
NYOLCADIK KÉP.
megszületnek.
A Jövő Birodalma.
Tyltyl. Mikor majd megszületnek? . . .
A Világosság. Bizony; innen jön minden gyerek,
Óriási termek az Azur-palotában, ahol a szü
letendő gyermekek várakoznak. Végtelen sorai a aki a földön megszületik, itt várja mind a maga
zafír-oszlopoknak, melyek türkiz-boltozatokat tarta napját . . . Mikor az Apák és az Anyák gyereket
nak. Minden, a világítástól és a lapsis-lasuli-koc- kívánnak, kinyitják azokat a nagy kapukat, amiket
káktól a háttér finom poráig, melyben az utolsó itt látsz, jobbra; és a kicsikék leszállnak.
Tyltyl. És mennyi van! De mennyi!
ívek elvesznek, a legcsekélyebb tárgyakig — való
A Világosság. Van sokkal több is ennél . . .
szerűtlen, erős, tündéri kékszínű. Csak az oszlopok
feje és lába, a boltozatok középső kövei, egynéhány Nem látjuk valamennyit . . . Gondold meg, mennyi
szók és körbenfutó pad van fehér márványból kell még a világ végéig . . . Senki meg nem tudná
vagy alabástromból. Jobbra, az oszlopok között számlálni ő k et. . .
Tyltyl. És azok a nagy kékek ott, kik azok? . . .
nagy, opálszínű kapu. Ez a kapu, melynek szárnyait
A Világosság Azt nem lehet egészen bizonyo
az Idő a jelenet vége felé szét fogja tárni, a mai
életre és a Hajnal partjaira nyílik. A termet min san tudni. . . Azt hiszik róluk, hogy őriző angya
denütt harmonikusan elosztó, hosszú kék ruhába lok . . . Mondják, hogy lejönnek a földre az embe
öltözött gyermekek tömege tölti meg. Egyik já t rek nyomában . . . De nem szabad kérdezgetni
szik, másik sétál, ismét mások beszélgetnek vagy őket . . .
Tyltyl. Miért?
merengenek; sok meg az oszlopsorok között jövendő
A Világpsság. Mert ez a Föld titka.
találmányokon dolgozik; szerszámaik, eszközeik s
Tyltyl. És a többiekkel, a kicsikékkel, szabad
a készülékek, amiket szerkesztenek; a növények
virágok, gyümölcsök, amiket ültetnek vagy leszakí beszélni? . . .
A Világosság. Hogyne 1 Meg kell velük ismer
tanak, ugyanolyan természetfeletti, ragyogó kékszínűek, mint a Palota egész légköre. A gyerme kedni . . . Ni, itt van egy, amelyik kíváncsibb a
kek közt, csakhogy sápadtabb és áttetszőbb kékbe többinél . . . Közeledj hozzá, szólítsd meg.

Ezen erények alapján valósítható meg helyesen
a kath. autonómia is, a többi hazai, törvényesen
bevett vallásfelekezetek hasonló jogainak sérelme
nélkül. Nagy országos és nemzeti érdekek békés
megfejtése és végleges megoldása kapcsolódik
ehhez. Együttérzésben van az ország ereje. Isten
óvja meg hazánkat a francia, spanyol, olasz és
portugál egyházi bajoktól. Hogy az be ne követ
kezzék, az nagy részben a Vatikán urainak és a
hazafias gondolkozású magyar püspöki karnak böl
csességétől, hazafiasságától és vallásos keresztényies érzelmeitől függ. Restauráljuk az úgynevezett
kath. autonómiát is in Christo — a hazai jog,
törvény és igazság, a nemes szív és a józan ész
összhangján alapuló lelkiismeretbeli szabadság tisz
telete mellett, melyet semmi más nem korlátozhat,
mint másoknak hasonló szabadsága.
Valóban nevetséges az a divatos frazeológia,
mely azt panaszolja, hogy Mária országában a r.
katholikusoknak nincs annyi szabadsága, mint a
protestánsoknak! Vájjon mit mondanának ahhoz,
ha egyszer az ezeréves Magyarország azzal kínálná
meg őket, hogy nemcsak a tökéletes jogegyenlő
ség és viszonosság, hanem az osztó igazság alap
ján is, cseréljék fel mai helyzetüket minden tekin
tetben az irigyelt protestánsok szabadságával és
államjogi helyzetével? Dr. Zsilinszky Mihály.
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Tyltyl. Mit mondjak neki? . . .
A Világosság. Amit akarsz; amit egy kis paj
tásodnak mondanál . . .
Tyltyl. Kezet is foghatok vele? . . .
A Világosság. Hát persze, hiszen nem esz meg.
No de ne vágj hát olyan fontos képet . . . Maga
tokra hagylak, jobban meg lesztek együtt . . .
Különben is beszélnem kell a Nagy Kék Aszszonynyal. . .
Tyltyl (közeledik a Kék Gyermekhez és kezet
nyújt neki). Adj’ Isten! . . . (Ujjával hozzányúl a
gyermek kék ruhájához) Mi ez ?
A Gyermek (komolyan odanyúl ujjával Tyltyl
kalapjához.) Hát ez?
Tyltyl. Ez? . . . A kalapom . . Neked nincs
kalapod ? . . .
A Gyermek. Nincs; Mire való az ? . . .
Tyltyl. Hogy legyen mivel köszönni . . . Aztán
meg mikor hideg van . . .
A Gyermek. Mi az, hogy hideg van ? .. .
Tyltyl. Mikor az ember így vacog : brr ! brr ! és
a kezébe fúj és így csapkod a karjával. . . Élén
ken csapkodja a mellét.)
A Gyermek. Hát hideg van a földön ? . . .
Tyltyl. Van bizony sokszor, télen, mikor nincs
tűz . . .
A Gyermek. Miért nincs?. . .
Tyltyl. Mert drága és mert pénz kell, ha fát
akar venni az ember . . .
A Gyermek. Mi az a pénz ?
Tyltyl. Amivel fizetnek . . .
A Gyermek. Vagy úgy! . . .
Tyltyl. Vannak, akiknek van és vannak, akik
nek nincs . . .
A Gyermek. Miért? . . .
Tyltyl. Mert nem gazdagok . . . Mondd, gazdag
vagy te ? . . , Hány éves vagy ? . . .
A Gyermek. Már nemsokára megszületek . . ,
Tizenkét év múlva . . . Mondd jó születni? . . .
Tyltyl. Jó bizony . . . nagyon mulatságos! . . .
A Gyermek. Hogy csináltad ? . . .
Tyltyl. Már nem emlékszem . . . Olyan régen
volt! . . .
A Gyermek. Azt mondják, olyan szép a Föld,
meg az Élők 1 . . .
Tyltyl. Nohát nem csúnyák éppen . . . Vannak
madarak, van kalács, meg játék . . . Némelyik em
bernek mindene van ; de akinek nincs, az nézheti
a másét . . .
(Folytatása következik.)

A halálozások különféle nemeiről s az
ezekkel összefüggő egynémely kérdésről,
különös tekintettel korunkra.
— Dolgozat valláserkölcsi szempontból. —
(Folytatás.)

Gyakran olvashatunk rablógyilkosokról, akik a
pénz, vagyon ördögétől sarkallva vadállatokként
megtámadják embertársaikat, testvéreiket s gyil
koló eszközeiket villogtatva felebarátaik életén gá
zolnak keresztül, csak azért, hogy az ő pénzüket,
kisebb-nagyobb értékű ékszereiket magukénak tud
hassák. Ismét hallunk oly esetekről, amikor a
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pogány, a vad korszak Krisztustól még fel nem
világosított nép fajai módjára a sötét bosszú szen
vedélyétől elragadtatva törnek mások életére, igen,
a vad bosszúállás átkos szelleme ragadja oda őket,
hogy embertársaiknak, akiknek Krisztus tanítása
szerint megbocsátó és bocsánatot esdő jobbjaikat
kellene nyújtani, — mondom, hogy embertársaik
nak, — Isten, ember és világrend ellen elkövetett
merényletükkel életét oltsák ki. Ezáltal sokszor
szintén száz meg száz gyászolónak jajkiáltását
idézik elő; bosszújuk nem is egy embert ér, ha
nem éles tőrként száz szívet sebez meg. Vannak
azután esetek, amikor a „művelt kor embere0 a
becsület, a lovagiasság díszes mezébe bújva, intéz
merényletet egymás ellen. Hisz jól tudjuk, meny
nyire dühöng napjainkban a már igazán idejét
múlt párbajmánia.
És ha csak ritka esetben marad is ott egyik
vagy másik fél a porondon, hogy többé ne lát
hassa Isten napvilágát, mégis minden egyes párbajozónak fel kellene ébrednie a lelkiismeretének,
hogy most tulajdonképen amit tesz, egyenlő a
gyilkosság szándékával! Gondoljon arra, hogy ő
maga is mennyire elítéli azokat, akik gyilkolnak,
vagy gyilkolni akarnak.
Mentségül nem szolgálhat az, hogy az illető
(amint a párbajlovagok mondani szokták) a be
csületét védi, mert az csak áltatás, van a becsület
megvédésének sokkal emberiesebb és sokkal célra
vezetőbb módja. A párbajozás magában rejti a
bűn csiráját, mert midőn a felek kifent karddal
vagy tőrrel egymásra rontanak, vagy mikor pisz
tollyal egymásra lőnek, akkor tudhatják vagy leg
alább sejthetik azt, hogy egy pillanat, — s be
következik egy oly eset, amely szándékos ember
ölés bűntettével vagy legalább is (ami szintén
szörnyű bűn) emberölés bűnével terheli meg egyik
vagy másik lelkiismeretét. El tehát e barbár cerimóniával! Elég, ha emléke marad fenn az újabh
nemzedék számára kuriózumképen ; s utódaink gon
dolkozhatnak majd rajta, hogy milyen különös és
barbár módon gondolták megvédhetőnek naiv
apáink a becsületüket. A gyilkosságok leglelket
lenebb fajához kell sorolni azon eseteket, amikor
— sajnos, ez is mind gyakoribb eset -— fiatal
anyák teszik el láb alól kicsi gyermekeiket. Váj
jon mit vétett az az ártatlan cseppség, hogy őneki
kell életével megfizetnie az anyáknak esetleges
ballépéseit?! Bizony-bizony ártatlan kis gyermek,
te nem vagy hibás, hanem tulajdon szülőd lett lel
ketlenebb a vadállatoknál, hisz a vadállat is sze
reti, óvja saját magzatát! Itt kell felemlítenem
ugyancsak az Isten, világrend és haza ellen el
követett bűneseteket, amiket az orvosi tudomány
magzatelhajtásnak nevez. Legvisszataszítóbb bűnök
ezek ! Az „egyke “, „kettőke “ bűnös elvei mind
veszedelmesebben terjednek hazánkban. Magyar
anyák, egy szavunk volna hozzátok: az Isten aka
rata szerint az emberiség és első sorban magyar ha
zánk jövője érdekében becsüljétek meg s tartsátok
szentnek az istenáldást s ne halgassatok hazug,
romboló jelszavakra, mert az ördög sugallja azokat!
Végezetül nem hagyhatom figyelmen kívül azon
kóros tüneteket, amelyek évről évre nagyobb szá
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zalékát teszik a haláleseteknek: meg kell emlé
keznem az öngyilkosságokról. Olyanok mellett, aki
ket a nyomor visz erre a végzetes tettre, láthatunk
jólétben élő embereket önmaguk keze áltál meg
válni az élettől. Láthatunk ifjakat mindkét nem
ből, akik szerelmi bánatukat, csalódásukat emle
getik meggondolatlan, de mindenesetre bűnös tet
tük okául. Beleavatkoznak ezek jogtalanul az isteni
bölcseség hatáskörébe ; nincsenek tekintettel hozzá
tartozóikra, akiknek legtöbbnyire örök bánatot
okoznak könnyelműségük eme katasztrofális meg
nyilatkozásával. Akármit hoznak fel azonban okul,
az mind hamis ok, elfogadni egyet sem lehet;
ellenben az ilyen tettek legtöbbnyire a kishitűség
megnyilatkozásai. „Az ember célja a küzdés maga!“,
mondja ki a nagy igazságot egyik kiváló filozófus
költőnk. S az emberiség ezen kishitű tagjai (akik
ről szó van, t. i. az öngyilkosok) nem gondolnak
erre, s nem hallgatnak ennek a nagy költőnek az
evangélium szelleméből folyó biztatására: „Ember
küzdj és bízva bízzál!“
Legelső alkalommal, amikor az élet komolyabb
feladat elé állítja őket akár anyagi, akár egyéb
tekintetben, mindjárt elhagyja őket a bizalom,
hiányzik belőlük az erő a küzdelemre, s ahelyett,
hogy Isten tetszésére végig küzdenék az előttük
álló pályát, betöltenék a nekik jutó munkateret,
fejüket vesztve sokszor könnyelműen, sőt dacolva
a mindenhatósággal, odadobják életüket, ami által
gyávaságukról, hitnélkiiliségükről tesznek szomorú
tanúbizonyságot.
Az öngyilkossági statisztika számadatainak eme
folyton való emelkedése elszomorító valóságra
mutat; arra t. i., hogy ez a számemelkedés egye
nes arányban van a hitetlenek, az Istentől, az
igazi krisztusi vallás alapjától eltérők számának
emelkedésével. Az igazi benső keresztyénséget
felváltani látszik korunkban a felületes, csak kül
sőségekben (esetleg) megnyilvánuló vallásosság:
helyesebben vallástalanság. Erősen él bennem
azonban az a hit, hogy ezek a tünetek az em
beriségnek csak pillanatnyi, rövid ideig tartó el
tévelyedései (aberrációi) a helyes útról, s nincs
messze az idő, amidőn Krisztus vallása: a megingathatlan hiten alapuló keresztyénség s a Krisztus
evangéliuma lesz ismét az a forrás, amelyhez
minden ember visszatér, s amelyből az élet forga
tagában kifáradt lelkére vigaszt, s a további küz
delemre hitet, s erős akarattal párosult munka
kedvet merít. S mikor eljön ez az idő, akkor az
öngyilkosságok száma is a minimumra csökken s
el fog tűnni többek közt az „amerikai párbajnak“
nevezett, az élettel játszó könnyelműség is,
amely bizony manapság szintén fel-fel üti gyászfejét.
Ezekben ismertettem a halálozásoknak, azok
bekövetkezése szerinti főbb nemeit. Rámutattam
azokra az esetekre, amelyek bűnök következtében,
vagy mondjuk, természetellenesen állnak b e ; s
érintettem az ezekkel kapcsolatos kérdéseket
(vigyázatlanság, balesetek, gyilkosságok, magzat
elhajtás, egykekérdés, párbaj, öngyilkosságok stb.)
is. Megemlékeztem azokról a halálesetekről, ame
lyek az örök Gondviselés rendelkezésének folyo

mányai; ezzel kapcsolatban szóltam a halálos
betegségekről s rámutattam köznépünk egy téves
felfogására is. S mikor a kedves olvasó a halá
lozásokkal kapcsolatos kérdéseket végigolvassa,
önkéntelenül is az a gondolat támadhat fel lelké
ben, mi is hát tulajdonkópen az a halál ? Erre
pedig feleletül Tompa Mihálynak, a nagy költő
nek gyönyörű meghatározását idézem, aki azt
mondja:
„Mi a halál ? új élet útja az,
Ahol tartóst nyerünk törékenyért
S bíbort öltünk a szennyes rongy h ely ett!“
„ — — — a porba tér, mi por,
A halhatatlan: Istenhez s ie t!“

Ezt mondotta Tompa Mihály a halálról, de ezt
hiszi mindenki, aki Krisztus evangéliumát követi.
Mihátsy Gábor.

Az imádság.
Ott élt az erdő szélén Kelemen Andrásné kis
Rózsika lányával. Egy napon nagy szomorúság
költözött a házba. Kelemen Andrást, a bátor, vitéz
katonát elfogta a török a háborúban és megmondta,
hogy addig nem bocsátja szabadon, míg 25 darab
aranypénzt nem küldenek érte. Honnan szerezzen
a szegény asszony olyan sok pénzt? Hiába ment
a rokonokhoz, ismerősökhöz, azok azt mondták,
hogy ők bizony nem adnak, kell nekik is a pénz.
„Ne búsuljon édes, jó anyám, — vigasztalta Ró
zsika édes anyját — ha ők nem adnak, majd ád
a jó Isten. Van két dolgos kezünk, majd csak
összegyűjtjük a szükséges pénzt.“
És ezután a felkelő nap minden reggel ott
találta Rózsikát az erdőben, amint kis kosárkájába
illatos szamóczát szedett. Rózsika vidáman köszön
tötte az öreg napot: „Jó reggelt kedves, jó bará
tom L „„Jó reggelt, jó reggelt, kedves kis Ró
zsika !““ — szólt mosolyogva a szelíd nap. Samint
a nap feljebb haladt a ragyogó égbolton, egyszer
csak azt látja, hogy Rózsika szaporán lépked kis
lábacskáival a szomszéd város felé. Ide vitte min
den reggel a friss, harmatos gyümölcsöt. Mikor
kosárkájából már mind megvették, sietett vissza a
pénzzel, hogy azt édes anyjának adja. Édes anyja
pedig ezalatt varrt, kötött s ezért a jó emberek
pénzzel fizettek; és az így összegyűjtött pénz mind
egy helyre vándorolt, úgy. hogy egy pár hónap
múlva már csak kevés hiányzott a 25 aranyból, me
lyet Kelemen Andrásért a töröknek fizetni kellett.
Egy este így szólt édes anyja Rózsikéhoz:
„Jer ide édes kis lányom és adjunk hálát a jósá
gos Istennek, mert együtt van már a 25 arany és
édes atyád nemsokára haza jöhet hozzánk”. Rózsika
könnyes szemmel térdelt le és imádkozni kezdett:
„Édes jó Istenként, köszönöm, nagyon köszönöm
neked, hogy megsegítettél és megengedted, hogy
édes atyám hazajöjjön hozzánk. Istenem, milyen
boldogok leszünk akkor mi hárman. Én meg ezután
mindig nagyon jó leszek, mert tudom, hogy Te
csak a jókat szereted, a rosszakat meg nagyon
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m egbüntetedA lig hogy elvégezte Rózsika imáját,
a másik szobából zokogást hallottak. Azután kinyílt
az ajtó és egy marcona férfi lépett ki rajta. Az
anya és lánya 'ijedten húzódtak a szoba másik
felébe.
„Ne féljetek, — szólt szelíden a férfi — már nincs
semmi ok a félelemre. Én megtudtam, hogy nála
tok sok pénz van együtt és el akartam lopni. De
a jó Isten nem így akarta. Édes gyermekem, —
fordult Rózsikához — mikor végighallgattam imád
ságodat, úgy éreztem, hogy én nagyon, nagyon
bűnös vagyok. Pedig most már tudom, hogy az
Isten csak a jó embereket szereti; megfogadtam,
hogy ezután én is jó leszek, akkor talán még
megbocsát az Isten.
Te pedig, édes gyermekem, imádkozz ezután is
buzgón. Isten veletek!"
Mikor a rabló eltávozott, Rózsika r odaült édes
anyja ölébe és boldogan suttogta: „Úgy-e milyen
jó az Isten !“
Pár nap múlva pedig már hárman imádkoztak
az erdőszéli kis kunyhóban, az apa, anya, meg a
kis Rózsika.
Tanítónő-
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7. Még egy szó a vasárnapról.

Nem tehetem, hogy a vasárnapról szólván, végül
boldogult édes atyámat is szóhoz ne juttasam.
Gondolatait levél alakjában közli.
„Ön jó tanácsokat kér arra nézve, hogyan lehet
a vasárnapot úgy megtartani, hogy az, Ézsiás próféta
(Ézs. 58.) szerint, valóban gyönyörűséges legyen és
pedig az egész ház népének, aprajának-nagyjának
szent napja. — Jóllehet magam is még csak gon
dolkozom a kérdésen, — pedig a gyakorlai kivétel
még messze esik az elmélettől, — mindamellett
megkísérlem, hogy ebbeli kérésének eleget tegyek.
Közlök tehát egyetmást, amiről azt tartom, hogy
fontos e kérdésben.
Mindenekelőtt arra hívom fel figyelmét, hogy az
Úr az ó-szövetségi szombat kezdetét nem a tulajdon
képpeni szombati nap hajnalára tette, hanem már
az előtte való nap alkonyatára. S ha ninics is ide
vágó parancsolatunk az új-szövetségben, magától
értetődik, hogy a vasárnap helyes, igazi megszentelése
sokban attól függ, mint töltöttük az előtte való
estét. Ez estnek kettős arca van, az egyikkel vissza
tekint az elmúlt hétre, a másikkal előretekint a
közelgő vasárnapra, mint az előző fáradalmak pihenő
napjára. Sok helyen az a szép szokás dívik, hogy
a toronyból valamennyi haranggal „beharangozzák"
A félreismert jóltevő.
az Úrnak napját. — A földmívelő nép, ha előbb
Németből fordította : Baldauf Gusztáv.
nem, a harangok szavára abbanhagyja a heti munkát;
hazafelé tart, haza tereli barmait, leteszi a szerszámot.
(Folytatás.)
Mindazt amire vasárnap szükség van: kenyeret,
Ha azt akarod, hogy a vasárnap áldásos legyen húst, olajat, kávét beszerzi a boltokból. A lábbelit
rád nézve, nem szabad mindig másnak tetszését kifényesítik, az almáriumból előkerül a tiszta fehér
keresned. Ne legyetek oly nagyon önmegtagadók, nemű, a vasárnapi öltözet. Aztán minden családban,
hogy mindig másnak kedvében óhajtsatok járni. ahol még van istenifélelem, összegyűlnek a család
Legyetek inkább egy keveset önzők, gondoljatok tagok csendes szombatesti háladásra, hogy hálát
inkább valamicskét telketekkel is. Legyetek önállók, rebegjenek Istennek az egy héten elvett jótétemé
határozottak!
nyekért és bocsánatot kérjenek töredelmes szívvel
3. Egyébként pedig a vasárnap a szeretetnek a rosszért, melyet elkövettek, a jóért, melyet el
napja. Ha azt kívánod, hogy a vasárnapból áldás mulasztottak. Még egy szívből fakadt fohászban
fakadjon számodra, ne felejts el áldás lenni te is kérve Isten áldó kegyelmét a következő éjszakára,
másra nézve (Jak. 1, 27.). Nem véletlen, hogy éppen kiki megy nyugalmas nyoszolyájára. Nem is hiszi,
hét gyógyítási csodáról van említés téve a szent kedves barátom, hogy amikor az ember így fejezi
írásban, miket Jézus tett. „Szabad-e vasárnapon be a hetet és ilyképen készül a jövendő reggelre,
gyógyítani?" (Máté 12, 10.) Ilyet csak farizeusok mennyire hozzájárul ahhoz, hogy a vasárnap megkérdezhetnek. Az igazi keresztyének tudják, hogy szenteltetése emeltessék, a vasárnapi öröm boldogító
erre alkalmasabb, szebb nap nincs a vasárnapnál. érzete fokozódjék a szívekben.
Vasárnapon úgyszólván csak az oly kiadások volnának
Aki szombat este a hétköznapi munkásöltönnyel
megengedettek, melyeket „másokért" teszünk. „Jobb nem veti le egyúttal a hétköznapi gondolatokat is
adni, mint kapni." A szeretethozta áldozat nélkül és nem veti el egyszersmind a feledés tengerébe
nem vasárnap a vasárnap.
a hét folyamán reárakodott bűnnek szennyét: az
4. Végül lépj bátran sorompóba a vasárnapért ilyen nem vasárnapiasan lép a vasárnap küszöbére.
mindenütt, ahol csak lehet. De mindenekelőtt járj Mily egészen más, ha a hétköznapok a szombattal
magad elől jó példával. Ne gondold: egy fecske valóban véget érnek, ha a vasárnapot előző este
nem csinál nyarat. A fecskék nem csinálnak vasár már Isten igéje és az imádság üdvözli. Én és házam
napot sem. Hanem amikor egy-egy fecske szárnyra népe el nem tudnánk lenni a szombat esti hálaadás
kel, bizonnyal követi azt többi is és ekkor hihető, és dicséret nélkül, amelyek a békesség és lelki
hogy itt a nyár. Tedd meg mindazt, ami módodban megnyugvás oly boldogító érzetével andalítanak édes
áll. A vízcsepp is, ha sokszor csöppen, sziklát váj. álomba — csak ha így záródik mögöttünk egy
A vasárnapi áldás titka is a határozottságban, bátor mozgalmas, munkás hét kapuja és csak ha ily módon
ságban, állhatatosságban rejlik. És ha valaki már a szívnek húrjai kellőképpen ünnepiesen vannak
köszönhet valami áldást a vasárnapnak, kell, hogy hangolva, üdít igazán fel a nyugalom, lesznek
minél kevesebb ember előtt legyen a vasárnap csöndes álmaink. Csak a jól végzett munka után
„félreismert jóltevő".
édes a pihenés, csak ha a lélek is megtette a magáét,
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nyugszik az is békességesen. Aki az Úrnak keblén
szunnyadt el, az Úrnak keblén ébred is fel, csak
az ilyen zengedezheti el szive mélyéből:
„Ébredj fel szívein s vigadj,
Istenednek hálát adj,
Aki neked ád mindent
S minden veszélytől megment.
*

Add rám ma is áldásod,
Legyen szivem szállásod,
Igéddel táplálj engem,
Míg mennybe juthat lelkem.
(Folytatása következik.)

V EG Y ES.
K É R E L E M ! Félreértések kikerülése
céljából kérjük lapunk t. olvasóit, hogy
előfizetési díjaikat ne esperesí hivatalunk
nak, hanem kiadóhivatalunkba, V. kér.,
Akadémia-utca 4 . sz. alá küldeni szíves
kedjenek.
Szerk.
10,000 koronás alapítvány. A nagygyőri ev.
gyülekezet hegyeshalmi dr. Fischer Gyulát, győri kir.
ügyészt ültette az elhúnyt nagynevű dr. Fischer Sán
dor örökébe egyházközségi felügyelőnek. Dr. Fischer
Gyula szép beszéd kíséretében azzal foglalta el
felügyelői szókét Győr városában, hogy a gyüle
kezetnek 10,000 koronás alapítványt tett. Első tette,
mivel felügyelői munkásságát megkezdette, hogy
125,000 korona költséggel a szegényeknek és árvák
nak Győrött házat emelt.
A dunántúli ev. egyházkerület szombathelyi
tanácskozásain számos nagyjelentőségű ügyet tár
gyaltak le. A protestáns templomot ez alkalommal
zsúfolásig megtöltötték a kerületi egyházmegyék
és gyülekezetek vezetői. A közgyűlést megelőzőleg
tisztelgő küldöttségek járultak Gyurátz püspök elé.
Elsőnek a szombathelyi kongr. izr. hitközség kül
döttsége tisztelgett dr. Horovitz rabbi vezetésével.
Azután a kerület esperesei tisztelegtek a püspök
előtt Kund Sámuel vezetése mellett, Sass István
pedig az egyházkerületi tanítóegyesület küldöttsé
gét vezette a főpásztor elé.
A közgyűlés a protestáns templomban reggel
9 órakor vette kezdetét. A nagygyűlés előtt Bog
nár Imre egyházkerületi főjegyző imát mondott.
A közgyűlést Véssey Sándor világi főfelügyelő
nyitotta meg, frenetikus tetszéssel fogadott nagy
hatású beszéddel, amelyben megemlékezett Gyurátz
püspök kitüntetéséről is.
Barcza Géza indítványozza, hogy a főfelügyelő
beszédét, amelynek minden szava aranyigazság,
teljes szövegében vegyék jegyzőkönyvbe. Frappáns
hatást keltett az a kijelentése, amidőn megjegyezte,
hogy kétszázaddal ezelőtt vasat vertek az evan
gélium hitvallói, ma pedig és ez az idők jele, a
vasat kitüntetéskép a lutheránus főpásztor mellére
tűzik. Végül örömét fejezi ki afölött, hogy az egy
házkerület választása Véssey Sándorra esett, mert

185

való igaz az — úgymond, — hogy a somogyi
homokban gyémántot találtunk.
Gyurátz Ferenc püspök is a legteljesebb elisme
rés hangján nyilatkozik az elnöki megnyitóról, mely
fényes megnyilatkozása a hitbuzgóságnak és annak,
hogy az evangéliumi eszme él a világi férfiak lel
kében is.
Bognár Endre határozati javaslata alapján az
elnöki megnyitót szószerint a jegyzőkönyvbe ren
delik iktatni.
Véssey főfelügyelő felolvassa a kabinetirodának
köszönő leiratát a király 81-ik születésnapjára kül
dött hódoló feliratra.
A kerületi közgyűlésre megválasztották kikül
döttnek Szigeti Dénes répczelaki és Benedek Vince
győregyházmegyei tanítót.
Az egyetemi elnökség közli a közgyűléssel,
hogy az évi egyetemes közgyűlést Budapesten
november 18-án, az előkészítő ülést pedig november
17-én tartják meg. Erre a közgyűlés hivatalból kikül
dött nyolc egyházi és nyolc világi tagot, de mindkét
részről résztvehetnek, akik óhajtanak.
A kőszegi leányiskolának Szombathelyre való
helyezése dolgában egy vegyes bizottság a leg
közelebbi közgyűlés elé terjeszt véleményes jelentést.
A közgyűlés ezután egyhangúlag elfogadta az
előadói javaslatot, egyben a pénzügyi bizottság
javaslatára kimondván, hogy a kőszegi felsőbb
leányiskolában az internátusi díjat felemeli 70
koronára.
A közgyűlés örvendetesen vette tudomásul, hogy
a felsőlövői főgimnázium épülete még a tanév ele
jén átadható lesz rendeltetésének.
Arató István kőszegi felsőbb leányiskolái tanárt
állásában véglegesítette a közgyűlés.
Elhatározta a közgyűlés, hogy a soproni lyceum
mellé internátust létesít és ennek segélyezése iránt
megkeresi a kormányt.
Délben a közgyűlés tagjai ünnepi lakomára
gyülekeztek a Sabária szálló nagytermében.
Tanítók gyűlése. A magyar protestáns tanítói
kar egy jelentékeny csoportja, a dunántúli ág. hitv.
ev. egyházkerületi tanítóegyesület tartotta tegnap
délután rendes közgyűlését a szombathelyi vármegyeházán. Kétszáznál több tanító volt együtt a
teremben, melyben Sass István surdi tanító elnö
költ. A gyűlés határozott hitvallást tett szabadelvű
meggyőződéséről, mikor a tanítói kar és a sajtószabadság sérelme ellen, amely azt a „Tanító" c.
lap szerkesztőjének eltiltásával érte, teljes tiszte
lettel ugyan, de a legteljesebb határozottsággal
felemelte szavát. A tisztújításon főjegyző lett Krug
Lajos soproni, jegyzők Geleji Frigyes soproni és
Horváth Mihály gyékónyesi tanítók. Az igazgatóválasztmányba beválasztották a felsővasi egyház
megyéből : Kerner Frigyes és Kiss Gábor, a bakony vidékiből: Csányi Lajos, a somogyiból: Csatáry Kálmán, a keraenesvidékiből: Fürt Gusztáv,
a balatonvidékiből: Schmidt József és a soproni
felső egyházmegyéből: Laschober Gusztáv tanítót.
Lelkészválasztás. A nagynémetszentmihályi
(Vas megye) ev. gyülekezet egyhangú választással
lelkészének hívta Schmidt János szomolnoki lel
készt.
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EV A NGÉLIKUS CSALÁDI LAP

A Gusztáv Adőlt-egylet ez évi rendes köz
gyűlését szeptember 22—-25. napjain a Majna mel
letti Frankfurtban tartja. Magyarhoni ev. gyámin
tézetünk képviseletében a gyűlésen Famler Gusztáv
Adolf egyházkerületi gyámintézeti elnök vesz részt
a közgyűlésen.
A tiszántúli rét, egyházkerület f. hó 15-én
iktatta be Debrecenben fényes ünnepségek köze
pette boldogult Erőss Lajos örökébe új püspökét,
Baltazár Dezső dr. volt hajdúböszörményi lelkészt
Az xij püspök beiktatásáról részletesen jövő szá
munkban emlékezünk meg.
Rómában június 2-án tették le a német evang.
templom alapkövét nagy ünnepség keretében. Érde
kes, hogy az alapkőletétel a pápa születésnapján
volt s hogy ebben az esztendőben van a 400. év
fordulója annak, hogy Luther Rómában járt. A
templom Róma egyik előkelő városrészében, a
Ludovisi negyedben van s állítólag olyan helyen,
hogy felépülése után a pápa a Vatikán ablakából
ráláthat tornyára.
Női lelkészek. A Coireban (Svájc) ülésező
Graubiinden kantóni zsinat elhatározta hogy ezen
túl a nőknek is megengedi a theológia elvégzése
után a lelkipásztori ténykedést. Erre a határozatra
az adott okot, hogy a papi pályára oly kevesen
jelentkeznek, hogy a lekészekben hiány van.
A következő sorok közlésére kértek fel ben
nünket: A népiskolai kézimunkaoktatás-, anyag.

HALTENBERGER,
Ruhafestés KASSA Vegyitisztítás
Elsőrangú, országos hirű cég.
Fennáll 1810. év óta.

mintázás sikerét biztosító nagyszabású munkát:
„Mintázási Tanmenet*-et állított össze és adott ki
Hargita Nándor székelyudvarhelyi áll. kő- és agyag
ipari szakiskolai igazgató szobrász. Szerzőnek ezen,
az agyagmintázás minden részletét felölelő értékes
munkája két részből á ll: a mintázás tanításaira
vonatkozó összes tudnivalókat magában foglaló
Vezérfonalból és a gyakorlati kivitelhez mintákat
adó 84 gipszminta és 14 drb fali rajzlapból.
Nemcsak a szakember, de a népiskolai tárgy
körrel teljesen ismerős és otthonos gyakorlati tanító
munkája is ez a Tanmenet, mert szerzője a szé
kelyudvarhelyi szakiskolai tanulókat, továbbá az
elemi népiskolai és alsóbb osztályú középiskolai
tanuló ifjúságot már esztendők óta tanítja a min
tázásra.
Az elismeréssel adózó kedvező bírálat alapján
a Mintázási Tanmenettel a vallás- és közoklatásiigyi minisztérium 3295—911. számú rendeletével
engedélyezte és a taneszközök jegyzékébe felvette.
Az egész munka ára 75 korona, melyet isko
lák részére, a helyi kívánságok szerinti részletfizetés mellett is szállít a szerző.
Megjegyeztetik azonban, hogy ezen árban a
szállítási, csomagolási és ládaköltségek nincsenek
beleszámítva.
Megrendelési cím: Hargita Nándor áll. szak
iskolai igazgató Székelyudvarhely. Melegen ajánl
juk ezen kiváló szakmunkát az érdekeltek figyelmébe.

Az ország összes elemi, polgári fiúés leány-, felsőbb leány-, gimnázium,
reál-, tanítóképezde, és felső keres
kedelmi iskoláiban használatos
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(naponta átlag 24.000 darab).
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Tessék p r o s p e k tu s t kérni.
Postacím : H a lt e n b e r g e r Béla postafiókja, Kassa.

tankönyvek
a legújabb kiadásokban, továbbá

ima- és énekeskönyvek,
ifjúsági iratok, nemkülönben az irodalom
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Luther Társas. könyvkereskedésében,
Budapest, VIII. kér., Szentkirályi-utca 51/a.
kaphatók. Könyvjegyzékkel készséggel
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