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\ 
Már pedig szégyenletes és végzetes volna erre a 

derék magyar nemzetre, ha gyámoltalanságból vagy 
kényelemszeretetből szakítana azzal az egyházpoli-
tikai liberalizmussal, melyre a negyvenes és hatva-
nas évek törvényeiben s Deák'Ferencz hattyúdalá-
ban dicséretes bölcsességgel rálépett. Szégyenletes, 
mert büszkén vallott szabadelvüségének arculcsa-
pása, végzetes, meri Örvendetesen előre haladó köz-
élete továbbfejlődésének megakasztása volna az 
ultramontánizmusban lappangó papuralom. Avagy 
nem látják ezek az ultramontánokkal rokonszenvező 
jó urak, hogy a főpapságnak diplomatice formu-
lázott álláspontja s az alsó papságnak féktelen 
izgatása egyszerű magyarra fordítása a vatikán 
papuralmi érdekpolitikájának, mely most a hármas 
szövetség gyengítésére, azután a pápa világi hatal-
mának visszaállítására s a jól ismert klerikális 
programm többi pontjának megvalósítására tö r? 
Ha most a magyar nemzet beereszti a maga köz-
életébe a klerikális elveket, s általok rést töretni 

\enged liberális intézményein, a belviszály oly 
mögvát hinti el e szép hazában, hogy emberöltőről 
emberöltőre lesz miért keseregni a szegény ma-
gyarnak. Még a tisztán római katholikus nemzetek 
körépen is állandó belzavarok szülőoka a kleri-
kálizimus; mennyivel több viszály és egyenetlenség 
szerzőbe lenne nálunk, hol a lakosságnak igen 
nagy része, jelesen 48 percentje, mint nem római 
katholikVs természetes ellensége a klerikális elvek-
nek! Századokon át nyögtünk Ausztria politikai 
zsarnoksága alatt s most, midőn ettől békés ki-
egyezéssel megszabadultunk, Róma és klérusa 
papi igája alá akarnak hajtani bennünket ultra-
montán honin ok? Mi nem kérünk ezekből 
a római áldás 1 JÍ, mi szaba <ok és protestánsok, 
magyar protestánsok akarunk maradni továbbra 
is. Támadni nem támadunk senkit, de a ki minket 
bánt, az ellen, a jogos önvédt em minden erkölcsi 
eszközével, sikra szállunk. 

Védjük magunkat, mint szabad protestánsok al-
kotmányos és törvényes eszközökkel a törvényhozás-

\ , 
\ 

Feladataink az uj esztendőben. 

Mióta az időszaki sajtó munkása i közé áll-
tunk, ily szorongó sz ivve l^m^f egyszer se léptük 
át az uj év küszöbét. S< -em éreztük ennyire 
a helyzet nehézségeit, a -,ajtó nagy hivatását s 
erőink csekélységét. A 1; : ; u; és zavaros egyház-
politikai viszonyok. ak i s 1 'an jövő aggasztó 
bizonytalansága, a látha'.aí. e i l^r í tó komor felle-
gek, és ugyanakkor a nemzet és avorotestantizmus 
készületlensége, a küzdelemre szervezetlensége: 
mindezek ólomsulylyal nehezednek aggódó lel-
künkre az uj esztendőben. 

Az általános egyházpolitikai helyket nagyon 
nyugtalanító. Csak elvben és nagy áltafeno r ág-
ban proklamálta országos kormányunkVbölcse 
sége az egyházpolitikai viszonyok rendezd; 
íme, az egész klerikális világ egyszerre sark i r a 
állt ellene. A főpapság a maga fölterjesztéseibe^ 
simán és diplomatikusan, de félreérthellen világos-
sággal, kiadta a jelszót a zsidó recepció, az állami 
anyakönyvezés és különösen a polgári házasság 
ellen, azon ravasz záradékkal ellátva, hogy meg-
állapodásait hivatalosan nem közli az alsó pap-
sággal. Az ultramontán sajtó és alsó papság azon-
ban kíméletlen nyíltsággal, sok helyt már temp-
lomi szószékekről, nagy kiterjedésű egyesületi 
tevékenységben, igen sokszor hazug mesék terjesz-
tésével, mindenütt és mindig nagy szenvedélyesség-
gel formaszerü izgatást, valóságos vallási háborút 
indított az »anyaszentegyház ü!dözésének«, a 
»házasság szentsége profanálásának« s több eféle 
borzasztóságok szülőjének feltüntetett reformok 
ellen. A legelszomorítóbb pedig az a jelenség, hogy 
a napi sajtó túlnyomó nagy része vagy egyenesen 
tolja, vagy egykedvűen nézi e végzetessé válható 
vallási izgatást. Ellene csak néha-néha emelked-
nek hangok nagy óvatossággal a «Nemzet«-ben, 
egész határozottsággal a »Pesti Hir]ap«-ban, elég 
gyakran a »Magyar Hirlap«-ban, meglehetős^MforF 
talansággal az »Egyetértés*-ben. / 
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ban és a társadalomban. Alsóházban és felső-
házban, sajtóban és társadalomban, iskolában és 
családban, tudományban és irodalomban, minden 
valódi liberális elem ami természetes szövetsége-
sünk. Mert nekünk nincsenek Rómából eredő, 
Rómára hallgató idegen érdekeink. Mint protes-
táns magyarok, nemcsak valljuk, de minden 
következményeivel egyetemben átérezzük és átért-
jük a nagy igazságot, hogy a nagy világon e hazán 
kívül nincsen számunkra hely. Mi tehát e drága 
hon vérrel megszentelt földjén oly otthont kivá-
nunk, mely a haza azon fiainak is édes, békés 
otthonja lehessen, kik nem a római dogmákra esküsz-
nek. Védjük magunkat, mint protestáns egyház, 
szent vallásunk örök igazainak hű megtartásával, 
egyházi intézményeink belterjes erősítésével, egy-
házi organizmusunk szerveinek fokozottabb tevé-
kenységével, egyházunk teremtő és fentartó Lelke 
iránti törhetlen hithűséggel. Az evangéliom isteni 
ereje a mi védpaizsunk. Egy nagyszabású hit- és 
egyházvédelmi munka vár reánk az uj esztendőn 
kezdve, melynek minden napját s talán minden 
óráját fokozott tevékenységgel kell fölhasználnunk. 
Félre most a tétlenséggel, félre a nehézkességgel. 
Romlott sziv és romlott elme, kit szent hite hő 
szerelme hős tettekre nem hevít. 

Az egyházpolitikai reform-kérdésekben, addig 
is míg a javaslatok teljesen elkészülnek, tegyük 
meg az erkölcsi előkészületeket. Készítsük lelkein-
ket, környezetünket, híveinket az előbb-utóbb 
bekövetkezendő változásokhoz. Jöjjünk tisztába 
azzal, hogy a protestantizmus hitelvileg nem ellenez-
heti a tervezett reformokat. Mert a zsidó-recepció 
eszmeileg a vallásszabadság kiszélesítése, tényleg 
pedig a zsidóságnak mint ujabb szövetséges társ-
nak megnyerése a kizárólagos uralmat követelő 
klerikalizmus ellen. A polgári anyakönyvezés elvi/ 
leg a római dogma alól való felszabadítása eí 
oly jogi mezőnek, mely természeténél fogva íyem 
egyházi; gyakorlati oldalról meg a lelkészi hivatás-
nak felszabadulása egy kényes és terhes foglal-
kozástól, mely kivált nagy gyülekezetekben yfezol-
gáló paptársainkat csaknem egészen elvonta a 
lelkipásztori és belmissziói működéstől. A /polgári 
házasság pedig jogi felszabadítása a házassági 
és családi életnek a római dogma u r a l j a alól, 
megszüntetője a hazánkban botrányossá fajult 
házasságjogi zűrzavaroknak, előmozdítója a faji 
és vallási egybeolvadásnak s ezáltal hatalmas 
emeltyűje a nemzet egységes alapon való erkölcsi 
kiépítésének és megszilárdításának. Mi tehát elvileg 
nem idegenkedünk, nem félünk, irtózunk a ter-
vezett egyházpolitikai reformoktól. Csak azon ferde 
egyházpolitikai felfogás ellen tiltakozunk, mintha 
a polgári házasság recompenzáció volna az 1868. 
t.-c. eltörléséért. 

Két dolog azonban mulhatlanul szüjkséges 
ahhoz, hogy a tervezett újítások r á n k / nézve 
áldáshozók legyenek. Egyik, hogy a refoi/mok'jók 
legyenek, másik, hogy mi gyorsan éj« okosan 
tudjunk hozzájok alkalmazkodni 

A protestantizmus elvileg nepó idegenkedik 
az egyházpolitikai változásoktól, föe rokonszenvét 
és helyeslését csak a helyesen megcsinált reformok-
hoz adhatja. Helyes m e g c s i n á l j alatt mi azt értjük, 
hogy a pengetett reformok, el^szerü, mondhatnám, 
gyökeres megoldásai legyenek a kérdéseknek, tiszta 
liberális és nemzeti szellemben! Mi például teljes-
séggel nem tudnók helyeselni az anyakönyvi re-
form terén a parciális anyakönyvek intézményét, 
mely a kettős anyakönyvi rendszerrel!csak ujabb 
bajok kútfeje lenn& Vagy a házasságügy rende-
zésénél világért se 'pártolnók sem a fakultatív, sem 
a szükségbeli polgári házasságot, mert e félszeg 
intézmények meghonosításával csak neveinők a 
mostani házasság jog f l^zava roka t . Következetesen 
keresztül vitt kötelező jpolgári anyakönyv és köte-
lező polgári házasság /minden következményeivel, 
tehát a vagyoni viszonyokra is kiterjesztett egy-
házi jogegyenlőség;, csak ezt tudnánk megnyug-
vással fogadni. 

Az egyházpolitikai újításoknál másik lényeges 
dolog, s ez m/ar teljesen a mi egyházi életrevaló-
ságunkon fordul meg, hogy okosan és gyorsan 
tudjunk alkéJmazködni a megváltozandó viszonyok-
hoz. Az egyházak szempontjából az egyházpolitikai 
reformokéban ez a legfontosabb mozzanat. Maga 
az éleU is, mint egy hires filozofus mondja, nem 
egyéjí57 mint alkalmazkodás a környezethez, a vi-
szonyokhoz. A tervezett változások pedig sok 
tekintetben egészen uj életviszonyok közé, uj er-
kölcsi környezetbe helyezik át egyházunkat. A val-
lási hovatartozást nem az ország törvénye, hanem 
a hívek szabad elhatározása szabja meg. Az 
egyházhoz való tartozás egészen szabad erkölcsi 
alapra, a hívek önkénytes hitbuzgóságára, erkölcsi 
meggyőződésére helyezkedik. Vegyes házasoknál 
az erősebb hitű házasfél akarata lesz az irányadó 
A papi funkciók igénybe vétele túlnyomó részben, 
a hívek hitbuzgóságán fordul meg. Egyszóval a 
szabad vallási közösség és az önkénytes erkölcsi 

.vonzalom, azaz a valódi hitbuzgóság súlypontjára 
helyezkedik át az egyházi élet. Nem parancs, nem 
kényszer, nem politika és nem taktika, hanem 
szabad meggyőződésen nyugvó hit és szeretet 
lelke fog uralkodni az egyházban. 

Ez áthelyezkedés az átmenet időszakában 
minden egyháznál megkívánja a maga áldozatait. 
Sok férges, közönyös egyháztag elhull, sok tétlen 
és lélektelen egyházi előljáró elbukik. Az első 
időszak átmeneti rostája sokakat kirostál a nyáj-
ból is, a pásztorokból is. De meg is tisztítja mind-



kettőt, valódi hivatására tereli mindkettőt, erkölcsi 
és hitbeli tevékenységre hajtja mindkettőt. Bizo-
nyára a protestáns egyetemes egyháznál is így 
lészen a dolgok folyása. Az uj viszonyok való-
színűleg véget vetnek a papi basáskodásnak, ha 
ugyan van még ilyen a mi körünkben; kiirtja 
a papi lágymelegséget, közönyt és tétlenséget, a mi 
még van közöttünk. Mérsékelni fogja a politikai 
és más tekintetekből való torzsalkodásokat az 
egyházi gyűlésekben, a mi elég sok van még 
közöttünk. Mindezt azért, mert az új viszonyok 
egyházában csak tevékenység, hitbuzgóság, szol-
gálatkészség, szelid nyájasság evangéliumi tulaj-
donaival lehet az anyaszentegyházat sikeresen 
szolgálni, eredményesen vezetni és belsőleg emelni. 
A jövő kor egyházában ki fognak képződni a 
nálunk most még ritkább fajtájú papi erények is, 
az építeni tudó hitbuzgóság és emelni biró tevé-
kenység, hitterjesztő és hiterősítő lelkület, az evan-
gélizáló és misszionáló papi zélus stb. 

Az átalakulás munkájában is az az egyetlen, 
de mindent befoglaló erő kell, hogy vezéreljen, 
mely a lelkeket hitközösséggé formálj a, a hivőket 
áldozatkészségre és a szeretet műveinek gyakor-
lására ösztönzi, az egyházi életet teremti és fen-
tartja, építi és felvirágoztatja. Nem alkotmány, 
nem külső organizáció, nem földi hatalom, hanem 
Istennek a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott 
hatalma. Ezt a teremtő erőt, ezt a megelevenítő 
lelket, ezt az ujjászülő isteni hatalmat kell egy-
házunkban, a Krisztus evangélioma lelkes hirde-
tésével, a vallásoktatás gondos végezésével, a 
társadalmi evangélizáció egyetemes felkarolásával, 
a sajtótevékenység okos beosztásával pásztorok-
ban és hivekben, elöljárókban és népben meg-
gyökereztetni. Mig amaz isteni Lélekben való hit 
s a vele való életközösség elevenebb, közvetlenebb, 
életerősebb nem lesz mi közöttünk: addig évről-
évre pusztulás és sorvadás jelenségeit fogjuk 
vallás-erkölcsi és egyházi életünkben tapasztalni. 
E Lélek nélkül nincs ébredés, nincs újjászületés, 
nincs belső épülés, nincs erkölcsi haladás, sőt 
a külső előmenetel is napról-napra, évről-évre 
szűkebb térre szorul. De e Lélektől vezettetve, 
ettől világosítva, ettől bátorítva, ettől edzve, acélozva 
oly hatalmas erők birtokába jutunk, melyeken a 
pokol kapui sem vehetnek diadalmat Hitünk 
tevékeny lesz, hisz isteni erő mozgatja; buzgó-
ságunk erőt nyer, hisz Isten erejéből táplálkozik; 
szeretetünk munkás lesz, hisz az örök tevékeny-
ség éleszti; reménységünk megszilárdul, hisz isteni 
alapra épült. Szebb lesz az élet a maga istenileg 
rendezett céljaival, kedvesebb a munka a maga 
Isten által biztosított sikereivel és áldásaival; még 
a bánat is megízesül a megígért isteni megvigasz-
taltatás miatt. 

Azért imádkozzunk szorgalmasan e Lélekért 
és dolgozzunk ernyedetlenül e Lélekkel: a többit 
elvégzi Isten kegyelme bennünk és általunk. Te-
gyük az uj esztendő főfeladatává e Léleknek 
leikeinkbe, családjainkba, gyülekezeteinkbe, egyhá-
zunkba és iskolánkba, tudományunkba és irodal-
munkba való hitteljes beplántálását, s akkor ne 
féljünk se a fejünk felett kavargó egyházpolitikai 
zavaroktól, se a lábrakapott hitközöny sorvasztó 
hatásától, se a sokszor felpanaszolt szegénység 
nyomásától. Az a Lélek előteremti mindazt, a mi 
nélkül szűkölködünk. Igaz beszéd és nem emberi 
gyarló szó ez: Keressétek először Istennek orszá-
gát és annak igazságát, s akkor mindazok meg-
adatnak néktek! Sz. F. 

Az apostoli királyi jogok és a pápa. 
A szőnyegen forgó egyházpolitikai reformok moz-

gásba hozták az ultramontánizmus minden fegyverzetét. 
A vatikán diplomációja és sajtója Rómában, a püspökök 
tanácskozmánya ős Buda várában, a klerikális sajtó és 
egyesületi tevékenység széles e hazában, mindenik a maga 
módja szerint, akciót indított a polgári házasság s a vele 
kapcsolatos egyházpolitikai reformok ellen. Ez az egy-
séges megmozdulása az ultramontán érdekszövetkezetnek 
érdekes bepillantást enged a közös akció indító okaiba, 
melyek, a kiadott jelszó szerint, hitelvi természetűek, való-
ságban azonban tisztán a hatalom és uralomvágy sugalta 
politikai és hierarchiai érdekből származnak. 

A Vatikánra nézve két, angol lap (a »Gontemporarv 
Review* és a »Standard*) kétségtelenül kimutatta, hogy 
a vallást és dogmát csak ürügyül használja politikai cél-
jára, mely oda irányul, hogy elvesztett világi hatalmát 
visszaszerezze. Ezt a világi uralmat az egységes olasz 
királyság tette tönkre. Ámde Olaszország Németországnak 
és Ausztria-Magyarországnak hű szövetségese, ez a hármas 
szövetség képezi legfőbb támaszát. A vatikáni diplomáciá-
nak az tehát a közvetlen célja, hogy a hármas szövetség 
elleneit, Francziaországot és Oroszországot erősítse, a 
hármas szövetség államait, Olaszországot, Németországot 
és Ausztria-Magyarországot pedig belsőleg és külsőleg 
gyengítse. Tények bizonyítják a vatikán e törekvését. A 
nem rég elhunyt Lavigerie bibornok közvetítésére s taná-
csára kibékült a hitetlen francia köztársasággal, szemet 
huny a schizmatikus Oroszország erőszakoskodásai előtt, 
melyekkel katholikus lakosságát sanyargatja, nem látja a 
papjainak s híveinek szánt nyirkos, dohos börtönöket, 
nem Szibéria hómezőit s ólombányáit. Ellenben Német-
országban a katonai javaslatokat használja föl a belső 
elerőtlenítésre, midőn engedelmes szolgáját, a centrum-
pártot, neki szabadítja a kormánynak, s emellett a jezsuiták 
visszaengedését véli keresztülvihetni. Olaszországban a szó, 
irás és fanatizmus minden eszközével izgat, a mint ezt 
a bibornokok előtt tartott karácsonyi allokuciója is mutatja. 
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Nálunk pedig egyrészt az ^uralkodó család, különösen az 
uralkodó buzgó vallásosságát használja föl, másrészt, 
mivel a magyarok a monarchiában a hármas szövetség 
legbuzgóbb támaszai, minket támad mindenképen: az érseki 
és püspöki székek betöltése elé nagy nehézségeket gördít, 
Strossmayert, a magyar állameszme e konok ellenségét, 
kegyeltjévé teszi, s állítólag ő van kiszemelve a Balkán álla-
mok összes katholikusainak érsekévé; hir szerint Lukaciunak 
megbizatásokat ad ; s hitelvi. dogmatikai nehézségre, változ-
hatlan isteni jogra s törvényekre támaszkodva, először az 
elkeresztelési rendelet, most az egyházpolitikai reformok miatt 
valóságos polgárháborut^indít meg hazánkban, társadal-
munkat felekezetek szerint szakgatja szét s gyűlöletre 
tüzeli a magyart a magyar ellen, mert az egyik katholi-
kus, a másik protestáns. Sajtójában képtelen hireket bo-
csát világgá. Egyik lapja azt jelenti, hogy a pápa a mi 
egyházpolitikai vitáinkkal szemben állást foglalt, s ha mi 
nem engedünk neki, legelső sorban megfenyíti^ a koronás 
magyar" királyt. Másik vatikáni forrás azt hirleli, hogy a 
»szent atya« az esetben, ha a tervezett egyházpolitikai 
reformok keresztülmennek nálunk, megfosztja a magyar 
királyt az egyházat illető eddigi kiváltságos jogaitól. »Az 
oly államfő, ki az egyház biztosított jogait feladná, nem 
tarthatna többé igényt az apostoli királyi cimre, sem pedig 
az ezzel járó kiváltságokra, a mint más királyok cimeit : 
a »legkeresztényibb'-király«, »az egyház első fia« is el-
vonta. Sőt egy harmadik forrás szerint a nagy egyházi 
átokkal vannak fenyegetve mindazok, kik a polgári házas-
ság behozatala esetén magokat a püspök és szent szék 
hatósága alól kivonva, a polgári törvénynek vetik alá. * 

Mi ez utóbbi hirek egyikének sem adunk hitelt. A 
pápai őrség díszlövésének, a vatikáni zsurnalisztika üres 
pufogtatásának tartjuk mind a régibb keletű alarmhireket, 
mind a legújabban világgá bocsátott békés jelentéseket. 
De komoly valóságnak tartjuk a külső jelenségek mögött 
rejlő amaz elvitázhatlan törekvést, mely az egyházpolitikai 
reformok alkalmából hazánk összes klerikális elemeit foly-
tonos akcióra tüzeli a magyar állam souverainitása s a 
vallási béke ellen. 

Bizonyíték erre a nemrég lefolyt püspöki tanács-
kozmány is. A béke olajágával indult hercegprímás elnök-
lete alatt a magas klérus nem arról tanácskozik, hogy 
az erkölcsi és nemzeti konszolidációt célzó egyházpolitikai 

* Az egyedül üdvözítő egyház keresztyéni szeretetének jel-
lemzésére itt közlöm egyik átkozási módnak, a maga nemében leg-
tökéletesebbnek, magyar fordítását, hátha elrémül tőle Wekerle, 
Csáky, Szilágyi s a többi gonosz liberális." » Legyenek átkozottak 
házaikban s mezei lakaikban. Ámen. Legyenek átkozottak az uta-
kon, az utcákon s minden helyen.'TÁmen. Ha meg nem javulnak, 
sokszoros^ kárhozat sújtsa őket. Ámen. Halálos ágyukon ne láto-
gassa meg őket pap, sem'keresztyén temetőben ne nyerjenek elte-
metést, hanem mint bűzhödt tetemeket dobják útszélre őket. Ámen. 
Átkozottak legyenek szüleik, csontjaik/Ámen. Átkozottak legyenek 
kik hozzájuk be, vagy tőlük kimennek.^ Ámen. Isten szükséggel, 
lázzal és hideggel, fagygyal es aszálylyal sújtsa őket, üldözze, míg 
el nem"_vesznek. Ámen. Mint a gyertya kioltatik az emberek'gyü-
lekezetében, azonképen aludjék ki az ő világosságuk örökre. Ámen.« 

terveket miként lehetne a legbölcsebben és legbékésebben 
megvalósítani, hanem feliratokat szerkeszt pápához, király-
hoz és kormányhoz s azokban, komoly aggodalmai fel-
sorolásával. nyugtalanítja és izgatja a kedélyeket. Az alsó 
papság izgatott hangulatát nem hogy csillapítani töreked-
nék, hanem előrántja a kongrua és az autonomia elfelej-
tett ügyeit és ezeknek népszerű eszméjével az alpapságot 
és a laikusokat érdekszövetségesekül maga mellé vonja; 
de ugyanakkor a kongrua szabályozásának és az auto-
nomia létesítésének elvben oly módozatját fogadja el, mely 
a királyi kegyúri jog alkotmányellenes gyakorlását vonná 
maga után, a törvényhozás és felelős kormányzat ellen-
őrzését, az alsó papság és a laikusok befolyását teljesen 
kizárná. íme a papuralmi érdekek leplezett érvényesítése, 
a vatikáni jelszóhoz hű gyengítése a magyar állam erkölcsi 
rendjének és belső békéjének. 

A klerikális sajtó és klerikális egyesületi tevékenység, 
a maga módja szerint, szintén mindent megmozgat az 
ultramontánizmus erősítésére. A főúri köröket s különösen 
a méltóságos dámákat a zsidó recepció tervével tüzeli 
ellenállásra. Az alpapságot és a népet a polgári házas-
ság »szentségtelen* intézményével izgatja és hevíti ellen-
álló harcra. Bizonyság erre a képviselőkhöz nap-nap után 
beérkező, a plébánusok által fogalmazott, a választók 
kereszt-kézvonásával megerősített intelmek nagy száma, 
melyek a képviselőket arra intik, hogy a katholikus érde-
keket minden áron óvják meg, ha választóik bizalmát nem 
akarják kockára tenni. 

E sok oldalú vallási és egyháztársadalmi izgatás 
folyamán kidobott jelszavak közül, jelen alkalommal, csak 
egygyel kívánunk behatóbban foglalkozni. Ki akarjuk mu-
tatni, melyek azok a kiváltságok, melyek elvesztével a 
magyar király fenyegetve van; ki akarjuk fejteni, hogy 
elvonhatók-e ezek az apostoli királyi jogok a pápa egy-
oldalú akaratjából s vájjon micsoda következményei len-
nének ennek a hazai római kath. egyházra és magyar 
államjogunkra ? 

Sárospatak. Dr. Bartha Béla. 

ISKOLAÜGY. 
A dunántúli főiskola székhely-kérdése. 

Ismeretes e becses Lap olvasói előtt az a mozgalom, 
mely a pápai főiskolának Komáromba tervezett átvitele 
érdekében nem rég megindult, s mely egyházkerületünk-
nek immár egyik elsőrendű kérdésévé nőtt. 

A mozgalom, illetőleg az áthelyezés eszméje nem uj. 
A század elején már megindult, a 40-es években ismét-
lődött, de nem vezetett eredményre. E második mozgalom 
után a főiskola szép fejlődésnek indult, de a haladás nem 
tartott sokáig. Jött a haladó kor a maga szigorú kívánal-
maival ; uj tanerők alkalmazása, uj fizetés-rendezések, 
új tantermek előállítása; mind megannyi nagy költséggel 
s áldozatokkal járó követelmények. Egyházkerületünk — 
melyben sok szegény és csekély népességű egyház van — 



látta, hogy az e célra már jelentékenyen megterhelt gyüle-
kezeteket ujabban megterhelni nem lehet, de belátta azt 
is, hogy a kor kívánalmainak teljesítése elől kitérni, az 
előtt meghátrálni szintén nem lehet. Mit tettünk tehát? 
Mint a vihartól hányatott ha.jós, látva, hogy a veszedelem-
ből menekülni nem lehet, előbb az értéktelen holmikat, 
utóbb az értékesebb tárgyakat is a tengerbe hányja, hogy 
legalább a hajót és életét megmentse: mi is értékesíthető 
és nélkülözhető (?) javainkat, előbb a jogakadémiát, utóbb 
a tanítóképezdét ekként hánytuk el hajónkból. Tudtuk, 
hogy e momentán gyógyítási mód nem irtja ki gyökerestől 
a bajt, csak elodázza, s ha nem mondtuk is, féltünk a 
recidivától. És ime, midőn az uj iskola kiépítésének kér-
désével újabb követelmény állt elénk, bár az állam is 
tekintélyes összeggel jött segítségünkre, mégis főiskolánk 
ügye — pár év óta — nem mondom, hogy válság előtt 
áll, de fejlődésének, haladásának kereke mintha meg-
sülyedt volna a stagnació kátyújában. Jelek mutatták, 
hogy egy esetleges kamatláb-csökkenés a tanári fizetések 
alapját megrendítheti s az üj építkezéshez — az állam-
segélyen kívül — szükség lesz a gyülekezetek újabb meg-
terhelésére is. 

Ilyen időben, ilyen körülmények között indult meg 
a komáromi mozgalom, néhány lelkes világi férfiú kezde-
ményezésére. A főiskola szellemi színvonalának emelése; 
volt a jelszó ; a főiskola uj felépítése, felsőbb leányiskola 
és internátus létesítése: volt az igéret; hatóságok s egyesek 
által felajánlott, illetve kilátásba helyezett 20—30 (azóta 
már több) ezer forint: volt a pecsét. S miként a csendes 
tó vizébe dobott tárgy elébb kicsiny s utóbb mindig 
nagyobb-nagyobb karikákat idéz elő a viz csendes fel-
színén : e kis mozgalom is — mint a mi ősi indolenciánk 
csendes tengerébe dobott tárgy — mind nagyobb-nagyobb 
mérveket Ölt s immár egész egyházkerületünk közvéle-
ményét állandóan foglalkoztatja. A mozgalom — ősi 
szokás szerint — legelső sorban ellenmozgalmat szült, 
mely a közvéleményt két táborra, osztva, a nyilt levelek-
ben, válaszokban, hírlapi enunciaciókban bőven kifejtett 
argumentumokkal majd ennek, majd annak akarják adni 
az Eris-almát. Sőt az ellenmozgalomnak is sikerült immár 
tekintélyes összeget (Veszprémvármegyétől 20 ezer frtot) 
összegyűjteni. 

Nem tartozom azok közé, kik — a főiskoláról lévén 
szó — Pápa városára mutatnak s a nagy költő szavaival 
azt mondják: »A nagy világon e'kívül nincsen számodra 
hely«, mert azt tartom, hogy nem mi vagyunk a főisko-
láért, hanem a főiskola van mi érettünk. A főiskola, mint 
ilyen, az egyházkerületé s illetve — in ultima analysi — 
a gyülekezeteké; az egyházkerület tehát, eltekintve a 
lekötött természetű alapítványoktól, oda helyezheti el, 
illetőleg oda kell elhelyeznie, a hol a gyülekezetekre nézve 
— nemcsak földrajzi, hanem fontosabb tekintetben is — 
legcélszerűbbnek és legkívánatosabbnak mutatkozik. Azok 
véleményét sem osztom, kik azt vélik, hogy csak ki kell 
mozdítani Pápáról a főiskolát s azonnal nem remélt fényes 
eredményünk lesz, mert adott viszonyok között a tanügyi 
eredmény Pápán is lehet jó, s Komáromban is lehet rossz. 

Véleményem szerint az iskola az egyházkerülethez 
való viszonyában nem cél, a melyért, anyagi áldozatain-
kon kívül, szükség esetén magunkat, egyházunk érdekeit 
is fel kellene áldoznunk: hanem eszköz, mely jó tanítók 
és jó tagok nevelése által, velünk egy közös célra törek-
szik, építvén velünk együtt Isten anyaszentegyházát. A 
főiskola ügye tehát, mint az egyházkerület-gyülekezetek 
ügye, első sorban a közérdek szemüvegén vizsgálandó s 
ennek szempontjából bírálandó el, de figyelembe veendő 
ugy is, mint helyi érdek. Mert. ha az egyházkerületre nézve 

sem lehet közönyös dolog az, hogy a főiskola a vele 
együtt járó nagyfontosságú anyagi és szellemi tőkekkel 
melyik városban, melyik vidéken helyeztetik el: ugy nem 
lehet ez közönyös főként azon kisebb körre nézve, a mely 
a kebelében elhelyezett főiskolának eminens előnyeit köz-
vetlenül és első sorban élvezi. És ha nem közönyös, akkor 
méltán megvárhatjuk, hogy a kerület nagy áldozatai mel-
lett a helyi érdekeltségek is hozzák meg áldozataikat a 
tanügy oltárára. Itt tehát nemcsak jogosult, de kívánatos 
is az a nemes verseny, a mely a közérdek mellett számba 
vehető áldozatokkal mutatta ki a főiskola helyét. Számba 
vehető áldozatokat mondok, mert ha például Komárom 
csak olyan előnyöket tudna nyújtani, hogy ott a tanulók 
létszáma talán 100-zal emelkedni fog, a mi az első évek-
ben legalább is kétes dolog: bizony ilyen kétes értékű 
előnyökért kár lenne alapjában megingatni a mély és erős 
gyökereket vert százados élőfát, mert egyenlő körülmé-
nyek között Pápa mégis csak Pápa. De ha Komárom 
olyan ajánlatokkal állana elő, melyekkel nemcsak a jelenkor 
existenciális követelményeit elégítené ki, hanem —• a mi 
ío — a további biztos és egészséges fejlődés szilárd alap-
jait is lerakná : már akkor önmagunk elleni mulasztás 
lenne ezek előtt szemet hunyni csak azért, mert a pápai 
érdekeltség mellett százados múlt áll a háttérben. Régen 
elmultak már azok a szép idők, mikor a százados tra-
díciók s a régi dicsőség puha vánkosán oly édesen lehe-
tett pihenni! A mai kor, a villany- és aranyvaluták kor-
szaka, a mely a névleges értékeket realizálva, eredeti 
értékére redukálja a pénzt és az embert: hangosan pré-
dikálja nekünk is, hogyha hív sáfároknak akarunk talál-
tatni, nem elég a százados tradíciók Veszta-tüzét élesztgetni, 
hanem ennél kedvesebb illatú — többek között jó csele-
kedetekben nyilvánuló — áldozattétett kell bemutatnunk 
az Urnák! 

E mozgalmat tehát korántsem tekinthetjük úgy, mint 
csupán érdekharcot, hanem úgy, mint fejlődésre és öntu-
datos haladásra serkentő alkalmat, mely után nemcsak 
a láthatár s illetve az eszmék tisztulása fog következni, 
hanem, minden valószínűség szerint, az egyházkerület s a 
jobb sorsra érdemes tanügy érdeke fog előbbre vitetni 
erőről erőre, nyereségről nyereségre, 

Nem akarok a mozgalomnak s ellenmozgalomnak 
egyes mozzanataira kiterjeszkedni, melyekben fény- és 
(mint ilyen alkalommal szokás) különösen árnyoldalaink 
néhol helyes, néhol túlzott világításban mutattattak be az 
olvasó közönségnek. De reflektálni kívánok két elvi jelen-
tőségű szempontra, melyek a mozgalommal kapcsolatban 
felszínre hozattak. 

Kifogásoltatott, illetve elitéltetett a mozgalom azért, 
mert nem alkotmányos úton, nem a hivatott tényezők 
közreműködésével indult meg. Ez tény. A mozgalom ma-
gán- vagy társadalmi úton indult meg, s mint ilyen még 
eddig teljesen magánügy, mely a kerületi gyűlés össze-
jövetele előtt vissza is vonható ugy, a mint megindíttatott. 
Hivatalos ügyünkké, s így törvényeink, alkotmányunk 
szempontja alá vonható természetesen csak akkor lesz — 
ha lesz —, mikor a kerületi gyűlés elé vitetik. De elte-
kintve ettőí, mindenkinek, legyen az közönséges lelkész 
vagy püspök, legyen az falusi kurátor vagy íőgondnok, 
mint embernek mindenkinek meg lehet s meg is van e 
tárgyban is a maga egyéni véleménye. Az egyéni véle-
ményt pedig megrendszabályozni akarni: legalább is hiába-
valóság és a léleknek gyötrelme. Az ügy eredményére 
nézve pedig az igy, előre megindított mozgalom csak jó 
hatással lehet. Feltéve ugyanis, hogy az indítvány előle-
ges mozgalom nélkül egyenesen beadatnék a kerületi gyű-
lésre: valószínűnek tartom, hogy már a legelső alkalommal 



— legalább hozzátevőleg — kitűnnék a kerületi gyűlés 
magatartása, kitűnnék hogy a többség Pápa vagy Komá-
rom körül csoportosul-e? S ha ez kitűnnék, valószínű, 
hogy egyik érdekeltség sem buzgólkodnék nagyban az 
áldozatgyüjtésben. Mi történnék tehát? Az indítvány 
leküldetnék az egyházmegyékre, megindulna a szóharc, az 
eredmény nélküli szellemi vagdalkozás, lenne nagy vihar 
széllel, mennydörgéssel. . . jótékony eső nélkül. A kultura 
vajmi keveset nyerne! így pedig Komárom, a szép Ígére-
teken kívül, szép ajánlatokkal állván elő, ámbár az ügy 
még nem is tereltetett a hivatalos eljárás medrébe, már 
a pápai érdekeltség is tettre és áldozatra buzdult. 

Kifogásoltatott továbbá a mozgalom azért, mert egyes 
oly férfiak által indíttatott meg, a kik eddig kerületünktől 
távol állva, egyházkerületünk viszonyaival s hangulatával 
nem is lehetnek ismerősök. Ezt így általánosságban még 
gondolni is hiba. A mi egyházi és iskolai ügyünk nem 
valami rejtett kincs, nem a féle »noli me tangere«, a mely-
hez, mint az ó-testamentomi szentek szentéhez, csak az erre 
kiváltsággal biró személynek s annak is csak bizonyos 
időben szabad közelíteni: hanem oly közös oltár, mely 
nemcsak eltűri, de megvárja, hogy a szegény özvegyen 
kezdve, a köztünk legmagasabb polcon állóig feltegyük reá 
erkölcsi és anyagi áldozatainkat. Itt tehát nem jöhet kér-
désbe az, hogy hány évig ült valaki a tanácsbirói széken, 
vagy hogy egyáltalában ült-e valaha eféle széken: itt a 
főkriterium csak az lehet, hogy első sorban a talentumok-
nak, másodsorban az egyháza iránti jóakaratnak, szere-
tetnek és áldozatkészségnek mekkora mértékével rendel-
kezik? És ha mi adott alkalmakkor oly szépen és meg-
gvőzőleg tudjuk hirdetni, hogy az egyház iránti szeretet 
nem az ékes dikciók szóvirágaiban, hanem tettekben nyil-
vánul, ha szükségét látjuk annak, hogy világi férfiaink 
az egyházi ügyek iránti érdeklődésnek minél inkább meg-
nyerve legyenek, vájjon elérjük-e ezt ugy, hogy mikor 
egyik vagy másik tettre kész és tettre képes világi embe-
rünk kiáll a tettek mezejére: a helyett, hogy buzdító 
szavunk lenne hozzájuk, kicsinyes jelszavaknak hódolva, 
el akarjuk őket űzni a tettek mezejéről, mint Jézus a galamb-
árusokat a jeruzsálemi templomból? Bizonyára nem. 

Vajha a pápavidéki érdekeltség, belátva a főiskolá-
nak reá nézve nagy fontosságát, olyan áldozathozatalra 
lelkesülne, mely Komáromnak már eddig is fényes és 
elismerésre méltó ajánlatait elhomályosítaná, hogy a refor-
máció korával együtt haladó ősi alma materünk, a régi 
alapokon, de űj erővel folytathatná tovább áldásos műkö-
dését. Ilyen esetben Konkoly Th. Gyula és Konkoly Th. 
Béla urak, mint a mozgalom megindítói is legfeljebb helyi 
érdekeltségükre mondhatnák elveszettnek a harcot, de 
mint az egyházkerület fiai s a tanügy barátai bizonyára 
azt mondanák: »Az ütközetet elvesztettük és mégis győz-
tünk!* Mert bármiként dőljön el az ügy, e mozgalomból 
egyházkerületünkre, kulturánkra, sőt anyaszentegyházunkra 
csak haszon és nyereség származhatik. A kezdeményező-
ket tehát megilleti a tisztelet és az elismerés. 

Kercza. Rácz István. 

TÁRCZA. 
A protestantizmus politikai jelentőségéről. 

A protestantizmus nemcsak vallási, hanem politikai 
elv is egyszersmind. Mint ilyen áthatotta és megtermé-
kenyítette az állami és társadalmi életközösségek összes 
rétegeit, s az állami és társadalmi élet keresztyén alapo-

kon, modern intézményeiben pedig protestáns alapokon 
nyugszik. Joggal mondható ennélfogva, hogy a modern 
eszmevilág a maga összes intézményeiben és attribútumai-
ban a protestantizmus szülötte, éltető elemeit annak sarka-
latos alapelveiből merítette. 

Róma közönségesen, és pedig csalhatatlan kathedra-
szózatok alakjában is, azzal vádolja a protestantizmust, 
hogy az a forradalom szülőoka, sőt a reformáció maga 
a megtestesült revolúció. A reformáció tagadása az egyházi, 
a forradalom pedig a politikai tekintélynek; amaz meg-
semmisíti a monarchiát az egyházban, ez az államban; 
az egyik hirdeti az egyetemes papságot s a gyülekezet 
uralmát, míg a másik az egalité-t s a nép souverenitását, 
úgy, hogy az I. Károlyon elkövetett királygyilkosság elő-
futára a XVI. Lajoson elkövetett forradalmi királygyilkos-
ságnak. Sőt Róma még tovább megy e gondolatok kifej-
tésében. Amennyiben — úgymond — a protestantizmus 
az egyént az Írás szabad vizsgálására utasítja, ezzel a 
szubjektivitás elvét, azaz az embernek az adott igazság-
tól és hagyományos rendtől való emancipálását szentesíti; 
következésképen a reformáció a vallásos és politikai 
szakadásnak állandó forrása, sőt maga a szakadás; míg 
a katholicizmus csupa tekintély, objektivitás és konzer-
váció. 

Ilyen tételeket találunk MontalembertneTc, korunk 
pápás egyházi tekintélye eme szószólójának műveiben, 
mi mellett még az is figyelemreméltó, hogy amint szá-
zadunk elején a kath. egyház a romantikából, úgy a 
jelenben a reakcióból táplálkozik E tekintetben érdekes 
adatokra találunk Nijjpold tanár müvében a legújabb 
katholicizmus történetéről, valamint Hasé és Tschackert 
jeles polemikájában. 

Eltekintve attól, hogy a pápás országok csak úgy 
forrongnak a forradalmi elemektől, míg Genf és Witten-
berg meglehetősen csendes képet mutat, itt csak arra 
akarunk utalni, hogy egyház és állam lényegileg külön-
bözik egymástól, s ha a protestántizmusnak nem kell 
pápa, úgy ebből korántsem következik, hogy király sem 
kell. Az egyház lényege, nem mint az államé, a szervezet, 
a hatalom és engedelmesség, tekintély és alattvalóság 
viszonya, hisz ez az egyház tisztán politikai felfogásával 
volna azonos, hanem az egyház lényegét a hit képezi 
s a tantartalom. A protestantizmus s a forradalom között 
párhuzamot vonni nem igen lehet. Mert alaptanai a jóra 
való képesség hiányáról a bűneset után, az evangélium 
ujjászülő isteni erejéről és tanai a betudott igazságosság-
ról sem monarchiai vagy republikánus, sem forradalmi 
vagy legitimista tanoknak nem mondhatók. Ép e tanok-
ban nyilvánuló benső lényegénél fogva, a protestantizmus 
összehasonlításáról a forradalommal szó sem lehet. 

Ha ilyen külső összehasonlításról szó lehetne, úgy 
nemcsak a reformációt, hanem első sorban magát a 
keresztyénséget lehetne, sőt kellene a forradalom eredeté-
nek és előfutárának tekinteni. A francia demokraták és 
socialisták épúgy hivatkoznak Krisztusra, mint a német 
túlliberálisok Lutherre. Lamartine kifejti, hogy a forra-
dalom nem más, mint a keresztyén eszmék realizálása. 
II. Simon socialistikus tanát, az érzékiség vallásáról a 
keresztyénség beteljesedésének (»nouveau christianisme<) 
mondja, s az a socialista, ki a Tuilleriák ostrománál egy 
Krisztus-képet pillantott meg, a föllelkesült tömeggel így 
kiáltott fel: ez a mi mesterünk! Ezek a keresztyénség 
lényegét csakis az alsóbb rendek iránti szeretetben, a 
köz- és egyéni javak felosztásában s a gazdagok, előkelők 
és tudósok szidalmazásában látják épúgy, mint a pápások 
a reformáció lényegét a fennálló tekintélyek megtagadá-
sában. A keresztyénség s a reformáció valódi lényegét, 



t. i. az evangéliom isteni erejét és bűntől megváltó hatal-
mát, a pápások épúgy, mint a socialisták félreismerik. 

Tagadhatatlan, hogy a reformáció a hit által való 
megigazulás sarkalatos alapelvében foglalt önálló szemé-
lyes üdvbizonyosság hirdetésével a vallásos egyéniség jo-
gait, annak nagykorúságát és érettségét proklamálta, ami 
aztán az irások szabad kutatására is kiterjedt. A hit által 
való megigazulás Luther theologiájának és életének köz-
pontja, ez pedig keresztyén lelkiismeretnek az üdvközvetí-
tőktől való felszabadulásával azonos. De a felszabadult 
lelkiismeretet a Krisztushoz, az Isten igéjéhez, s az irás 
tekintélyéhez kötötte, vagyis a hamis tekintélyek alól fel-
szabadítva. az igazi tekintélyhez, a Krisztushoz s az írás-
ban levő isteni igéhez vezette vissza. A keresztyén lelki-
ismeret reakciójában gyökerező protestantizmus ennélfogva, 
az üdv ferde közvetítése tekintetében, a »keresztyén ember 
szabadságának*, de egyúttal az evangéliom, az Isten igéje 
által való megkötöttségének az elve, tehát nem merő sub-
jectivismus, puszta protestáció, hanem positiv erő. A 
protestantizmus épen a valódi tekintélynek, Krisztus tekin-
télyének egyháza, mert a vallásos hívőket a hierarchiai 
pá.pás egyháztól közvetlenül a Krisztushoz vezette. A pro-
testantizmusban, Schleiermacher jellegzetes szava szerint, 
a Krisztushoz való viszony a fődolog, míg a katoliciz-
musban, híveinek vallási kiskorúságára számítva, Krisztus 
helyére az üdvöt közvetítő, sőt eszközlő egyház lép, 
a melynek csalatkozhatatlansága az üdvnek egyedüli ga-
ranciája. 

A protestantizmus tehát távol áll a revoluciótól, sőt 
lényegét és tanát tekintve, a hit által való megigazulásról 
és Krisztus egyedül való érdeméről, annak egyenes ellen-
téte. Hitvallását a benső isteni igazságra s az élő isteni 
szellem által való fentartása és fejlesztésére alapítva, a 
szent isteni felség iránti alázatos engedelmesség jellemzi, 
míg a forradalom éltető eleme az emberi akarat souvere-
nitása, a népakarat felségességének proklamálása. 

Mi tehát a protestantizmus elvi jelentősége s mik 
annak valódi politikai következményei? Mert az kétség-
telen, hogy hatásaiban nemcsak a lelkiismeret bensejére 
szorítkozik, sőt inkább világot átalakító hatalom az", amely-
nek a katholicizmussal és a revolucióval ellentétes fel-
ismerése képezi épen további feladatunkat. S ha Goethe 
dicsérőleg szól a kath. egyház ama intézkedéséről, amely 
szerint a hivő egyént sakramentomaival, a születéstől kezdve 
az élet összes mozzanatain át, a sírig kiséri, úgy a protes-
tantizmus is ugyanazt teszi, mert megszentelőleg. erősítőleg 
és vigasztalólag hat az egyénre a maga összes viszonyai-
ban ; csakhogy nem emberileg kreált szentségekkel, hanem 
Istennek szent lelkével övezi körül az emberi élet összes 
viszonyait. 

A protestantizmus, mint politikai elv, sem lehet más, 
mint hit által való megigazulás, politikailag véve. S e 
sarkalatos alapigazságnak, mint politikai elvnek, tényleg 
két nagy politikai folyománya van, u. m. a fejedelmek 
önálló isteni joga s a nép^k nagyobb politikai szabadsága. 
Nézzük csak egyenként a protestantizmus e nagy horderejű 
következményeit, hogy mik azok és mit foglalnak azok 
magukban ? 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

BELFÖLD. 

E g y h á z i h e t i s z e m l e . 
Azzal kezdem, hogy nyilvánosan megköszönöm nagy-

tiszteletű szerkesztő űr bizalmát s megígérem a m, t. olvasó 
közönségnek, hogy lehetőleg minden héten szemlét tartok 
az egyházi élet eseményei felett. Mert akár jó dolog, akár 
rossz, de tény, hogy a hétnek mostanság »egyházi* 
eseményei is vannak. Régebben nem igen voltak. 

Messziről kezdem. Rómában. Mert az »egyházi« 
események szálai onnan indulnak ki s oda futnak vissza. 
Biz' az egy kicsit baj, hogy ennek a jó magyar népnek 
onnan dirigálják a lelkiismeretét. De hát ennek is ő az 
oka, miért nem érintkezik vallási dolgokban közvetlenül 
a Jézus Krisztussal. Már mi szegény kálvinisták és luthe-
ránusok nem tűrjük el, hogy lelkiismeretünkben földi 
kezek turkáljanak. Nálunk csak Istennek van szabad 
bejárata ebbe a szentélybe. 

Nos hát Rómában kiadatott a jelszó a magyar vallás-
politikai tervezetek megbuktatására. A pápa népies fél-
hivatalos újsága (Voce della Verita) három cikkben 
szellőzteti a magyar vallásügyi kérdést, mely cikkeket 
a Magyar Állam, a »legilletékesebb helyrŐl« kapott fel-
hívás folytán közzé is tesz. Az első cikk az 1868. törvényt 
s az 1890-iki elkeresztelési rendeletet ismerteti erőteljes 
római világításban. A második cikk a törvény és rendelet 
elleni okokat sorolja föl, azi az eredményt sütve ki, hogy 
1. az 1868. t.-c. ellentétben van a szülők természetadta 
jogával; 2. ellentétben van a lelkiismeret szabadságával, 
mert az állam betolakszik a szülők lelkiismeretben szabad 
rendelkezésébe. A harmadik cikk a római szentszéket 
veszi védelmébe a türelmetlenség vádja ellen, melyről azt 
mondja, hogy »teljesen alaptalan és sületlen, mert a szent-
szék egész odáig elment az engedékenységben, a meddig 
csak mehetett«, 

Hát biz' az furcsa engedékenység volt, mikor a 
vatikán az elkereszelési kérdésben egymásután visszautasí-
totta a magyar kormány modus vivendi-jeit, a főpapi 
székek betöltésénél meg sorban visszavetette a magyar 
kormány jelöltjeit! 

Általában Rómában nagyon sokat foglalkoznak mos-
tanság a magyar egyházi ügyekkel. Egyszer harci riadót 
fúnak, máskor béke és egyezkedés hirét kürtölik világgá, 
s ezeket itthon agyoncáfolják a félhivatalos lapok. Kará-
csony is hozott egy csomó ily halva született római kacsát. 
Nagyon szerethetnek ott Rómában bennünket. Csak az 
a különös, hogy ennek a nagy szeretetnek minden jele, 
minden nyilvánulása merő ellentétben áll a nemzet intelli-
genciának, törvényhozóinak és szellemi vezéreinek nviltan 
és több izben kifejezett valódi érdekeivel. A magyar társa-
dalomnak égető szüksége van társadalmi konszolidációm, 
hogy ez a sokféle nemzetiség és faj keveredjék s a keve-
redés által egységes nemzetté váljék. Itt a polgári házas-
ság megbecsülhetlen erkölcsi és politikai szolgálatokat 



tenne. Az ám, de Rómának a hármas szövetség tagjait 
nem szabad erősítenie, sőt gyengítenie kell, különben mi 
lesz az ő világi hatalmi ábrándjaiból? Rajta tehát, ellenezni 
kell azt a polgári házasságot. Csakhogy ezt a pusztán 
politikai indokot nyiltan bevallani még sem járja, tehát 
vallási ürügyet, vallási színt kell adni az ellenakciónak. 
Könnyű megtalálni: a polgári házasság eltörli a házasság 
szentségét, profanálja a szent házasságot. El tehát vele. 
Pedig minden művelt ember tudja, hogy a föld minden 
művelt országában be van már hozva a polgári házasság 
s a római papság mindenütt hozzá simult a dolgok e 
megváltozott rendjéhez. 

De Róma nem tanul és nem felejt. Csak a vis 
majornak enged. A míg lehet lármáz, izgat, agitál az 
ilyen, nem ínye szerinti reformok ellen. S szava vissz-
hangra talál, újabb időben rendesen az alsó papságnál. 
A főpapság begombolkozik, nyiltan nem lép ki a porondra, 
de titkon szivesen veszi, sőt itt-ott szítja is az alpapság 
harci kedvét. Rékét hirdet, de háborúságot csinál. Az 
elkeresztelési kérdésben legalább így viselte magát. A tervbe 
vett egyházpolitikai reformok iránt is hasonló magatartást 
tanúsít. Püspöki tanácskozmányából sima és diplomatikus 
modorban komoly aggodalmait fejezi ki a tervezetek iránt, 
azokat felterjesztés alakjában pápához, királyhoz és kor-
mányhoz elküldi. De csak a vak nem látja, hogy a sima 
szavak mögött ellenakció magva rejlik, mely a legelső 
alkalmas talajban azonnal háborúvá kész kikelni. 

A háború ki is tört Sopronvármegyében. A soproni 
papság >a közelgő válság komoly napjaiban Sopronvár-
megye katholikus lakosaihoz felhívást* intézett, melyben 
szervezkedést, egyesülést, cselekvést sürget. December 28-án 
meg is tartatott az előértekezlet vagy százötven pap s 
néhány laikus jelenlétében és elhatározták, hogy febr. 20-án 
kath. nagygyűlést tartanak, a melyen országos katholikus 
gyűlés tartását fogják indítványozni s egyúttal kimondták, 
hogy melyek legyenek az országos katholikus gyűlés 
tárgyai. Az 1868. t.-c. eltörlése, az elkeresztelési rendelet 
visszavonása, katholikus körök alakítása, tiltakozás a 
polgári házasság és polgári anyakönyv ellen, az auto-
nomia életbe léptetendő, de képviseleti alapon stb. 

Hát mindez dicséretes katholikus buzgóság, de nagy 
kérdés, hogy bölcs, hazafias és időszerű-e? A vallási béke 
érdekében sajnálnék, ha a valláspolitikai mozgalom elmér-
gesednék, mert akkor lehetetlenné válnék az egyházpoli-
tikai kérdések békés, okos és törvényes rendezése, olyan, 
mely, mind az állam jogos igényeit kielégítve, mind a 
különböző egyházak egymás közötti viszonyait általános 
megelégedésre megoldja. A római egyház érdekében saj-
nálnók, ha kebelében a fanatizált alsóbb elemek ragadnák 
kezökhöz a kezdeményezést és vezetést eme nagyfontos-
ságú kérdésekben, mert a történelemből azt tanultuk, hogy 
a túlzó ultramontánizmus mindig a szélső, a retorsiv 
radikálizmust vonta maga után. Már pedig Magyarorszá-
gon a római kath. egyháznak és papságnak van a legtöbb 
félteni valója. A protestánsok érdekében sajnálnók, ha ez 
az ellenök is irányuló vallási izgatás őket is ellenakcióra 

tüzelné, mert akkor ádáz vallási és felekezeti harc szin-
tere lenne ez a szegény Magyarország. Elfogulatlan katho-
likusok és protestánsok, fogjatok kezet a vallási béke 
megóvására, és a hazára úgy, mint az egyházakra nézve 
üdvös reformok békés keresztülvitelére! 

A hét egyházi eseményeihez tartozik még a nagy-
váradi, úgynevezett »asszony háború« is. A napilapok egy 
része rossz élceket farag róla, másik politikai kérdést gyúr 
belőle. Nem látják, vagy nem akarják-e belátni, hogy 
mélyen fekvő vallási rugók mozgatják a nagyváradi esetet? 
A buzgó katholikus elnöknő 1888-ban katholikus vezetőket, 
apácákat visz be a »felekezetnélküli*, tehát sok nem-
katholikus növendéket is gondozó árvaházba. Itt a dolog 
bibéje. Az apácák elég jól nevelnek, de nagyon felekeze-
tiesen, erős térítő zélussal nevelnek. Ezt a protestánsok 
látták, nap-nap után tapasztalták. Felszólaltak ellene, az 
alapszabályok is igazat adtak nekik. De a vérszemet nyert 
s többségét érző katholikus felekezeti szellem azzal válaszolt 
a protestáns önvédelemre, hogy az egyesület közgyűlésében 
kierőszakolta az alapszabályok megváltoztatását. A protes-
táns kisebbség ezt megfelebbezte, a döntésre hivatott belügy-
miniszter pedig, látván a mélyre ható meghasonlást, sem 
egyiknek, sem másiknak nem adott igazat, hanem az egye-
sület kettévágását, a vagyonnak aránylagos megosztását 
ajánlja. 

Helyesen járt el. Felekezetnélküli egyesületi tevé-
kenység oly téren, hol a vallási lelkiismeret közvetlenül 
érdekelve van, lélektani képtelenség. Majd jőni fognak 
még újabb esetek, melyek igazolni fogják ezt a néze-
tünket. 

Dr. Rusticus. 

Visszapillantás a püspöki konferenciára. 
— A »Religio« cikke. — 

Magyarország katholikus közönsége élénk kíváncsi-
sággal várta mielőtt összeült, feszült figyelemmel kisérte, 
midőn ülésezett, és most, hogy befejezést nyert, hálás meg-
nyugvással üdvözli főpásztoraink nagy dolgokra és hosszú 
időszakra irányadólag kiható tanácskozásait. 

Mielőtt e tanácskozások eseményeit s közvetlen ered-
ményeit a történelemnek átadnók, tekintsünk még egyszer 
vissza erre a nevezetes három napra, s összegezzük főbb 
vonásokban a megállapodásokat. Amennyire a lapokba 
kiszivárgott hírekből s hiteles információkból kitudni lehe-
tett. az első nap az egyházpolitikai kérdésekben az a 
megállapodás történt, hogy mindenben, ahol az egyház 
hitelvei ellen sérelem mutatkozik, például a polgári házas-
ságnál, a püspöki kar erélyes védelmet fog kifejteni. Némely 
lap elnevezte a hitvallásnak ezt a köteles akcióját had-
járatnak. Ám legyen, de gustibus non est disputandum. 
Az egyház mikor harcol is, a békesség érdekeit, alapjait 
védi. Oly dolgokban, ahol dogma sértve nincs, például a 
polgári anyakönyvelésnél, a püspöki kar a politikai exi-
genciák, az egyház és haza létérdekei védelmének állás-
pontjára helyezkedik. Csak egy dolog nem szivárgott ki 
elég világosan a püspöki tanácskozás első napjának meg-
állapodásaiból, t. i. szándékozik-e és mit szándékozik tenni 
a püspöki kar a kormány ama fogása ellen, mely szerint 
a katholikus lelkiismeret felszabadítása, vagyis az 1868-iki 



ismeretes törvény megjavítása egy, sőt több, a katholikus 
lelkiismeret ellen elkövetendő sérelem sikerülésének fölléte 
léhez van a kormány által kötve ? Ez az elj aras a kormánv 
részéről az önkény megduplázását, sőt meglriplázását 
jelenti. Ezt szokássá válni engedni nem szabad; mert 
l'appetit vient en mangeant, s így rövid idő múlva könnyen 
arra ébredhetünk majd fel, hogy apostoli királvostól kidob-
nak az országból a katholikus vallás összeesküdt ellenségei. 

A második és harmadik napi konferenciák meg-
állapodásai kézzelfoghatóbbak. Ami a kongruát és az 
autonomiát illeti, erre nézve három főpap állásfoglalása 
domborodott ki szembetűnőbben. Császka Gy. kalocsai 
érsek a kongrua-bizottság nevében csupán a kongrua 
rendezésére szorítkozva, az ismeretes javaslatot terjesztette 
elő. Ezen javaslat szerint ugyanis tiz millió forint, vagy 
husz millió korona kölcsön volna felveendő a király jóvá-
hagyásával a magyarországi összos főpapi, káptalani, apát-
sági, prépostsági és birtokos szerzetesi javakra való telek-
könyvi betáblázás mellett. Ebből a tízmilliós kölcsönből, 
egységes irányelvek szerint, hiteles vallomások és össze-
írások alapján foganatosítanák a kongrua-segítséget. A 
tízmilliós kölcsön ötven esztendei amortizációra volna 
felveendő, ami az utódokat csak néhány évtizedre ter-
helné meg. Mihelyest meg volna a kölcsön, az alsó pap-
ság azonnal segítségben részesülhetne a segítő forrás kiapa-
dásának veszélye nélkül. Az így kontemplált kongrua-alap 
az egyházi vagyon bármily eshetőségeivel szemben is 
tökéletesen biztosítva volna, s mindenesetre több jogot 
adna a püspöki karnak arra nézve, hogy a kongua-ügv 
tökéletes és végleges rendezésére a vallás-alap hozzájá-
rulását is kikérje. A tízmilliós kongrua-alapot. évről-évre 
növelhetnék az által, hogy egyházi törvény útján minden 
egyházi javadalmast arra köteleznének, hogy a hagyaték 
bizonyos hányadát a kongrua-alap gyarapítására fordítsa. 
Az alap fejlesztését célozza az a számítás is, hogy a 
főpapi javadalmak időközi jövedelmeit., a király beleegye-
zésével, szintén a kongrua-alap növelésére lehetne föl-
használni. 

Dr. Schlauch Lői'incz, nagyváradi püspök, a kongrua-
ügyet és az autonomiai mozgalmat egy elintézés kereté-
ben javasolta megoldandónak. Az Ő indítványa, melyet 
elvben a püspöki konferencia el is fogadott, kiküldvén 
annak tüzetes áttárgyalására, a hercegprímás elnöklése 
alatt, egy 15 tagu bizottságot, a következő pontokba fog-
lalható össze: 

A püspökök, káptalanoki javadalmas rendek és 
prépostságok tiz millió forinttal járuljanak az alsó pap-
ság dotációjának javításához, esetleg tanintézetek segé-
lyezéséhez. 

Ez a tiz millió ő felségének és a kormánynak bele-
egyezésével bekebleztessék az összes magyarországi nagyobb 
egyházjavadalmakra s e tiz millió évenkinti kamatját egy 
központi pénztárba fizessék. 

E központi pénztár kezelése egy, a püspökökből, 
káptalanokból s más egyháziakból alakítandó és ő felsége, 
mint legfőbb kegyúr által ugyanannyi, a püspöki kar fel-
terjesztése folytán kinevezendő világi katholikusokból álló 
központi tanácsra bizatik. 

E testület hatáskörébe fogja vonni a kongrua, az 
autonomia, az iskolák és plébániák és általában a katho-
likusokat érintő ügyeket. 

E terv szerint e testület körülbelül 70 egyházi és 
ő felsége által kinevezendő 70 világi tagból állana, utóbbiak 
részben az egyházmegyék szerint neveztetnének ki. 

Samassa érsek álláspontjáról az 0. É. a következő 
felvilágosító, s részben cáfoló jelentést tett közzé: 

»Az egri érsek magokkal a javaslatokkal birálólag 
foglalkozva, azt fejtegette, hogy ama javaslatok a hiva-
talosan feltüntetett szükségletek fedezésére elégtelenek; 
a javaslatba hozott módozat, a főpapi birtokoknak akár 
a Császka, akár a Schlauch javaslatai szerinti megterhe-
lése, lekötése, a célnak meg nem felel, mint amely meg-
terhelés, lekötés, a püspöki karnak s magának a kor-
mánynak jogkörét is meghaladja, s jelen viszonyaink 
között, az országgyűlés hozzászólása nélkül, nem történ-
hetnék meg. Az érsek a maga részéről mái1 előbb, Simor 
primás idejében, tett ama javaslatához ragaszkodik, hogy 
a püspöki kar a maga erejéből szerezze meg a kongrua-
javítás anyagi eszközeit akkép, hogy a főpapi javadalmak 
jövedelmeit a kultusz- és pénzügyminisztérium hitelesen 
megállapítják, az ekkép megállapított jövedelen után. 
fokozatos százalék szerint, évi befizetéssel járuljanak a 
nagvobb javadalmasok az állandó kongrua-alaphoz és 
pedig 50.000 frt jövedelemig 5%, 100.000 forintig 10n/0. 
150.000 frtig 15°/0, ezentúl 2O0/0-kal. E számítás szerint 
pl. az esztergomi s kalocsai érsek külön-külön 60 - 80 
ezer frttal járulna, a nagyváradi latin szertartású püspök 
30 — 40 ezerrel, a csanádi, veszprémi 20—30 ezerrel stb. 
Az ekkép befolyandó összeg bőven pótolná, sőt meg-
haladná a Császka és Schlauch részéről kontemplált 
10 millió forint 5%-os maximumig terjedő kamatát, és az 
egyházi nagybirtok-komplexumok szabadon, bárminemű 
megterhelés nélkül maradnának. Kívánja pedig az érsek, 
a lelkészek segélyezésének biztos megállapíthatása végett, 
a plébániai jövedelmek, állami közegek közreműködése 
melletti hiteles összeírását. — Az állami segítség igénybe-
vétele, amennyiben erről a lapokban szó tétetett, csakis 
ily értelemben volna tehát vehető. Az autonomiára nézve 
pedig a Schlauch püspök által fejtegetett felfogással szem-
ben, az érsek azt hangsúlyozta, hogy oly testület, mely 
kinevezett tagokból áll. az autonomiai elnevezésre igényt 
nem tarthat.« 

A konferencia harmadik napján megválasztották a 
váradi püspök kongrua-indítványának tárgyalására a 
tizenöttagu bizottságot és elintézték az alább felsorolt 
ügyeket: 

1. A 15-ös bizottság tagjai: Schlauch Lőrincz, 
Schuszter Konstantin, Steiner Fülöp, Hornig Károly 
báró, Dessewffy Sándor, Firczák Gyula, Fehér ípoly. A 
primás a világiak közül fog hét tagot választani akként, 
hogv a képviselőházból is párttekintet nélkül legyenek 
tagok. 

2. A katholikus nagygyűlés tartása tárgyában elvileg 
kimondatott, hogy a püspöki kar helyesli, de a kiviteli 
módozat és határidő megállapítását magának tartja fenn. 

3. Az országos tanítógyülés megtartását helyesli. 
4. Az intenciókkal való visszaélés megakadályozá-

sát óhajtja. Ez ügyben a szentszékhez fog előterjesztés 
tétetni. 

5. A kisdedóvási törvény folytán az iskolai rend-
szabályok átalakítása. Bizottság küldetett ki. 

6. A nazarénusok anyakönyvezése tanulmánvoztatni 
fog s a határozat a jövő konferenciára marad. 

7. A vadházasságok kérdésében határozatba .ment, 
hogy a kormányt felkérik, hogy űgv a törvényhozási, 
mint közigazgatási úton támogassa a papság törekvését. 

8. Középiskolai hitoktatás kérdése. Bizottsághoz 
utasíttatott. 

Ezekből láthatjuk, hogy mily szívből fakadó, meleg 
lehetett az a köszönet, melyet Vaszary K. hercegprímás 
a végzett munkáért a főpapi karnak mondott. 



KÜLFÖLD. 
A brit és külföldi bibliatársaság a pogány 

népek között. 
Mult év végén két közleményben feltüntettem a brit és 

külföldi bibliatársaság nagyszerű tevékenységét az európai 
keresztyén országokban. Láttuk, hogy az evangélium a 
nemzetek erkölcsi haladásának fokmérője, a népek erkölcsi, 
értelmi és anyagi boldogságának állandó erőforrása. Most, 
ugyanazon jelentés adatai nyomán, azokról az áldásokról 
kivánok röviden szólani, melyekkel az evangélium a pogány 
népeket évről-évre gazdagítja. 

A bibliaterjesztés a keresztyén népek között túl-
nyomólag belmissziói természetű. A keresztyén hit meg-
tartására, megszilárdítására, belterjes erősítésére szolgál. 
Egy szóval: evangélizál. A keresztyén lelkeket közelebb 
viszi a Krisztushoz, a keresztyénellenes szellemi és erkölcsi 
áramlatok ellen védgátul szolgál, a keresztyén eszméknek, 
erőknek és intézményeknek terjesztő és mélyítő csatornája. 
Harmat, mely üdít és éltet; eső a tikkadt, szomjú lelkek-
nek; védbástyája a hamisítatlan üdvigazságoknak; védő 
fegyverzet és erődített vár a hitetlenség és balhit táma-
dásai ellen; világító szövétnek az emberi tudományok és 
elméletek téveteg homályai között. Igazságra vezérlő kalauz, 
elevenítő lélek, ujjászülő élet. 

A pogány népek közötti bibliaterjesztésnek még 
több oldaluak az áldásai. A pogányság előtt a biblia 
egészen uj világot nyit meg. A vallás, az erkölcs, a civi-
lizáció uj világát. Itt a bibliaterjesztés főleg külmissziói 
természetű. Megismerteti a népekkel a keresztyénség szel-
lemi és erkölcsi fenséges erőit, megnyitja előttük a valódi 
üdvösség kútforrásait. E mellett a keresztyén népek civilizá-
ciójának összes anyagi, gazdasági, technikai stb. áldásaiba 
is egyszerre bevezeti a félvad és vad népeket. 

A pogány népek közötti bibliaterjesztés karonfogva 
halad a pogány misszióval. Bibliaárus és misszionárius 
egyetértőleg és együtt működik, a pogányság szántóföld-
jén. Az egyik plántál, a másik öntöz, de mindkettő mun-
kájára az Ur adja az áldást. A hibliaterjesztés s főként 
a bibliaelőállítás ily országokban óriási nehézségekkel és 
áldozatokkal jár. Tudatlanságot, fanatizmust, vadságot kell 
legyőzni. Száz meg száz vad néptörzsnek a bibliatársaság 
teremtette meg irodalmi nyelvét a bibliafordításokkal. 
Ilyen helyeken először csak egyes részeket fordíttat le, 
ezeket át- meg átdolgoztatja, javíttatja benszülött misz-
szionáriusok által, s csak azután adja ki az egész Szent-
írást. Képzelni lehet az ily fordítások emberfeletti nehéz-
ségeit. Egy kezdetleges, kevés szókincsű nyelvre lefordítni 
a nagy szóbőségü bibliát, mikor a fejlettebb nyelveknél 
is mily nagy dolog egy jó bibliafordítás! És a brit tár-
saság lassanként mind legyőzi ezeket a legyőzhetetlenek-
nek látszó akadályokat. Ma már kétszáznál több pogány 
s mintegy százféle keresztyén nép nyelvén, összesen 304 
különféle nyelven és nyelvjáráson terjeszti Isten szen igéjét. 

A pogány népek közötti bibliaterjesztés, bár helyen-
ként nagy akadályokkal jár, de egészben véve. évről-évre 
növekedik. A Jelentés következő adatai mutatják ezt. 

Ázsián kezdve futólagos szemlénket, nem igen mond-
ható előnyösnek az evangélium ügye Chinában, hol a 
lassan haladó civilizáció csak apródonkint képes ledönteni 
az akadályokat. A meg-megujuló keresztyénüldözések dacára 
azonban a 12 agencia 102 kolportőrjével igen tekin-
télyes munkát végez. így a mult évben 237.151 bibliát 
s bibliai részt hozott forgalomba s alapos lehet a 
remény, hogy az evangélium itt is győzedelmeskedni fog 
előbb-utóbb. 

Japán, mely eddig mindig dicsérettel említtetett fel 
a Társaság évi jelentésében, mert lehangoló képet nyújt. 
Bár igen tekintélyes a forgalom (57.894 példány) s bár 
szép a haladás, de igen érezhető, hogy az európai civili-
záció rohamos behozatala sok tekintetben megrontotta a 
népet. A szocializmus veszedelmesen terjed s a tiz évvel 
ezelőtt mutatkozott lelkesedés és érdeklődés igen meg-
lanvhult. 

Sokkal örvendetesebb a helyzet Indiában. Talán 
nincs a Társaság működési terei közt egy sem. hol több 
lenne az élet, nagyobb a tevékenység, élénkebb a remény, 
mint épen Indiában. Eladatott a mult évben 177.417 pél-
dány; 47 695-tel több, mint 1890/91-ben. A »Jelentés* 
élénk hőmérője valamely nagy, bekövetkezendő változást 
érez. A nép nagy tömegekben veszi körül a misszió-telepe-
ket, hogy hallhassa Krisztus evangéliumát. Régi szokások 
eltűnnek, régi vallások elenyésznek; új, szokatlan gondo-
latok s remények támadnak a lelkekben. A műveltebb 
hindu nép nyíltan kifejezi elégedetlenségét saját vallása 
felett. Meg van ugyan a törekvés bizonyos körökben a 
hindu vallás regenezálására, de a műveltebbek körében az 
visszhangot többé alig kelthet. »Egy szük felfogású, illi-
berális vallást prédikálni — így nyilatkozik egy előkelő 
hindu — mely néhány embernek reményt és üdvösséget 
ígér ugyan, de a legtöbbnek kétségbeesést és megsemmi-
sülést : csak küzdés a kor szelleme ellen, csak beismerése 
előbb-utóbb annak, hogy hiába küzdöttünk.* »A hinduiz-
mus — mondja egy másik — halálos ágyán fekszik. 
Egészen bizonyos vagyok felőle, hogy művelt és helyes 
gondolkozású hindu nem követheti a hinduizmust minden 
tekintetben és a szó igazi értelmében.* A pogányság 
alapjai alá vannak már aknázva s ez az evangéliom 
ellenállhatatlan befolyásának következménye. A merre az 
evangéliom hangzik, pusztulnia kell a sötétségnek és tudat-
lanságnak. 

Még Syriáról és Falest ináról kell megemlékeznünk 
a tartományok mellett, melyek, mint az Idvezítő vallásá-
nak klasszikus helyei, különösen érdekesek. A társaság 
mindent megtesz, hogy Izrael összeomlott birodalma helyén 
mind tökéletesebben megalapíthassa Istennek országát, s 
a nagy áldozatok nem is maradnak eredmény nélkül. 
»A misszió munkája — mondja a Jelentés — eme bibliai 
tartományokban csaknem befejezettnek tekinthető . . . A 
népességnek csaknem minden nagyobb központja egyers-



mind az evangéliom munkájának is, és minden falusi 
kerület bizonyos mértékben egy-egy darab föld az evan-
géliom munkására nézve.« Beiruth, Antiochia, Damaskus, 
Názáreth, Jeruzsálem. Jaffa képezik a főbb pontokat, honnan 
az evangéliom fénye árad mindenfelé az egész tartományra. 
Vallásos hölgyek viszik az örök Igét a sötétség völgyé-
ben ülőkhöz s a menekült, hazájukból kivert zsidók közt 
igen alkalmas tér nyilik a kegyelem prédikálására. Oh, 
ha megvalósulhatna, mit a kegyek lelkes óhajtanak! S 
bizonyára meg fog valósulni. A bibliának hajdan oly 
virágzó s ma elpusztult földje egykor újra fényes leend 
isten sugárzó kegyelmétől s a megbüntetett ország újra 
boldog leend azáltal, kit egykor megfeszített. 

Az afrikai kontinens némely részeiben még teljesen 
megközelíthetetlen, nemcsak a bibliára, hanem a felfede-
zés tudományára nézve is; a merre azonban az európai 
utazók karavánai haladnak, nyomaikban vonul fel a biblia-
terjesztő társaság is, áldásthozó munkájával. A kontinens 
szelén fekvő tartományokban az evangéliom ügye minde-
nütt szervezve van. s az újonnan felfedezett területeken, 
az utazók sátora mellett felüti a magáét a veszélyektől 
vissza nem rettenő misszionárius is. Legélénkebb az evan-
géliomi tevékenység a déli részen, a Fokföld körül; ked-
vező a helyzet Egyptomban s örvendetes Madagaskár 
szigetén. Általában, konstatálja a Jelentés: »A lég kevésbé 
nyomott; a sötétség fellege, mely oly régóta fedte a lát-
határt, oszlófélben van.« Az újabb nemzedékben észre-
vehetőleg alakul át a bibliáról való felfogás s a leg-
Örvendetesebb jelenség az, hogy az ifjúság és a gyermekek 
körében emelkedik az evangéliom szeretete. A hajnal 
derül; a nap nem késhet már soká! 

Záradékul fölemlítjük, hogy Amerika, Ausztrália 
pogánysága között, hol az angol faj domináns, egyszers-
mind a legtevékenyebb is a bibliaterjesztés. Minden 
angol város, minden falu, sőt minden uj telep terjesztője 
az Isten igéjének s a merre ez hirdettetik, csak virágzás 
és haladás lehet az eredmény. Sajnálom, hogy épen e 
világrészekről nem nyújthatok számadatokat, mert a je-
lentésben az eladott példányok száma nincs feltüntetve, 
pedig épen itt volna érdekes látnunk, hogy mily óriási 
eredményeket mutat fel a Társaság. De hogy mily nagy 
a tevékenység, kitűnik csak a bibliaterjesztő központok 
számából is. így Ausztráliában, eltekintve a hazai biblia-
terjesztő társulatoktól, két fő agenciát tart fenn a brit 
társaság, 46 segéd-agenciával és 283 ággal: Amerikában 
14 agenciát 1031 ággal. Ha tekintetbe veszszük a mély 
vallásos érzést, mely az angol fajt jellemzi, s a buzgósá-
got, melylyel az evangélium isteni igazságait másokhoz 
is eljuttatni törekszik, elgondolhatjuk, minő áldásos lehet 
az eredmény. 

Végigtekintve az angol bibliatársaságnak az egész 
föld kerekségére kiható bibliaterjesztő tevékenységén, mely 
már 304 nyelven hirdetteti az evangéliumot, elgondolva 
a bibliaterjesztéssel mindenütt együttműködő hittérítő tevé-
kenységet, melyben szintén az angol faj a legbuzgóbb és 
iegáldozatkészebb; hozzávéve mindezekhez a szintén vi-

lágraszóló »Religious Tract Societv« (vallásos irat-társa-
ság) nagyszabású munkásságát, mely a maga kiadványai-
ban 201-féle nyelven magyaráztatja és népszerűsíti az 
evangéliumi keresztyénség örök eszméit: be kell vallanunk, 
hogy az evangéliumi keresztyénség terjesztésében és meg-
szilárdításában az angol fajnak gondviselésszerű missziója 
és Isten áldásával koszorúzott páratlan érdemei vannak. 

Hamar István, 

RÉGISÉGEK. 
Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 

I. Alvinczi születéshelye s ideje; születési s első tanuláshelyé-
nek jelentősége a XVI. században. 

Alvinczi Pastoris vagy Pap Péter 1 született Nagy-
Enyeden. Családjáról, továbbá atyjáról és anyjáról mit 
sem tudunk. A nevéhez ragasztott »Pastoris« vagy »Pap« 
után következtetve papi családból származhatott. 

Születési ideje szintén bizonytalan. Ha azonban 
tekintetbe veszszük azt, hogy Pázmány Péter Alvinczinek 
Nagy-Váradon tanulótársa volt; ak i pedig 1570. okt. 4-én 
született: akkor helyesen következtethetünk arra, hogy 
Alvinczi Péter is ez időtájon született t. i. 1570. körül. 

Alvinczi kezdetben szülővárosában, Nagy-Enyeden 
tanult. Postilláinak élőbeszédében azt mondja, hogy 
»ifjúságában más* — azaz nem egyházi és tudományos 
— »élet nemét akarta követni; de a végtelen bölcsességü 
Úristen Derecskci Ambrus váradi fő-lelkipásztor és Ung-
vári János erdélyi püspök által németországi két izbeli 
peregrinatiója után, az építés-munkára, 1604-ben a váradi 
nemes gyülekezetbe állította«. 

Nagy-Enyedet hihetőleg szászok építették. Templom-
kastélya 1239—1241. közt épült s ennek udvarán 1333— 
1334-ben díszes egyházat emeltek Nagy-Enyed lakói. Egy-
korú szászvoltára vall a barcagás (Schwartze Gasse) név, 
a Herzsa (Her-schau), Gründeken szőlőhegy-elnevezés. A 
nagyenyedi szászok Nagy-Szebennel nemzeti és keres-
kedelmi viszonyban állván, a lutheri reformációt Enyedre 
s vidékére is átplántálták.2 1564-ben, Ágnes napján neve-
zetes zsinat is tartatott Enyeden, hogy az űrvacsora 
kérdése felett egymással vitázó erdélyi protestánsok itt 
döntő határozatra jussanak. De a kiegyenlítés épen nem 
sikerült, a két felekezet, a magyar (azaz kálvinista) és r 
lutheránus (azaz szász), egymástól elvált s ennek követ-
keztében az 1564. junius 4—11. tartott tordai ország-
gyűlés ez egyenetlenség megszüntetésére törvénybe iktatta, 
hogy »jövőben mind a két félnek szabad legyen akár a 
kolozsvári, akár a szebeni vallást és hitfelfogást követni 
síb«.3 Nagy-Enyed népe maga is a kálvinizmushoz csatla-
kozott s a lutheránus és kálvinista felekezet ezen külön-
válásában rejlik főoka Enyed és Torda későbbi elmagya-
rosodásának.4 Végül: 1575. és 1558-ban országgyűlés 
tartatott Nagy-Enyeden.5 

1 Alvinczi neve így van bejegyezve a »Liber Bursae Wittern-
bergicae« című könyvben: »Petrus Pastoris Alvintzy«. 

2 Az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház névkönyve 1867-re 
4-ik lap. 

3 Kiss Áron szatmári esperes >A XVI. században tartott, 
magyar református zsinatok végzései.« 417. és 436. lap. 

4 Az erdélyi ev. rcf. anyaszentegyház névkönyve 1867-re 
6-ik lap. 

5 Zsilinszky Mihály »Magyarorsz. Vallásügyi tárgyalások.« 
20t-ik lap. 



II. Alvinczi párfogói az ő ifjú korában. Váradi tanulása. Nagy-
Várad jelentősége a XVI. században. 

Alvinczi pártfogói gyanánt Derecskei Ambrust és 
Ungvári Jánost nevezi meg. »A végetlen bölcsességü Úr-
isten « ezek által állította őt az építés munkájára < az 
egyházba. 

» Derecskei Ambrus váradi főlelkipásztor« Lampe 
szerint 1 elébb hihetőleg nagyenyedi lelkész volt, s mint 
ilyen vala jelen az 1588. decemberében tartott szász-
meggyesi országgyűlésen, mely a jezsuitákat száműzte 
Erdélyből. Hihetőleg Derecskei hozta ki Alvinczit Nagv-
Enyedről, amidőn maga is Nagy-Váradra jött. Bod Péter 
szerint Derecskei jeles, tudományos képzettséggel birt: 
nevezetesen úgy beszélt héberül, hogy a zsidók zsidó 
születésűnek tartották. 2 Mint váradi lelkész prédikációkat 
is nyomatott. 3 Ugyancsak Nagy-Váradon választották 
meg a bihari református egyházmegye esperesévé is. Mint 
ilyen jelen volt 1597. január 16-ikán a tasnádi, 1598. 
január 25. a csengeri, 1600. november 25. a tasnádi, 
1601. "december 6. a báthori zsinatokon. i Lehet, hogy 
többön is, de csak ezeken való jelenlétének emlékezetét 
tartotta fenn a tiszántúli ev. reform, egyházkerületnek 
1567—1765-ig vezetett jegyzőkönyve. Derecskei Ambrus 
végre, vagy 1603. végén, vagy 1604. januárban meghalt; 
mert már 1604. február havában Alvinczi Péter foglalta 
el helyét. 5 

Az ifjú Alvinczi másik pártfogója Ungvári János, 
gyulafehérvári lelkész és »ifjúszerű ember volt«, midőn a 
marosvásárhelyi zsinaton, szavazattöbbséggel erdélyi ref. 
püspökké választották. Ugyanekkor 13 pontból álló válasz-
tási kondíciókat (föltételeket) irtak elébe, amelyek szerint 
kell vala az egyházat kormányoznia. Püspöksége Erdély 
történetének legszomorúbb korszakára esik. Ugyanis a 
Basta és Mihály vajda zsarnoksága alatt vonagló nemzet, 
a nagyobb rossztól szabadulandó, a kisebb rosszat választá, 
vagyis ismét Báthory Zsigmond mellé állott. A fölkelés-
nek azonban szerencsétlen vége lett. A goroszlói csatá-
ban — 1601. augusztus 3-ikán — elesett 10 ezer erdélyi 
hazafi s ezek között Ungvári János, erdélyi püspök is. G 

Ily példák ragyogtak Alvinczi Péter előtt s nemes 
törekvése soha nem is lankadt; »a haza szeretetében 
pedig meg nem előzte senki!« 

Alvinczi Erdélyből Nagv-Váradra kerülvén, egyik 
pártfogójával, Derecskeivei, ott folytatta tanulását is. 

Nagy- Várad — Szent László egykori városa — a 
XIV. század óta az ország legjelentékenyebb városaihoz 
tartozott; sőt a mohácsi vész után is virágzott. I. János 
király gyakran és hosszasan időzött benne. 1556. óta 
Erdélyhez tartozott s a >Tiszántúl« fővárosává, vára pedig 
Temesvár eleste után Keleti-Magyarország védbástyája 
lett. Báthori Kristóf fejedelem nagyon megdicséri Váradot 
és polgárait nemesi rangra emeli; egy németországi utazó 
pedig földi paradicsomnak nevezi. De a város már ekkor 
nagy átalakuláson ment át. »János Zsigmond alatt a 

1 Lampe » História Eccl. reform.« 313-ik lap. 
2 Bod Péter »Magyar Athenás« 64 és 65-ik lap. 
3 Az Szent Pál Apostol levele, melyet irt az Rómabeli keresz-

tyéneknek. Magyar prédikációkra rendeltetett és az Szentírás szerint 
megmagyaráztatok Derecskei Ambrus Váradi lelkipásztor által stb. 
Debreczen 1603. Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtár« 177. lap. 

4 Tóth Sámuel »Adalékok a tiszántúli ref. egyházkerület 
történetéhez* 10., 11. és 12. lap. 

5 Ugyanott 13. lap. 
6 Bod P. »Smirnai szent Polikárpus.« 48. lap. 
7 Fraknói Vilmos »Pázmány Péter* (Történ, életrajzok közt) 

5—9. lap. 

protestantizmus jutott benne uralomra.* 7 A püspökség, 
káptalan, szerzetes rendek, katholikus lelkészek elköltöztek, 
s Várad a reformáció mozgalmainak egyik gyújtó pontja, 
zsinatok és vallási vitatkozások színhelye lett. Hírneves 
papjai, professorai élénk irodalmi munkásságot fejtették ki; 
nyomdát állítottak s virágzó gimnáziumot létesítettek. 
Biharmegye nemessége is elpártolt a katholikus egyház-
tól és a kalvinizmushoz csatlakozott. 

Mig ugyanis Várad püspöke s Erdély kormányzója 
— Martinuzi — élt, a reformáció, ha lappangott is Vá-
radon, erőt nem vehetett; de a mint őt — hálából — 
Alvinczen megölték: legott terjedni kezdett az Váradon 
Varlcocs Tamás, bihari főispán, az üresedésben levő váradi 
püspökség javainak kormányzója, nem nézte rossz szem-
mel a reformáció terjedését. Nagyobb erőt vett pedig ez 
akkor, midőn Ferdinánd király Izabellától átvévén Erdélyt, 
Losonczy Istvánt nevezte temesi főispánná. Ez, mint tudva 
van. nemcsak Temesvárról űzte ki a reformáció hiveit, 
hanem a Fehér-Körös völgyén levő Pankotáról is. A ki-
űzött reformátorok jól ismervén a váradi viszonyokat, 
1552. juniusában megjelentek Váradon, mint azt a váradi 
káptalan Oláh Miklós, egri püspöknek, mint kancellárnak, 
panaszolja (Várad, 1552. junius 25.). Az első reformátor 
Kölcséri Kristóf volt, kit más néven, mint Lippai Kristófot, 
ismerünk. I. Ferdinánd erre visszahívta Varkocs Tamást 
Váradról és Zaberdin Mátyást nevezte ki váradi püspökké 
és bihari főispánná. A katonás püspök, mint kortársai 
nevezték, kíméletet, nem ismerő kardjával csendet paran-
csolt ugyan az egyházi és politikai téren egyaránt; de 
1556. augusztusában elhalt s néhány hét múlva a refor-
máció uralmat vett hosszú időre.1 

Midőn ugyanis a kolozsvári országgyűlés 1556. nov. 
25-ikén kimondá az egyházi javak világiasítását s a tordai 
(1557-ben) az evangélikus vallás szabadságát, Nyakazó 
Kendi Antal, váradi kapitány eltávolítá a várból a római 
katholikus papokat és szerzeteseket (1557.); a püspökség 
és káptalan javait lefoglaltatta, minek következtében erős 
református egyház alakult Nagy-Váradon, melynek első 
lelkésze Czeglédi György lett; pártfogói pedig Telegdi 
Miklós főúr, ki több ifjat taníttatott külföldön is; továbbá 
Csáky Pál és László váradi lakosok és Hagymási Kristóf 
fejedelmi tanácsur.2 

A reformációval egykorú az iskola is. Ugyanis az 
1557-iki gyulafehérvári országgyűlés elhatározta, hogy 
Váradon is iskola állíttassék, mivelhogy az iskolák állí-
tását isten dicsőségére és az ország felvirágoztatására 
szükségeseknek tartja.3 Az iskola helyéül a mindenszentek 
zárdája adatott át.4 

Az igy megerősödött református egyházban, Váradon, 
1569. okt. 20. s következő napjain nevezetes zsinat tar-
tatott, melyen maga II. János király is jelen volt. Itt 
nyilvános vita tartatott a szentháromság-tagadó unitáriu-
sokkal, melyben Méliusz Péter, debreczeni lelkész és társai 
nagy erélylyel védelmezték a szentháromság hitágázatát 
az unitáriusok, sőt a részökre hajló II. János ellen is.5 

A második nevezetes zsinatot 1577. február 6-dik 
napjára hivta össze Váradra Gönczi Fabricius, vagy Ko-
vács György püspök, a midőn »Az egyházi fegyelemről, 

1 Bunyitai Vincze »A hitújítás történetéből«. Századok 1888. 
évfolyam, 389-ik lap. 

2 Balogh Ferencz »A magyar prot. egyháztörténelem rész-
letei* 76. lap. 

3 Zsilinszky »Mihály Magyarország vallásügyi tárgyalások*. 
112-ik lap. 

4 Kereszt. Magvető. 1863. II. köt. 274. lap. 
5 Kiss Áron »A XVI. század református zsinatai* 636— 

654-ik lap. 



vagyis az egyházi kormányzat törvényes alakjáról* szóló 
könyve, egyházi törvénykönyvül elfogadtatott.1 

Ezeken kívül tartattak még kisebb jelentőségű zsi-
natok Nagy-Váradon a XVI. században, u. m. 1582. szep-
tember 4—6., 1584. junius 1., 1586. nov. 24. (particu-
laris), 1591. junius 6., 1595. julius 6.2 

A katholicizmus azonban az igy megerősödött ref. 
egyház mellett is folyvást létezett. A fejedelmi Báthoryak 
időnként élesztgették azt; sőt 1579-ben az országgyűlés 
engedélyével, Báthory Kristóf behozta oda a jezsuitákat is 
»az ifjúság tanítása végett«, s ezek között leginkább kitűnt 
Szántó István, az első, a ki a magyarok közül jezsuitává 
lett. Ez 1581-ben jött Váradra. Lángoló buzgalommal 
prédikál a Szent-Enyed templomban s e mellett keresve 
keresi az alkalmat, hogy a protestáns papokkal és taná-
rokkal vitába bocsátkozzék. > Buzgalmában nem egyszer 
túllépte a mérséklet határait* — mondja — Fraknói.3 

Lehet, hogy ekkor foglalták vissza a váradi katholikusok 
a Szent-Enyed templomát, a miről az erdélyi rendek or-
szágosan is panaszkodtak.4 

Ilyen viszonyok között élt és tanult Nagy-Váradon 
Alvinczi Péter 1580 — 1598 (?). Tanítója Kassai Zsig-
mond Dávid tanár volLj j i Wittenbergből, a theologiai 
mellett, klasszikai képzettséget is hozott magával, ugy, hogy 
csakhamar közkedvességet nyert, s több főúr is nevelésére 
bízta gyermekét, mint a Kendyek, Somboryak, Csákyak, 
Kovasóczyak, Telegdyek, Varkocsok, Sulyokok, Kornisok 
és mások. Az iskola diszei azonban Alvinczi Péter. Páz-
mány Péter és Pécsváradi Péter voltak. Pázmány felől 
soká azt hitték, hogy épen azért, mert Alvinczi és Pécs-
váradi Péter felülmúlták, lett volna katholikussá, azon-
ban Fraknói egészen más indokokra vezeti vissza az ő 
áttérését. H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** A lelkészi iroda. Útmutató az anyakönyvek 
vezetésére, a hivatalos okiratok kiállítására s a hivatalos 
küldemények postadíj-mentességére nézve. Összeállította 
Adorján Ferencz, lajoskomáromi evang. s.-lelkész. I. füzet. 
Az anyakönyvek vezetése. Pozsony. 1892., ára 60 kr., 
43 1. — E kis munka II. füzetét, mely a lelkészek által 
kiállítandó okiratokról szól, mult év elején, a mikor meg-
jelent, röviden ismertettük s használhatóságára rámuta-
tunk. A most megjelent I. füzet hasonló modorban, kellő 
gondossággal van összeállítva. Első felében az anyakönyvek-
ről szól általában, kimutatva ezek fontosságát, ismertetve 
az állami ellenőrzést, az anyakönyvek külső és belső 
berendezését, az anyakönyvezési illetékességet, a bejegyzés 
idejét és pontosságát, a katonák anyakönyvezését, az 
anyakönyvek kijavítását, lezárását, nyelvét, megőrzését. 
Második felében az anyakönyvekről szól részletesen, és pedig 
külön a szülöttek és kereszteltek, a házasultak, a halottak, 
a konfirmáltak és az áttértek anyakönyvéről, gondosan 
közölve az ezekre vonatkozó törvényeket és rendeleteket. 

1 Ugyanott 68tí—695. lap. 
3 Tóth Sámuel »Adalékok a tiszántúli ref. egyházkerület 

történetéhez* 3—17 lap. 
3 Fraknói »Pázmány Péter* 5—17. lap. 
4 Ugyanott. 

Az anyakönyvek vezetésével megemlékezik a keresztelés, 
esketés, temetés és áttérés körüli lelkészi eljárásról is. 
Egészben véve használható, de terjedelméhez mérten, kissé 
drága útmutató. A füzet, melyhez az egyházi hivatalok 
hivatalos küldeményeinek szabályai vannak mellékelve (s 
a II. füzet folytatólagos lapszámaival ellátva), szerzőnél ren-
delhető meg, Lajos-Komáromban. A II. füzetből, melynek 
ára 40kr.,még kapható néhány példány, szintén a szerzőnél. 

** Előfizetési felhívás. Lélektani igazság, hogy 
csak az az ember boldog, a ki az Ur Jézus Krisztussal 
élő összeköttetésben él: történeti tény pedig az, hogy 
csak az az ország nagy és hatalmas, a melynek minél 
több Krisztusban hivő és Krisztust követő polgára van. 
így egyfelől hazámfiai boldogságát, másfelől hazám nagy-
ságát őszinte lélekkel előmozdítani törekvő vágyom kész-
tetett arra, hogy egy oly lapot adjak ki, melynek minden 
sora arra munkáljon, hogy az embereket az Ur Jézussal 
élő összeköttetésbe hozza és tartsa. Ezen lapra, mely 
»Keresztyén« címmel havonta képpel jelenik meg, ezennel 
előfizetést nyitok. Ára egész évre 50 Jer., mely egyenesen' 
hozzám — Nagy-Becskerekre — küldendő. Szalay József 
szerkesztő és kiadó. 

** Magyar Társadalom cím alatt uj hetilap indult 
meg Budapesten. Tóth Vilmos szerkesztésében és kiadásá-
ban. egész évre 6 frt előfizetési díj mellett. Első számában 
Szőts Farkasnak, Lapunk szerkesztőjének életrajzát és 
arcképét közli. Ebben még nincs semmi különös; de azt 
már egy kissé különös és nem nagy bizalmat keltő dolog-
nak tartjuk, hogy más célra és más irodalmi vállalat 
számára elkért arcképet valaki, az érdekeltnek tudta és 
beleegyezése nélkül, más helyen kiadjon. És még különö-
sebb előttünk az, hogy Tóth Vilmos ur, mint a »Protes-
táns Almanach« szerkesztője, a háromhetenként igért 
Almanach-füzetekkel már félév óta késik, pedig az elő-
fizetési díjakat fölszedte. Tudatjuk t. olvasóinkkal, hogy a 
megrekedett »Prot. Almanach« és a most megindult > Magyar 
Társadalom < kiadója és szerkesztője egy és ugyanazon 
személy. 

** A reformáció befolyása a skót jellemre Irta 
James A. Froude, fordította Baráth Ferencz. Budapest, 
1893. Kókai könyvkereskedése. Knox János arcképével. 
30 1., ára 20 kr. — Nagyon becses és érdekes kis füzet. 
Eszméltetőleg és tanulságosan világít be a skót reformáció 
politikai, társadalmi és lélektani indokaiba. »Skócia pro-
testántizmusa — mondja a mély elméjű szerző — Skócia 
protestantizmusa a középrend teremtménye volt, a mint 
megfordítva mondhatjuk, hogy a középrend a protestán-
tizmus által teremteték.* A hatalom államban és egyház-
ban egyaránt — a másik oldalhoz állt. Majorosokból, 
munkásokból, mesteremberekből, kereskedőkből vagy az 
alsóbb nemességből alakult Skóciában, Knox vezetése alatt, 
egy bátor, független, szorgalmas és becsületes társadalmi 
osztály, mely az újkori Skóciának irányt, lelket és vezetőket 
adott. A vallás, mely a nemesek kezében csak játékszer 
volt. ezeknél élet-halál kérdés volt. Ezek a kovenanterek 
megharcolták a politikai és lelkiismereti szabadságharcot s 
kivívták egész nemzetök számára a lelki és politikai szabad-
ság áldásait. S az a hitrendszer, mint a rendes, minden-



napi élet vezetője, közvetlen szülőoka volt mindannak, ami 
a skót jellemben legjobb és legnagyobb. — A füzet for-
dítása jó magyaros, kiállítása csinos. Élvezetes és tanul-
ságos olvasmány, meggyőzőleg bizonyítja, hogy mily átala-
kító, nemesítő és boldogító hatása van az evangéliumi 
vallásnak, a hol az átmegy a lélekbe és a közéletbe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy előfize-

tésüket megújítani, Lapunkat ismerőseik körében 
terjeszteni sziveskedjenek. Előfizetési árak: egész 
évre 9 frt, félévre 4 frt 50 kr. Szegényebb sorsú, 
600 írtnál kisebb fizetésű lelkészeknek egész évre 6, 
félévre 3 frt. Az előfizetési és bármi másféle 
pénzek, a Lap kiadóhivatalába, Homyánszky 
Viktorhoz (Budapest, Akadémia bérháza) kül-
dendők. 

* Középiskolai tanárok sérelme. A képviselőház 
pénzügyi bizottsága, az állami tisztviselők fizetésének rende-
zése alkalmából, az állami középiskolai tanárokat vidéken 
a IX, fővárosban a VIII. rangosztályba sorozta. Nagy 
ezért a felindulás és elkeseredés az állami tanárok köré-
ben s egyre-másra érkeznek a határozatok, hogy országos 
kongresszust kell tartani Budapesten, deputációt kell indítani 
a miniszterhez, kérvényeket szerkeszteni az országgyűlés-
hez, hogy a rajtok elkövetett sérelem orvosoltassék. A 
kecskeméti főreáliskolai tanárok kérvénye, melyet az 
országgyűléshez intéztek, többek között így jajdul föl: 
»Lelkük felindulásának egész keserűségével vettek hirt 
a vidéki tanárok a t. Ház pénzügyi bizottságának ama 
határozatáról, mely őket a hivatali rangosztály IX. foko-
zatába sorozza; egy fokozatba a telekkönyvvezetővel, adó-
tárnokkal, a rendőrségi segédfogalmazóval, a detektiv-
osztály másodfelügyelőjével s egyéb kisebbrendü segéd-
hivatali tisztviselőkkel.* Ezután elrészletezve a tanárokon 
ejtett igazságtalanságokat, azt kérik a képviselőháztól: 
méltóztassék kimondani, hogy az állami iskolák rendes 
tanárait úgy mint eddig, rangosztályba egyáltalán nem 
sorozza, vagy a mennyiben ez lehetséges nem volna, 
kivétel nélkül a VIII. rangosztályba helyezi, de bár-
melyik esetben is ezen fokozat illetményei szerint java-
dalmazza. — Mi azt tartjuk, hogy az állami tanárok 
mozgalma jogos, sérelrnöket orvosolni kell s hiszszük is. 
hogy a képviselőház orvosolni fogja. De ha jogos az 
állami tanárok jobb sorsba juttatása, mennyivel jogosul-
tabb volna a szegény egyházi tanárok anyagi helyzetének 
javítása, kik állami kartársaikénál 3—5, sőt néhol 6—8 száz 
forinttal is kevesebb fizetésen nyomorognak, kiknek nyug-
díjok nincs, korpótlékok a legtöbb helyt nincs. Itt van, 
ebben van az egyházi tanügy halálos sebe. Orvosok, 
iskolafentartók. ezt gyógyítsátok! 

* A Grönczy-egyesület megalakult december 28-án 
Hajduvármegve székhelyén. A közgyűlést Sólyom Antal, 
a létesítő bizottság nyitotta meg, kifejtve az egyesület cél-

ját. Majd Eötvös Károly Lajos, e ritka tevékenységű tan-
felügyelő, az uj egyletnek is szellemi megteremtője, olvasta 
fel a Gönczy-család üdvözlő levelét s tett jetentést arról, 
hogy özv. Gönczy Pálné és gróf Dégenfeld József 50—50 
koronával az egylet alapító tagjaivá lettek. Az általunk 
is közlött alapszabály-tervezet elfogadása után, az egyesü-
let elnökévé egyhangúlag Korács Lajos, debreczeni tanító-
képezdei tanár választatott, ki tartalmas beszéddel foglalta 
el elnöki székét. Ülés végén a tisztviselőket és választ-
mányt választották meg. Rokonszenvesen üdvözöljük a 
szép hivatásu egyletet, Isten áldását kivánva működésére. 
Legyen az egyesület oly munkás és tevékeny, mint Gönczy 
Pál vala, s akkor élni és virágozni fog. 

* A nagybecskereki ezredéves emlék-szeretet-
ház érdekében. Az 1892. év elején újévi üdvözlet meg-
váltatása címen néhány nagybecskereki polgár összeadott 
50 frtot, mely az év folyamán 324 frtra szaporodott, 
mely összeg gyümölcsözőleg kezeltetik a torontáli bankban. 
Ezen összeg célja, az ezredév évfordulali napjáig begyü-
lendo összeggel, hogy egy alap képződjék, mely alap 
jövedelme arra szolgáljon, hogy azon magyar gyermekek 
iskolást áfását előmozdítsa, a kik nem iskoláztathatnak; 
vagy, ha iskoláztatnának, hát nyelvök veszélyének lenné-
nek kitéve. Ezen alap nevelésére minden magyar embert 
teljes tisztelettel kérek és pedig annyival inkább, mert ez 
intézet az ezredév évfordulati napján működését okvetlen 
megkezdendi. Adományok e célra, vagy alólirotthoz, vagy 
egyenesen a torontáli takarék- és hitelbankban, Nagy-
Becskerekre, mint a szeretetház pénzei kezelőjéhez, külden-
dők. Nagy-Becskereken, J892. évi december hó 30-án, 
Sza lap József,\ igazgató. 

* A nagyváradi árvaház vitás ügyében a bel-
ügyminiszter a napokban következő leiratot intézett 
Biharmegye alispánjához. »A »Biharmegyei nőegylet« az 
1873. évi 52.846. sz. alatti belügyminiszteri rendelettel 
jóváhagyott alapszabályai szerint azon legnemesebb fele-
baráti célt tűzte ki. hogy az általa alapított árvaházban 
— szülők nélküli árva gyermekek, valláskülönbség nélkül, 
felvétessenek, gondoztassanak és saját vallásukban nevel-
tessenek. Ezen feladatnak elérésere az egylet tagjai, a 
lelkes nők, valláskülönbség nélkül, egyesült erővel működ-
tek. Ennek tutajdonítható, hogy ezen árvaház kitűzött 
céljának teljesen megfelelt és a szegény árvák, áldva a 
sorsukat biztosító adakozókés intézők buzgóságát, a leg-
célszerűbb ellátásban és gondozásban részesültek. 1888-ik 
évben a gondnokné lemondván, ugyanazon év április 
hó 5-én tartott egyleti közgyűlésen, az elnöknő indítvá-
nyára, azon határozat hozatott, hogy az árvaházban a 
gondnoki teendőkkel gráci apácák bízassanak meg. Ezen 
határozat — minthogy az alapszabályokban előirt eljárás 
meg nem tartatott — megsemmisíttetett. Ugyanezen indít-
vány 1892-ik évi szeptember hó 25-én tartott közgyűlésén, 
szótöbbséggel elfogadtatott s ennek alapján az érvényben 
levő alapszabályok, 66, 67. és 68-ik szakaszának módo-
sítása, jóváhagyás végett a belügyminisztériumhoz köteles-
ségszerűig felterjesztetett. Ezen közgyűlési határozat ellen 
a kisebbség panaszt s felebbezést nyújtott be. ügy az 
egyleti elnökség által tett előterjesztés, valamint a felebbe-
zés irataiból arról győződtem meg: hogy az egyleti tagok 
dicséretes egyetértése, mely ezen jótékony intézet felvirág-
zását biztosítottta, nemcsak megszűnt, de oly ellentétek 
támadtak, melyek lehetetlenné teszik, hogy ezen intézet 
kitűzött céljának ezentúl megfeleljen — mert mint most 
sikerült az egyik résznek, a módosításra vonatkozólag, 
többséget nyerni — a másik rész is arra fog törekedni, 
hogy többséget szerezvén, a javaslatba hozott módosítások 
újra megváltoztathassanak. Hivatalos kötelességem a felet 



őrködni, hogy a jótékony, a felebaráti szeretet legnemesebb 
érzelmétől eredő intézetek az adakozók által eredetileg 
kitűzött céljaiknak biztosan és teljesen megfeleljenek. Ugyan-
azért, minekelőtte az egyleti elnökség által előterjesztett 
alapszabály módosításának engedélyezésére nézve érdem-
legesen intézkedném, tekintettel arra, hogy ezen intézet 
az alapszabályokban kitűzött céljának biztosan csak akkor 
felelhet meg, ha a jelenben meglevő s a történtek után 
meg nem változtatható egyenetlenség és érdekkülönbség 
megszüntettetik és a versengés helyett az érdekelt, árvákra 
annyira jótékonyan ható egyetértés helyreállíttatik, legcél-
szerűbbnek tartanám, ha ezen árvaintézet kétfelé osztatnék 
s így, annak egyik része teljes egyetértéssel kezeltetnék 
azok által, a kik a módosítást kívánják, a másik pedig 
azok által, kik ez ellen felebbezéssel éltek s ez esetben 
az intézeti vagyon méltányos alapon meghatározandó 
arányban osztatnék meg*. 

* A hódmezővásárhelyi állami óvónőképző-
intézetben a közoktatásügyi miniszter december 17-én 
rendelete értelmében állandó menedékházi dajka-képző 
tanfolyam tartatik. A tanfolyam 1893. évi januártól szá-
mított hat hónapig tart. A tanfolyamra felvétetnek egész-
séges és ép testalkatú, 18 — 40 év között levő nők, kik 
az elemi népiskola hat osztályát bevégezték, vagy legalább 
irni, olvasni s a számolásban a négy alapmiveletet végezni 
jól tudják, magyarul tudnak, zenei hallással és tiszta 
hanggal birnak, és e mellett kifogástalan erkölcsi visele-
tüket községi bizonyítványnyal igazolják. A jelentkezők 
a felvétel előtt megvizsgáltatnak az intézeti orvos által, 
hogy a menedékházak vezetésére testileg alkalmasek-e? 
A tanfolyamra tiz nő vétetik föl. Előnyben részesülnek 
a tanítók özvegyei, nejei és leányai. A szegénységük miatt 
önfentartásukra képtelen nők a tanfolyam tartama alatt 
50—50 forint államsegélyt kapnak. A felvételre Írásban 
vagy élőszóval kell alulirt igazgatónál 1893. évi jan. JO-éig. 
Be kell adni a keresztlevelet (születési bizonyítványt), az 
elemi iskolai bizonyítványt, a községi erkölcsi bizonyítványt. 
A felvétel díjtalan. A tanfolyamon tanulják a menedék-
házi foglalkoztatást, a gyermekek testi ápolásának főbb sza-
bályait, az éneket és a menedékházak vezetésére vonat-
kozó törvényes intézkedéseket s az ügykezelést. A tan-
folyam végén képesítő vizsgálat tartatik s ezt tenni minden, 
a tanfolyamon résztvett nő tartozik. A képesített nők 
állandó menedékházak vezetésére, kisdedóvódákban mint 
dajkák s uri házaknál mint bonne-ok (kisdedfelügyelőnők) 
nyerhetnek alkalmazást. Peres Sándor, igazgató. 

* Olasz lap a magyar egyházi kérdésekről. 
A római »Tribuna«, bécsi levelezője szerint egy magyar 
püspök, következőleg nyilatkozott a magyarországi egyházi 
viszonyokról. »Az egyház s a monarchia közt levő viszony 
igen feszült. Dacára ennek a katholicizmus helyzete való-
sággal eldorádóinak mondható Magyarországon. A kor-
mány nem kedvez az egyház ellenségeinek, a szabad-
kőművesség meg van tiltva (?). A katholikus főurak kezére 
járnak a kormánynak minden akciójában; a katholikusok 
a legnagyobb befolyást gyakorolják a törvényhozásra. A 
codex civilis legnagyobbrészt összhangzásban van a ká-
noni törvényekkel. A monarchia egyházának vagyona 
óriási. A 13 magyar püspökségnek évi járadéka ötmillió 
forintnál többet tesz ki. Az angol egyház vagyona igazán 
semmi ehhez képest. Még sem mondható a pápával 
való viszony jónak. A Vatikán hallatlan erőfeszítéseket 
tesz, hogy Ausztria-Magyarországban a belbékét meg-
rontsa. S mindez azért, mert monarchiánk a hármas 
szövetség tagja és visszautasítja a szövetségeseivel való 
ellenségeskedést a pápának Itáliával való viszonya ked-
véért. Ösmeretes az a manőver, melvlyel gróf Rever-

terat visszaakarták hivatni Rómából. Most ép úgy ké-
szülő félben van Galimberti nuncius visszahivatása, s 
mindez azért, hogy a Vatikánnak szabad keze legyen a 
hármas szövetség elleni agitációjában. — A polgári házas-
ságot Magyarországban bevégzett ténynek lehet tekinteni. 
A Vatikán olyan formulával fogadja majd el, mint Spa-
nyolországban, Belgiumban, Angolországban és Ameriká-
ban. Bizonyos vagyok arról, hogy a Curia nem óhajtja a 
Kulturkampf-ot Magyarországban és hogy törekedni fog 
ennélfogva, hogy a fönnálló nézeteltérések kiegyenlíttesse-
nek. Egyetlen pontban nem tud megegyezni a pápaság a 
magyar kormánynyal és ez az, hogy a pápa nem tud 
beleegyezni abba a követelménybe, hogy politikai dolgok-
ban ne legyen vezérlője a magyar katholikusoknak.« 

* Templomszentelés katonai fedezet alatt. Mad-
ridban történt, a katholikus Spanyolország fővárosában, hol 
karácsony ünnepén avatták fel az első protestánk temp-
lomot. A felavatás azonban katonai fedezd alatt ment 
végbe, mert az összes szomszédos utcákat katonaság zárta 
el, hogy a templomban lefolyó istentisztelet meg ne zavar-
tassák. Ez intézkedések következtében nem is történt baj, 
ámbár a vallási fanatizmus mindent elkövetett, hogy bajt 
okozzon s az Isten dicsőségére rendelt épület át ne adas-
sék hivatásának. Még az utolsó pillanatban is igen hatal-
mas befolyások igyekeztek rávenni Sagasta miniszterelnö-
köt, hogy a templom megnyitására adott engedélyt vissza-
vonja. A sajtó egy része igazi bősz dühvel izgatta a népet 
és több processziót is tartottak, hogy tiltakozzanak az 
igazhitű Spanyolország szent földjének megszentségtelení-
tése ellen. Mindez nem használt. Sagasta férfiasan ellentállt 
a pressziónak s fenyegetésnek és a kis madridi protestáns 
község immár a sdját templomában imádhatja Istenét. 
Hogy egy -templom megnyitása ilyen nagy vallási és poli-
tikai küzdelemre adhatott okot Madridban, az a spanyol 
s általában a római katholikus közszellem türelmetlen-
ségének szomorú tünete. 

A D A K O Z A S . 
S z á m a d á s 

az 1892. év folytában kiadóhivatalunkhoz beküldött adományokról. 

Országos protestáns árvaházra : Horváth Mihály 
lepsényi 1. 1 írt; Antal Gábor ácsi 1. 3 frt; Nagy Sándor 
ágyai 1. 3 frt; herczegszöllősi ref. egyház 64 kr., Nagy 
Imre r. 1., ugrai gyülekezet és konf. 1 frt 28 kr., Kudar 
Kálmán 1., ordasi gyülekezettől 1 frt 51 kr., dr. Engel 
Ignácz 70 kr., Széky Géza gerjeni perselypénz 3 frt: 
Matula Gyula gyűjtése 8 frt; Pap Imre 1. a h.-m.-vásár-
helyi gyülekezettől 3 frt 14 kr., b.-sámsoni ref. egyház 
perselypénze 70 kr., Barna Antal körtvélyesi r. 1 1 frt 50 kr., 
Kátai Endre r. 1., a dunaszentgyörgyi egyház egy tagjá-
tól 70 kr., Kiss Benő r. 1., gombai gyülekezettől 3 frt 80 kr.. 
Ritter Károly ev. 1. a somorjai gyülekezettől 2 forint: 
Sárkány Sámuel püspök a pilisi gyülekezettől 6 forint: 
Keresztesi Sámuel ref. hitoktató 70 kr., Molnár Hugó 
újvidéki r. 1. 1 frt 73 kr., Bontovics Mártonné 5 frt: 
Tremko Juliánná 5 frt; Gozón Lajos szentgyörgyvölgyei 
r. tanító 2 frt; Kiss Imre urai-ujfalui ev. 1. konfirmáltak-



tói 3 frt 60 kr., Dömötör Lajos bölcskei r. 1. 3 írt 14 kr., 
Szabó Gyula serkei r. 1.. a gyülekezettől és konfirmáltak-
tól 1 frt; Varga László alsó-némedi r. 1. konfirmáltaktól 
3 frt 50 kr., Mészöly Győző alcsúthi r. 1. konfirmáltaktól 
1 frt 19 kr., Balogh Ambrus b.-böszörményi 1. konfirmál-
taktól 2 frt 38 kr., Varga Zsigmond óbudai r. s. leik. 
konfirmáltaktól 2 frt 80 kr., Posch Frigyes levéli ev. 1. 
konfirmáltaktól 3 frt; Keresztesi Sámuel budapesti hit-
oktató konfirmáltaktól 5 frt 60 kr., Szilágyi Benő r. leik. 
konfirmáltaktól 3 frt; Varga József paványi r. 1. konfir-
máltaktól 1 frt 40 kr., Papp Károly r. 1. konfirmáltaktól 
36 frt 55 kr., Jávory Nándor s.-viszlói r. 1. konfir. 85 kr., 
Lévay Lajos sárkereszturi r. 1. konfirmáltaktól 1 frt 30 kr., 
Csepregi György ev. 1. az uj-f.-varsándi gyülekezettől 7 frt 
50 kr., Miskolczy László gáborjáni ref. 1. konfirmáltaktól 
50 kr., Korocz József miskolczi s.-l. konfirmáltaktól 7 frt 
50 kr., H. Gózon Gyula s.-kiliti r. 1. konfirmáltaktól 1 Irt 
10 kr., Székely József csákvári r. 1. konfirmáltaktól 2 frt., 
Kontra Imre f.-zámolyi r. 1., Kontra Aladár és konf. 3 frt., 
Szabó Péter pirosi r. 1. konf. 1 frt 36 kr., Szabó Elek 
ó-kécskei r. 1. konf. 5 frt 67 kr., Kiss Béla gyönki tanár 
konfirmáltaktól 2 frt 75 kr., alsóőrsi ref. lelkész hivatal 
konf. 50 kr., Bokor Benő kisbajomi r. 1. konf. 1 frt 90 kr., 
Kócsi Dániel vajai r. leik. konfirmáltaktól 2 frt 20 kr., 
ifj. Csekey István szolnoki r. 1. konfirmáltaktól 7 frt 80 kr., 
Juhász Pál nagysallói r. 1. konf. 4 frt 20 kr., Kulcsár 
Sándor herczeg-szöllősi r. 1. konf. 3 frt 22 kr., Orbán 
Antal nágocsi r. 1. konf. 92 kr., Illyefalvi Vitéz Kálmán 
szentendrei r. s.-I. konf. 1 frt 50 kr., Bereczk Sándor 
szegedi r. 1. és Hamar Petronella 1 frt; Nagy Imre ugrai 
r. 1. konf. 58 kr., Szöllősi Antal makói r. 1. konf. 10 frt 
99 kr,. Hamar Andor budapesti r. s.-l. 2 frt: Gaál Ferencz 
átányi r. s.-l. konf. 3 frt 12 kr., Takács József czeglédi 
r. 1. konf. 16 frt 60 kr., Tatay Lajos kajászó-szentpéteri 
r. 1. konf. 1 frt 55 kr., Sebestyén Pál kórógyi r. 1. konf. 
1 frt 10 kr., Kiss József kákicsi r. J. konf. 1 frt 50 kr., 
Kimiti László iványi r. 1. konf. 1 frt 12 kr., Szentpéteri 
Sámuel pelsőczi r. 1. 1 frt; Poor József újsziváczi r. 1. 
konf. 5 frt; Papp Albert rónádfai s.-l. konfirmáltaktól 1 frt; 
Kontra János csúzai r. 1. konf. 6 frt; Bodor G. r.-szom-
bati gimnáziumi igazgató, az ifjúságtól 4 frt; Kiss Ferenc 
kisújszállási vallástanár konf. 4 frt 50 kr., Fodor Gyula 
b.-m.-szt-királyi r. 1. konf. 1 frt 10 kr.. Gödöllei József 
m.-peterdi r. 1. konf. 1 frt 60 kr., Sáfrány Zsigmond tég-
lási r. 1. konf. 2 frt 20 kr., Kerekes Károly nemes-bikki 
r. 1. konf. 1 frt 30 kr., Antal Gábor ácsi r. 1. 2 frt 55 kr., 
Szeremlei József esperes, az alsószabolcs hajduvidéki 
gyülekezetektől 12 frt 30 kr., Széki Aladár dadi r. leik. 
konf. 70 kr.. Bátory István vaiszlói r. 1. konf. 3 frt 10 kr., 
Szűcs Károly vasadi r. s. leik. konf. 1 frt 73 kr., Füzy 
János gönczi r. 1. konf. 1 frt 60 kr., Kiss Péter tótgyörki 
ev. lelkész gyűjtése 9 frt 65 kr., Kovács Antal esperes 
felső-baranyai egyházmegye gyülekezetétől 101 frt 50 kr., 
Bajcsi Lajos duna-mocsi r. 1. konf. 3 frt; Illyefalvi Vitéz 
Kálmán szentendrei r. s.-l. 1 frt; Máté József mohácsi 
r. 1. konf. 3 frt; Illyefalvi Vitéz Kálmán r. s.-l. szentendrei 
perselypénz 1 frt; Bácsy Gyula reform, theologus gyűjtése 
Szent-Endrén 15 frt : Gerjeni ref. egyház perselypénze 1 frt; 
Onody Zsigmond kom,-szentpéteri r. 1. 4 frt; Barna Antal 
körtvélyesi r. 1. 1 frt; Nagy Sándor szomódi r. leik., az 
iskola növendékeitől 2 frt 60 kr., Gózon Imre szentgvörgy-
völgyi tanító 2 frt; Seregély Dezső nagykanizsai reform, 
lelkész 3 frt; Magyar Bertalan csomonyai r. leik. gyűj-
tése 3 frt; Ritter Károly ev. lelkész a somorjai gyüleke-
zettől 2 frt; Poor Hermina Uj-Banovce 2 frt; a sziget-
szentmiklósi iskolás növendékek 1 frt 60 kr., a dunamelléki 
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egyházmegyékből Petri Elek pénztárnok útján 161 forint 
71 kr. Összesen 584 Irt 63 kr. Ezenkívül befolyt a tornai 
ref. egyházmegye 100 frtos alapítványa. 

Ballagi-alapítványra : Rimaszombati egy. prot. 
főgimnázium 2 frt: Máté József mohácsi ref. lelkész 2 frt; 
Szakács Mózes sz.-udvarhelyi főgimn. igazgató 2 frt. 
Összesen 6 frt. 

Ballagi-arcképre : Rimaszombati egv. prot. főgim-
názium 2 frt; Máté József mohácsi ref. lelkész 1 frt; 
Szakács Mózes sz.-udvarhelyi főgimn. igazgató 3 frt. 
Összesen 6 frt. 

Farkas Kovács-alapra: Szűcs Dezső csajági ref. 
lelkész 2 frt; Szentmiklóssy József tiszavezsenyi tanító 
káplán 1 frt; Laky István abai lelkész 1 frt; Illyefalvi 
Vitéz Kálmán r. s.-lelkész 4 frt. Összesen 8 frt. 

A >Bethesda« korháznak lelkészek szabad-
ágyára : Szabó Aladár theol. tanár 25 frt; Szentpéteri 
Sámuel pelsőczi r. 1. 1 frt; Poór József újsziváczi r. 1. 
konf. 6 frt 90 kr. összesen 32 frt 90 kr. 

Az ujbanovczei szeretetházra : Poór József új-
sziváczi r. 1. konfirmáltaktól LO frt. Összesen 10 frt. 

A Károli-alapra: Bokor Benő kisbajomi ref. lel-
kész 20 kr., Jávory Nándor s.-viszlói ref. lelkész 2 frt 
20 kr., Ercsi gyülekezet 1 frt; dr. Károlyi Gyula 1 frt ; 
Mészáros István r. 1. az aderjási gyülekezettől 1 frt 50 kr.. 
Kovács Antal esperes gyűjtése a felsőbaranyai egyház-
megyében 42 frt 68 kr. békésbánáti egyházmegye gyűj-
tése 46 frt 99 kr., Tatay Lajos kajászó-szentpéteri r. 1. 
gyűjtése 1 frt 24 kr., Szekeres Mihály esperes az acsádi 
gyülekezettől 1 frt; Nagy Gida esperes a drégelpalánki 
egyházmegye perselypénze 15 frt 96 kr. Össszesen 113 fo-
rint 77 kr. 

Ha e számadásból valakinek az adománya tévedés-
ből kimaradt, tisztelettel fölkérem, szíveskedjék erről hala-
déktalanul értesíteni, hogy a tévedést helyre igazíthassam. 

Budapest, 1892. decz. 31. 
Hornyánszky Viktor, 

a Prot. Egyh. és Iskolai Lap kiadója. 

Pályázati hirdetés. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület n.-szalontai egyház-

megyéjében levő sarhadi ev. ref. egyház lelkészi állo-
mására. 

Évi javadalom: készpénzben, föld-, szőlő haszon-
élvezetében, terményekben, illetőleg ezek váltságdíjában és 
stoláréban — egyházmegyei értékelés szerint — 2220 forint 
osztr. ért. és így ezen állomás első osztályú. 

Megválasztandó lelkész állomását 1893. ápril 24-én 
foglalja el, és lép hivatali fizetésének élvezetébe, kivételé-
vel a földfizetés fele részének, melynek haszonbére az 
elhunyt előd családját illeti, s lesz egyszersmind az egyház-
megyei lelkészi gyámintézeínek jogos és kötelezett tagja, 
tartozván annak pénztárába 1.894. ápril 24-ig 800 forintot 
kegyeleti átalányul fizetni. 

A kellően fölszerelt pályázati kérvények 1893. év 
január 29-ik napjáig, a n.-szalontai ev. ref. egyházmegye 
esperesi hivatalához, N-Szalont ár a küldendők. 

Debreczen. 1892. december 31-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

VííYOMPÁJA BUDAPESTEM. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerlicsztííüég: 

IX. kerHlet, Pipa-utca 23. szám, l iová a kézira tok 
c imzendök. 

ítía<l<t-Hivatal : 
Hornyánstki/ Viktor könyvkereskedése (A kadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és h i rdet , d i j ak in tézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt öO kr ; egész évre : O frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

I r o d a l m i T á r s a s á g u n k f e j l e s z t é s e . 

Nagy jelentőségű az a Felhívás, melyet Iro-
dalmi Társaságunk elnöke és titkára, a Szemle 
jegujabb fíizete mellett, a társulat tagjaihoz kül-
döttek. Dicséretes őszinteséggel vallják be, hogy 
»még mindig nem lüktet a Társaságban oly élet-
elevenség és erő, mint a minő tőle igazán elvár-
ható és hozzá méltó volna akár mint magyar, 
akár mint protestáns, akár pedig mint irodalmi 
társasághoz«. De épen ily egyenességgel rámutat-
nak azokra az eszközökre is, melyekkel e nagyra 
hivatott társaságunkat nagyobb életelevenségre és 
erőre lehetne juttatni. E végből indítványozzák, 
hogy a választmány gyakoribb összejövetelekre 
képesítessék, hogy vidéki központokon fiók-egye-
sületek szerveztessenek, hogy a társaság számára 
»Otthon« rendeztessék be, hogy a Prot. Szemle 
alakíttassék át havi folyóirattá, hogy a »Koszorú« 
cimü vállalatot a Társaságnak támogatni kellene. 
Mindezen javaslatok részletesen ki vannak fejtve 
a Lapunk más helyén olvasható »Felhivás«-ban. 

Sietünk e helyen is kijelenteni, hogy mi e 
törekvést teljesen indokoltnak és helyesnek tart-
juk. Az Irodalmi Társaságba több vért és több 
mozgékonyságot kell önteni. A mit eddig csinált, 
az mind szép és értékes, de csak egy irányban, 
a művelt protestáns elemre hat. Több oldalú és 
szélesebb körre kiható munkásságra kell magát 
szánnia, hogy hivatását egészen betölthesse. Egy-
felől bele kell vegyülnie a jelenkort mozgató, az 
egész társadalmat foglalkoztató eszme-áramlatokba, 
másfelől le kell vezetnie a vallás-erkölcsi tudás 
áldásait és fejlesztő erőit a nép alsó körébe is. 

Ezért teljes mértékben helyeseljük a Szemlé-
nek oly irányban való átalakítását, hogy »kö-
zönségünket a nagyobb egyházpolitikai, egyház-
kormányzati és egyháztársadalmi kérdések tanul-
mányszerü fejtegetésé vei« is foglalkoztassa, mert 
kétségtelennek tartjuk, hogy ez által »közvet-
lenebbül bele vihetnénk őket az egyházi élet 

iránt való érdeklődésbe«. E tekintetben mi még 
tovább szeretnénk menni s a londoni »Tract 
Society« példájára oly könyvkiadó vállalatot indí-
tanánk meg, mely a jelenkor nagy vallás-erkölcsi 
és egyháztársadalmi kérdéseit népszerűsítő modor-
ban, hitvédő és hiterősítő szellemben, tudományos 
alapon tárgyalná. Mert azt tartjuk, hogy a tudo-
mányos theologiai irodalom művelése mellett még 
sokkal nagyobb szükségünk van a hiterő és 
vallás-erkölcsi szellem fokozására, a tudományos 
alapon nyugvó evangélizálásra. Nagy baja egy-
házi közéletünknek, hogy nincs theologiai tudo-
mányos i rodalmunk; de kétszeresen nagyobb 
bajunk az, hogy nincs erőteljes hitéletünk s ezt 
támogató hitvédelmi irodalmunk. Lelkes apolo-
geták és evangélisták ma többet lendítenek az 
egyházi életen, mint tudós, doktrinair theologusok. 

Sokat igér a Felhivás javaslata a fiók-egye-
sületek szervezése érdekében. Ezzel fel lehetne 
kelteni a vidéki központok érdeklődését és tevé-
kenységbe hozni anyaszentegyházunknak sok ki 
nem használt erőit. De itt is az egyéni buzgóság 
a fődolog. Ezen fordul meg minden. Két-három 
tevékeny szellemű ember, egy nagyobb városban 
irányt jelölhet, tevékenységre buzdíthat tizet-húszat, 
sőt százat is. 

A népies vallásos irodalom támogatását célzó 
indítványa szintén életre való. Ott van a »Károli 
alap« néhány ezer frtja, ennek jövedelme egyene-
sen arra való. Ezzel és erkölcsi erejével támo-
gassa a Társaság az egyesek buzgóságából meg-
indított népies vállalatokat. E tekintetben fizetni 
való váltója is van a Társaságnak mindazokkal 
szemben, kik népies iratokra pénzt gyűjtöttek 
és adtak. 

Mi reményt füzünk a Felhivás javaslataihoz; 
hiSzszük, hogy pártolni fogják vidéki tagtársaink 
is. S ha buzgó lélekkel felkarolják a rájok vára-
kozó munkát, bizonyára élénkebb, erőteljesebb 
és áldásosabb társulati működése lesz az Irodalmi 
Társaságnak is! —ó'— 
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Az apostoli királyi jogok és a pápa. 
I. 

Tudvalevő, hogy legfőbb, mert alapkiváltsága a 
magyar királynak az apostoli kir. cím. Ezt II. Sylvester 
adta I. Istvánnak amaz apostoli buzgalom meg,jutalmazása-
ként, melylyel ő a keresztyén vallást hazánkban terjeszté, 
püspökségeket, apátságokat, plébániákat alapított, templo-
mokat, zárdákat építtetett, mindezeket gazdag javadal-
makkal látta el; ennek következményeként viteti maga 
előtt királyunk az apostoli kettős keresztet. A kérdéses 
címet aztán XIII. Kelemen pápa 1758. Mária Terézia 
és utódai javára újra megerősíté. Különben e királyné 
öt püspökséget alapított, I. Ferencz hármat szervezett. 

Látjuk tehát, hogy azt a címet a pápa nem ingyen 
jókedvéből adományozta uralkodóinknak, hanem ama 
számtalan, anyagi s erkölcsi tekintetben ama korban már 
páratlannak mondható szolgálatok fejében, melyeket István 
s utódai a pápai széknek s a katholicizmusnak tettek. 
Nem is egyoldalú ajándék ez, hanem némi csekély viszont-
szolgálat azokért, épugy, mint a korona, melyet ugyanaz 
a pápa küldött. A király és a nemzet ily alapon fogadta 
el mind a Icettöt s tette az állam közjogának alkotórészévé, 
különösen a koronát minden állami és magánjogok 
forrásává. 

Ha állana az a képtelen theoria, hogy 960 esztendő 
multán a pápai utódok egyike konfiskálhatja a magyar 
király apostoli címét, akkor állana az is, hogy a magyar 
szent koronát, államiságunk szimbólumát, visszaveheti, 
ami már csak képtelenség. Hogy a korona mennyire a 
magyar állam s nemzet tulajdona lett, eltekintve attól, 
hogy hazai törvényeink közjogi jelentőségéről, a koronázás-
ról, ennek szertartásairól stb. szabadon intézkednek s a 
koronát tették nálunk még a birtokjogok forrásává is és 
a kiváltságok kútfejévé (a nemes a szent korona tagja, 
a szent korona minden birtokjogok forrása s gyökere)1 

mondom, mindezektől eltekintve, bizonyítja már csak 
ama körülmény is, hogy a koronázás a nádor előjogai 
közé tartozott, pedig protestáns nádoraink is voltak, s 
hogy hazai törvényeink értelmében az egyik koronaőrnek 
protestánsnak kell lennie. 

Kérdjük, volna-e elég merészség XIII. Leóban arra, 
hogy a magyar szent koronát állítólagos durva hálátlan-
ság címén, mintegy magánjogi ajándékot, visszakövetelje 
az apostoli címmel együtt? 

Annak, hogy a »legkeresztyénibb király«, az »egyház 
első fia« stb. címzések elestek az idő folytán, annak az 
oka az, mert az uralkodó család, melyet e címzés illet, 
többé nem uralkodik, Franciaország köztársasággá ala-
kult. Különben az apostoli király, s a legkeresztyénibb 
király címe közt erkölcsi értékre is nagy a különbség. 
Amazt I. István nagy érdemek alapján nyerte, melyek 
hazája s az embsriség történetében örökké élnek. Ezt 
állítólag a rokongyilkos Chlodvig, valójában pedig XI. Lajos 
korának legravaszabb, legzsarnokabb, legkegyetlenebb ural-
kodója kapta, kinek keze csakugyan vértől párolgott. S 

nem a pápa szüntette meg, hanem a juliusi forradalom, 
s a polgár királyság. 

De nem csak az apostoli királyi cím, hanem mind-
azon különös kiváltságok megszüntetéséről van sző a köz-
lemények szerint, melyek ebből, illetve az u. n. főkegyúri 
jogból kifolyólag hazánk fejedelmét megilletik. 

Hogy ne lássam elfogultnak a legfőbb királyi kegyúri 
jogra (jus supremi patronatus regii) egy tősgyökeres ka-
tholikus írónak, néhai névrokonnak, dr. Barta Béla volt 
kúriai birónak meghatározását idézem: 

»A jus supremi patronatus regii sajátlagos magyar 
közjogi fogalom, mely a magyar királynak a katholikus 
egyházra vonatkozó hatalmát jelenti. Történeti alapját 
a katholikus egyház alapítása s javadalmazása által szer-
zett érdemek: jogi alapját pedig az egyház által adott, 
a magyar király személyéhez kötött kiváltság képezi.« 
»A legfőbb királyi kegyúri jog egyházjogi intézmény ugyan, 
de a magyar közjoggal kezdettől fogva szoros kapcso-
latba hozatott, és a király azt, miként törvényeink hatá-
rozottan rendelik, a magyar közjog szellemében és kere-
tében gyakorolhatja.« (Irányelvek a magyarországi katho-
likus egyház autonómiája részére. Budapest, 1890) 

Nem értünk egyet a nevezett szerzővel arra nézve, 
hogy a főkegyúri joga jogi alapját kizárólag az egyház 
adományozásában keresi, még kevésbé abban, hogy ez 
nem államfenségi jog, csak a király kivételes személyes 
joga, mely ilvformán csakis általa, s nem felelős kormá-
nya. vagyis annak befolyásával s közvetítésével, valamint 
felelőssége mellett gyakorolható. Mert hiszen királyaink 
mint ilyenek, az egész nemzet vagyonából tették egyházi 
alapítványaikat s igy, mint a nemzet királyát, közjogi 
állásából kifolyólag illetik ama jogok. És ha ez áll, akkor 
e jog fenségi jogok is a magyar királynak nem lehetnek 
oly jogai, melyek alkotmányunk keretébe bele nem illeszt-
hetők: ha pedig alkotmányos ez a jog, akkor fenálló tör-
vényeink, különösen az 1848 : III. t.-cikk értelmében csak 
a kormány közreműködése s felelőssége mellett gyako-
rolható. 

De annyit a mi legkatholikusabb irónk is beismer, 
hogy ez a főkegyúri jog a magyar közjog alkotó részévé 
lett s mint ilyen ítélendő meg. 

Tulajdonkép a főkegyúri jogban két elem foglaltatik, 
mivel mindazon jogok összege, melyek a magyar királyt 
a római katholikus egyházzal szemben megilletik. Az 
egyik, a nagyobb rész az államiság következménye s 
minden ország gyakorolja jura circa sacra cím alatt 
minden egyházzal szemben s gyakorolta a legszélesebb 
kiterjedésben a magyar törvényhozás is bármikor; a másik 
rész a különös pápai adományozás, az apostoli királyi 
cím következménye, de mint látjuk, ez a kisebb rész is 
ellenszolgálatok ára, a király, mint ilyet gyakorolja azokat 
s hazai törvényeink, közelebbről az 1848: III. szerint 
gyakorlandó. 

Lássuk már most a következő fejezetben ama neve-
zetesebb jogokat, melyek a mondott két alapon: az állami-



ság s a kiváltság folytán, a történelmi fejlődés fonalán 
összeolvadva, főpatronusi jog cím alatt a magyar király 
jogköréhez tartoznak. Dr. Bartha Béla. 

ISKOLAÜGY. 
Vallásoktatásunk javítása érdekében. 

A vallásügyi zavarok s a velők kapcsolatos izgal-
mak között legyen szabad hitéletünk egyik sarkalatos 
hibájára rámutatnom. Régi haj, eddig is sokat emlegette 
egyházi sajtónk; de most a vallási és egyházi viszonyok 
átalakulásának küszöbén, újból és újból foglalkoznunk kell 
vele. Szervileg összefügg a belső egyházi életünknek e 
Lap által sürgetett evangéliumi megújításával, a hitéletnek 
evangélizálásával. Mert az kétségtelen dolog, hogy korunk 
két oldalú vallási bajai, u. m. a klerikális balhit és a 
világfias hitetlenség között, egyetlen egy biztos menedéke 
van a lelkeknek és az egyházaknak, s ez az evangéliumi 
józan és szilárd hit. Hit alapította az egyházat, hit tartja 
fenn, s ha veszély fenyegeti a vallási közösséget, akkor 
első sorban a hiterő fokozására kell irányulni a bölcs 
védelemnek. 

Minden oly eszköz és intézmény, mely a hiterö foko-
zására alkalmas, valódi értékkel birt mindenkor az egy-
házi életben; de különösen megbecsülhetlen korunk és 
hazánk egyházi viszonyai között, melyek természetöknél 
fogva inkább hitrombolók, mint hiterősítők. A hazánkban 
tervezett vallásügyi változtatások is, akár egyikre, akár 
másikra gondolunk, közvetlen és első hatásaikban in-
kább hátrányosak lesznek, mint előnyösek a hitéletre; 
csak leszármazott és későbbi eredményeikben fogják meg-
teremni jótékony gyümölcseiket, a hitélet felébredését és 
megszilárdulását. Épen azért sietni kell az egyházvezetés-
nek. hogy minél előbb és minél kevesebb veszteséggel vigye 
át a közegyház életét az átmeneti időszak válságain; 
sietni kell, hogy a hiterősítő eszközök és intézmények 
gyors és sikert igérő működésbe jöjjenek. 

A hitmegtartás és hiterősítés egyik kipróbált esz-
köze a vallásoktatás. A hol ez célszerűen van rendezve 
és lelkes egyének kezébe van letéve: ott az egyházi élet 
belső szervei kifogástalanul működnek; a vallásosan ne-
velt ifjakból rendesen buzgó egyháztagok, jó keresztyének 
válnak. De a hol a vallásoktatás és vallásos nevelés akár 
a rendszer, akár a személyek hibájából el van hanya-
golva : ott a vallási közöny és hitetlenség burjánzik fel, 
még akkor is, ha a külső egyházi életben mindenek ékesen 
és szép rendben látszanak is. K'i mint vet, ugy arat; ha 
szelet vetünk, vihart aratunk, ha búzát, vetünk, búzát 
aratunk. 

Hazai közegyházunk lanyha és erőtelen hitélete 
egyik főokának én a népiskolai oktatás hibás berendezé-
sét látom. A mi vallásoktatásunk ma már lélektelen 
chablon, üres formalizmus. 

Azt, hogy a gyermekekkel — iskolai éveik tartama 
alatt — bevágatunk néhány vallástani kézikönyvet, végig 
ásitoztatjuk velők az istenitiszteletek óráit minden vasár-
napon kétszer s ezek után — azon szörnyen téves hitben, 
hogy növendékeink megszerezték a szükséges vallás-erkölcsi 
képzettséget s ez alapon quasi önálló egyháztagságra való 
érettséget is nyertek, 12 éves korukban konfirmáljuk: ezt 
én komoly, épületes és célszerűen rendezett vallás-erkölcsi 
oktatásnak és nevelésnek nem nevezhetem. 

Hódolva azonban azon igazságnak, hogy »száz 
tanácsnál is többet ér egy példa*: legyen szabad ez 
alkalommal néhány rövid vonással csak vázlatos képét 
nyújtanom a svájczi református vallás-erkölcsi oktatásnak, 
melylyel itt időzésem alatt nagyjában már megismer-
kedhettem. 

Itt Zürichben p. o., hol a rendes népiskolai köte-
lezettség a gyermekeket illetőleg 14 éves korukig van 
kiterjesztve s ezen felül még két éven át, u. n. ismétlő és 
énekiskolába is kötelesek járni, a vallás-tanítás teljesen a 
lelkészek kezébe van letéve. A gyermekek a vasárnap 
délelőtti istenitiszteletekben részt nem vesznek, hanem 
részökre vasárnap délután u. n. gyermek-istenitiszteletek 
tartatnak, mely alkalmakkor a lelkész természetesen nem 
prédikációkkal traktálja a növendékeket, hanem — biblia-
magyarázatok keretében — s felfogásukhoz mért alak-
ban oktatja, építi őket. Az idősebbek — a már 14—15 
évesek -— ezen kivül külön oktatást nyernek a katechis-
musból (s ez a valódi előkészítés a konfirmációra !). S csak 
miután 16-ik évöket betöltötték, erősíttetnek meg, azaz 
konfirmáltatnak s lesznek a gyülekezet tagjai. Nem hagy-
hatom végre megemlítés nélkül azt, hogy az éneklésre is 
rendkívül nagy súlyt helyeznek. Tanítják 10 éven át erre 
a növendékeket (6—16 éves korukig), kapcsolatban az 
énekjegyek (kották) alapos tanításával, mire azért van 
szükség, mert az ének-dallamok négy hangra vannak letéve 
s a gyülekezet által is igv énekeltetnek a templomokban. 
Ez éneklés mélyen megindító s fölemelő hatását csak az 
képes kellő értékében fölfogni és méltatni, a ki azt egyszer 
hallotta. Én hallottam s a reám gyakorolt magasztos 
benyomást szavakkal kifejezni nem tudom. 

E röviden vázolt képéből a vallás-erkölcsi oktatás-
nak három fővonás domborodik ki, melyeket nagyon ér-
demes figyelmünkbe venni. 

Egyik, hogy a vallás-oktató a lelkész. Ennek helyes-
ségéről elvileg nem szükség vitatkozni, az egész müveit 
világ protestantizmusa a lelkész-vallásoktató mellett foglal 
állást elvben és gyakorlatban egyaránt. Nálunk azonban, 
a mi rengeteg gyülekezeteink és egyházi iskoláink mellett, 
a gyakorlatban egyelőre még kivihetetlennek látszik, hogy 
a vallásoktatás kizárólag a lelkészekre bizassék. De az, 
hogy a népiskolából kikerült gyermekeket a vasárnapi 
vagy ismétlő iskolában, s hogy a konfirmációra készülő 
ifjúságot feltétlenül a lelkész oktassa és erősítse a hitben: 
oly sürgős követelménye a változott időknek, mely elől 
sokáig kitérni erkölcsi hiba, a hitélet gondozásának szán-
dékos elhanyagolása volna. 

Másik jellemző vonása a svájczi rendszernek, hogy 
a gyermekek részére külön istenitisztelet rendeztetik. A 
gyermek-istenitisztelet eszméjét, mint megvalósítandót, pen-
gették már több izben nálunk is, de csaknem eredménytele-
nül. Pedig, ha lehet valami üdvös újításról szó, ugy ez 
valóban az lenne. Mert ugyan — komolyan kérdezem — 
mi értelme van annak, hogy mi fejletlen gyermekeinknek 
a rendes gyülekezeti' istenitiszteletekben nemcsak helyet 
adunk, de a résztvételre őket kényszerítjük is? A mi 
istenitiszteletünk központját, legfőbb alkatelemét — mint 
azt nagyon jól tudjuk — az igehirdetes képezi. Hogy 
pedig ennek, a még értelmileg kellőkép ki nem fejlett 
gyermekre, csak a legkisebb mértékben is építő avagy 
gyümölcsöző hatása lehetne: ezt elgondolni is valóban 
abszurdum. Mi tehát az eredmény? — Az, hogy — nem 
lévén, ami érdeklődésüket felköltse s lekötve tartsa (mert, 
amit nem értenek, az iránt nem is érdeklődhetnek), részint 
unatkoznak, részint helytelenkednek, részint alusznak, 
mind valamennyien pedig, hogy igv fejezzem ki magamat: 
testestől-lelkestől megunják az istenitiszteletet, s mikor 



az iskolából kikerülve, a kényszer bilincsei alól felszaba-
dulva érzik magukat, legtöbben örvendenek azon — s ezt 
még dicsekedve is mondják egymásnak — hogy: na, 
nem muszáj már remplomba járni! 

Im,a mostani rendszer igy képez nekünk egyházias (?) 
tagokat!? 

Ugyancsak ezzel rokon alapon határozottan elítélendő 
nálunk az a szokás is, hogy a gyermekeket 12 éves 
korukban konfirmáljuk. Ha tisztában vagyunk a konfimáció 
fogalmával, mely szerint az nem egyéb, mint a hitről, 
mint földi boldogságunk és örök üdvünk megnyerésére 
egyedül képesítő lelki kincsről tett öntudatos vallomás, 
akkor ne ámítsuk se magunkat, se a világot azzal, hogy 
ily vallomás-tételre a még csak 12 éves fejletlen gyerme-
keket mi eléggé éretteknek hiszszük és tartjuk. 

Ha teljesen a svájczi minta szerint — a mi nép-
oktatási viszonyaink között — nem lehetne is az újítást 
e tekintetben nálunk behozni, de azzal a csekély módosí-
tással újra, hogy — tekintettel a 12-ik életévig terjedő 
iskolakötelezettségre — három éven át ismétlő iskolába 
járnának növendékeink (a minthogy ez különben több 
helyen vasárnapi iskola név alatt tényleg létezik is) s ez 
idő alatt lelkészek által a vallásból oktattatnának, utolsó 
évökben a katechizmusból is, s 15 éves korukban konfir-
máltatnának. Erősen meg vagyok győződve arról, hogy 
a milyen könnvü szerrel volna létesíthető ez újítás (fel-
téve természetesen a lelkészeknek munkára kész hajlandó-
ságát), épen olyan áldásosak lennének következményei is. 

Igen fontos helyet foglal el végre, mint egyik tényező, 
a vallásoktatás körében az énektanítás. No, már ezen a 
téren nálunk, (ideértve templomi éneklésünket is) valóban 
ázsiai állapotokkal találkozunk! E kemény kifejezéssel 
főleg arra akarunk célozni, hogy az énekügy terén szá-
zadok óta — úgyszólván — semmit sem haladtunk: sőt, 
ha Sztárayra gondolok, ki tudvalevőleg jó részint meg-
ható énekléseivel terjeszté oly kiváló sikerrel a reformá-
ciót, talán kockáztatnom lehet abbeli 'nézetemet is, hogy 
visszaestünk. S ez elégedetlenségem egész énekügyünkkel 
nem annyira a szöveget, mint inkább ennek éneklési mód-
ját illeti. A szöveg sem felel ugyan meg teljesen a kívá-
nalmaknak, s az énekügyi bizottság bizonyára mindent 
el fog követni, hogy korunk minden jogos igényét kielé-
gítő énekes könyvet állítson elő a magyar reformátusság-
nak. Nekünk olyan énekekre van szükségünk, melyek az 
evangélium szellemét leheljék, s annak szárnyain emeljék 
lelkünket ég felé! így lesz igazi harmónia istenitisztele-
tünkben, s igy lesz az evangélizáció nemes munkájának, 
melyet épen mostanában olyan sokan hangsúlyoznak, min-
den irányban út egyengetve! 

De mondám, hogy főleg az éneklési mód az, mely 
nagyon igényli a változtatást, fejlesztést. Első sorban arra 
kellene igyekeznünk, hogy minden templomban legyen 
orgona, mert azok a kántori ének-kezdések és nyújtások, 
mai fejlettebb zene- és ének-érzékiinkre csak kellemetlenül 
hatnak, s az éneklés szabályozására, vezetésére teljesen 
alkalmatlanok; vagy, ha ez utóbbi állításommal szemben, 
valamelyik kántor hangjának teljes erejével képes vezetni 
a gyülekezeti éneklést: ugy ez meg kétségkívül minél 
kevesebb áhitatosságot fejez ki. Általában azt lehet ná-
lunk tapasztalni, hogy rendkívül erősen, torkuk szakadtá-
ból énekelnek, s az ilyen éneklés bizony nem valami édes 
harmóniába olvad össze. Mi lehet ennek oka ? Aligha más 
mint az, hogy a gyülekezeti tagok már iskolás gyermek-
korukban rászoktak a túlságos, sokszor az orditozásig 
fajuló énekléshez. Csak figyelje meg bárki is faluhelyen 
az istenitiszteleti éneklést s észreveheti, hogy a kántor 
segédkezésére fölvezetett iskolás gyermekek a lehető 

legnagyobb erőmegfeszítéssel sipítanak, hogy szinte szá-
nalmat gerjesztenek magok iránt. Hát van-e ebben szép, 
megható, buzgóságra emelő? Épen nincs. Egyedül ezt az 
egy tevékenységet fejtik ki a gyermekek a templomban, 
s ez is a magok s a gyülekezet kárára történik. Ezért is 
nincs helyök a gyülekezeti istenitiszteletben. 

Az éneklés nem megfelelő voltának eredményeként 
tekinthető jórészt azon sajnos jelenség is, hogy a művel-
tebb osztálybeliek, különösen a nők, alig kevés kivétellel, 
tartózkodnak az énekléstől. Egyszóval itt is tenni kell 
valamit s tenni ott, a hol erre legtöbb tér nvilik, az 
iskolában. Azért már előrelátólag az uj énekes könyvbe 
fölveendő dallamokat négy hangra letéve, kellene elkészí-
teni s az énekjegyek tanítása által lehetővé tenni, hogy 
majdan a jövő nemzedék harmonikusabb zengésben 
magasztalhassa Urát! 

íme ezek volnának azok az elvek, melyek szerint 
a vallás-erkölcsi oktatást és nevelést iskoláinkban beren-
dezni kellene. Addig is azonban, míg egyházi hatóságaink 
ez irányban kötelező szabályokat hoznának be, igyekez-
zünk egyénileg és társadalmilag a vallásoktatás reform-
jával megbarátkozni. Egyénenként a mostani rendszer 
keretében is sokat lendíthetünk a hitoktatáson, részint a 
gondos felügyelet által, részint és különösen akként, ha 
a konfirmációi s ismétlőiskolai vallás-oktatást önkénvtes 
buzgóságból kezünkbe veszszük és lelkesen, gondosan 
magunk végezzük. Társadalmi hivatásunk pedig az volna 
e tekintetben, hogy lelkész-értekezleteink a reformnak 
hiveket szerezni, tapasztalatainkat társainkkal közölni s 
ez úton a már-már elodázhatlan egyházhatósági intéz-
kedést előkészíteni igyekezzünk. 

Zürich. Bátori Gábor. 

T Á R C Z A. 

A protestantizmus politikai jelentőségéről. 
(Folytatás.) 

A protestantizmus sarkalatos alaptanának, a hit 
által való megigazulásnak. első folyománya a fejedelmek 
önálló isteni joga. Katholikus-pápás felfogás szerint a 
keresztyénség egy nagy theokracia s ez isteni uralom 
teljhatalmú birtokosa a római püspök mint pápakirály, 
a kinek karja — mint III. Incze mondotta — a keresztyén 
hivők serege. Ebben bennfoglaltatik a világi hatalomnak 
az egyházi alá való helyezése, sőt a fejedelmek világi 
ügyei feletti absolut uralom. Legélesebb kifejezése ez 
uralomnak VIII. Bonifácius »Unam sanctam* c. hírhedt 
bullája, amely szerint a keresztyénségnek nem két, hanem 
csak egy feje van, már t. i. Krisztus s annak földi hely-
tartója, a pápa, úgv, hogy annak uralma a világi s az 
egyházi »kardot« egyaránt magában foglalja. A világi 
uralom birája a pápa, míg a pápát csak az isten ítélheti 
meg. Enyhébb alakban ugyan, de lényegét tekintve, ugyan-
azt a nézetet vallják Bellarmin, de Maistre, Phillips s 
más római pápás egyházjogászok, míg ez elmélet dog-
matikai szentesítése a vatikáni zsinaton ment végbe. 

Leplezetlenül hirdetik ezt az ultramontán közlönyök 
is, pl. a »Münchener historisch-politische Blátter* is eképen: 
A katholikus tanrendszer mit sem tud a fejedelmek isteni 
jogáról, sőt inkább ez elmélet valódi protestáns találmány. 
Különbséget kell tenni eredeti és leszármazott tekintély 
között, a katholikus tan szerint soha sem illeti meg a 
világi hatalmat az eredeti tekintély (XXX. köt., 402. 1.). 



E tan azonban a polgári hatalomnak theokraciai felfogásával 
s a királyságnak a pápaság által való absorbeálásával 
azonos, 

E drága, véráldozatokba került judaistikus közép-
kori elméletet, csak a reformáció törte meg, a hit által 
való megigazulás tanával, a melynek folyamánya a fel-
sőbbség iránti engedelmesség s annak a pápától független 
hatalma, a mint azt az apostolok közül különösen Pál. 
ez az ősprotestáns apostol, hirdette. De ezáltal nemcsak 
a világi felsőbbség, hanem általában a világi élet is fel-
szabadult a theokraciai felfogás nyűgéből. A katholicizmus 
p. o. a házasságot sakramentomnak, tehát a vallás esz-
közének tartja épúgy, mint a keresztséget, úrvacsorát, 
papságot stb., következésképen az afeletti törvényhozási és 
bíráskodási jog csak őt illeti meg. 

A protestantizmus ezzel szemben nem tartja sakra-
mentomnak, clZclZ £1 kultus részének a házasságot, hanem 
természetes emberi erkölcsi viszonynak, a miből aztán a 
világi hatóságnak afelett való törvényhozási és bírás-
kodási joga és hatalma önként következik az egyház áldó 
és megszentelő erejének különbeni elismerésével. Ugyanaz 
áll az iskolára nézve is, mely hasonlóan önálló valami. 
A műveltség és oktatás földi cél, tehát nem vallási aktus, 
habár annak alapja mindenkoron mélyen a vallásban 
gyökerezik. Általában az egész közösségi élet a keresztyén 
hit által van áthatva, a nélkül, hogy azáltal az egyház 
kizárólagos hatalma alá kerülne. A világi élet tere külön -
bözik az egyházitól, s nincsen annak alávetve; rendel-
tetése az, hogy Isten törvénye és evangélioma alatt álljon, 
bizonyos tekintetben isteni hivatalt képezzen. Az, a mi a 
két tért egyesíti, az a Krisztus iránti közös engedelmesség. 

Az egyház külső világhatalma, nevezetesen a szellemi 
hatalomnak theokraciai alapon a világi hatalom fölé való 
helyezése tehát az isteni jogrend megsértésével s ez isteni 
parancs megtagadásával azonos, a felsőbbség iránt enge-
delmeskedők legyetek! Isten maga helyett nem állított 
semmiféle felsőbbséget vagy tekintélyt a hit s a lelki-
ismeret fölé, hanem csakis az emberek külső közösségi 
élete és jogviszonyai fölé. Nem szabad tehát a törvények 
szerint uralkodó világi felsőbbséget a pápától vagy a 
néptől, vagy — mint VII. Gergely teszi — az ördögtől 
származtatni le. Ezzel szemben a protestantizmus a világi 
hatalmat isteni eredetűnek vallja és azt egyenjogulag az 
egyházi hatalom mellé helyezte. Az államnak a tekintély 
alapjára való helyezése s így a felsőbbség isteni tekintélye 
ennélfogva valódi protestáns elvnek tekintendő. A protes-
tantizmus elvetette ugyan a tekintély theokraciai leveze-
tése s a világi hatalom alárendelése emberi elméletéi, de 
ez elmélet helyére az Isten igéjében gyökerező isteni 
tekintély elvét állította. S ezzel nem tagadta meg a fel-
sőbbség tekintélyét, sőt inkább annak horgonyát arra az 
egy alapra helyezte, mely örökké megmarad. 

Sajátságos nézetet vallanak a hatalomról Bellarmin, 
Laines és a többi jezsuiták. Szerintök a hatalom a tömeg-
nél van, a miből folyólag joga van átváltoztatni a király-
ságot arisztokráciává vagy demokráciává. E tekintetben 
még hírhedtebb a jezsuita Mariana müve. Elismeri nem-
csak a népnek, hanem az egyesnek is azt a jogát, mely 
szerint a zsarnokot detronizálhatja, sőt orgyilkossággal 
meg is ölheti, a mint azt egy szerzetes III. Henriken el is 
követte. Nem kevesebb, mint 53 theologus irói tekintélyt 
szoktak felhozni a jezsuiták a zsarnokgyilkosság tanának 
beigazolása mellett, úgy, hogy a tan századokon keresztül a 
katholikus moráltheologiai irodalom nyilt kérdése maradt. 
Ezért nem is annyira a katholikus dogmát lehet okozni, mint 
inkább azt a körülményt, hogy a középkori scholastikus theo-
logia, a keresztyén mellett, a görög-római, tehát pogány 

morálfiilozofiiát vette föl magába. Ebben az antik elemben 
rejlik tehát a nép souverenitása tanának első csirája, a 
melyet aztán az egész középkor vallott és merev követ-
kezményeit teljes konsekvenciával a jezsuiták vonták meg. 

Az elmélet mellett római részről nincs mit szemünkre 
vefniök ama lázadásokért, a melyek itt-ott a protestáns 
mozgalmakat is kisérték; mert ezek nem a protestáns elvek 
folyományai, sőt inkább mind az evangéliomi parancscsal. 
mind a reformátorok tanával homlokegyenest ellenkeznek. 
Igaz, hogy az angol I. Károly elleni protestáns fölkelés elő-
futára a revoluciónak épúgy, mint a III. Henrik elleni katho-
likus lázadás s a katholikus liga általában. De I. Károly 
lefejeztetése nem a protestantizmus, hanem a merev puri-
tanizmus műve, s nem is a nép souverenitása, hanem 
»a szentek birodalma« gondolatán alapul, tehát az egyház-
nak puritán értelemben vett uralmán épúgy, mint a liga 
lázadása az egyház katholikus értelemben vett uralmán. 
Aztán Cromwell tettét követőinek csekély számától elte-
kintve, az egész protestáns egyház elítélte, míg a liga 
tetteit, Ranke szerint, az egész katholikus világ rokon-
szenve kisérte. 

Különben a forradalom, mint minden tekintélynek 
gyökeres felforgatása, sem nem a katholicizmus, sem nem 
a protestántizmus folyománya, hanem igenis a keresz-
tyénséggel való szakításnak, a hitetlenségnek a műve. A 
világtörténelem folyásának azonban nem paradoxiája az, 
hogy a forradalom épen katholikus országokban ülte diada-
lait, mivel a katholikus morálban igen sok a görög-római, 
tehát pogány elem, a mitől a reformáció a vallásos emberi-
séget megtisztította a tan és elv tekintetében egyaránt. 
A reformáció egyházai a felsőbbség tanát hirdetik a maga 
tisztaságában és energiájában az Isten igéje alapján min-
den pogány tudományos vagy gáláns romantikus elem 
teljes mellőzésével, mely épen a katholikus egyház világ-
uralmi állásában nyer kifejezést. Ebben rejlik a kat.holi-
cizmusnak nem annyira szubstanciája, mint inkább vesze-
delmes tévedése, sőt bűne; míg ezzel szemben a protes-
tántizmus világnézete abban kulminál, hogy a felsőbbség 
iránti engedelmességet isteni eredetűnek s a királyt * Isten 
kegyelméből valónak* deklarálta. 

A hit által való megigazulás másik folyománya 
— mint fentebb mondottuk — a népele nagyobb poli-
tikai szabadsága. A midőn a protestantizmus az embert 
lekötő törvény álláspontjáról a korszellem álláspont-
jára neveli, egyúttal bizonyos értelemben nagyobb külső 
politikai szabadsággal is ruházza fel. Az evangéliumi 
szabadság köti ugyan az embert Istennek adott törvényé-
hez, de egyúttal szabaddá is teszi az embert azáltal, hogy 
a törvény, a kegyelem erejénél fogva az egyén akaratává 
és lényegévé válik. Ennyiben a protestantizmus a keresz-
tyén ember szabadságának, de egyúttal az evangélium 
által való megkötöttségének az elve, tehát positiv, s nem 
negatív vagy pláne forradalmi valami. E tekintetben a for-
radalom s a protestantizmus viszonya az, hogy előbbi 
a népek kényuralmát, utóbbi azok szabad engedelmessé-
gét szentesíti. Az egyetemes papságnak egyházi téren 
megfelel az egyetemes állampolgárság politikai téren, 
a melynél fogva a polgár és a polgár közötti különbség 
megszűnik, míg a katholikus országokban a klérus és 
laikusok különbségének az ur és a jobbágy különbsége 
felel meg. Luther ama tételének, hogy a keresztyén ember 
szabad ura minden dolognak és egyúttal a szeretetben 
szolgáló testvére minden embertársának, eminens politikai 
jetentősége is van, mert a vallásos egyén nagykorúságá-
val egyetemben annak politikai érettségét is proklamálja 

Ez ellen nem hozható fél az a körülmény, hogy 
a kálvinizmus épen nem monarchikus, sőt, szervezetét 



tekintve, köztársasági jellegű. De e rapublikánus jelleg még 
nem revolucionárius, még a puritanizmus legszélsőbb 
demokráciái árnyalatában, az independens demokráciában 
sem Ujangliában. Az evangéliumi szellem még itt is mély 
űrt jelez a legszélsőbb demokracia s a forradalmi szellem 
között. Ezzel szemben a lutheri egyházban, túlnyomóan 
benső irányánál fogva, semmi sincs e köztársasági vonás-
ból; bensőségénél és kedélye mélysége és közvetlenségénél 
fogva, kiválóan neveli a fejedelem iránti személyes von-
zódést, hűséget és pietást. Az alattvalói hűséget és enge-
delmességet alig gyökerezheti meg jobban valami a hivők 
szivében, mint épen az Augustana, ami különben történeti-
leg is fel van tételezve a reformációnak wittenbergi és 
svájci alakja által. A szabadságnak azt a benső szellemét, 
a mely szerint az állam népre és fejedelemre nézve egy-
aránt a kölcsönös kötelességteljesítésnek és hivatáshüség-
nek az országa, tehát az emberi önkény felett álló maga-
sabb rend, épen a protestantizmus szülte és növeli máig 
is szakadatlanul, mig a katholikus hivők vallásos egyházi 
lelkiismerete — mint az ultramontanizmus mozgolódásai 
bizonyítják — igen gyakran konfliktusba kerül az állam 
és a fejedelem, tehát a törvény érdekeivel. E ponton a mai 
modern, u. n. vatikáni katholicizmus államveszélyes jelle-
gűvé vált, amennyiben az uj dogma, Bauscher, bécsi érsek 
szerint, a hivő katholikus embert »az állam született ellensé-
gévé teszi.* A modern ultramontanizmus jelszavai az egy-
ház nagyobb szabadságáról stb., a melyek szerint az egyház 
csak akkor szabad, ha minden és mindenki fölött ő ural-
kodik,végső konkrét értelmezésében a pápakirály uralmával, 
tehát a politikai és társadalmi szabadság megsemmisíté-
sével, a szolgasággal azonos. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Valami a »Kis Tükör*-ről. 
Tegnap este egyszer csak kopogtat valaki az ajtó-

mon. Kíváncsian nyitok neki ajtót. Ki jöhet ily későn s 
ebben a zúzmarás, kemény, hideg időben? 

Hát a »Kis Tükör* jött első, tisztelgő látogatásra. 
— isten hozta ! Épen jókor jött! A napi fáradalmak 

után épen igen kellemes lesz egy kicsit együtt elbeszél-
getnünk s ebben a fagyos világban egy kissé felmeleged-
nünk egymástól az eszmecsere közben. 

A látogató külseje már bizonyos kedvező benyomást 
tett. Csinos, egyszerű, takaros a ruházata. Nyilt, őszinte, 
nyájas a modora, szerény a megjelenése és ott ül arcán 
a komolyság mellett valami kellemes derültség, a melylyel 
már előre arról kezeskedik, hogy egy igazán jó órát 
fogunk vele eltölthetni. Hasznos is, vidámító is lesz a 
diskursus. 

Legelőször egy képet mutatott. A háttérben, jó távol-
ban, egy kis falu van s »sugár tornya kilátszik a pusztára*. 
A falu felől jön korsójával két kis gyermek, hogy abból 
a forrásból, a mely az előtérben, egy szikla nyílásából 
tör elő. s leömlésében kis víztükröt képez, merítsenek. 
A forrásnál már ott van egy fiatal leány, a ki. mielőtt 
merítene a vizből, előbb lenéz a víztükörbe — talán 

magát nézi ? vagy inkább mintha azt várná, hogy valami 
tündér jön majd onnét fel. Mellette áll a nénje, menyecs-
késen bekötött fejjel. Ő már bele tekintett a tükörbe s 
most a távolba nézve, gondolkozik, hogy mit látott abban ? 
Jobbra tőlük egy komoly arcú földmives ül. Tarisznyáját, 
kalapját letette. Pihen az üdítő forrás mellett. Baljában 
kulacsa, térdére nvugosztva. vár, hogy a vizből majd 
meríthessen. Jobbjában pipát tart, egy pillanatra kivette 
szájából, valamin elmélkedik; — talán azon, hogy micsoda 
csodálatos erő fakaszthatott abból a kősziklából vizet? 
Az előtér baloldalán pedig egy kis leány legelieLi bárány-
káját, de látszik rajta, hogy ő is a forrás vizéhez szeretné 
terelgetni kis, kezes jószágát. 

Hát ez a kép bizony egy kicsit beszédesebb is 
lehetne: azonban igv is meglehetősen sokat mond. A rajzoló 
képzelete ugyan keveseket csoportosít a vízmerítő körül. 
Óhajtjuk és reméljük, hogy azért majd sokan lesznek, a 
kik üdülést keresnek a szikla-forrásnál és a valóság ki-
pótolja a rajzoló szerény képzeletét. 

Azután bemutatta magát az én látogatóm, előbb 
versben, majd prózában. A verses bemutatót Szász Károly 
püspök ur irta meg számára, szeretettel, jó szivvel és 
melegséggel Egyszerűen mondja el, hogy a kis tükör 
mi magunkat akar megmutatni erényeinkkel és bűneink-
kel; de mint a mesebeli varázstükrök, még majd beszélni 
is tud hozzánk ez a »Kis Tükör«, mert a gyógyszert is 
meg fogja mondani, »ba megtisztulni érzünk vágyat«. 
A prózai »beköszöntő*-ben pedig, mint illedelmes látogató, 
előbb boldog uj évet kiván minden jóval; de azt is meg-
mondja. hogy mikor lehet csak igazán boldog uj eszten-
dőnk? Kezdtem már megszeretni az uj ismerőst; mert 
láttam, hogy okos, reális ember; helyén a feje és a szive 
és tele van szeretettel felebarátjai iránt. Nem rideg forma-
ság nála csak a boldog uj év kívánás, hanem igazán a 
lelkén fekszik, hogy mindenkinek boldog uj esztendeje is 
legyen, s ezért ő is megtesz majd minden tőle telhetőt. 

Majd egyébre fordítottuk a beszéd sorját. Kedvesen, 
rokonszenvesen mondott el egy kis uj esztendei jelenetet 
a maga életéből, gyermekkora emlékeiből. Megható köz-
vetlenséggel, de már a humor derűjében. Ő sem sir: hát 
nem is ríkat; neki is jól esik emlékezni, nekünk is jól 
esik meghallgatni. A fájdalom megnemesítette, ránk is fel-
emelőleg hat. 

Aztán Fáy Andrásról emlékeztünk. Horváth Ferenc 
beszélt róla. De egyszerre nem mondhatott el mindent 
felőle, olyan sokat tett az a jó Fáy András. A komoly 
dolgok után elbeszélte a »Kis Tükör*, hogy mi hir van 
az országban, mit mondtak egymásnak a képviselőházi 
pártok az uj évkor. Egy olyan kis karcolat formájában 
szórakoztatott el a látogatóm, a ki beszédességében egy 
lélekzet alatt elmondta a nagy világ híreit is a chicagói 
világkiállításról, az oroszok fegyverkezéséről, a cár bajáról 
s megvigasztalt, hogy nem kell a muszkától félni, mert 
sok baja van ám annak odahaza is, »csak azt tudja 
békén eligazítani.« »Apró híreket* is közölt : szólott az 
egyházi dolgokról Budapesten; csacsogott ^mindenfélét* 



s miután szegénysége miatt »mustrát* nem hozhatott az 
uj pénzbői, hát csak rajzban mutatta meg, hogy milyen 
az az uj korona, meg a fillér stb. Érdekelt az is. hogy 
»hogy kél a gabona ?* — annak piaci árait is meg-
mondta," tudta azt is; meg még az is fél volt nála jegyezve, 
hogy milyen volt a »sertés vásár.* Fölnyitotta a »Könyves 
ládáját* s abban van a »Koszorú* IIf. füzete. 

Mikor így mindenről elbeszélgettünk, jött hozzánk 
Szabó Aladár. Ő a maga vallásos lelkével oda vezetett 
bennünket a Jákob kútjához, a hol Jézus beszélgetett a 
samariai asszonynyal. Egy művészi képben be is mutatta 
a jelenetet s adott hozzá lélekemelő, szép magyarázatot. 
Oh, de jól esett ez a komoly, nemes hangú elmélkedés! 
Szinte szerettem volna tovább ott időzni annál az élet-
vize kútjánál. Ott van csak igazi üdítő ital! De a »Kis 
Tükör* nem engedte, hogy nagyon elkomolyodjam. Oda 
vitt a »malom alá* s elkezdett adomázni. Elmondott egy 
tanulságos történetkét egy bátor rabszolgáról; aztán meg 
idézett egy kis párbeszédet, amolyan népies évődést Vitéz 
János és Málé Mátyás beszélgetéseiből. Tetszett a népies 
polémia, e félig tréfa, félig komoly vitatkozás a kálvinista 
és a pápista vallás felett. Csakis ilyen évődés van tény-
leg a nép között és nem fanatikus harc. Búcsúzóra még 
azt mondta a »Kis Tükör*, hogy >leveles ládája* is van, 
szerkesztői üzenetekre s az előfizetőknek azokra a kér-
déseire, amikből más is okulhat. 

Miután igy egy hasznos, tanulságos és kellemes órát 
eltöltöttünk, azzal az Ígérettel vált el a Kis Tükör, hogy 
a jövő szombaton megint eljön. Igen szívesen vettem az 
igéretét és e lapok szerkesztője által azt izenem most 
utólagosan neki, — talán elolvassa ezt az izenetet? — 
hogy mindig legyen ilyen kellemes, nyájas, de komoly és 
tanulságos. Soha ne igyekezzék többnek látszani, mint 
ami; hanem mindig majd többet adjon, mint a mennyit 
igért; igy aztán más is nagyon meg fogja szeretni. Tanács-
lom neki, hogy keresse fel mind a mi protestáns lelki-
pásztoraink és tanítóink hajlékát, mutassa be magát s 
fogadom, hogy szívesen látják. Legalább ugy hiszem, hogy 
nem csalódom bennük; mert hisz évek óta szakadatlanul 
épen ők sürgették, hogy kellene már valami lelki táplálék 
az ő hiveik számára újság formájában is. Most megvan 
és pedig viszonyaink között egy igen jónak Ígérkező van; 
hát ha valóban szükség volt az, amiről mindig beszéltek, 
akkor igyekezzenek ezzel a szükséget kielégíteni, mert 
ez alkalmasnak Ígérkezik arra. 

Ragyogjon köztünk a Kis Tükör mind tisztábban 
és mind fényesebben! Kenessey Béla. 

BELFÖLD. 
E g y h á z i h e t i s z e m l e . 

Az ultramontán izgatásokban a hét folyamán két 
lényeges mozzanat ragadhatta meg a figyelőt. Egyik, hogy 
a főpapság is tényleg megkezdte az izgatást az egyház-

politikai reformok ellen; ez leverő és végzetes kimenete-
lűvé válhat. Másik, hogy a napi sajtó is kezdi megsokalni 
a klerikálisok állam- és békebontó izgatásait s több keve-
sebb erélylyel az ultramontanizmus ellen fordul; ez egy kis 
megnyugtatás a reformok barátjaira nézve. 

A főpapság nyilt akcióját Schopper, rozsnyói püspök 
kezdte meg hirhedt pásztorlevelével. Nyíltan beismeri, 
hogy a még Sitnor életében küldött dekrétumokat a pápa 
rendeletéből a püspöki kar kihirdeti, hogy e dekrétumok-
kal ellenkező bármely rendelet semmisnek tekintendő. 

A pásztorlevél igy hangzik: 
Az ugynevezet elkeresztelési ügyre vonatkozó pápai 

dekrétumokat ő szentségének parancsa értelmében, a köz-
ponti papság előtt már felolvastam, figyetmeztetve a tiszt, 
testvéreket, hogy Ő szentsége a felolvasott dekrétumokat 
minden magyar papra sub gravi kötelezőknek és minden 
e dekrétumokkal ellenkező rendeletet semmisnek nyilvá-
nított. 

Ha a jelek nem csalnak, egy viharos évnek küszö-
bét lépjük át 1893-ban. Az álliberalizmus feljogosítva 
érzi magát, hogy az egyház szentélyébe furakodjék, mert 
a felekezetlen állam, magának ellentmondva, vallási ügyek-
ben parancsolgatni szeretne. Igen kívánatos volna, ha 
ezen bölcs urak a kiskátét, illetőleg a Talmudot vennék 
kezökbe, hogy ezekből megismerkednének Istennek a val-
lásra vonatkozó rendeleteivel. Vagy talán istentagadók 
már? — vagy megengedve Istennek létezését, magokat 
bölcsebbeknek tartják Istennél? Az előbbieknek a zsol-
tárossal azt mondjuk: dixit insipiens in corde suo non 
est Deus; az utóbbikakat pedig figyelmeztetjük a szent-
írás ama szavaira: Scriptum est enim : perdam sapientiam 
sapientum et prudentiam prudentum reprobabo. Dominus 
dat sapientiam et ex ore eius prudentia et sapientia. Si 
intraverit sapientia in cor tuum et scienti animae tuae 
placuerit, consillum custodiet te et prudentia servabit te. 
Hogy a törvényhozó bölcseség. mely Isten bölcseségével 
nem egyez, hová vezet, világosan jelzi a példabeszédek 
könyve: elhagvák az igaz utat és sötét utakon járnak, vigad-
nak, midőn gonoszul cselekesznek és a legrosszabb dolgok-
ban örvendenek, utaik elvetemültek és lépéseik gyalázatosak. 
Hogy jellemtelen firkaszok ismét mint fanatikust ne rágal-
mazhassanak, szükségesnek tartottam azon megjegyzést, 
hogy ezek nem az én szavaim, hanem Istené. Az uj 
kormány programmja ismeretes levén, annak csak azon 
pontjait érintem, melyek egyházunk jogait és vallását 
sértik, értem a polgári házasságot és a polgári anya-
könyvezést, melyeknek behozatala terveztetik. Az utóbbit 
az állam saját ügyeinek célbavett rendezésére — vajha 
rendeztetnének már egyszer — teljes joggal elrendelheti 
törvény útján; de a polgári házasság arculcsapása a 
katholikus szentségnek, megtámadása a katholikus hitelv-
nek, bármit mondjanak is a kormány bölcs emberei, 
kiknek szavai a nem gondolkozó nagy közönség ámítá-
sára irányulnak, a mint annak idején ő felségét is tévútra 
vezették azon minden alapot nélkülöző ámításaikkal, hogy 
ez a közvélemény óhajtása. 

Szigorú kötelességünkké vált tehát ennek épen az 
ellenkezőjét bebizonyítani. Meghagyom tehát a tiszt, lel-
készkedő papságnak, hogy minden kerület összes választói 
által aláirt figyelmeztetést és kérelmet intézzen képviselő-
jéhez, hogy egyházunknak tett Ígérete szerint, vagy ha 
ez nem is történt, azt megvédeni szíveskedjék, mert nekünk 
a polgári házasság nem kell. 

A második teendőnk az lesz: a rege male infor-
mato ad melius informandum apellare. Az aláírások 



minden községben gyűjtendők, nemcsak a választóktól, 
hanem mindenkitől, esetleg más vallásuaktól is. 

Harmadszor kötelezem a tiszt, lelkész urakat, hogy 
a farsang folyamán gyakrabban a házasság szentségéről 
prédikáljanak és ezzel összehasonlítsák a tervezett polgári 
házasságot, melyet az egyház minden időben elítélt. Katho-
likus embernek pedig elengedhetlen kötelessége, hogy az 
egyházra hallgasson Krisztus Urunk ismeretes szavai 
szerint: quod si ecclesiam non audierit, sit tibi sicut 
ethnicus et publicanus. Ne ámítsák magokat az álpoliti-
kusok hangzatos szavai által, hogy ők is katholikusok. 
másutt is elfogadták a polgári házasságot. Az elsőre 
Sz. Gergelynek szavaival feleljenek, ki azt mondja: ille 
enim vére credit, qui exercet, quod credit. A második 
állítás sem felel meg az igazságnak: a katholikus egyház 
a polgári házasságot soha és sehol el nem fogadta. Azért 
óvják meg híveiket az ismeretes hamis prófétáktól, kik 
jellemtelen bérencek és nem a közt, hanem saját érde-
köket képviselik. 

Küzdelmes napok várnak reánk, de azért ne csüg-
gedjünk, ne legyünk gyávák, hanem istenbe vetett biza-
lommal viseljük az Ur hadait. Emlékezzünk meg szent 
Pálnak ámul t napokban többször hangoztatott szavairól: 
ugy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és 
az Isten titkainak sáfárait. Itt már az kívántatik a sáfár-
tól. hogy kiki hivnek találtassék. Emlékezzünk meg, hogy 
Krisztus küldöttei vagyunk, kiket azon Ígérettel bocsátott 
a világba: non relinquam vos orphanos. Boldog újévet 
kívánok!« 

Eddig a pásztorlevél, melynek szenvedélyes hangja, 
éles kifejezései. György püspök ismert zelusára vallanak. 
Az a körülmény, hogy egy állami javadalmazásu főpap 
igv packázik a kormánynyal és közvéleménynyel, a ma-
gyar állam és a közvélemény gyengeségére mutat. Hogy 
püspök ír ily hangon, abból a római szervezetet ismerő 
kétségtelenül következtetheti, hogy, ha a modor és hang 
György püspöké is. de a pásztorlevél tartalma és inten-
ciója az egész főpapságé. A rozsnyói ordas zelotát követni 
fogják a báránybőrbe öltözött farkasok. íme, ide vezetett 
a hires pax jelszó; ime, ilyen az a feldicsért klerikális 
hazafiság! 

No, de nyilnak ám a magyar hazafiak szemei is. A 
sajtó más húrokat penget. A felvilágosult katholikus haza-
fiak is kezdik sokalni a hazafiatlan üzelmeket. . . . Csak 
késő ne legyen ébredésök! 

A biharmegyei nőegylet országos hirre emelkedett. 
A héten tartott 25 éves jubileumán bezzeg volt nagy 
tüntetés a buzgó elnöknő, b. Gerliczyné mellett. Jól teszi, 
buzgólkodjék, csak ne bántsa, ne sértse a protestáns ér-
dekeket. De azzal legyen tisztába, hogy míg apácák ne-
velik a protestáns gyermekeket, addig a protest. érzület 
mindig és erősen sértve lesz s a mostani vezetésbe bele 
nem nyugodhatik. 

Protestáns egyházunkban az Irodalmi Társaság Fel-
hívása és a »Kis Tükör* megjelenése közérdekű irodalmi 
események. 

Az Irodalmi Társáság eleveníteni, fejleszteni akarja 
társulati működését. Nagyon helyesen, mert eddig nagyon 
vontatott, nehézkes tempóban haladt. Szemléje, monográ-
fiái jók, de csak tudományos érdeket keltenek, tudós ér-

deklődése pedig még nem sok embernek van a magyar 
protestáns egyházban. Társadalmi erőteljes tevékenységet 
kell kifejtenie, hogy hivatásának megfeleljen. Bele kell 
vegyülnie a jelenkor egyháztársadalmi, valláserkölcsi és 
egyházpotitikai életbe. Elvi és eszmei tájékozást kell nyúj-
tania a kort mozgató, a nagy közönséget érdeklő törek-
vésekről. Le kell szállania tudományos magaslatáról a 
néphez, a tudományos ismeretek népszerűsítéséhez. Ez 
irányban a társaság elnöke és titkára érdekes »Felhívás*-t 
bocsátott ki, melyet nem tudunk eléggé figyelmébe aján-
lani a közügyek iránt érdeklődő közönségnek. 

Megjelent a »Kis Tükör«, a népies időszaki sajtó ez 
első fecskéje. Mit ér ? hogy mutat ? azt mondja el más, 
illetékesebb. Én csak azt konstatálom, hogy a hol csak 
látták, mindenütt rokonszenvesen fogadták. Vajha minél 
szélesebb körben terjesztené az evangéliumi világosságot 
és keresztyén hit buzgóságot! 

Dr. Rusticus. 

Irodalmi társaságunk köréből. 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság elnöke és 

titkára következő nagy fontosságú »Felhívás«-t küldötték 
szét a »Protestáns Szemle« ez évi I. füzetével a társulat 
tagjaihoz: 

»A < Magyar Protestáns Irodalmi Társaság* megala-
kulásának immár hetedik évébe lép és kiadványai a jelen 
évvel az ötödik évfolyamot kezdik meg. Megalakult 700 és 
néhány taggal s ma már ezerkétszáz taggal dicsekedhetik. 
Alaptőkéjében is gyarapodott közel tizezer forinttal. Szel-
lemileg pedig, — úgy véljük, hogy ezt. bátran elmond-
hatjuk, — a mit eddig termelt, nem volt szégyenére sem a. 
szűkebb egyházi, sem az általános hazai irodalomnak. 
Külső terjedelemben, ivszámokban is eleget nyújtott; tar-
talomban pedig, azt hiszszük, sok becses anyagot szolgál-
tatott egyháztörténelmünkhöz és gazdagította theologiai 
irodalmunkat. 

De a míg e tényekre, talán az ellenmondás kihí-
vása nélkül, bátran hivatkozhatunk és a legnagyobb elis-
meréssel szólhatunk a Társaság ügvbuzgó tagjairól s iro-
dalmi működésében őt támogató munkatársairól: addig 
másfelől arról is bizonyságot kell tennünk, hogy még 
mindig nem lüktet a Társaságban oly életelevenség és 
erő. mint a minő tőle igazán elvárható és hozzá méltó 
volna akár mint magyar, akár mint protestáns, akár 
pedig mint irodalmi társasághoz. 

És, hogy e legutóbbin kezdjük, fájdalommal kell fel-
említenünk azt, a mit különben rajtunk kivül sokan érez-
nek, hogy még tulajdonképen nincsen társasági életünk. 
Választmányunk szervezeténél fogva. — tekintettel a két-
szeres számban levő vidéki választmányi tagokra, a kiket 
alig' tudunk egy esztendőben egyszer csak kisebb számban 
is egy-egy választmányi gyűlésen tisztelni, — alig képes 
egy-egy gyűlést tartani, a mikor legalább a választmányi 
tagok egymással való közvetlen, személyes érintkezése 
hozhatna létre közelebbi kapcsolatot egymás között s 
adhatna egyik a másiknak tevékenységre való erőt és 
czéljaink megvalósíthatásához való eszmét. Javasolnunk 
kell tehát, hogy a legközelebbi közgyűlés vagy hatalmazza 
fel a választmánynak fővárosi tagjait a Társaság egész 
ügykezelésére, tekintet nélkül arra. hogy a gyűléseken meg-



jelennek-e a vidéki tagok is, vagy ha ezeknek megjele-
nését is kívánja, akkor gondoskodnia kell részükre leg-
alább az útiköltségek megtérítéséről. Véleményünk szerint 
azonban a Társaságba sokkal nagyobb elevenséget öntene 
s az iránta való érdeklődést is sokkal inkább fokozná az, 
ha a választmánynak vidéki tagjai lakóhelyeiken a Társa-
ság megbizásából egyes fiók-egyleteket alakítanának a 
vidéki érdekeltség bevonásával. Tagokat gyüjtenének, helyi 
bizottságokat alakítanának, ezek támogatásával összejöve-
teleket, felolvasásokat tartanának s a protestáns össze-
tartozást erősítenék. Hiveink a legeslegtöbb helyen alig 
érzik egyébben protestáns voltukat és protestáns közössé-
güket, mint hogy egy protestáns templomba járnak és 
az egyháznak adót fizetnek s itt- ott egy-egy iskolát tarta-
nak fenn közáldozattal. Nem kicsinyeljük—távol legyen! — 
az igehirdetés összetartó kapcsát, sőt ezt a legerősebbnek 
tartjuk és épen ebből a szempontból óhajtanánk, hogy 
az ige ne csak egy-egy vasárnapi és ünnepi istenitisz-
teleten és ne csak egyházi beszéd formájában, hanem 
többször és mindenféle előadások és felolvasások alak-
jában is hirdettessék s a szellemi közösség igv is erősbít-
tessék. A kisebb helyek, vidéki városok közönsége már 
a gyakoribb érintkezésnél fogva is sokkal inkább egye-
síthető, mint például a főváros egymással alig érintkező 
publikuma. Ezek a fiók-egyletek aztán szerves összekötte-
tésben állanának a központi választmánynyal, ennek élő 
és éltető organumai volnának széles e hazában. 

A Társaság »társasági jellegét*, a tagok érintkezé-
sét jelentékenyen előmozdítaná a fővárosban egy protes-
táns »Otthon*-nak, társulati helyiségnek vagy háznak 
a berendezése, a hol a Társaság tagjai konventi s egyéb 
gyűlések stb. alkalmával találkozhatnának, az ott hiva-
talos órákat tartó titkárral érintkezhetnének ; a hol olvasó-
termeknek, könyvtárhelyiségnek kellene lenni és a hol 
mindenféle összejövetelt, felolvasást lehetne tartani. A sze-
mélyes érintkezés nagy hatását senki sem tagadhatja s 
épen ezért, ha Társaság akarunk lenni, akarnunk kell 
azokat a szociális eszközöket is, a melyek alkalmasok a 
társasági élet előmozdítására. 

Ennek a célnak óhajtanánk szolgálni azzal a ja-
vaslatunkkal is, hogy kívánatos volna, hogy az eddig csak 
évnegyedenként megjelenő Protestáns Szemle változtat-
tassék át havi folyóirattá, akként, hogy évenként 10 füzet 
jelenjék meg belőle (julius és augusztusban nem). így leg-
alább szellemileg többször érintkezhetnénk tagjainkkal: 
a nagyobb aktuális kérdésekkel is inkább foglalkozhatnánk, 
mert a jelen rohanó időben már sok kérdés el is veszí-
tette aktuálitását akkorára, mire egy-egy negyed évben 
megjelenik a Szemle. És bár kétségtelenül nagyon fontos 
egyházi multunk derítgetése is, és nem kisebb fontosságú 
egy-egy tbeologiai tanulmány közrebocsátása; üe úgy 
érezzük, hogy közönségünket a nagyobb egyházpolitikai, 
egyházkormányzati és egyháztársadalmi kérdések tanul-
mányszerű fejtegetésével közvetlenebbül belevihetnénk az 
egyházi élet iránt való érdeklődésbe s mi magunk is 
inkább a jelenben élvén, a jelennek tehetnénk esetleg 
nem kicsinylendő szolgálatot. Monográfiáink közé is fel 
kellene venni — vegyesen a hazai egyház történelem mű-
velésével — a külföldi népszerűbb, de azért tudományos 
theologiai, társadalomtudományi stb. müveket. A jelen nagy 
társadalmi és vallási kérdései méltók mindenesetre nem-
csak a megismerésre, hanem hazai egyháztársadalmi mun-
kásságunk irányítására is. 

A népies iratok megindítása és azok kolportagea 
immár elodázhatatlan nagy kötelességünk. A közgyűlés 
ránk is szabta; de teljesíteni még e pillanatig nem tudtuk. 
Társaságunk két kiváló tagja (dr. Szabó Aladár és 

dr. Kecskeméthv István) jeles próbát tett e téren, ezt a 
vállalatot kellene egyelőre támogatnunk és illetőleg szer-
ves összefüggésbe hoznunk Társaságunkkal, felkérvén és 
megbízván őket a szerkesztéssel, mert egy ember physikai 
erejét és idejét meghaladó munka ezek szerkesztésének is 
a reábizása. 

Ezek volnának, tisztelt tagtársak, javaslataink, melye-
ket ily alakban és ily módon azért közlünk, hogy mél-
tóztassanak ezek felett gondolkozni, magánúton és iro-
dalmilag a heti sajtó útján megbeszélni. Nekünk kedves 
kötelességünk lesz e javaslatokat s azok életbeléptethetési 
módját részletesen kidolgozni, a választmány elé terjesz-
teni s a közgyűléstől ezekre nézve határozatot kérni; de 
addig is előre tájékoztatni kívántuk a t. tagtársakat, hogy 
nekünk őszinte törekvésünk minden kínálkozó módon 
Társaságunkat fejleszteni és életerőssé tenni. 

De törekvésünk a tisztelt tagtársaknak a támo-
gatása nélkül hiábavaló volna. Társaságunknak feltétlenül 
szüksége van arra, hogy minden egyes tagja élő tag is 
legyen; mindenki a maga körében fejtsen ki munkát 
a Társaság érdekében. Megdöbbentők a hátralékok, melyek 
már a legközelebbi (1892.) év hátralékaival együtt a 
3000 frtot meghaladják. Egy nyolcz-tizezer forintos bud-
getnél ez rendkívül nagy összeg, úgy, hogy ha ez az 
állapot a tagok közönyössége folytán még csak egy 
esztendeig is igy tart, a pénzügyi egyensúly alig lesz 
fentartható. Már pedig ha valaha volt, úgy ma 
tízszeresen nagyobb szükségünk van társu-
lásra és erőteljes, protestáns szellemű mun-
kásságra. Ehhez azonban anyagi erő is kellvén, lehe-
tetlen lesz munkát kifejtenünk, ha a tagok egy része 
még legkisebb anyagi kötelezettségének sem tesz eleget. 

Tisztelettel kérjük tehát fel a hátralékban levőket, 
hogy mielőbb küldjék be tagsági díjaikat. 

De kérjük a többi t. tagtársainkat is, hogy folyó 
évi díjaikat is legyenek kegyesek lehetőleg idejében be-
küldeni. Mert részint a hátralékok, természetesen legelső 
sorban ezek, részint pedig a megkésetten beküldött tag-
díjak okozzák, hogy a mult évi folyó számláról a folyó év 
terhére többi mint 2000 frt kifizetetlen számla jött át. 

A tagdíjak pontos beküldésén kívül azonban szük-
sége van Társaságunknak arra is, hogy mindenik tag 
igyekezzék még legalább egy tagot megnyerni 
a Társaságnak. Előkelő protestáns uraink közül is 
még tömérdeken hiányoznak körünkből. írásbeli felszólí-
tásokat hiában küldünk innen hozzájuk, — ma már 
annyiféle egyleti és társasági felhívásokkal zaklatják az 
embereket, hogy egy-egy társaságba váló belépésre csakis 
személyes rábeszélés, megkérés és felszólítás mellett hajlan-
dók. Személyes összeköttetéseiket használják fel 
tehát a tisztelt tagtársak, hogy ügyünknek minél 
többeket megnyerjenek. Mert ha tagjaink száma nem 
gyarapszik, akkor csak fogy és általában mi protestán-
sok, mihelyt nem a legerősebbek vagyunk, azonnal a 
leggyengébbek leszünk. Ez a történet nagy tanulsága. 
Nekünk a legerősebbeknek kell lennünk és azokká lehe-
tünk. ha annyi becses szunyadó erőnket felébresztjük, 
kifejtjük s ez ébresztés és kifejtés munkájában mindenki 
a maga körében részt vesz. 

Nekünk igazán társaságnak kell lennünk; társas 
életnek kell bennünk lüktetni; személyes és szellemi 
érintkezés által Össze kell mindenütt forranunk. hogy 
erőinket egyesítsük, ha kell, védelemre, ha kell, becsü-
letes harczra. «Magyarok» és «protestánsok* azok úgyis 
vagyunk; de gyenge bennünk a társulati szellem, pedig 
nagy dolgokat csak társulati úton, egyesített erőkkel 
érhetünk el. 



Az uj év vigyen közelebb czéljainkhoz s ugy áldjon 
meg mindnyájunkat az Ur, a hogyan mi mindnyájan 
igyekezünk a reánk bizott munkát végezni és törek-
szünk az elénk tűzött magas czélok után!« 

Eddig a Felhivás, melynek a Társaság belterjesebb 
működésére célzó nemes intencióját bizonyára minden 
társulati tag helyeselni fogja. Nagy szükség van rá. Mi 
örömmel és helyesléssel üdvözöljük a Felhívásban meg-
pendített reform-eszméket, melyek közül főleg kettőt, a 
Szemlének havi folyóirattá tételét és a »Köszörű« cimü 
népies iratkák segélyezését könnyű szerrel kivihetőnek is 
tartunk. A többiek sem ütköznek legyőzhetetlen nehéz-
ségekbe, mihelyt a Társaság tagjai több buzgóságot fejte-
nek ki az egyesület érdekében. Ép ezért készséggel meg-
nyitjuk Lapunk hasábjait a tett javaslatok megvitatása 
végett, bizalommal fölkérve a nemes közügy iránt érdek-
lődőket, hogy észrevételeiket minél előbb megtenni szíves-
kedjenek. Szerk. 

RÉGISÉGEK. 
Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 

(Folytatás.) 

III. Alvinczi Péter külföldi iskoláztatása 1599 — 1602. Pareus 
Dávid. »De bonis operibus.« 

Alvinczi Péter külföldi tartózkodását illetőleg, Bod Pé-
ter azt irja, hogy »Isten neki arra utat mutatván, kétszer 
ment az idegen országi akadémiákra a tanulásért, látásért, 
hallásért, Olaszországba, Helvéciába, Németországbac.1 

Azon helyek közül azonban, hol külföldön tartózkodott, 
csakis két helyet tudunk, úgymint Wittenberget és Heidel-
berget. 

Wittenberget Luther ottani működése s föllépése 
tette világhírűvé; de nem kevésbé nevezetes lett Heidel-
berg ís. A wittenbergi egyetemet bölcs Fridrik, szász 
választófejedelem alapította 1502-ben. Tanárai augusztinus 
barátok voltak s igv foglalt ott helyet, rendfőnöke aján-
latára, Luther Márton is, kinek előadásai már 1517. októ-
ber 31-ike előtt is, emeltek az egyetem tekintélyét. Midőn 
pedig Luther Tetzel János és a bünbocsánat-árulás ellen 
kikelt: Európa minden részéből özönlöttek oda a tanulók. 
Magyarok már 1521-ben tanultak a wittenbergi egyetemen; 
sőt biztosan állítható, hogy a magyarországi reformátusok 
majdnem mindannyian tanultak Wittenbergben, De tanul 
tak főranguak is, pl. Eszterházy Tamás, Bánffy György és 
Ferencz. Bánffy Ferenczet 1587-ben s Thurzó Imre grófot 
1617-ben az egyetem rektorává választották stb. A magya-
rokat nagy előzékenységgel fogadták és többféle támoga-
tásban részesítették. Különösen Melanchthon. 

A magyarok, más nemzetbeliek példájára, 1546-ban 
külön társulatot alakítottak itt, s azt 1555-ben újból szer-
vezték; alapszabályait 1571-ben az egyetem rektora által 
is megerősítették. Ez alapszabályok a társulat tagjait a 
vallásos buzgalomra, szorgalmas és erényes életre, a kihágá-
sok s bűntények elkerülésére kötelezik; sőt még azt is 
megszabják, hogy a társulat tagjai, komoly, hosszú és 
egyszerű magyarviseletben járjanak; a ki nem pirulna 

1 Bod Péter »Magyar Athenás.* 5. lap. 

más nemzetbeli ruhát venni fel, azt első izben meginteni, 
s ha ez nem használna, a társulatból kizárni rendelék. 

A társulat kormányzására évenkint seniort válasz-
tottak, ki felettök birói hatóságot is gyakorolt s vezette 
gyűléseiket is, melyeken nemcsak közös érdekeikről tanács-
koztak, hanem tudományos kérdésekről is vitatkoztak. 
1568-tól kezdve a belépő tagokkal hitvallást tétettek, mely 
Luther tanait az antitrinitáriusok ellen hangsúlyozta. 

A társulatnak pénztára is volt, mely részint a belépő 
tagok illetékeiből, részint a hazából érkező adományokból 
gyarapodott. E pénztárból a szegény s beteg tanulókat, 
a hazába visszatérőket segélyezték, a felmerülő közös ki-
adásokat fedezték, a tanárokat ajándékozták; sőt lakomá-
kat is rendezték. Volt könyvtáruk is, mely részint a közös 
pénztárból gyarapodott vásárlás utján, mint 1576-ban; 
részint végrendeleti hagyományokból, mint péld. 1590-ben, 
midőn Váradi Mihály halálával annak könyveit örökölte.1 

A magyar ifjak Wittenbergben részint saját költ-
ségükön. részint egyes városok és pártfogók költségén 
tanultak s hihetőleg igy tanult itt maga Alvinczi Péter is, 
a Nagy-Várad költségén2 midőn 1598-ban igy irta be 
magát a wittenbergi magyar tanulók anyakönyvébe: Petrus 
Pastoris Alvintzy.3 

Meddig és mily körülmények között élt Alvinczi 
Péter Wittenbergben, nem tudjuk megmondani. Hihető, 
hogy a tulbuzgó lutheránizmus miatt nem soká maradt 
ott; ugyanis a Formula Concordiae alá nem irása miatt 
1592-ben, 25 magyar ifjút fejedelmi parancscsal száműz-
tek Wittenbergből, s ettől fogva ifjaink gyérebben mentek 
oda, hanem inkább Heidelbergbe. 

Alvinczink is meglátogatta Heidelberget, a hol is 
1600. julius 29-én Turi Györgygye\ együtt irja be magát 
az egyetem anyakönyvébe. Aláírásuk a következő: Geor-
gius Thurius, Petrus P. Álvincinus.4 

A lieidelbergi egyetemet, a lovagias, nagylelkű és 
jámbor í. Rupert, pfalczi választó fejedelem alapította és 
a párizsi egyetem mintájára négy fakultással szerveztette. 
A megnyitás utáni első évben, 1386-ban benne még csak 
öt; de már az ezt követő években, csak a philosophiai 
fakultáson két rendes tanár és hat szabad művészeti magi-
ster tanított. A tanulók száma 1386-ban 500-ra; az alapító 
Rupert haláláig — 1390-ig — 1050-re szaporodott. Az 
egyetemnek saját körében törvényhozói és végrehajtói 
hatalma is volt. A tanulókat kosztoló polgárok némi anyagi 
kedvezményekben is részesültek. II. Rupert választó alatt 
(1390—1398.) a tanárok dézma- és vámilletékekből határo-
zott fizetést húztak. Ekkor keletkeztek az úgynevezett 
Bursák, melyekben bizonyos meghatározott számú s leg-
inkébb a szabad művészeti fakultáshoz tartozó tanulók 
mestereik felügyelete alatt társas lakás és étkezés javadal-
maiban részesültek. Heidelbergben négy ilyen Bursa volt. 
111. Rupert, 1398—1410., mint császár 1. Rupert, szintén 
nagy pártfogója volt a heidelbergi egyetemnek. 

A XV. század vége felé a klasszikai műveltség erős 
melegágya volt a hedelbergi egyetem. II, Fridrik és Ottó 
Henrik választók alatt pedig ide is behatolt a reformáció. 
1556-ban Melanchthon részvétele mellett újból szervez-
tetett az egyetem. III. Frigyes választó Olevianus, JJrsi-

1 Franki Vilmos »A hazai és külföldi iskolázás a XVI. század-
ban.« 288—318. lap. 

2 Hihető ez onnan; mert Nagy-Váradon a wittenbergi egye-
temi magyar tanulók javára 1593-ban 43 tallért gyűjtöttek. Franki 
idézett műve 292. lap. 

3 »Liber Bursae wittenbergicae.* A debreczeni ref. főiskola 
könyvtárában 

4 Szeremlei József »A heigelbergi egyetem és könyvtára törté-
netéből.* Sárospataki füzetek, 1862. évfolyam, 561. lap. 



nus, TremelUus és Boguin helvét hitvallású tudósokkal 
tölté be az egyetemi tanszékeket s bevitte birtokaiba a 
genfi egyházi szervezetet is. Az ő rendeletére készítették 
1562-ben Olevianus Gáspár és Ursinus Zakariás a Heidel-
bergi Katekhizmust, mely nálunk is bevétetett symbolikus 
könyvül. Fia, VI. Lajos választó épen olyan ellensége 
lett a kálvinizmusnak, a minő barátja volt annak az ő 
atyja. János Kázmér alatt 1584-től, ismét a kálvinizmus 
jutott uralomra. Ennek utódai, IV. és V. Frigyes alatt 
aranykorát érte a heidelbergi egyetem, hogy a fehérhegyi 
csata után, 1622. csakhamar ismét enyészet szélére 
jusson. E rövid aranykorban Pareus Dávid, Tossanus 
Pál, Scultetus Ábrahám, Sóim, Periscus, Stenius Grute-
rus, Melissus tanárok tündököltek a heidelbergi egye-
temen.1 

Ezek között Pareusnak igen nagy befolyása volt a 
magyar tanulókra, kik közül Bethlen Gábor fejedelem 
többeket taníttatott ott, mint ez a nevezett tudósnak a 
fejedelemhez intézett leveleiből kitetszik. Méltó, hogy e 
jeles magyarbarátról kissé bővebben szóljunk. 

Pareus Dávid 1534. december 30. Felső-Szilézíá-
ban, Frankensteinban született; atyja, Wangler János, ott 
tanácsos (ülnök) volt. Elsőben gyógyszerésznek, aztán 
cipésznek szánták s végre is — kemény mostoha anyja 
ellenére, — 1564 —1566-ig Melanchthon egy tanítványá-
nál, Schilling Kristófnál tanult, Hirschbergen. Itt aztán 
német nevét (Wange = xapsta — xapeto?) Pareusra vál-
toztatta. Itt kedvelte meg a régi nyelveket és a versírást. 
Tanítóját innen az ambergi gimnáziumba követte. Innen 
Heidelbergbe ment 1562-ben az egyetemre. Theologiai 
tanulmányait befejezvén, 1571-ben schlettenbachi prédi-
kátor lett Weisenburg mellett; aztán a heidelbergi peda-
gogiumban tanító. 1573-ban újra prédikátor lett Hemsbach-
ban a Bergstrassén; de Lajos választó — mint kálvinistát 
elűzte 1576-ban. Most Kázmér János pfalz-gróf'hoz mene-
kült — 111. Frigyes kisebbik fiához, ki előbb Oggersheim-
ban, majd 1580-ban Witzingenben alkalmazta lelkészül. 
Kázmér János — mint unokaöcscsének, IV. Frigyesnek 
a gyámja — visszaállítván 111. Frigyes intézményeit, 
1584-ben Heidelbergbe hivta Pareust, hol aztán haláláig 
— 38 éven át — lakott. Az első 14 év alatt, mint a 
Sapientia-Kollégium elöljárója, az egykori augusztinus 
kolostorban berendezett alamnium és semináriumban mű-
ködött. Ugyanitt 1598-óta, mint a theologia tanára első-
ben az ó-testamentom; 1603-óta, mint az uj-testamentom 
magyarázója és primarius professor. 1587-ben az úgy-
nevezett neustadti Biblián dolgozott, mely a Luther-féle 
biblia-fordításnak ujabb adalékokkal, jegyzetekkel és fejezet-
feliratokkal való kiadása volt. Ezért megtámadták a túl-
buzgó lutheránus tbeologusok, különösen Andrea Jakab, 
mi csak a neustadti Biblia elterjedését mozdította elő. 
A sapientia-kollégiumból az egyetemre menvén át, 1598. 
munkássága tetőpontját érte el; sok külföldi, különösen 
magyarok, lengyelek, franciák és németalföldiek keresték 
felolvasásait és konviktusát, melyet a Várhegy alatt 
> Pareanum* név alatt rendezett be. Pareus tudori pro-
móciója ünnepén, 1593-ban, a krippto-kálvinizmus miatt 
Szászországból kiűzött filippisták (Melanchthon Filep köve-
tői) s az ifjú IV. Frigyes választó is részt vett. E 
választó az 1594-iki birodalmi gyűlésen azon munkált, 
hogy a kálvinista és lutherista érdekeket s fejedelmeket 
kibékítve, a protestantizmust egy szilárd hatalommá tegyék 
Németországon. Fejedelme ezen irenikus (kibékítő) terveit 

1 Szeremlei József »Közlemények a heidelbergi egyetem és 
könyvtára történetéből.* Sárospataki füzetek 1862. folyam 452— 
567. lap. 

lehetőleg követte Pareus is, kit fejedelme már 1562-ben 
a fejedelmi konzistoriumba is fölvett. Ily irenikus tenden-
ciájú több theologiai munkája. 1604-ben azon fáradozott, 
hogy a kálvinista tannak az ó-lutheri tannal való rokon-
ságát bebizonyítsa. 1615-ben — V. Frigyes alatt — egy 
zsinatot óhajtott tartatni, melyet a protestantizmus egye-
sítése céljából az angol-, vagy a dán király hivott volna 
össze, s a melyen a német fejedelmek is megjelentek 
volna. E célból könyvet is irt,1 melyben az egyesülésre, 
a kiindulási alapul az ágostai konfessiót ajánlotta. Az 
egyesülésből semmi sem lett; a fehérhegyi csata elveszett 
(1620. november 8.) s 1621. január 29-ikén V. Frigyes 
pfalzi választóra kimondá II. Ferdinánd császár a biro-
dalmi átkot: 1621. őszén bevonult bajor Miksa FelsŐ-
Pfalzba, a spanyol sereg Alsó-Pfalzba és Pareus 1621. szep-
temberben Zweibrückenbe futott Amweilerbe. 1622. január-
ban már beteg volt és fiához vonta magát, ki Neustadtban 
(am Hardt) a kasimirium igazgatója volt. Itt egy végren-
deletet tett, melyben hitéről is vallást teszen. Ebben elveti 
Krisztus testének mindenütt jelenvalóságát és annak szájjal 
való élvezését, reményét fejezi ki az egyház jövendőbeli 
egysége és győzedelme felett s fájdalmának ad kifejezést 
a Németalföldön és Németországon újra éledezni kezdő 
pelagianizmus felett. Végül Heidelbergben, az ő kedves 
»Pareanumában« óhajtván meghalni, felhasználta az utolsó 
harci szerencsét, melyben V. Frigyest gróf Mausfeld része-
síté: visszatért Heidelbergbe. És itt 1622. julius 9-ikén. 
pünkösd első napján, a Szent-Lélekegyházban, a választó 
fejedelemmel s az egész közönséggel részt vett az urvacso-
rában s azután lefeküdt, hogy meghaljon. Meghalt, barátit 
s magát vigasztalva, 1622. junius 15-ikén.2 

Ilyen ember volt Heidelbergben Alvinczi Péter 
tanára, mondhatni példányképei A miként Pareus a 
protestáns felekezetek kibékítésében és szoros uniójában 
látta a protestantizmus biztosságát Németországon: épen 
ugy a magyar protestáns felekezetek egyesülésében látta 
a legbiztosabb védfalat a katholicizmussal szemben Alvinczi 
Péter is, és ennek létesítésén fáradozott a maga köré-
ben, s ebben látta a magyar nemzet biztosságának erös 
várát is. 

Azon szives viszonyból, melyben Pareus és Alvinczi 
későbben is állottak, lehet következtetnünk, hogy Alvinczi 
Pareusnak jó indulatában részesült és hihetőleg az ő 
»Pareanumában« lakott Heidelbergben, több magyar tár-
sával együtt. A közöttük ekkor fennállott szives viszonyra 
Pareus még 1611-ben is hivatkozik.3 

Pareus ugyanis a magyar tanulókat kiválóan sze-
rette; értekezéseiket, (1599—1609) — habár kivonatosan 
is — a más nemzetbeliekével együtt, kiadta. Egy kiad-
ványában, mely »Dávid is Parei collegiorum theologicorum 
. . . decuria una . . . Heidelbergae . . . 1611címet visel, 
egyenesen a magyarországi orthodox egyházak esperesei-
nek és pásztorainak van ajánlva. 

E könyvben az Alvinczi Péter értekezése ezen címet 
viseli: De bonis operibus. Elsőben is indokolja, hogy 
miért értekezik e tárgyról. Elmondja nevezetesen, hogy 
előtte legközelebbről, 1601. január 24-ikén, Thuri György 
De lege Dei értekezett. Minthogy pedig az Isten törvénye 

1 Pareus idézett műve eme címet viseli: Irenikum sive de 
unione et synodo evangelicorum concilianda, liber votivus paci 
eclesiae et desideriis pacificorum dicatus. Heidelberg, 1615. Németül 
kijött Frankfurtban ugyanakkor. 4-rét. 

2 Henke: lieal-Éncyklopedie für protestantische Theologie 
und Kircbe, von dr. Herzog. 103—108. lapig. 

8 Emerici Katona Ujfalvini »Tractatus de patrum auctoritate* 
előszavában. 

4 Ez a könyv a sárospataki ev. ref. főiskola könyvtárában 
feltalálható. 



a jó cselekedetek szabályozója, mely mindenkinek elébe 
irja, időleges és örök büntetésekkel való fenyegetés mellett, 
hogy miképen kell Isten előtt helyesen élni: ennélfogva 
helyesen lehet és kell a jó cselekedetekről tárgyalnia. 

A jó cselekedetek isteni rendelet szerint az igaz 
hitből lesznek, az Isten dicsőségére, »ad glóriám Dei.« 
A római katholikusokkal szemben azt mondja, hogy szük-
ségesek ugyan a jó cselekedetek, de nem azért, mert 
megigazulásunk érdemlő eszközei volnának, hanem a 
következő okokból: 1. Mivel az isteni rendelet által köte-
lezve vagyunk mind annak teljesítésére, ami Isten dicső-
ségét mozdítja elő. 2. Mivel illő, hogy irántunk való 
kegyelmességeért neki kedveskedjünk. 3. Mivel a kegyes 
gyakorlat erősíti hitünket. 

A jó cselekedeteket isteni segedelem nélkül — mondja 
Alvinczi — senki véghez nem viheti; maga Isten kezdi 
és viszi véghez azokat: mert ő tökéletes, mi pedig töké-
letlenek és sok hibával szeplősítettek vagyunk. Ezért 
bevégzetlen és hibás az életben minden, és ezért nem 
tehetünk eleget Istennek, s jó tetteink magukban ezért 
nem tetszhetnek neki. Tetszenek azonban jó tetteink a 
Krisztusban, a kiben mi magunk is tetszünk Istennek. 

.ló tetteink tehát meg nem igazítanak bennünket és 
magukban véve nem is érdemlenek üdvöt; mert más-
különben Krisztus érdeme nem volna tökéletes és üdve-
zítése nem volna üdvezítés. 

így tehát méltán kárhoztatható, midőn a papok az 
érdemet dicsőítik. Mindazáltal ebből nem az következik, 
hogy megvessük a jó cselekedeteket; sőt inkább az elő-
adott okoknál fogva szükségesnek ítéljük, jóllehet nem 
mint az üdvnek szerző, vagy érdemlő okát. S eszerint 
rágalmazók azok, kik azzal vádolják az evangélikusokat, 
hogy a jó cselekedetek gyakorlásától elvonják az embereket. 

Végül tizenöt kérdésben levonja a JcorollariumoJcat, 
vagy következtetéseket. 
(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

NEKROLOG. 

Osváth Imre.* 
1808—1892. 

Olyan jól emlékezem rá, mintha csak tegnap történt 
volna, 1860-ban hogyan énekeltünk mi katholikusok is 
ott a sarlíadi református egyház templomában: 

> Meghalt Széchenyi, 
Sirnak fiai, 
Sir, a ki igaz magyar hazafi!* 
Ami a hazának fájt, fájt az mindig ennek a hajdani 

hajduvárosnak is, mely ott fekszik délfelé az Arany János 
Nagy-Szalontájától. Sarkadra is illik, amit Szalontáról 
énekelgetett Arany János. Jobban már nem ismertethetem. 

De hát azoknak a városoknak, a melyek mindig 
résztvettek a haza bánatában, nincs-e joguk rá, hogy 

* Református papságunk ez egyik Nesztoráról. Áronjaink ez 
egyik legkedvesebb és legtiszteltebb alakjairól nagyon rokonszenves 
visszaemlékezést irt Márki Sándor, a »Nagyvára'd« cimü napilap-
ban, »Sarkad bölcsec cim alatt. A római katholikus szerző és az 
elhunyt derék lelkésztárs iránti tiszteletből ide iktatjuk a szép 
cikket, Szerb. 

könvet kérjenek a hazától, mikor az ő polgáraik sorából 
dől ki egy, a kit siratni annyi az okuk? 

Ünnep másodnapján, mikor sirba viszik már, hallom 
a hirét, hogy december 23-án elhunyt Osváth Imre, sar-
kadi ev. ref. lelkész, a nagyszalontai ev. ref. egyházmegye 
kiérdemült esperese. Egy ember, a ki jóelőre meghagyta, 
hogy koporsója fölött az legyen az emlékbeszéd alapmon-
data: ^Énnekem mind életemben, mind halálomban nyere-
ségem a Krisztus.« (Fii, I., 21.) Egyébb nyereségre soha-
sem törekedett; de épen ezzel lett a nyeresége annak a 
vidéknek, hol működnie kellett. 

Osváth Imre Nagv-Zerinden, Aradvármegyében, 1808. 
május 23-án született, nemes családból, melynek tagjai 
már 1609-ben vitézkedtek Aradmegyében. Apja Osváth 
Péter volt, anyja Virágosy Erzsébet. Az elemi iskolát 
Zerinden. végezte, a hatosztályu gimnáziumot Hódmező-
vásárhelyen s 1826-ban irt alá a debreczeni főiskola 
törvényeinek. Ötven esztendő múlva 131 tanulótársa közül 
már csak 18-ad magával ülhette meg ennek az esemény-
nek emlékét. 

A bölcsészeti és hittani tanfolyamot elvégezvén, 
akadémiai promócióra vagyis rektoriára a bihari Tépére 
küldték, honnan három esztendő múlva, a kápláni vizs-
gálat letétele után külföldi egyetemekre indult, Azonban 
alig töltött Bécsben félévet, az a megtiszteltetés érte, hogy 
a debreczeniek káplánul hittak meg Budai Ézsaiás, debre-
czeni püspök mellé. Az az egy esztendő, melyet a nagy-
hírű tudós mellett tölthetett, még jobban kifejtette azt 
az erős történeti érzéket, mely őt mindhalálig jellemezte. 

Öregedni kezdő szüleinek kérésére hallgatva. 1836. 
elfogadta a szalontai káplánságot Balogh Péter, a későbbi 
szuperintendens mellett, 1837-ben pedig kötegyámi rendes 
lelkészszé szentelte fel Budai Ézsaiás. 

Megházasodott s 12 esztendőt töltött Biharvármegyé-
nek ebben a csöndes kis falujában. A szabadságharc idejében 
szónoklatokkal buzdította hiveit. A hogy ő maga beszélte, 
Arany Jánosnál ekkor találkozott először Petőfivel, majd 
megismerkedett Sárosy Gyulával és Táncsicscsal is, ki a 
világosi fegyverletétel után bujdokolva, az ő erdőgvaraki 
tanyáján négy hónapig rejtőzött, mint béres gazda. Gróf Tho-
roczkayt és gróf Kornisst is ő mentette meg a oroszok 
üldözései elől. 

1849. augusztus 20-án, épen az oroszok ottlétekor, 
elhunyt Sarkad ref. papja, Veress Ferencz, s alig temette 
őt el, Zay János, katholikus plébános, kivel imént még 
versenyezve buzdította hiveit a szabadságharcra, a sarka-
diak Osváth Imrét választották meg rendes lelkészül. Öt 
év múlva elvesztette feleségét, Fónagy Erzsébetet s nagy-
számú családjával teljesen elhagyatottnak kellett volna 
éreznie magát, ha minden idejét igénybe nem veszi egyház-
községe, melynek felvirágoztatásán szívvel-lélekkel műkö-
dött. 1857-ben újra fedette a sarkadiak ref. templomának 
szép sugár tornyát, melyre büszkék voltak a sarkadiak. 
mert a hogy mondogatták, annak csak »Linzben volt a 
párja, azt is megütötte az istennyila«. Számos uj iskola-
épületet emeltetett, a régieket kijavíttatta stb. A protes-
tánsok ügyében kiadott pátens által keltett mozgalomban 
a jelesebb szereplők közé tartozott. Gyakran érintkezett 
a Tisza-családdal s hozzá fiai tisztelet fűzte Tisza Kálmánt 
és Lajost, kiknek anyját, gróf Teleki Juliannát is ő és 
a két Révészt temette. 

A pátens idejét követő nemzeti felbuzdulásban mint 
egy nagy református község papja, ő is bőven kivette a 
részét s lelkes és szép szónoklatai által, melyek nyomta-
tásban is megjelentek, magára vonta a nagyváradi kerületi 
törvényszék figyelmét is, mely lázítás cimén egyszer el 
is fogatta. 



Hiviere súlyos anyagi megpróbáltatást mért az 
1863. évi aszály, mely után a sarkadi plébánossal, Püspökv 
Alajossal együtt takarékmagtár felállításán munkálkodott. 
Mikor pedig 1866. május elsején leégett a szép refor-
mátus templom s a város egy része, országszerte ada-
kozásra szólította fel a magyarságot s oly sikerrel, hogy 
a paplak udvarán összetákolt szinből, hol szivrebatő 
imáival és beszédeivel nem egyszer ríkatta meg biveit., 
1868. szeptember 25-én már a tetővel ellátott, restaurált 
templomban folytathatta papi teendőit, 1880. junius 20-án 
pedig már a régihez hasonló módon újra fölépített toronyra 
is föltétethette a gombot és a csillagot. 

Osváth Imrének, Püspökv Alajos plébánosnak, Márki 
János tiszttartónak, Trajánovics Ágoston gyógyszerész-
nek és Szacsvay Elek főjegyzőnek, leginkább pedig a 
józaneszü s a jó tanácsra most már szivesebben hajló 
népnek az érdeme, hogy a nagy tűzvészen okulva, Sarkad 
mintegy újra született. Azelőtt öt-hat cserepes ház volt az 
egész városban, most egész utcasorok vannak cserepes 
házakból; divatba jött a tüz-, jég- és viz ellen való biz-
tosítás, az életbiztosítás, társulatok, kaszinó és olvasó-
körök alakítása, padlók, sőt ujabban kövezet lerakása, 
néhány útvonalat megjavítottak, takarékpénztárt, felsőbb 
népiskolát állítottak, gépek és modern gazdasági eszközök 
divatba jöttek s mióta megnyílt a vasút és megtörtént 
a tagosítás, a miben nem csekély érdemük van a meg-
nevezetteknek, azóta valóban uj és egészségesebb élet-
irányt köveinek a sarkadiak, kik a földművelésen kivül 
most már iparral és kerekedéssel is kezdenek foglalkozni. 

S nincs mozgalom, melyben a vezérek közt ott ne 
látnók Osváth Imrét, ezt a galambősz, szép embert, a kit 
az élet annyi súlyos csapása közt sem hagyott el lelké-
nek örökös derűje, s a ki mindenütt jó példával, jó ta-
nácscsal járt elől, hogy kényelemre hajló magyar hiveit 
haladásra, kitartásra serkentse. S a városból, mely a hat-
vanas években betyárságáról volt nevezetes, a legderekabb 
alföldi mezővárosok egyike lett, mely megszerezte már 
haladásának biztos föltételeit. Senkitől sem követelhetni, 
hogy számon tartsa a közkatonákat; de »tiszteljétek a 
közkatonákat! Nagyobbak ők, mint a hadvezéreké Erős 
községek alkotják az erős Magyarországot s hálát érde-
melnek azok az egyszerű emberek, kik hirrel, névvel sem 
törődve, önzetlenül s nagy tűzzel, odaadó lélekkel teljesí-
tik föladatukat. 

Egyébiránt Osváth Imre nevét széles körökben ös-
merték; 15 évig alesperese, 18 év óta főesperese volt a 
szalontai egyházmegyének, a debreczeni theoligia vizsgáló-
bizottságnak tagja s a tiszántúli egyházkerületi gyűlések-
nek és az egyetemes zsinatnak tisztelt alakja; tavaly még 
megjelenésével nagy tiszteletet és feltűnést keltett a ref. 
zsinaton, hol mint a református papság Nesztorát, gyer-
mekei tisztelettel környezték. Tagja volt Biharmegye és 
Sarkad városa képviselő testületének is. 

Márki Sándor. 

IRODALOM. 
** Orációk és halotti beszédek Irta néhai Révész 

Bálint, sajtó alá rendezte és kiadta Csiky Lajos, theol. 
akadémiai tanár. III. kötet. Debreczen, 1892. ára 2 frt 
10 kr. — Temetési beszédek gyűjteménye, összegyűjtve 
a nagynevű prédikátor és püspök irodalmi hagyatékából. 
A 279 lapra terjedő kötetben van hét oráció, köztük a 
szoboszlai Pap István és gróf Teleki László fölött elmon-
dottak ; 25 halotti beszéd, különböző korú és rendű férfiak 

és nők fölött elmondva. Révésznek közönségünk által jól 
ismert, fényes tulajdonságai eme gyűjteményben is fel-
felcsillannak, de egyszersmind gyengébb oldalai is fel-
ismerhetők. A kiadó a beszédeken csak annyi változtatást 
tett, hogy a Debreczenben és vidékén szokásos, úgyneve-
zett életiratot és alkalmazást nagyobb részt kihagyta 
belőlök. mert annyira telve vannak azok csak az elhunytra 
és családjára vonatkozó egyéni vonásokkal, hogy más 
esetekben nem igen volnának használhatók. Csak az 
oráciőkban tért el ettől a helyes elvtől, hogy mégis egy 
pár példát nyújtson az áldott emlékű szerző temetési 
modorára. Ez az ujabb kötet is a kiadónál, Csiky Lajos-
nál szerezhető meg, Debreczenben. Ajánljuk a lelkésztársak 
figyelmébe. 

** Kérelem. Tisztelettel felkérem mindazon urakat, 
kiknek a Jancsó Sándor és Nagy Károly »Kálvin« cimü 
munkájára előfizetési felhívást küldöttem, hogy azt rövid 
időn szíveskedjenek vagy kitöltve, vagy üresen hozzám 
visszaküldeni, hogy a nyomtatandó példányok száma 
felől tájékozhassam magam és a nyomatást megkezdhes-
sem. — Nagv-Enyed, 1893. január 8-án. Baldi Károly, 
kiadó. 

** Értesítés. A Csiky-fele »Hit, remény, szeretet* 
cimü imakönyvnek az ára vászonkötésben 1 frt, aranyo-
zott finom bőrkötésben tokkal 2 frt; a Farkas Sándor 
szerkesztette »Gyermek-lant« 25 kr. Budapest, 1893. jan. 9. 
Tisztelettel Gladischefsky Károly. lelkész, Alkotmány-u. 15. 

** Tanügy cim alatt uj népoktatásügyi orgánum 
indult meg Vaday József, békési tanító szerkesztésében, 
a Corvina-könyvnyomda kiadásában, B.-Csabán. Megje-
lenik minden hónap 1-én és 15-én, előfizetési ára egész 
évre 3 forint; az előfizetés B.-Csabára a Corvin-nyomdá-
hoz küldendő. A csinos kiállítású 1-ső számban a lap 
céljául ezt tűzi ki: társadalmi téren kultiválni a tanügy 
és a tanítók érdekeit. 

** Hivatalos Közlöny cim alatt a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztérium f. évi január 1-én hiva-
talos lapot ad ki, mely közölni fogja az ügykörébe eső 
általános rendeleteket, az elvi határozatokat, a személyi 
hireket és a hivatalos pályázatokat. Megjelenik Jiavonként 
kétszer, minden hó 1-én és 16-án, de szükség* "esetén 
többször is. Előfizetési ára egész évre 2 frt 50 kr.,' egyes 
szám ára 10 kr. Megrendelések és előfizetési pénzek Lam-
pel R. (Wodianer F. és fiai) könyvkereskedésébe (Buda-
pest, Andrássy-út 21. sz.) küldendők. — A szerkesztősé-
günkhöz beküldött 1-ső számban rendeletek, elvi jelentőségű 
határozatok, közlemények, személyi hirek és pályázatok 
vannak. A »Hivatalos Közlöny« megszerzése minden fo-
kozatú tanügyi hatóságnak, az elemiektől föl az akadé-
miaikig nemcsak ajánlatos, hanem szükséges is. 

** A marostordamegyei tanító-egyesület Év-
könyve a napokban hagyta el a sajtót. Csaknem 12 íves 
vaskos füzet, mely e tevékeny tanító-egyesület 1886— 
1892. évben kifejtett működésével számol be. A kötetet 
Lakatos Sámuel, tanító-testületi elnök szerkesztette s benne 
a következő cikkek vannak: A tanító-testület (1886—1892.) 
története, Gönczi János jegyzőtől; Gróf Széchenyi Tstván 
emlékezete, Deák Lajos kir. tanfelügyelőtől; A népiskolai 
záróvizsgálatokról, Benke Zsigmond (m.-báródi állami isk. 
igazgatótól); A nyelvjárások és az irodalmi nyelv, Lakatos 



Sumueltől; A tankötelesek közt előforduló gyakoribb beteg-
ségekről, Dabóczi György (m.-vásárhelyi ref. felsőbb leány-
iskolái tanítótól); Erkölcsi természetünk és az iskolai 
fegyelmezésről, Csekme Ferencz (gernyeszegi ev. ref.paptól); 
Az ifjúsági és népkönytárak Pallóstól és Comenius Amos 
emlékezete Nemes Ödön (m.-vásárhelyi polgári fiu-iskolai 
tanártól). A tanulságus tartalommal biró kötet hü képét 
tükrözteti vissza a marostordamegvei tekintélyes számú 
és a tanügy terén jelentékeny munkásságot kifejtő álta-
lános tanítótestületnek. Az évkönyv csinos kiállítása pedig 
Imreh Sándor rn.-vásárhelyi ref. kollégiumi nyomdászt 
dicséri. Ára 50 kr. 

'** A Protestáns Szemle folyó évi 1-ső füzete 
Kenesscy Béla szerkesztésében megjelent. Tartalma: Ada-
lékok az elkeresztelési vita megvilágításához Várnai 
Sándortól, Fáy András mint protestáns Rács Kálmántól, 
A profetizmus lényege és jelentősége Pukánszky Bélától, 
Képek Pázmány és ellenei polémiájából dr. Szlávik 
Mátyástól. Belmissziói levelek Csiky Lajostól, A tállyai 
református egyház templomfoglalási pőréből Györffy József-
től, Shedd bittanának ismertetése Szots Farkastól. Hazai 
irodalom, Külföldi irodalom. A 148 oldalos füzethez érde-
kes Felhivás van mellékelve, melyben az elnök és titkár 
fontos javaslatokat tesznek a társaság működésének foko-
zására. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy előfize-

tésüket megújítani, Lapunkat ismerőseik körében 
terjeszteni szíveskedjenek. Előfizetési árak: egész 
évre 9 frt, félévre 4 frt 50 kr. Szegényebb sorsú, 
600 írtnál kisebb fizetésű lelkészeknek egész évre 6, 
félévre 3 frt. Az előfizetési és bármi másfele 
pénzek a Lap kiadóhivatalába, Hovnyánszky 
Viktorhoz (Budapest, Akadémia bérháza) kül-
dendők. 

* Budapesti vallásos estélyeink az uj esztendő-
ben ujult erővel folynak. A Lónyay-utcai helyiségben 
újév első szerdáján Papp Károly, lelkész tartott maga-
sabb színvonalú felolvasást, mely a viiághirü Drummond 
nyomán természettudományi alapon fejtegette Isten igéjének 
az emberi lélek eredetéről, természetéről, hivatásáról és 
halhatatlanságáról szóló magasztos tanait. A felolvasás 
előtt dr. Szabó Aladár, utána Szász Károly püspök 
mondottak tárgyhoz alkalmazott magas szárnyalású imá-
kat, a közönség pedig megfelelő énekverseket zengedezett. 
Az Erzsébet-körúti helyiségben György László, a hold-
utcai iskolateremben dr. Szabó Aladár, a budai részen 
dr. Kecskemétliy István vezetik a nagy érdeklődéssel 
látogatott vallásos összejöveteleket. Eszmélteinek, építenek, 
irányoznak Isten igéjéből és Isten igéje által. — A buda-
pesti lelkészi értekezlet is megtartja minden hétfőn este 
a maga előkészítő és önképző összejöveteleit, szorgalmasan 
igyekezvén gyarapodni az Ige szerinti bölcseségben s a 
szent munkához szükséges erők gyűjtésében. A január 2-án 
tartott összejövetelen dr. Szabó Aladár értekezett a keresz-
tyén ember hivatásáról Jézus Krisztus eme szavai alapján: 
Ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sava! 

* A »Kis Tükör* programmja nagyon kedvező 
fogadtatásban részesült az egyházi sajtó részéről. A deb-
reczeni, kolozsvári és pápai egyházi lapok egész terjede-
lemben, meleg ajánló szavak kíséretében közölték az 
előfizetési felhívást, a pataki és pozsonyi lapok szintén 
rokonszenvesen üdvözölték az uj vállalatot. A pataki 
újság azonban az uj lapocska célját, ugy látszik, egy 
kissé félreismerte, a midőn azt irja, hogy a »Kis 
Tükör« versenytársa lesz »A mi Otthonunk *-nak, mely 
Pozsonyban csak imént indult meg.« Ez tévedés. A »Kis 
Tükör* vegyes tartalmú, vallásos irányú, népies családi 
hetilap akar lenni. »A mi Otthonunk* magasabb színvo-
nalú, sem tartalmában, sem irályában, sem előfizetési 
árában nem a köznépnek szánt társadalmi lap. A kettő 
között tehát lényeges a külömbség. — Kedvezőleg fogadta 
uj lapunkat a protestáns közönség is: buzgóbb lelkészek, 
lelkesebb tanítók, egyházi elöljárók az ország minden ré-
szében megkezdték a »Kis Tükör* terjesztését, ajánlását 
s előfizetők gyűjtését, felismerve egy ily komoly célú nép-
lapnak rendkívüli fontosságát. Köszönjük a sajtó és a nagy 
közönség előlegezett bizalmát, lélekből törekszünk, hogy 
azt meg is érdemeljük. Szász Gerő szavaival: »Kérünk 
szépen mindenkit, hogy buzgólkodjanak mennél szélesebb 
körben való elterjesztésén. Csodával határos olcsósága 
lehetővé teszi, hogy még a legszegényebbeknek is hozzá-
férhetővé tétessék. A kik terjesztik, nem fognak haszon-
talan munkát végezni. Ez meggyőződésünk* (Prot. Közi. 
Í893. 1-ső sz.). Nekünk is. 

* Protestáns püspökeink az egyházpolitikai 
kérdésekről érdekes nyilatkozatokat tettek a »Budapesti 
Hirlap* megbízottjainak, kikkel ez élelmes napi lap a mi 
főpapjainkat megintervievoltatta. A nyilatkozatokat a Bp. 
Hirlap f. évi 5-ik száma hozta nyilvánosságra, s jövő heti 
egyházi szemlénkben mi is ismertetni fogjuk. 

* Egyházi lapjaink az uj esztendőben a régi 
számban, de némi változással folytatják egyházépítő mun-
kásságokat. A hézagpótló »Beformátusok Lapja*, mely a 
müveit ref. közönségnek volt szánva, pártolás hiányában 
megszűnt. Kár értté, fontos missziója volt: a művelt osztály 
egyházi öntudatát élesztgette. Némileg helyébe lépett a 
pozsonyi »A mi Otthonunk*., melynek szellemi és anyagi 
megerősödése felette óhajtandó. Uj alkotása *Kis Tükör« 
melyre népünk evangélizálása érdekében égető szüksége 
van a magyar protestantizmusnak. Csinos uj köntöst 
öltött és megnagyobbodott a »Debreczeni Protestáns Lap* 
is, s ha hímet lehet varrni az első számról, lélekben, 
belsőben is megujulni és megerősödni készül. Cikkeiben 
többecske a lélek, az elevenség, a formásság. Ideje is 
már, hogy szeméből az álmosságot kitörülje s egy kicsit 
megfésülködjék. Iparkodik, kapaszkodik a Közpapok Lapja 
is, főhadiszállását Budapestre tette át és szines borítékba 
öltözött. így próbálgat ujabb szerencsét. A kolozsvári, 
pozsonyi, pataki és pápai egyházi lapokon semmi válto-
zást nem tapasztalunk az uj évben. Élnek és virágoznak, 
azaz tengődnek és vergődnek ezek is, mint a többi protes-
táns irodalmi vállalat. Talán sok is már az eszkimó és 
kevés a fóka! . . . 



* A gyülekezetek életéből. A dévai ev. ref. egyház-
község, mely Hunyadmegye székhelyén a magyar nemzeti 
érdekek vélelmezésének egyik legrégibb és legbiztosabb 
bástyája, elhatározta, hogy ősrégi, még a dicső Hunyadiak 
korából származó szép, góthstylü templomát és tornyát. 
Isten és a jó emberek segítségével, lehetőleg már az év 
tavaszán kijavíttatja, hogy ezen, az ősöktől reá maradt 
nagybecsű műemlék az időjárás viszontagságainak további 
romboló hatásától meg legyen óva. Ámde vagyoni ereje 
a kitűzött magasztos cél elérésére elégtelen. Birtoka, ugy-
szólva, semmi. Tagjainak száma, az ágostai evangélikus 
és az unitárius hiveket is beleszámítva, mindössze 860. 
Papilakja felépítésére, temetője rendezésére, templomkerí-
tése kijavítására, magtár alapítására stb. az utóbbi évtized 
alatt 10.000 forintnál többet áldozott. Mint parányi kis 
magyar sziget az idegenajku népek óceánjában, csakis 
óriási erőfeszítéssel bírja magát fentartani. Esdve kérjük 
azért hazánk magyar közönségét: jöjjön segítségünkre! 
Gyámolítson minket bármily kis adománynyal, mert minden 
hozzánk juttatott fillér nemzeti missziónk betöltését segí-
tendi elő. A kegyes adományokat kérjük a dévai reform, 
lelkészi hivatalhoz küldeni. — Déva, 1893. január 7-én. 
László Ignácz, főgondnok. SzÖts Sándor, lelkész. 

* Egyházi lapjaink az egyházpolitikai hely-
zetről. Kolozsvári és sárospataki laptársaink újévi vezér-
cikkeikben szintén az egyházpolitikai válsággal foglalkoz-
nak. A »Sárospataki Lapok« szerkesztője, miután rámutat 
az ultramontán törekvésekben rejlő veszélyekre, melyek 
államot és protestantizmust egyaránt fenyegetnek, nyíltan 
kimondja, hogy »oda kell állnunk a modern állam ellen-
ségei ellen sorakozó táborba és minden tőlünk kitelhető 
erővel segítenünk kell azt diadalra«. »Milyen fegyverek-
k e l . . . ? A szó, az ige, az irodalom, a szent igazság 
fegyvereivel, a valódi protestáns fegyverekkel. Némi ébre-
dés már mutatkozik. A népies irodalomnak általunk 
annyiszor sürgetett fecskéi már megjelentek egyes tájakon. 
Legyünk rajta, hogy minden házban meleg fészekre talál-
janak. A tanító az iskolában, a pap a szószéken s hívei-
nek tűzhelye körül alkalmas és alkalmatlan időben résen 
legyenek, s a hol az ellenhatás nyomait, tüneteit észre-
veszik, ott a gyógyszerekkel készen álljanak. A papi 
értekezletek vitassák a tenni valókat s buzdítsák a kevéssé 
buzgókat az éberségre, a munkára, a küzdelemre« stb. 
A »Protestáns Közlöny« szerkesztője igy nyilatkozik az 
állam egyházpolitikai programmjáról: »Mi ott leszünk 
mellette, ha eleget tesz a szellem követelésének. Támo-
gatjuk egész erővel azokkal szemben, kik meg akarják 
állítani az idők kerekét.* »A kálvinista egyetemes egy-
háznál nincs szilárdabb, állandóbb fundamentoma a magyar 
államnak. A magyar állam öngyilkosságot követ el, ha 
még ma is a »Regnum Marianum« követelései előtt meg-
hajlik, azoknak sérelmével, kik itt élnek-halnak és nem 
rendeznek »szent zarándoki ásokat«, egy oly világhatal-
masságnak csúfolt vén emberhez, ki minden pillanatban 
megalázni törekszik Magyarország souverainitását« stb. 
A »Debrtczeni Protestáns Lap« azt mondja, hogy »talpon 
legyünk mi protestánsok mindannyian s egyérdemüleg 
támogassuk a szóban forgó reformok keresztülvitelében 
a kormányt ugy, mint általában a hazai összes liberális 
elemeket, a melyekkel karöltve haladva, győzedelmes-
kedhetünk a haladás ellenségei, az ultramontanizmus 
sötétsége és erőszakossága ellen.« 

* A középiskolai tanárok kongresszusa. Buda-
pesten január 8-án az állami és a közvetlen állami fel-
ügyelet alatt álló középiskolák tanárai egvértelmüleg hozott 
határozattal kimondották, hogy a fizetésrendezési törvény-
javaslatnak a középiskolai tanárokat illető intézkedései 

sérelmesek s azok orvoslása végett az országgyűléshez 
memorandumot terjesztenek fel. A kongresszusnak egy-
hangúlag elfogadott határozati javaslata a következő: »Az 
állami és királyi középiskolák tanárainak küldötteiből 
18lJ3. január 8-án Budapesten alakult kongresszus egy-
hangúlag kimondja, hogy azon elvi állásponton, melyre 
az országos középiskolai tanáregyesület húsvéti nagy-
gyűlése helyezkedett, ma is megmarad, a tanárok részére 
értelmi munkájukhoz, valamint társadalmi állásukhoz méltó 
javadalmazást kér s az erre nézve említett nagygyűlésen 
elfogadott és az országgyűléshez juttatott módozatokat, ma 
is fentartja, a rangosztályokba való beosztást a tanügyre 
és a tanári testületekben szükséges egyetértő szellemre 
nézve károsnak és veszedelmesnek tartja. Ha azonban a 
kormány és az országgyűlés kizárólag a magyar közép-
iskola érdekében ebbeli óhajtásunkat a tisztviselők, altisztek 
és szolgák javadalmazásának szabályozásáról szerkesztett 
törvényjavaslat elveivel megegyeztethetőnek nem találja, 
ugy kijelentjük, hogy a fővárosi és vidéki igazgatók és 
tanárok, annál inkább a vidéki tanárok között rangosztály-
különbség felállítását a vidéki tanférfiak érdekeire nézve 
sérelmesnek és igazságtalannak tartjuk és kérjük, hogy 
a pénzügyi bizottság által megállapított s kiváltképen a 
vidéki tanárokat sújtó rangosztályokba való beosztás sérel-
meink orvoslásával megváltoztassék. Egyúttal a magyar 
középiskola érdekében ama kívánságunknak adunk kifeje-
zést, hogy a helyettes tanárok alkalmaztatásuk alkalmával 
esküt tegyenek és három évi működésűk után rendes 
tanárokká kineveztessenek. A testi nevelés fontossága 
elodázhatatlanná teszi, hogy a tornatanítók javadalmazása 
is azon fokra emeltessék, a hova a tornatanítókat műkö-
dési körük emeli.* — Reméljük, hogy a tanároknak e mél-
tányos és indokolt kérelmét a képviselőház kedvezőleg 
fogja elintézni. 

* A népiskolai tanítók mozgalma. A magyar-
országi tanítók országos bizottsága Budapesten jan. 6-án 
Lakits Vendel elnöklete alatt ülést tartott, melyen elha-
tározta, hogy a kántortanítók és hitoktatók fizetésének 
kedvezőbb rendezését, továbbá a kereskedelmi miniszter 
révén a hivatalos tantestületek számára a portomentes 
levelezést fogja kérelmezni. Mindenesetre pedig ki akarja 
eszközölni a bizottság, hogy a tanítók fizetését hatszáz 
forintra emeljék fel. E célból nyilt felhívást intéz az ország 
tanítóságához, hogy kerületenként kérje fel az országgyűlési 
képviselőket a hatszáz forintos fizetés kieszközlésére, a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez beadott memorandumot tájé-
koztató levél kíséretében megüldi minden egyes képviselő-
nek és végül, a mint az országgyűlésen a kérdés napirendre 
kerül, az országos bizottság elnöksége meg fogja keresni 
mind a négy országos párt vezérférfiait, hogy a tanító-
ság anyagi érdekeit felkarolják. — A népnevelök buda-
pesti egyesülete január 5-én tartotta közgyűlését, s elhatá-
rozta, hogy felkéri a főváros kilenc képviselőjét annak az 
eszmének támogatására, hogy a vidéki tanítók fizetésének 
minimumát négyszáz forintban állapítsák meg. 

* A placetum megsértése. E cím alatt az »Egyet-
értés* vezércikkben hívja fel a törvényhozás figyelmét 
arra, hogy Schopper György, rozsnyói püspök ama tetté-
vel. hogy az elkeresztelési ügyben kelt két pápai dekré-
tumot a király előzetes engedélye nélkül kihirdetett, sú-
lyosan megsértette a magyar alkotmányt. Élesen elítéli 
továbbá a püspök pásztori levelét, mely a fennálló törvény 



és még érvényben levő rendelet ellen izgat. A cikk meg-
emlékezik arról, hogy Schopper most másodszor sérti meg 
a jus placetit. Először 1873-ban tette, mikor szintén a 
király előzetes engedélye nélkül hirdette ki a vatikáni 
zsinat határozatait. Akkor a képviselőház is foglalkozott 
az ügvgyel, s ha végül meg is elégedtek azzal, hogy a 
miniszter Schoppert a placetum megsértése miatt levélben 
megdorgálta, de a vita, mely e kérdésben támadt, igen 
heves volt s Deák Ferenc is ekkor mondotta el hires 
egyházpolitikai beszédét, mely a junius 28-iki programm 
neve alatt maradt fenn. Ma Schopper ismét odaveti a 
keztyüt a magyar közjognak. Az »Egyetértés* hangsú-
lyozza, hogy a placetum megsértését hallgatag tudomásul 
venni nem szabad s követeli a kormánytól, hogy Rozsnyó 
püspökét királyi megdorgálásban részesítsék és a királyi 
szó tekintélyével óvják a főpapságot a veszedelmes példa 
követésétől. 

* Főgimnázium Szegszárdon. Tolnavármegye 
négy községe: Dunaföldvár, Bonyhád, Gyönk és Szeg-
szárd régóta versenyeznek már azon, hogy melyik kapja 
meg a megyében felállítani szándékolt uj főgimnáziumot. 
A verseny nagyon heves volt. mindegyik község igye-
kezett túllicitálni a másikat, nagy erőfeszítést tett, meg-
mozgatott füt-tát, hogy a döntő köröket részére megnyerje. 
A nyertes Szegszárd lett, mert nemcsak a megyegyűlésen 
szavazott mellette igen tekintélyes többség, hanem a 
közoktatásügyi miniszter is javára döntötte el a kérdést. 
Klamarik János miniszteri tanácsos legközelebb Szeg-
szárdra utazik, hogy a még eldöntetlen módozatokat a 
várossal közösen megállapítsa s véglegesen elintézze. A 
szegszárdi uj főgimnázium nagy konkurrenciát csinál a 
gyönki és bonyhádi protestáns algimnáziumoknak. 

* A beregi református egyházmegyében az uj 
tisztikar, párját ritkító egyértelműséggel a szavazatok első 
felbontásakor következőképen alakult meg: esperes Peterdy 
Károly, egyházmegyei gondnok Uray Imre, Tanácsbirák, 
lelkészek közül Nagy Sámuel, Pap Károly, Sütő Kálmán, 
Janka Gyula, Kallós Tivadar: világi részről: Hunyady 
Béla, Horzny Gyula, Gulácsy Dezső, Kóródy Sándor és 
ifjú Lónvay Sándor főispán. A jegyzői kar, papi részről: 
Sütő Kálmán fő-, Vajas Sándor, Szentimrey József; világi 
részről: Kovács Lajos s idősb Lónyay Sándor. Közpénztár-
nok Varga József. Ezek. egynek kivételével, mind a régiek. 
Uj szavazásra a gyámpénztárnokság és minthogy a fő-
jegyző ezen hivatal tovább viselésére magát fel nem aján-
lotta. a főjegyzőség fog bocsáttatni. 

A D A K O Z Á S . 
Az óbecsei ev. ref fiókegyház templomépítési 

alapjára: Berettyó-Újfalu elöljárósága 2 frt 20 kr., Mező-
túr város polgármestere 7 frt 80 kr., Szatmár szab. kir. 
város tanácsa 15 frt. Kecskemét város tanácsa 10 forint, 
k.-ladányi egyház 3 frt 55 kr., Gergely Károly n.-bányai 
lelkész 9 frt, Öcsöd község elöljárósága 5 frt, Kiskun-
Laczháza elöljárósága 27 frt 30 kr., Gyoma község elöl-
járósága 4 frt 90 kr., szentesi egyház 5 frt, dunavecsei 
egyház 4 forint, íüzesgyarmati elöljáróság 3 forint 16 kr., 

özv. Könyves Istvánné 4 frt 62 kr., Makó város taná-
csa 8 frt, nagyváradi egyház 5 forint, puszta-ujlaki egy-
ház 3 forint 65 kr., Magyaró egyház 1 forint, h.-hadházi 
egyház 2 frt, pocsaji egyház 1 forint, fúzesgyarmati egy-
ház 2 frt 20 kr., Dédai egyház 3 frt 35 kr., nádudvardi 
egyház 2 frt, csökölvi egyház 1 frt, Varga István főgim-
náziumi igazgató 2 forint 50 kr., öcsödi egyház 5 forint, 
bocskai egyház 1 frt 50 kr., alsó-vadászi egyház 50 kr., 
szoládi egyház 1 frt 15 kr., dévaványi elöljáróság 1 frt 
20 kr., h.-hadházi elöljáróság 8 frt, Mihály Péter látrányi 
gondnok 50 kr., Csizmadia Ferencz tanító Fülöpszállás 1 frt 
90 kr. Összesen: 201 frt 73 kr. Óbecse 1893. Zentay 
Gyula, egyházi jegyző. 

A tápiószelei ev. ref. templomra: Látrány 50 kr., 
Homok-Szent-György 6 frt 10 kr., Uj-Banovcze 3 forint; 
Paks 2 frt 60 kr., Sárkeresztúr 1 frt; Hegyközpálvi 1 frt; 
Ó-Kécske 3 frt; Ordas 2 frt; Tergenye 3 forint 72 kr., 
Pacsér 2 frt; Kórós 1 frt; Pálháza 1 forint 46 kr., Ber-
kesz 2 frt; Rohod 1 forint 83 kr., Kaba 7 forint 68 kr., 
Kassa 2 frt; Debreczen 10 frt; Kecskemét 56 frt. (Persely-
pénz ó-év estéjén. Igy zárták be az évet a derék hívek, 
kik érzik az ő lelkűkben, hogy »miképen a test lélek 
nélkül megholt állat, azonképen a cselekedetek nélkül 
való hit megholt állat.« Jak. II. 26.) Tápió-Szele 1893-ik 
évi január 8-án. Bányai Géza, ev. ref. lelkész. 

Pályázati hirdetés. 
A debreczeni ev. ref. egyházmegye kebelében halá-

lozás által megürült sárándi ev. reform, egyház lelkészi 
állomására. 

Évi javadalom földben, terményekben és készpénz-
ben az érvényben levő becslés szerint 772 forint 10 krt 
tevén, ez állomás harmad osztályú. 

Miután az özvegy kegyeleti évben részesíttetett, az 
állomás a lakás teljes használatával 1894. évi ápril hó 
24-én foglalható el. 

A megválasztandó a lelkész-gyámintézetnek jogos és 
kötelezett tagja, s mint ilyen köteles egy évi fizetése becslés 
szerinti értékének felét, a stóla levonásával, tehát 316 frt 
5 krt két év alatt kamat nélkül, azontúl 20°/0 törlesztés 
s 6°/0 kamat mellett a lelkész-gyámintézeti pénztárba be-
fizetni, s ha más egyházmegyéből családdal jő át, a 25 frt 
bekebelezési díj mellett évi részvénydíját, a 25 frtot, 5 éven 
át kétszeresen, tehát 50 forintban fizetni. 

Az ezen állomás elnyerésére jogosultak a tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület lelkészminősítési szabályzata kívá-
nalma szerint felszerelt pályázati kérvényöket folyó évi 
február hó 5-ik napjáig Dávidházy János esperes úrhoz 
Kabára juttassák el. 

Debreczen. 1893. január 5-én. 
Tóth Sámuel, 

egyházkerületi főjegyző mint püspöki 
meghízott. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNY V N YOMI >Á I \ BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség : 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéz i ra tok 

cinizendök. 
Kinclő-liiviital : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és h i rdet , d í jak in tézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
F é l é v r e : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára !íO kr. 

Tanári nyomorúságok. 

Azt hiszem, mindenki előre tisztában van 
vele, hogy itt az egyházi, s különösen a refor-
mátus tanárok anyagi heyzetéről lesz szó. 

Tudom, hogy az egyházi tanárok nyomoru-
ságainak szellőztetése nem uj dolog, sőt sokak 
előtt talán unalmas is ennek ismételt hangozta-
tása; de azt hiszem, hogy most, midőn az ország-
gyűlés épen foglalkozni készül az állami tiszt-
viselők s ezek között az állami intézetek tanárai-
nak fizetése javításával; s midőn azt látjuk, hogy 
a nálunk sokkal jobban díjazott állami tanárok 
országszerte nagy arányú mozgalmat indítottak 
a szerintük nem kielégítő fizetésemelés és nem 
megfelelő rangosztályba sorozás miatt: nekünk, 
a tanügy rangosztályba nem vágyó, szegény nap-
számosainak is megengedhető egy kis feljajdulás! 

A legutolsó iskolai év statisztikája szerint 
egyházunk középiskoláiban 365 tanár működik; 
s e tekintélyes számnak alig tizedrésze az, kinek 
fizetése az állami tanároknak eddigi fizetését meg-
üti; a többieké e mértéken — még pedig a leg-
több esetben sokkal — alul marad. S e sanyarú 
állapotoknak orvoslására a közel jövőben semmi 
kilátás nincs! 

Nagyon jól tudom, hogy a szentesítés végett 
fölterjesztett zsinati törvény megszabja a tanári 
fizetés minimumát, nagy szerényen, mégis oly 
összegben, mely a mostani állapothoz képest jelen-
tékeny haladást mutatna; de meg vagyok arról 
győződve, hogy ennek végrehajtása egy évtized 
alatt is alig fog megtörténhetni. 

Nem szegénységünk erre nézve az akadály. 
A magyar kálvinista nép nemcsak nem szegényebb 
a többi keresztyén hitfelekezetü lakosságnál, hanem 
egészben véve módosabb, tehetősebb. De az a nagy 
baja, hogy különösen a hol nagy tömegben lakik, 
nagyon megcsappant benne az áldozatkészség; 
hogy középintelligenciájában kevés a hitbuzgóság. 
Egészen még nem halt ki, de ennek a társadalmi 

osztálynak nagyon megcsökkent a hittevékeny-
sége. A Kalocsa Balázsok, Soltrák, Soós Gáborok 
és Kun Kocsárdok példája bizonyítja, hogy a 
protestáns áldozatkészség, mely intézeteinket a 
múltban megteremtette, itt-ott még fel-felcsillan. 
S hogy nem csak a nagyok fejedelmi adománya, 
de a kicsinyek filléreinek összege is mit tehet a 
tanügy érdekében: szépen bizonyítja azon egy 
pár egyház példája, a mely a legutóbbi években 
önmegadóztalás utján hozta meg áldozatát iskolája 
fölvirágoztatására. 

Ismétlem tehát, hogy nem szegénységünk 
fogja meggátolni a zsinati törvények említett 
pontjának végrehajtását, hanem az, hogy sok 
helyen a fentartó testületek vezetőiben nincs meg 
az iskolaügy iránt az a nemes buzgóság, a mi an-
nak felvirágoztatására okvetetlen szükséges volna. 

Saját intézetünk szomorú példájából kellett 
ezt tapasztalnom. 

A főgimnáziumunkat fenntartó gyülekezet 
hazánk református egyházai közölt népességére 
nézve 7-ik, s intelligenciára is egyike az elsők-
nek; népe jó módú s az egyházi adó az állami 
adónak csak két percentjét teszi. Főgimnáziumának 
fentartására az egyház saját jövedelméből egy 
krajcárt sem fordít, hanem annak összes költ-
ségeit saját régebbi alapítványainak jövedelme és 
a város által nyújtott évi segély fedezi. S mégis 
egyházkerületünk azon mintegy 10 évvel ezelőtt 
hozott intézkedésének, melylyel a tanári fizetések 
és ötödéves korpótlékok minimumát megállapítja, 
egyházunk máig sem tett eleget. Egyházkerületünk 
többi intézeteinek tanárai már évek óta húzták 
a megállapított fizetést és lakáspénzt, midőn végre, 
mintegy négy évvel ezelőtt, a lakáspénzt egyházunk 
az ujabban nyert városi segélyből nekünk is meg-
adta, de az ötödéves korpótlékot, amit pedig 
egyházkerületünk minden többi intézeteinek tanárai 
már szintén évek óta élveznek: mi még mindég 
hiában vár juk! (A vezetőkben, az elöljárókban 
lehet itt a hiba. Szerk.) 



Ily körülmények között mi kilátás lehet arra, 
hogy fentartó testületünk a zsinati törvény intéz-
kedésének eleget tesz?! 

Szomorú állapot ez; s csoda-e, ha ilyen ta-
pasztalásra az a nemes buzgóság, egyházáért való 
igaz lelkesedés, mely az ifjú tanárt arra ösztönzi, 
hogy még kedvezőtlenebb anyagi helyzet mellett 
is első sorban egyháza tanügyének szentelje tehet-
ségét és erejét, lassankint kihal, s csüggedésnek 
ad helyet? 

De áttérek arra a másik körülményre, a mely 
egyházi tanügyünknek s tanáraink helyzetének, 
szerintem, még a fizetések csekély voltánál is 
nagyobb hátránya: s ez a tanári nyugdíj hiánya. 

Tudjuk mindnyájan, mennyivel fárasztóbb, 
terhesebb, embernyüvőbb egy felekezeti intézet 
tanárának munkája, .mint az állami tanároké. Az 
állam intézeteiben a kötelező maximalis óraszám 18, 
de a valóságban a tényleges heti óraszám ennél 
mindég kisebb, rendesen csak 14—15. Nálunk 
a kötelező óraszám 20, s alig van egy pár olyan 
intézet, mely a valóságban ezen alól maradna, 
a legtöbben még a pályázatot is 22— 24 óra-
számra hirdetik, egy párban pedig épen 29—30 
a tanárok heti óraszáma. E túlfeszített munkás-
ság természetesen ugy általában az egyénnek, 
mint különösen a szellemi képességeknek kime-
rülését, gyorsabb elhasználását eredményezi. S 
mégis mig az állami tanár 30 évi szolgálat után 
teljes fizetéssel nyugalomba vonulhat, vagy ha 
esetleg hamarabb meghal is, családjának a — bár 
szerény, de tisztességes megélhetés biztosítva van : 
addig nálunk — alig egykét intézet kivételével, 
ha nyújt is a tanárok által, maguk által teremtett 
segélyegylet a munkaképtelenné vált tanárnak, 
vagy az elhalt tanár családjának némi segélyt, 
ez az éhenhalás ellen is alig biztosítja őket. 

Ez az oka azután annak, hogy intézeteink 
tanárai, ugy szólván, a mig csak mozdulni bír-
nak, húzzák az igát, hogy a 365 tanár között 
majd 40 van, kinek szolgálati ideje nemcsak a 
30 évet, de nagy részének már a 40 évet is 
meghaladja. 

Ha még nem tekintjük is azt, hogy tan-
ügyünk ezen, munkában megőszült veteránjai 
mennyire megérdemelnék, hogy életük alkonyát 
a tanítás gondjaitól szabadon, nyugalomban tölt-
hessék : még akkor is, csupán a tanügy érdekét 
tekintve, nagyon károsnak kell ezen állapotot 
mondanunk. 

Nem kétlem, hogy vannak e tisztes öregek 
között sokan, kik mint Gladston, az angolok 
»great old man«-je, vagy Kiss Áron, püspöki 
karunk Nesztora, oly szerencsések, hogy teljes 
szellemi frisseségüket a késő öreg korig megőriz-
ték, s kik egyházi tanügyünknek ma is méltó 

büszkeségei: de azt hiszem, nem mondok sokat, 
ha a fentebb említett öreg tanároknak csak a 
felét tekintem olyannak, a kik már az emberi 
kor előhaladásával fejlődő gyengeségek folytán 
tanári kathedrára nem valók. 

Ez, szerintem, egyházi tanügyünknek még a 
fizetések csekély voltánál is nagyobb baja. Ez, a 
magunk, s még inkább családunk jövője feletti 
aggodalom az, ami működésünket sok esetben 
megbénítja. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
évekkel ezelőtt Ígéretet tett a felekezeti tanárok 
nyugdíjügyének országos rendezésére, s ösmerem 
a miniszter ur azon hires szavát is, hogy ő jó 
fizető adós, a kit nem kell exekválni; de az évek 
múlnak, s bár nagy időközökben meg-megjelenik 
a lapokban egy-egy sugalmazott hirecske (Most 
ismét felmerült a hir. Szerk.) afelől, hogy az 
előmunkálatok folyamatban vannak, mi még min-
dég csak várjuk az ígéret megvalósulását. S midőn 
látjuk nálunk jobb helyzetben levő állami tanár-
társaink országos mozgalmát: azt hiszem, nekünk 
is önmagunk és családunk iránti kötelességünk, 
hogy e nyomasztó, tarthatatlan állapot tudatában 
óhajtásainknak minden illetékes tényező előtt tollal 
és szóval ismét és ismét kifejezést adjunk, s az 
irás szavai szerint: »zörgessünk, mig megnyittatik, 
kérjünk, mig megadatik!« 

Nem az állami húsos fazekak után való 
sóvárgás bánt bennünket, hanem a magunk és 
családunk jövője iránti aggodalom az, a mi moz-
golódásra vagy legalább feljajdulásra késztet; s ha 
ez egyszer biztosítva lesz, nem kétlem, hogy épen 
a legképesebbek lesznek közülünk azok, a kik a 
kevesebb fizetés dacára is igaz református hit-
hűséggel kitartanak egyházi tanügyünk mellett, 
s annak felvirágoztatására minden lehetőt el-
követnek. 

Egy református tanár. 

A M a g y a r P r o t e s t á n s I r o d a l m i T á r s a s á g 
é r d e k é b e n . 

A folyó évi Protestáns Szemle I. füzetével, a Társa-
ság elnökének és titkárának aláírásával egy meleghangú 
»Felhívás« küldetetett szét a tagokhoz Társaságunk fejlesz-
tése érdekében. Indítványaiknak minden sorát a Társaság 
igazaiért lelkesülő forró szeretet lengi át, s felhívnak, hogy 
gondolkozzunk felettük, beszéljük meg s készítsük elő a 
közgyűlés idejére. Elmondom én is igénytelen véleménye-
met, azon édes reményben, hogy használok valamit az 
ügynek. 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság előtt, ala-
kulásakor két cél lebegett: a hasai protestáns egyház-
történelem müvelése és a nép között erkölcsi és vallásos 
irányú olvasmányok terjesztése. Ezen főcélját kifejezte az 
alapszabályok 2. §-ában, s hogy ezt biztosabban elérje, 



beletette ezen §-ba az eszközt is, az egyházközségi könyv-
tárak létrejöttének előmozdítását, s tagadhatatlan, hogy 
célját ezéltal legjobban megközelítheti. Ha most azt kér-
dem, mi köze van a Társaság életerős tevékenységéhez 
a választmány gyakoribb összejövetelének? nehezen tud-
nék rá feleletet adni, mert a kitűzött cél érdekében akár-
mit határoz a választmány, a titkár azt végre hajtja. De, 
ha a havonként tartandó választmányi gyűléseket fel-
olvasásokkal kontemplálom, ugy, hogy minden alkalommal 
legyen legalább egy felolvasás és azután választmányi 
ülés: igy már jobbban fel lesz híva az érdeklődés, kivált, 
ha beleilleszthetnők a budapesti vallásos estélyek program m-
jába. Mikor az alapszabály-tervezetet Zsilinszky az egyházi 
lapokban kiadta: már akkor hangsúlyoztam a havonként 
tartandó választmányi üléseken a felolvasásokat a közvetlen 
érintkezés kedvéért, s csak üdvözölni tudom a kezde-
ményezőket, ha most Társaságunk fejlesztése érdekében 
ezen hasznosnak ismert térre lépnek. 

Arra még nincs nékünk pénzünk, hogy a vidéki 
választmányi tagok útiköltségeit megtérítsük; de nincs is 
erre szükség, mert 10 választmányi tag határozatképes 
gyűlést alkot, s ennyi bizonyára megjelenik minden hónap-
ban. Nobile officium levén a választmányi tagság, az 
ügy érdeke megkíván annyit, s el is várjuk tőlük, hogy 
legalább két gyűlésre elmenjenek évenként. így is jut 
minden hónapra nyolc vidéki választmányi tag; de bizo-
nyára lesznek buzgóbbak, kik többször is el mennek. 
Csak pénzpazarlás lenne útiköltségeiket megtéríteni. A 
népies kiadványokra, a Monumentákra kell most az. 

Fontosabb ennél a fiókegyletek alakítása. S azt hi-
szem, városon lakó választmányi tagjaink buzgólkodni is 
fognak ez ügyben. De micsoda munkakörük lesz ezeknek ? 
Felolvasások rendezése a vidéken, a protestáns öntudat 
ébrentartása, egyszóval az evangélizáció. De már erre a 
vidéki választmányi tagok száma kevés, s én azt hiszem 
a havi választmányi ülések is rendezhetnék ezt, olyformán, 
hogy a mely vidéki városainkban nincs protestáns szel-
lemi központ, (Szegszárd, Kaposvár, Veszprém stb.) azok-
ban az Irodalmi Társaság megbízásából, de mindenesetre 
a helyi lelkészekkel egyetértve, a közelükbe eső tagok 
felolvasásokat tartanának. Nem zárja ez azt ki, hogy 
szabad előadást nem lehet tartani. Falun pedig a lelké-
szek munkáján kivül protestáns olvasó-körök életre hivása, 
a »Kis Tükör* s más vallásos lapok terjesztése egyelőre 
teljesen elég. S ezzel helyeslem azon tervet, hogy a 
»Koszorú* szerkesztőit bizza meg Társaságunk a népies 
iratok megindításával. 

A fővárosban egy protestáns »Otthon* berendezését 
is proponálja a Felhívás. Ez is rendkívül kívánatos, de 
csak ugy lenne értékes, ha egy nagy, nyilvános könyvtár 
is állana a látogatók rendelkezésére. 

Irodalmi Társaságunk még nincs olyan helyzetben, 
hogy egy protestáns muzeumot építsen, s abba egy nagy 
könyvtárt., levéltárt, olvasó termeket, könyvtárnokot állít-
son be. Pedig erre kellene törekednünk, hogy lenne tár-
saságunknak egy ilyen célokra berendezett palotája a 
fővárosban. Csakhogy erre 3—400.000 forint kellene. Meg-
elégedhetnénk azért egyelőre kevesebbel is, de reménysé-
günket nem adnánk fel, sőt gyűjtenünk kellene az épí-
tendő protestáns muzeumra. Addig, mig a szükséges ösz-
szeg összegyűl, a budapesti református egyházzal, illetőleg 
a dunamelléki egyházkerülettel kellene szövetkezni, hogy 
az egyház mérsékelt évi díjért a Társaságnak rendelke-
zésére bocsátaná a hivatalos helyiséget, a theol. akadémia 
pedig a Ráday-könyvtár használását engedné át, mely 
ugy is jó részben az egyetemes egyház adakozásából 
vásároltatott meg. 

A »Protestáns Szemlé«-nek havi folyóirattá leendő 
átváltoztatása nehézségekbe, azt hiszem, nem ütközik, de 
felettébb kívánatos. Csakhogy terjedelmének is nagyob-
bodni kell igy, mert havi folyóiratból három ív kevés. 
Kellene adnunk legalább 40—50 ívet évenként. 

A »Monográfiák« közé külföldi művek fordítását 
mindaddig nem lesz célszerű felvenni, mig legalább is egy 
olyan terjedelmű »Magyar prot. egyháztörténet*-et nem 
produkálunk, a milyet a derék Protestáns Egylet akart 
megíratni. Külföldön alig van valamire való kis egyház, 
mely múltjának történetét ne ismerné, nálunk még a főbb 
kérdések is megirójukra várakoznak. Ezeket Írassuk meg 
előbb, azután adjunk ki külföldi munkákat, mert ne hite-
gessük magunkat azzal, hogy a külföldi theologiai vagy 
társadalomtudományi művek fordítását inkább akarja 
publikumunk olvasni, mint hazai egyháztörténetünket vagy 
annak egyes részleteit. Sőt nagyon kívánatos, hogy addig 
is, mig a Monumenták önálló kiadását elkezdhetjük, a 
Szemlének minden füzete hozzon legalább annyi »Egyház-
történeti emlék*-et, mint a mennyi a folyó évi I. füzet-
ben van. Itt említem fel, hogy »egyháztörténeti emlék-
gyűjtő bizottságunk« még mindig csak névleg él, s ez 
érdemben is tennünk kellene már valamit. 

Ki van tűzve Irodalmi Társaságunk elé a sok nemes, 
magasztos cél: evangelizáció társulati uton az egész 
vonalon; protestáns muzeum építése; a Protestáns Szemlé-
nek havi folyóirattá átalakítása s bővítése; a Monumenták 
kiadásának elkezdése; a népies iratok megindítása; de 
mindebből semmi sem lesz, ha a Magyar Sión fel nem 
kel mellette, ha mindenik tag még legalább egy uj tagot 
nem nyer a Társaságnak. Csak kálvinista lelkészek vagyunk 
vagy 2400 an, tanáraink közel 400-an; lutheránus lelkész és 
tanár vagy 1200, tehát közel 4000 olyan egyén, akinek 
ex offo tagnak kellene lenni s részt kellene venni a társa-
ság munkájában. Hát a gondnokok, presbyterek, a protes-
táns értelmiség mennyi ? Hol vannak tanítóink ? Bizony 
itt egy nagy misszió vár még a Társaságra és ha a tagok 
buzgólkodása meglesz, az eredmény el nem marad. 

Buzgólkodjál azért csak tovább is, Társaságunk hiv 
titkára; mondd mindenütt és minden alkalommal, hogy 
még mindig kevesen vannak a választottak; nagy, sok a 
feladat, messze még a cél: és lesznek mindig, a kik meg-
hallgatnak és jó lészen ebből. 

Thúry Etele, 
vámosi református lelkész. 

ISKOLAÜGY. 
Népoktatásunk állapota. 

— A miniszter XXI. Jelentése szerint. — 

A vallás- és közoktatási miniszter ez évben rövi-
debbre szabta az 1890/91. s részben 1891/92. évi köz-
oktatásról szóló jelentését, mint a mily terjedelemmel ez 
az előző éveben bírt. Rövidebb ez annyiban is, a mennyi-
ben a nagyobb állandósággal biró tényezők állapotáról 
— a tanfelügyelők irodai munkájának apasztása végett — 
a gyűjtéseket beszüntette, és csak a lényeges hullámzás 
alatt állókat vette figyelembe. A most érintetlenül hagyott 
részleteket azonban minden ötödik évben kimerítően fogja 
ismertetni. 



E Jelentésben a népoktatásra vonatkozó rész szól 
az országos közoktatási tanácsnak az 1891. és az 1891/92. 
iskolai évben kifejtett működéséről, a kisdedóvás álla 
potáról 1890/91. és 1891/92. iskolai években és a nép-
oktatásnak 1890/91. évi állapotáról. 

I. Az országos közoktatási tanács. 

Az országos közoktatási tanács, uj szervezetében 
sok oldalú munkásságot fejtett ki, ugy a nép-, mint a 
középiskolai oktatás javítása, elősegítése érdekében. E két 
irányú munkásságából az a tanulság vonható el, hogy 
nemcsak a sok chronikus bajban szenvedő szegény nép-
oktatásnak, hanem a gyakrabban szervezett s jobb módú 
középiskolai oktatásnak is támogatásra, javítgatásra van 
szüksége. És e tanulság annyival nagyobb készséggel 
vonandó el. a mennyiben a középiskolai tanárképzés — 
mondhatni — kizárólag a kormány kezében van, s ennél-
fogva a középoktatási bajainak előidézésével kevésbé lehet a 
középiskolai tanárokat vádolni, mint a népoktatás bajaiért, 
a különböző jellegű képzőintézetekből kikerült népiskolai 
tanítókat. A tanulság még értékesebbé válik annak figye-
lembe vétele mellett, hogy a közoktatás egyik köre sincs 
annyira utasításokkal, főigazgatói látogatásokkal s rende-
letekkel megrendszabályozva, mint a középiskolai. Azt 
hinné az ember, hogy a középiskolákban már alig-alig 
van hiány és ellenőrzési s javítgatási teendő! Pedig van, 
talán semmivel sem kevesebb, mint a népoktatás körében. 

A közoktatási tanács munkálatának eléggé hosszú 
sorából kiemelendő az, hogy a tanítóképesítő vizsgálatok 
szabályzatát elkészítette, a görögöt pótló tantervhez uta-
sításokat adott, vizsgálati ügyiratokat s tantervjavaslatokat 
revideált, leányiskolák internátusainak nevelő személyzete 
számára szabályzatot készített illetőleg revideált, a kisded-
óvási törvény végrehajtására vonatkozólag utasítást szer-
kesztett, nép- s középiskolai tankönyveket birált stb. A 
népoktatás szempontjából legtöbb okunk van a tanító-
képesítő vizsgálatok uj szabályzatához és a tankönyvek 
bírálatához hozzászólni, egyrészt rövid ismertetés, más-
részt egynémely kétségeink kifejezése végett. 

Az 1892. évi 12,152. számú miniszteri Szabályzat 
a tanítóképesítés módját lényegesen átalakítja. E szabályzat 
egyik fontos és helyes mozzanata az, hogy a miniszter 
elismeri a tanítójelöltek magántanulóságát (4. §.). Azonban 
a magántanulóságot különböző intézkedésekkel nehezíteni 
törekszik (4—15. és 28. §.) ami elvileg helyeslendő is, 
mert csakugyan a tanítóképző intézetekbe terelendők azok, 
kik tanítókká lenni kívánnak: bár e nehezítő intézkedések 
egynémelyike talán fölösleges. E nehezítések következők: 
állami intézetekben esetről esetre a miniszter ád engedélyt 
a magántanulóságra ; a magántanulóktól is négy gimnáziális, 
reál- vagy polgári iskolai előképzettség kívántatik (4. §. b); 
a tanítóképző intézeti tanulmányokból osztályvizsgálatokra 
köteleztetnek a magántanulók, mielőtt tanítóképesítő vizs-
gálathoz bocsáttatnának (6 §.); a tanítóképesítő Írásbeli 
és szóbeli vizsgálat különböző időben, május és juniusban 
tartatik (13. §. 15. §.); végre mig a tanítóképző intézeti 

növendékekre 10 frtot, addig a magánúton készült jelöl-
tekre 20 frt vizsgálati díjat szab a szabályzat (28. §.). 
E nehezítő intézkedések közt legcsekélyebb értékűnek lát-
szik az, mely mindegyik magántanulótól négy gimnáziumi 
reál- vagy polgári iskolai előképzettséget követel; csekély 
értékű annyiban, a mennyiben épen mindegyik jelölt 
a tanítóképző intézeti tanulmányokból osztályvizsgálatra 
kényszeríttetik a tanítóképesítő vizsgálat előtt. És taná-
csos volna-e, a számos gyarló tanítói fizetés tekintetbe 
vételével, a tanítói pályától elütni azt, a ki valamely falusi 
iskolában évek óta eléggé lelkiismeretesen tölti be helyét 
s a tanítóképesítő vizsgálat előtt osztályvizsgálatokat is 
tenni hajlandó; tanácsos volna-e elütni őt csak azért, 
mert négy gimnáziális, reál- vagy polgári iskolai osztályról 
bizonyítványt felmutatni nem bir ? A májusi és juniusi 
külön megjelenés is sok jelöltet elütne a tanítóképesítő 
vizsgálattól, amennyiben a kétszeres uti és önfentartási 
költség fedezésére képtelenek. A miniszteri szabályzatban 
nincs határozott intézkedés arra az esetre, ha valamelyik 
jelölt ez évben tenné az. Írásbeli vizsgálatot, és a követ-
kező évre kellene halasztania a szóbelit. 

E szabályzat második lényeges része a tanítóképe-
sítő vizsgálat módját változtatja meg tetemesen. Nagy 
jelentőségre jutott benne az Írásbeli tanítóképesítő vizs-
gálat, oly módon, hogy hat tantárgy csaknem kizárólag 
az Írásbeli vizsgálat tárgyává tétetett (11. §.): neveléstan, 
idegen nyelv, méréstan, természettudományok, rajz, szép-
írás. Szóbeli vizsgálatra tétettek még a neveléstan és az 
írásbelin elő nem fordult többi tantárgyak (18. §.) Soha 
írásbeli vizsgálat nem nyújthat oly határozott tájékozást 
a vizsgálóknak és garanciát, mint a szóbeli. Az egy-egy 
tétel írásbeli megfejtésére szánt négy óra alatt szóbeli vizs-
gálattal nem egy, hanem négy tárgyból lehet oly alapo-
san megforgatni a jelöltet, hogy e mellett az Írásbeli vizs-
gálat akár a dolgozat terjedelme, világossága s határo-
zottsága, akár pedig megbízhatóság tekintetében egészen 
eltörpül. És épen ezt a kétséget látszólag igazolja is a 
miniszteri szabályzatnak az az intézkedése, hogy a nevelés-
tant az írásbeli és szóbeli vizsgálatnak egyaránt tárgyává 
tette. Mintha csakugyan nem biznák teljesen az Írásbeli 
vizsgálatban. Az írásbeli vizsgálaton nyert 1—3 elégtelen 
osztályzat mellett a szabályzat »részletesebb, behatóbb« 
szóbeli vizsgálatot követel (15,, 16. §.) Ezzel is egyrészt 
az írásbeli vizsgálat érvényét támadja, másrészt az írás-
belire fordított négy órát s a vizsgálat fáradságát még 
megtoldja. S mindezen változatok mellett mégis a szóbeli 
vizsgálat a döntő! 

1891-ben a közoktatási tanács összesen 72 ülést, 
az 1891/92. iskolai év második felében pedig 51 ülést 
tartott, melyek közt összesen négy teljes, a többi rész-
leges volt. Összesen 591 kötet tankönyv biráltatott meg 
s ezek közül összesen 401 engedélyezhetőnek találtatott. 
Tehát számra nézve az eredmény eléggé kedvező, amit 
a Jelentés is nyíltan beismer. Valóban üdvösnek mond-
ható a tanács könyvbiráló munkássága, üdvösnek annyi-
ban, a mennyiben a tudomány s a nemzet érdekei szem-



pontjából ellenőrzi a termékeny könyvirást és könyvgyár-
tást. Azonban elkeserítő tapasztalatokra támaszkodva 
kénytelen vagyok ismételni azon véleményem kifejezését, 
hogy az engedélyezők magas képzettsége kellően le nem 
száll a népiskola, népélet miveltségi fokához s igényeihez, 
és le nem száll kellően az elemi tanmódszer aprólékosabb 
kellékeinek megítéléséhez. Approbált tankönyvek túlkapásai 
méltán zugolódásra indítanak tapintatos tanítókat, és mél-
tatlanul elkedvetlenítenek törekvő tanulókat. A túlkapások 
stereotip alakzatai: a kis tanulónak meg nem felelő 
nyelvezet, a rohamos, fokozatlan terjeszkedés a tananyag 
körében. Nem akarom e helyen igazolni állításomat, 
a mihez egyebek mellett bőséges idézetek kellenének; 
csak a szemem előtt levő egy-két engedélyezett számtani 
példatárra vonatkozólag kérdeznem kell legalább annyit: 
mely elemi paedagogia javasolja azt a lélekölő tün-
tetést, hogy már a II. elemi osztályban tálaltatik fel a 
törtek ismertetése! s hogy 11 jegyű számokkal bódítják 
el azt az elemi IV. osztály tanulóit, miközben a délkör 
hosszát lépésekben számítják s a föld pályafutásáról kilo-
méterekben kénytelenek számolni, természetesen kézzel 
és szájjal, de nem fejjel! Sok a jóból az is, hogy az en-
gedélyezett példatár a IV. elemi osztályban közönséges és 
még tizedes törtekkel is számoltat, még pedig 11-ed, 26-ad, 
50-ed, 150-ed, 1000-ed 4000-ed, részekkel stb. Hát nincs 
egyéb dolga az elemi népiskola alsó négy osztályának ?! 

Fabriczy János. 

Az egységes középiskola. 
Gróf Csáky Albin miniszter leirata az országos közoktatási 

tanácshoz. 

Középiskoláink reformja érdekében a lefolyt évben 
értekezletet hivtam egybe, melyben a fenforgó ügynek 
nemzeti és állami életünkre kiható nagy fontosságánál 
fogva nemcsak a középiskolai adminisztráció terén működő 
szakközegeim és gyakorlati tanítással foglalkozó közép-
iskolai tanárok, hanem az általános felfogás teljes és 
biztos érvényesülhetése céljából kulturális életünk más 
férfiai is részt vettek. 

Ez értekezlet egyhangúlag helyeselte törekvésemet: 
az egységes középiskolát. 

Miként általánosan ismeretes és a közoktatási tanács-
csal közölt hivatalos jegyzőkönyvből részletesen látható, 
az értekezlet egyhangúlag kijelentette, hogy az uj közép-
iskolában egy egységes, minden tanulóra egyaránt köte-
lező erős törzstanítás legyen, hogy e közös törzsben benne 
foglaltassék a latin nyelv is, melynek tanítása azonban 
csak akkor vegye kezdetét, mikor a tanulók a magyar 
nyelvben már kellőleg megerősödtek, — hogy az egy-
séges középiskolának erős és egységes törzstanítása mellett 
csakis a felső osztályokban legyen egy-két tantárgy a 
tanulók hajlama és jövendő hivatása szerint szabad 
választásra hagyva, végül, hogy az egységes középiskola, 
eltérve a mostani törvényes rendelkezésektől, csak egy 
kvalifikációt nyújtson, a mely az összes főiskolai tanul-
mányokra megnyissa az utat. 

Ez értekezlet alapján az egységes középiskola leendő 
rendszerére és szervezetére nézve részletes tanulmányt 
dolgoztattam ki. E tanulmány a rendszeren és szervezeten 

kivül középiskoláink életének minden néven nevezendő 
szükségleteire, pl. a tanárok megfelelőbb kiképzésére, a 
testi nevelés kérdésére, a középiskolák territoriális elhelye-
zésére, a szükséges anyagi erők előteremtésére stb. is 
kiterjeszkedik. 

Mielőtt a kérdésben véglegesen döntenék, szükséges-
nek találtam az e célra leginkább hivatott véleményező 
szakközegnek, az országos közoktatási tanácsnak nézetét 
meghallgatni s felhívni javaslatának megtételére és pedig 
ez alkalommal csupán az uj középiskola tanulmányi rend-
jére nézve. Ennek megállapítása után következnek majd 
a többi teendők és pedig első sorban a tanterv elkészítése, 
melyben nemcsak a pedagógia álláspontját, hanem azon 
tapasztalatokat is figyelembe kivánom venni, melyeket 
hazai viszonyaink szerint kulturánk továbbfejlesztése tekin-
tetében a legközelebb múltban szereztünk. 

Az elém terjesztett tanulmány, melynek ide vágó 
részét mellékletben ezennel megküldöm, az uj középiskola 
terjedelmét nyolc osztályra és ugyanannyi évfolyamra tervezi, 
megtoldva esetleg e tanfolyamot a helyi viszonyok szerint 
egy előkészítő osztálylyal, mely tanítványait az elemi iskola 
III. osztályából is felveszi. Az oktatás közös törzséül az 
eddigi gimnázium és reáliskola közös tárgyait ajánlja, 
belevonva a gimnáziumból a latin nyelvet, de elhagyva 
a görögöt, belevonva a reáliskolából a kémiát, de elhagyva 
a francia nyelvet s az ábrázoló mértant. Megkívánja azon-
ban egyúttal a tanulmány — ami feltétlen helyeslésemmel 
találkozik —, hogy a tanulmányi rend most szóban forgó 
kérdéseinek megállapítása után következő tantervkészítés-
nél a tananyag a legszigorúbban megrostáltassék s minden 
oly részlet, mely a főiskolai oktatásnak elébe vág s a 
nevelés e fokán nem szükséges, kihagyassék, annál is 
inkább, mert a testi nevelésnek, melynek fejlesztését már 
is megindítottam, az uj szervezetben is kellő helyet és 
időt kell juttatnunk. Az említettem tanulmány a latin 
nyelvet a II., a német nyelvet a III. osztályban kivánja 
megkezdetni, a tanulók egyéni képessége, hajlama és jövő 
hivatása szerint választható rendes tárgyakat pedig a 
4. felső osztályra tervezi. E tárgyak volnának a görög 
nyelv, a francia nyelv, a rajz (ez utóbbi körülbelül oly 
módon, mint jelenleg gimnáziumaink felső osztályaiban 
választható szabadkézi rajz, nem az ábrázoló mértan 
rendszeres és elméleti tanításával kapcsolatosan, hanem 
az ábrázolásnak megismertetésével). E három tárgyból 
minden tanuló köteles volna egyet választani, de választ-
hatna kettőt is. A választott tárgyak nem adnának külön 
kvalifikációt főiskoláink különbözősége szerint s csak arra 
szolgálnának, hogy az ifjú elme speciális tehetségének és 
hajlamának fejlődésére alkalmat nyújtsanak. 

A francia nyelvet illetőleg azonban meg kell je-
gyeznem, hogy habár elismerem a francia nyelv és iro-
dalom fontosságát mivelődési és nemzetközi tekintetben, 
nézetem szerint mégis felmerülhet a kérdés, vájjon a 
francia nyelvnek megvan-e ama mélyre ható szerepe a 
középiskolai oktatásban, mint egyrészről a humánus képzés 
tekintetében a görög nyelvnek, másrészről a reális képzés 
tekintetében (a tehnikai felső iskolák érdekében) a rajz-
nak van; a minthogy a francia nyelv a mai reáliskolában 
is a bővebb irodalmi műveltség szolgálatában állva, a latin 
nyelvet, tehát azon tárgyat van hivatva pótolni, mely 
most már az egységes középiskola törzsében foglalna 
helyet. 

Ez észrevételemmel, mely természetesen sehogy sem 
zárja ki a francia nyelvnek, mint rendkívüli tantárgynak 
a mai gimnáziumhoz hasonlóan az egységes középiskolá-
ban való tanítását, legkevésbé sem akarok a közoktatási 
tanács véleményének eléje vágni, csak azt kivánom, hogy 



a tanács e tantárgy tanításának kérdését a legbehatóbb 
megfontolás tárgyává tegye. 

Mindezek után felhívom a tanácsot, hogy a szóban 
levő tanulmánynak ide mellékelt részéről, úgyszintén azon 
megállapodásokról is, a melyek az egységes középiskola 
ügyében megtartott értekezleten egyhangúlag létrejöttek, 
véleményét és javaslatát terjeszsze elém. 

Bádapest, 1893. január 4-én. 
Gr. Gsáky s. k. 

T Á R C Z A . 

A protestantizmus politikai jelentőségéről. 
(Folytatás.) 

Ha a szabadság általában véve a protestantizmus 
müve és követelménye, ugy a protestantizmus különösen 
szabadságnak nevezhető a hitvallás tekintetében. A protes-
tantizmusnak köszöni a civilizált keresztyén világ a lelki-
ismereti szabadság s a vallási türelem egyetemes emberi 
jogát és javát. A protestantizmus nem ismer hitkényszert, 
hitbiróságot, inkvizíciót, mert nem tulajdonít magának 
egyedülüdvözítő erőt és jelleget. Az üdvözítő erőt az egyes 
hívőre nézve nem valami külsőben, nem az egyházszerve-
zetben vagy a dogmatikai fogalmak korrektségében, hanem 
a bensőben, a lélek viszonyábán látja a Krisztushoz. Az 
egyes ember hitvallása reá nézve értéktelen, ha az nem 
a benső hitből ered s nem az akarat szabad ténye, míg 
a katholicizmus felfogását Phillips igy jelzi: »a ki egy 
dogma ellen vét, az az egyház egész hite ellen vét.« 
A protestantizmus szellemében tehát az állam attributuma 
és követelménye a lelkiismereti szabadság s a vallási 
türelem, következőleg az állami egyház vagy egyházi állam 
középkori, judaistikus eszméinek mellőzésével az általános 
vallásszabadság és jogegyenlőség a maga összes konzekven-
ciáiban, ami korántsem a forradalom által hangsúlyozott 
vallástalan állammal azonos. 

Hosszú időre volt azonban szükség, mig a protes-
tantizmus e sajátképi alapelvének, a lelkiismereti szabad-
ságnak tiszta tudatára jutott el. Luthernél csak általáno-
sabb kifejtések találhatók a hitvallás kényszere ellen, a 
midőn »Heerpredigt wider den Türkén« cimü iratában 
azt mondja, hogy a császári kardnak semmi köze a hithez, 
vagy a kiskátéban, hogy senkit sem lehet és kell a hitre 
kényszeríteni. Határozottabb jelleget öltött a lelkiismereti 
szabadság Németországban Spener óta, ki korának külső 
orthodoxiájával szemben a fősúlyt a benső szívbeli kegyes-
ségre fektette, és Angolországban az independensek óta, 
a kik a kultus egyenjogúságának (uniformity) alapelvét 
vitatták. Ez alapon evangéliomellenes erőszakoskodásokban 
az evangélikus egyház történetében sem volt hiány. Servet 
megégettetése páratlanul áll épugy, mint Cromvell vallá-
sos-politikai lázadása az irek ellen, valamint annak király-
gyilkossága, de e protestáns türelmetlenség mégis alig 
hasonlítható össze a pápásoknak az albigensek elleni 
keresztes hadjáratával vagy az Albák, Caraffák és Guisek 
kegyetlenségeiben nyilatkozott türelmetlenségével. Az evan 
géliomi egyházban még sem találhatók a vallásnak olyan 
orgiái, mint a milyen a szent Bertalan-éji, olyan szent 
mészárszékek, mint az inkvizíció, olyan rendszeresen foly-
tatott és hatalomra alapított ellenreformációk, mint a XVI. 
és XVII. századéi, s olyan keresztes hadjáratok rég elnyo-
mott békés népesség ellen, mint XIV. Lajos dragon yosai. 
E tekintetben Phillips őszintén bevallja, hogy »az egy-

házat a megkeresztelt eretnekek fölötti jurisdictióból kifo-
lyólag kényszerítés joga illeti meg«, s »ebből magyaráz-
hatók ki az eretnekek szigorú büntetései, ezek kiszolgál-
tatása a világi hatalomnak s a fejedelmek felhívására, 
hogy az eretnekek kiirtásában törvénynyel és fegyverrel 
is segédkezzenek « 

A vallási türelem és szabadság, mely a legbensőbb 
keresztyén érzületben gyökerezik, a protestantizmus vív-
mánya és örök dicsősége. A katholicizmus ezzel szemben 
politikai téren égyrészt a theokráciai, másrészt a patriar-
chális elemet, a tisztán személyi uralmat és tekintélyt 
vallja, s e katholikus szellemű politikai felfogásnak fő-
képviselője Maistre és Haller. Az első szerint minden 
fejlődés a történetben csak akkor üdvös és jogosult, ha 
az az Istent helyettesítő hivatalos tekintélyből indul ki 
a benső természetes fejlődés menetének kizárásával, mig 
Haller szerint minden hatalom az uralkodó privát joga. 
Innen a katholikus reakciónak — amint azt főleg a 
XVI. és XVII. század spanyol-osztrák monarchiája kép-
viseli — despotikus szelleme, amint az a nantes-i ediktum 
megszüntetésében s II. Jakab usurpációjában is nyilvánul. 
S máig is tény az, hogy a nagyobb katholikus országok, 
Francziaország kivételével, nem vették föl államiságuk 
keretébe a politikai szabadság gondolatát. Francziaország 
igenis fölvette, de a maga elfajulásában. Mindez onnan 
van, mivel az államhoz hasonló egyház mint külső biro-
dalom (Bellarmin szerint: »externa politia«) épen olyan 
látható, mint akár »Salvia birodalma vagy Velence«, 
következésképen a protestáns államok (Anglia, Hollandia. 
Svéd- és Poroszország) nem is fajultak el revolucióvá 
vagy demokráciává, mig a katholikus államok (Ausztria, 
Francziaország, Spanyol- és Olaszország) következetesen 
elnyomták a vallási szabadságot. Van egy politika, mely 
nem is annyira katholikus alapelvek, mint inkább katho-
likus érdekek által vezérelteti magát, s ez épen a római 
pápás politika. 

A protestantizmus a lelkiismereti szabadság hirde-
tésével igazán a türelem egyháza. Ez alapon az állam-
nak a katholikus egyház számára is biztosítania kell a 
türelmet az ifjúság vallásos neveltetésében stb. De e türe-
lem ne vezessen a katholikus egyház teljes emancipáció-
jára az állammal szemben, mert ez a legigazságtalanabb 
türelmetlenségre vezetne a gyengébb felekezetekkel szem-
ben Türelem mindenkivel szemben, csak a türelem ellen-
ségeivel szemben nem! Ha Phillips azt mondja, hogy a 
katholikus egyház megtűrheti a zsidókat és pogányokat, 
de csak a protestánsokat nem, ugy ezzel a római tradí-
ciók alapján beszél. A mai ultramontanizmus pláne a 
türelem s egyéb modern jelszavak hangsúlyozásával a leg-
nagyobb mérvű türelmetlenségre törekszik, hiszen Schlauch 
is nyiltan kimondotta, hogy a türelem nem keresztyén 
erény. 

A lelkiismereti és politikai szabadság elvében gyö-
kerező türelem az állami törvények által megszabott kor-
látokon »belül magában foglalja azt, a mit Luther a szel-
lemek mérkőzésének« nevez. Szabad katholikus missziót 
szervezni Berlinben és Angliában, de egyúttal teljes sza-
badság adassék az evangéliom hirdetésére Spanyol- és 
Olaszországban vagy Ausztriában! Az állam nem tűrhet 
absolut egyházat, a milyennek a római magát tekinti, 
hanem csak olyat, a melynek szabadsága az állam köve-
telményeinek és az egyes egyházfelekezetek viszonyának 
megfelelőleg korlátozott szabadság. A pápa világi hatalma 
s az eretnekek világi elnyomatása ennélfogva az állam 
jól felfogott érdekeibe ütközik. 

íme a protestantizmusnak, mint politikai elvnek 
folyományai a király önálló hatalma, a népek nagyobb 



szabadsága és szellemi közössége s a vallási türelemnek 
az államban való gyakorlása tekintetében! A protestántiz-
mus mindegyiknek megszabja a maga helyét, határát és 
terjedelmét : a világi hatalomnak ép ugy, mint az egy-
házinak, a tekintélynek ép ugy, mint a szabadságnak, s a 
jogi rendnek és állami hatalomnak ép ugy, mint a szel-
lemi mozgalmaknak, egyháznak s a személyiségnek. Ez 
a positiv felelet arra a vádra, a mely szerint a protes-
tántizmus elvileg revolució volna! 
(Vége köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
»Az ember és világa* cimü filozofiai kutatásoknak II. része: 
>A szellem élete* irta Bőhm Károly, kiadja Kókai Lajos. Budapest. 

1893. Ára 3 frt. 

I. 
Tiz évnek gondos és mint a szerző is mondja egy 

helyen fáradságos munkája hozta létre az épen előttünk 
levő kötetet, mely ugy látszik mind terjedelménél, mind 
belső értékénél fogva képes lehetett a fáradalmakat feled-
tetni szerzőjével; de nem pusztán a mű tudományos 
értéke az, mely kárpótlást nyújthatott, hanem azon ered-
ményeknek. melyekhez ezen kutatások vezettek, kedélyi 
vagy érzelmi életünkkel való megegyezése. Ugyanis ezen 
munkában a szerző létünk nélkülözhetetlen következ-
ményeként ismer fel két oly dolgot, melyek az emberi-
ségnek mindig eldorádóját képezték: »a szabadságot és a 
szeretetet.« 

Az a körülmény, hogy a szerző kutatásai a szabad-
sághoz és a szeretethez vezetnek, érdekessé teheti e művet 
a tudomány világának legtöbb régiójában, de érdekessé 
teheti az úgynevezett komoly egyének előtt is, ha mindjárt 
azok nem munkásai is szoros értelemben véve a tudo-
mány mezejének. Azt hiszem, hogy az egyén szabad 
elhatározási képessége egy iránt érdekli a »bírót«, tehát 
a jogászt, az ethikust és a psychologust; de mind ezek-
nél nem kevésbé fontos kérdés ez a theologusra is és 
lehet-e valami fontosabb az utóbbira, mint a szeretetnek 
felderítése, melyen nyugszik ugyszólva az egész keresz-
tyénség épülete. 

Csak egy futólagos tekintetet kell vetnünk a tudo-
mány állására és azonnal meggyőződhetünk róla, hogy 
mily messze van az általa hirdetett determinizmus a Pál 
tanaiban levő praedestinaciótól, viszont az erkölcstanokban 
hirdettetni szokott szeretet a Krisztusi szeretet melegétől. 
Nemcsak mint theologus, de mint ember is érzem lelkem 
mélyéből a tiltakozást a tudomány terén dívó determiniz-
mus ellen, mely a választási képességet nemcsak életem 
legfőbb irányának kijelölésénél, hanem minden egyes ponton 
kiragadja kezemből és ezáltal egy automatikus géppé 
változtat, kit az állattól csak annyi különböztet meg, 
hogy bennem talán több kerék működik. Azt hiszem tehát, 
hogy azon tan, mely igazi tudományos alapokon kimutatja 
az utat arra nézve, hogy a szabadság és praedestináció 
egymással összeegyeztethetők anélkül, hogy a praedesti-
náció megfosztana a felelősség gondolatától; másrészt a 
szabadság tudata elvenné azon vigasztaló gondolatot egyes 
szerencsétlenségekben, hogy Isten kezében vagyunk, és 
igy oda dobna feltétlen szabadságunk gondolatában a 
legkínzóbb lelki furdalásoknak és bántalmaknak: mondom, 
az a tan reánk nézve kétszeresen is fontos lehet. 

Nem is említve még most számos rnás körülménye-

ket, melyek Bőhm Károly munkáit egy theologusra nézve 
gyümölcsözővé tehetik: eléggé indokoltnak tekinthetem, 
ha e lap olvasóit azon tájakra akarom — talán kissé 
unalmasan is — vezérelni, hol Bőhm Károlynak ép oly val-
lásos, mint filozofus hangulatu lelke nyugodalmat talált. 

Nem nagyítom a dolgot, ha azt mondom, hogy én 
szerzőnkkel már nem egyszer és talán nem is kétszer 
időztem. Nem a véletlennek lehet azt tulajdonítani, ha az ő 
műveihez vissza-visszatér az olvasó, hanem az ő legsa-
játosabb irói egyéniségének Az ő irói egyénisége két 
mozzanatot foglal magában: egyfelől a szigorú logika, más-
felől az álláspont, melyről elindul, ezek jellemvonásai. Ami 
az első jellemvonást illeti, azt könnyű belátni, hogy bizonyíta-
nom nem lehet, de lehet mondanom, hogy a szives olvasó 
forduljon Bőhm Károlynak bármely munkájához és meg-
láthatja, miszerint bámulatos éleslátással derít fel minden 
»petitio principiit*, míg maga talán soha sem esik ily téve-
désbe. Különösen jellemzi ez a vonás az oly tárgyalásait, 
hol mintegy polemikusán kell eljárni. (Pl. A lélektan 
ismeretelméleti alapjai. I és II. probléma.) Munkáiban 
bámulatos különböztetési képességet árul el, melynek 
segélyével még a legelvontabb tételeknél is megtalálja az 
egyes alkotó szálakat. Erre különösen sok szép példát 
tár elénk a kezünk között levő kötet második és harmadik 
része. Ez a sajátság különösen kiemelendő jelen munkájá-
ban azért, mert lehetnek sokan, kik tárgyalásait fárasztó-
nak találják, de ez itt elkerülhetlen volt, mint ő maga is 
kifejezi egy helyen. 

Műveiben másik és talán e most említeti sajátság 
egyenes kifolyásának látszó jellemvonás az elfoglalt állás-
pont. Melyet igazán és egyedül bölcsészetinek lehetne ne-
vezni. Egy helyen az ő szavai szerint álláspontja empiri-
kusnak van nevezve és valóban az is, de sietünk hozzá 
tenni, hogy ezt a szót nem szabad a szokott értelemben 
venni, mert ő nem az érzékek megbizhatlannak látszó 
puszta adatait tekinti a tapasztalás tárgyául, ő az egyedül 
ismerős szellemből indul el; ez a tapasztalás tárgya és 
alanya. Ha azon kérdést véljük föl, hogy vájjon szerinte 
mi ez az egyedül ismerős szellem, azonnal látni fogjuk, 
hogy ő az igazi kritikailag tisztázott tapasztalati állás-
pontra helyezkedik. Nem dualista, hogy a világban anya-
got és erőt, az emberben testet és szellemet keressen, 
mint külön létezőt; de nem is ideálista, hogy megtagadja 
a kivülöttünk létezőt; nem is materialista, hogy az anyagba 
f'ulaszsza a szellemet; és nem positivista, mert mint ő 
maga mondja: »A pozitivizmus számára léteznek mathe-
matikai képletek, melyeket logikumuk alapján mindany-
nyian elismerünk; ezeknek rendszeresítése pozitiviztikus 
művelet. A ki azt akarja megérteni: miért érvényesek a 
geometriai tételek, az a pozitivizmust befogadja ugyan 
tanába, hanem egy lépéssel tul is ment rajta*. Az ő állás-
pontján anyag és erő egység a világban épugy, mint az 
embernek testi és szellemi része. Az atomus a szemléleti, 
az erő pedig gondolati jelentése a cselekvő valóságnak. 
A test és szellem ugyan igy tűnnek fel előtte. A ketté 
szakasztás tehát nem reális, hanem az én-nek ellenző 
munkásságából eredő és hogy a kettőnek látszó mégis 
egy, mutatja az a körülmény, hogy minden egyes cselek-
vésünknél épugy ott van az én (pl. látás, hallás, stb.-nél) 
mint a pusztán szelleminek vélt gondolkodás műveleténél. 
Hogy ez álláspont tapasztalati, az elég világos, mert hova 
kell erősebb és valóbb tapasztalat az ember egységénél 
vagy a világénál, de másfelől ez álláspont átértésének 
fontossága is szembetűnő, ha arra gondolunk, hogy bár-
mely valóság tagadása nélkül is (anyag vagy szellem) 
megfejti a valót, de egyszersmint megóv még a pantheiz-
mustól is, mely megsemmisíti az egyént. 



Ezek azon jellemvonások, melyek különösen kiemel-
kednek Bőhm Károly irói egyéniségéből és a melyek nagy 
általánosságban jellemzik egyszersmind a kezünk között 
levő művet is. 

Ha most már közelebb megyünk hozzá és minden 
áron be akarunk lépni azon gondolatvilágba, mely el-
foglalja őt e második kötetben, óhatatlan lesz egy pillan-
tást vetnünk az ez előtt 10 évvel megjelent első részre, 
vagy alapfilozófiára, mert a fentebb mondott logikus 
gondolkozás feltételéből következik, hogy e második rész 
csak az alapfilozófiában megásott mederben haladhat 
tovább és igy minden lépten nyomon találhatunk oly 
állomást, melyet nem ismerünk meg. Számtalan olyan 
fogalom található a második részben, melyet nem lehet 
megérteni az első rész nélkül. így mindjárt az első lapon 
látható az »öntét« nevezet. Ha megmondjuk is, hogy ez 
e helyen az embert jelenti, nem tudjuk magát a fogalmat 
és igy nem tájékozódunk az egész rendszerről. Könyvünk 
ugyanis az emberről szól és minthogy az ember a valóság-
nak egy része, magától érthető, hogy nem találhatjuk 
meg helyét sem addig, mig a valóságot vagy legalább 
annak viszonyát mihozzánk meg nem állapítottuk. Érzi 
ezt Bőhm Károly is és azért teszi fel legelsőben is azt 
a kérdést a valóság magyarázata előtt: Mit nevezhetünk 
mi emberekül valóságnak? E kérdésre igy felel: »A való-
ságban, melyet az emberi elme megérteni, azaz öntudato-
san utánképezni kiván, nem láthatunk egyebet, mint az 
általunk nem tudatos kényszerűséggel kivetített képet*. 
Hogy a valóság valóban ilyen kivetített kép, arra azt hiszem 
elegendő, ha figyelmeztetem az olvasókat az íz, szag, fény 
és másféle képeinkre, melyek, hogy csak nekünk jelent-
keznek ilyene.kül, látszik abból, miszerint ezek újra a 
szemlélet előtt mozgássá változnak át. A valóság tehát 
az alanynak kivetített alkotása. Majd tovább igy fűzi 
gondolatait: Melyek már most azon tényezők, melyeket 
minden valóságban tapasztalunk ?< vagy más szóval azon 
kérdés ez, hogy az ember előtt megjelenő világkép milyen 
elemekből van alkotva? és milyen módon jut annak 
ismeretére?: »Ezen kérdés két oldalt foglal magában: 
1. minthogy az ember világa az ő képeiben rejlik, ezen 
képeket pedig az ember formálja s vetíti ki, azért a ténye-
zők, melyeknek közreműködése e világkép megszerkeszté-
sében nélkülözhetetlen, egyenesen az ember világát alkotó 
funkcióknak tekintendők. A világ képe ezen tényezők mun-
kájának eredménye. Ámde 2. minthogy az ismerés az ön-
tudatlanul megalkotott világképnek öntudatos megszerkesz-
tése, utánképzése, azért ezen tényezőktől nemcsak a 
világképnek öntudatos megszerkesztése, hanem ugyanannak 
öntudatos utánképzése is van feltételezve. S igy ami a 
világ keletkezésének feltétele, ugyanaz az ismerésnek vagy 
a világ utánképzésének, s megértésének is feltételévé lett«. 
A létezésnek az alanytól nyert ilyen formája: »a cselek-
vés* törvénye »az oktörvény« és mint rendszeresítő »a 
tér és idő*. Minden létezéstől ez kívántatik. Az ismeréshez 
pedig szükséges, hogy: Cselekvő legyen a valóság, vagy 
más szóval változó; hogy legyenek benne állandó részek 
(lényeg); szükség, hogy a cselekvés számára valami való-
ságot tegyünk fel (anyag); és hogy a valóság tagolt legyen, 
azaz célszerű. Könnyű azonban belátni, hogy ezen kel-
lékek csak formaiak, melyekben mindig valami jelentke-
zik, ami a tapasztalatnak tulaj donképerii tárgya; azon 
adatok azonban, melyek pl. az anyag fogalmában homá-
lyosan megadott formát kitöltik (színek, alakok stb.) 
alanyi állapotok és igy mivel ezek épen saját alkat-
részeink, közvetlen ismeretesek. Ezen egységbe foglalt 
és kivetített képeinket, a mennyiben bennük a cselekvést 
gondoljuk, még pedig a szükségképeni cselekvést: annyi-

ban ösztönnek nevezzük. »Az önkénytelen egységbe olvasz-
tott, s a térben fixirozott ösztöni csoportozatok pedig 
képezik azon valóságokat, melyeket mi tárgyaknak neve-
zünk. Ilyen tárgy pedig, tekintve absolut eredetlenségét 
és igy létbeli teljes függetlenségét, öntétnek« nevezhető. 

íme, itt vagyunk az öntétnél, honnan most már 
könnyű megérteni a második kötetet, mely az öntét élet-
működéséről szól. 

Vásárhelyi József. 

BELFÖLD. 
Püspökeink az egyházpolitikai reformokról. 

A Budapesti Hirlap szerkesztősége külön megbízot-
tak által sorban meginterviewoltatta az összes protestáns 
püspököket s nyilatkozataikat kommentárral ellátva, nyil-
vánosságra hozta (5. sz.). Püspökeink nyilatkozatait a 
nevezett lap nyomán ide iktatjuk. 

Szász Károly. 
A »polgári házasságról« — mondá — nyilvánosan 

még egyáltalán nem nyilatkozott, bár az egyházkerületi 
gyűlésekben lett volna rá alkalma. Ezt azért tartja szük-
ségesnek megjegyezni, mert ugy hallja, azt beszélik róla, 
hogy Szilveszter estéjén a polgári házasság mellett pré-
dikált. 

A mi azt illeti, hogy a polgári házassággal szem-
ben ő milyen állást foglal el, azt felelheti, hogy »nincs 
ellene, sőt szükségesnek tartja*. Ehhez az állásponthoz 
azonban »nem egyházi, hanem politikai* szempontból 
kiindulva jut. A protestáns egyház a házasságot nem 
tartja ugyan szentségnek, de mindenesetre egyházi intéz-
ménynek; abban tehát, hogy a házasság jogát, a házas-
ságnak ugy kötésére, mint felbontására, valamint a gyer-
mekek és szülők közti viszonyra vonatkozólag az állam 
szabályozza, nem láthatja hitelvei sérelmét, annál kevésbé, 
mert hisz' azzal, hogy a házasság mint jogi intézmény, 
az állami törvény alá helyeztetik, egyáltalán nincs kizárva, 
hogy a házasságra, mint erkölcsi intézményre, az egyház 
is megtartsa a maga ingerenciáját. Követelni azonban, a 
polgári házasságot a protestánsok sem követelik s nincs 
is rá, egyházi szempontból, semmi szükségük. »Igen nagy 
tévedés tehát ugy állítani oda a dolgot, mintha a polgári 
házasság behozatala protestáns kívánság teljesítése, pro-
testáns érdek érvényesülése volna.* 

Ezt a kérdést egyátalán nem szabad egyházi, hanem 
csakis politikai, állami szempontból tekinteni. Nálunk ma 
nyolcféle házassági jog van: a római katholikusoké, a 
görög katholikusoké, a görög-keletieké, a magyarországi 
protestánsoké, Erdélyben külön-külön a reformátusoké, a 
lutheránusoké és az unitáriusoké, végre a zsidóké. S ezek 
az egymásnak ellentmondó, folytonos kolliziókat előidéző 
egyházi jogszabályok, mert érvényüket az állam is elös-
meri, egyúttal az állam törvényei is. Azt lehet tehát mon-
dani, hogy az állami törvény kollizióban van önmagával, 
a mi tűrhetetlen állapot. Ezért van szükség a házassági 
jog egységes szabályozására, a mi — mert hisz' egyik 
felekezet jogát a másikra rákényszeríteni mégis csak le-
hetetlen — csakis az állami törvényhozás utján történ-
hetik. 

A »polgári anyakönyvvezetés* a polgári házasság 
szükségszerű korolláriuma; elvileg tehát az ellen kifogást 
nem tehet. A mai közigazgatási organizmust azonban kép-



telennek tartja arra. hogy megfelelhessen a helyes anya-
könyvvezetés követelményeinek. Csak ha már életbe lép 
az állami közigazgatás s meg lesznek a kellő értelmi és 
erkölcsi kvalifikációval biró orgánumok, akkor lehet gon-
dolni a polgári anyakönyvvezetés behozatalára. Akkor is 
hosszú idő fog eltelni, mig az anyakönyvek vezetése oly 
megbízható módon fog történni, mint most a papok által. 
Közel négy évtizedes papi és minisztériumi osztályvezetői 
működése alatt mindössze két olyan esetről tud. hogy 
ev. ref. lelkész, a vezetésére bizott anyakönyvbe, tuda-
tosan valótlan adatot jegyzett be. Még a kisebb rendet-
lenségek is ritkák, a mit megmagyaráz az. hogy az egy-
házi hagyomány az anyakönyveket minden felekezetnél 
különös tisztelettel veszi körül. Mindamellett, mint mondá, 
nem tehet kifogást a polgári anyakönyvek behozatala el-
len, bár kétségtelen, hogy az által >a lelkészek stólabeli 
jövedelmeikben érzékeny rövidülést fognak szenvedni.* A 
keresztelések, temetések, esketések utáni bevételek való-
színűleg megmaradnak a régi nagyságban, de egészen 
elesnek az anyakönyyi kivonatok kiállításáért fizetett dí-
jak. Pedig ez is számottevő tétel. P. o. a budapesti ev. 
ref. lelkészi hivatal ezen a cimen évenkint 1200—1500 
forintot vesz be. A kisebb javadalmazásu lelkészek jöve-
delmének az anyakönyvvezetői díjak természetesen még 
nagyobb percentjét teszik. Épen azért óhajtandó, de való-
színű is, hogy az »állam az anyakönyvi bejegyzésekért 
nem fog díjat szedni«, nehogy a nép, visszariadva a két-
szeres költségtől, keresztelés, esketés és temetés végett se 
forduljon a paphoz. 

Ami már az »átmenetileg tervezett intézkedést* illeti, 
hogy t. i. a papok köteleztetnének a megkeresztelt gyer-
mekek törvényes felekezeti illetékességének kitüntetésére 
s a hol valamely pap ezt elmulasztaná, ott behozatnék 
a polgári anyakönyvvezetés: ezt »nemcsak azért nem 
helyesli, mert félrendszabály, hanem azért sem. mert 
teljességgel kivihetetlen.« Hiszen a katholikus klérus ismert 
álláspontja következtében két hónap alatt kikerűlhetetlenné 
válnék a polgári anyakönyv behozatala minden oly helyen, 
a hol két vagy több felekezet van. Hogyan lehet ilyenbe 
belemenni a kellő előkészület, a megfelelő orgánumok 
nélkül? Inkább vonják vissza egyszerűen a februáriusi 
rendeletet; ha meg voltunk nélküle 22 esztendőn át, majd 
csak meglennénk ezután is. A »68-iki 53. t.-c.« megvál-
toztatásába azonban semmi szin alatt nem volna hajlandó 
beleegyezni. Még pedig nemcsak azért, mert az biztosíté-
kul szolgál a prozelita-szerzés ellen, amiben a katholiku-
sok, a kik hitük egyedül üdvözítő voltára hivatkozhatnak, 
előnyben vannak mi felettünk. De önmagában, elvileg is 
helyes az, hogy a vegyes házasságban élő felek egyikének 
vallásos érzelmei se szenvedjenek rövidséget. S a fele-
kezeti türelmességnek, ugy szólván, megannyi iskolája 
minden egyes család, melynek különböző egyházhoz tar-
tozó tagjai egyesülnek a szeretetben. Hisz' ha igaz volna 
az, hogy a családtagoknak több felekezethez való tartozása 
etikailag káros, akkor nem volna szabad megengedni 
magukat a vegyes házasságokat sem. A 68-iki törvény 
rendelkezését módosítani nem hajlandó se polgári házas-
sággal és anyakönyvvezetéssel, se a nélkül; egyébként is 
ezek között az összefüggést sehogy se képes megtalálni. 

A »vallásszabadság* törvénynyel való biztosítása a 
legnagyobb helyesléssel találkozik, hisz' magának a protes-
tánlizmusnak a létalapja a lelkiismereti szabadság. Tekintve 
azonban a mi viszonyainkat, kívánatosnak tartaná, hogy 
a vallásszabadságról szóló törvény a recipiált vallások 
rendszere alapján épüljön, s különösen zárja ki azt, hogy 
valaki az egyik egyházból kilépve, ne legyen más egy-
ház tagjává, szóval ne adjon szabadalmat a felekezet-

nélküliségre. Ezt különösen sulyosan megéreznék a protes-
táns felekezetek, melyek egyházi vagyon hiányában az 
egyháztagokra rótt adóból kénytelenek magukat fentartani. 
Egyébként, mint már mondá, hive a vallásszabadságnak 
s épen azért örömmel üdvözli a »zsidó-recepciót« is, 
ugy is mint egyik előmozdítóját a kívánatos társadalmi 
egygyéforrásnak. Azt, hogy a zsidók előterjeszszék a hit-
cikkelyeiket, fölöslegesnek tartja. Hisz' ha ezt kívánnák 
tőlük, egyszerűen bemutatnák Mózes II. könyve XVII. feje-
zetét, ott van megírva a tízparancsolat, a mely nekik is, 
nekünk is törvényünk. A recepciót tehát feltétel nélkül 
helyesli; egy kis baj van azonban az »áttérés* kérdésé-
vel. Az, hogy keresztyén ember zsidó hitre áttérhessen, 
> protestáns hitelvbe is ütközik,* mert a keresztséget a 
protestánsok is szentségnek, egész életre szólónak, letörül-
hetetlennek vallják. A protestáns felfogás e részben azon-
ban még sem oly merev, mint a katholikus, mert — 
Krisztusnak a keresztséget szerző igéi szerint — a keresz-
tvénségben való közösséghez a megkeresztelkedés mellé 
a hitet is kívánja. A ki tehát nem hisz, ám legyen zsidó; 
erre azt mondhatjuk a Vatikán terminológiájával: »tolerari 
posse«. Az áttértet tehát keresztyénnek fogjuk tekinteni 
áttérése után is, tőle azonban semminemű egyházi szol-
gáltatást nem kívánunk. 

Szász Domokos. 
Mindenekelőtt kijelentem, mondá, hogy jelenleg az 

egyházpolitikai kérdéseket illetőleg nagy összetorlódás 
forog fenn, de kétségtelen, hogy minden kumuláció mellett 
is retrográd irányban való haladásról szó sem lehet. »E 
kérdéseket feltétlenül meg kell oldani.« 

A mi a megoldást illeti, kiinduló pontom az, hogy 
»a kormány által körvonalozott egyházi politikát a maga 
teljességében helyeslem*, még pedig nem ama felekezet 
szempontjából, melynek képviselője vagyok, hanem amaz 
>állami érdekekért*, melyek e kérdések rendezését feltét-
lenül követelik. 

E kérdések közt a magyar állami, társadalmi és 
családi életet legmélyebben érdekli épen a »polgári há-
zasság® kérdése, minthogy az az állapot, mely az eddigi 
törvényhozási intézkedések folytán az egymással leg-
szembeötlőbb ellentétben álló különböző házassági jogok 
miatt fennáltott, tarthatatlan. Ennek nincs más gyógyítása, 
mint »a házassági jognak az összes állampolgárokra ki-
terjesztett egységes rendezése*, a mi kizárólag a polgári 
házasság intézményének életbeléptetése által eszközölhető. 
Ama civilizált államok viszonyai, melyekben ez az intéz-
mény meg van, bizonyítják, hogy ez az intézmény a kü-
lönböző egyházak hitel veinek sérelme nélkül életbe léptet-
hető és igy azok az aggodalmak, melyek ebből a szem-
pontból emeltetnek, meg vannak cáfolva. 

A legnagyobb hazafias aggodalommal látom, hogy 
mind nagyobb mérveket ölt a kormány által célba vett 
ezen intézmény ellen indított »reakcionárius mozgalom*. 
De bizom abban, hogy épen a katholikus egyház hazafias 
világi elemei útját fogják állani annak, hogy e reakcio-
nárius mozgalom a magyar állam békés fejlődését meg-
akaszsza. Sőt arról is meg vagyok győződve, hogy maga 
a »katholikus egyház hazafias főpapsága* bölcs mérsék-
letet és tapintatot fog e kérdés körül tanúsítani és befo-
lyását az alsó papságra oly irányban fogja érvényesíteni, 
hogy az egyház és az állam közt támadt konfliktus nem 
csap át a végletbe. Első sorban az ily irányú akcióját a 
hazafias magyar klérusnak épen attól a férfiutói várja 
a hazai közvélemény, a ki érseki jelszavául a »békességet* 
jelölte meg. Őt egész Magyarország eddigi működéséből 
mint olyan férfiút ismeri, a ki képes vallási és hazafiúi 



kötelességeit egymással összhangba hozni. Ezért »rajta 
van ez ügyben a felelősség terhe,« mert magas befolyá-
sával olyan irányt adhat e kérdésnek, hogy azt békésen 
lehet megoldani. Bizom is az egyházpolitikai kérdések 
sikeres megoldásában, mert Wekerle személyében olyan 
férfiú áll a kormány élén s a kormány többi tagjai és 
a törvényhozás irányadó férfiai. a kik közé számítom 
természetesen Apponyit is. olyanok, hogy remélhetni, hogy 
mind e kérdésekben s főkép a polgári házasságra nézve, 
megoldásra fognak jutni. 

Pap Gábor. 

Az egyházpolitikai kérdésekről érdemileg akkor fog 
nyilatkozni, ha a kormány javaslatai a főrendiház előtt 
lesznek. Akkor nem fog habozni véleményét nyilvánítani. 
Annyit azonban a kormányjavaslatok részleteinek ismerete 
nélkül előzetesen is állíthat, hogy »álláspontja szabadelvű 
és az állam érdekeinek figyelembevételén alapul*. Mert 
mint magyar hazafi, »kész a legmesszebb menő áldoza-
tokat meghozni egyháza részéről,« hogy az állam érdeke 
és a felekezetek közti béke megóvható és biztosítható 
legyen. Ez volt a magyar protestánsok politikája a múlt-
ban s ezt az irányt követik ma is. Ezért nem hiszi, hogy 
akár a reformátusok mai vezérférfiai másként gondol-
koznának. akár kerülete lelkészei közül bárki is ne volna 
kész áldozatra akkor, mikor az állam érdeke lép előtérbe. 
Ezt tehetik annál inkábbb, mert sem a »polgári házasság,« 
sem a »polgári anyakönyvelés« a vallás érdekeibe nem 
ütközik, mert a feleknek megmarad az a joga, hogy 
házasságukra az egyház áldását kikérik. És fel is tételezi, 
hogy a felek a kötelező polgári házasság által ki nem 
zárt egyházi áldást igénybe is veszik. 

A »zsidó vallás recepciójára« nézve kijelenti, hogy 
már az 1875—78-iki országgyűlésen állást foglalt»Irányi-
nak a vallásszabadságot követelő javaslata« s a zsidók-
nak nemcsak polgári, hanem vallási »egyenjogúsítása 
mellett*. Álláspontja ma sem változott s nem is változ-
hatott mint protestáns emberé s a recepciót szükséges-
nek tartja. 

Kiss Áron. 

Napirendre tér a kormány egyházpolitikája fölött, 
mert ebben intézkedni az államnak van joga és a vegyes 
házassági kérdésekben eddig is polgári biróság döntött. »Csak 
az esetben tagadhatnák meg a hozzájárulást, ha az állam 
kimondaná, hogy a házasság föl nem bontható« és a tör-
vény nem intézkednék a polgári házasságról szóló törvény-
ben »a házasságok birói rendezéséről*. Ezt ők házassági 
biróság utján rendeznék, minthogy konzisztóriumuk van. 
Egyéb nem érdekli őket az egyházpolitikából, lévén a 
reformátusoknak autonómiájuk. 

Kun Bertalan. 
A maga részéről a »polgári házasság behozatalának 

nem igen örvend*. Különösen nem, ha ennek következté-
ben az 1868 évi 53-ik törvénycikk szakaszainak eltörlése 
mellett a gyermekek vallásának meghatározását a szülőkre 
bízzák. »A polgári hásasság a kisebbségben levő feleke-
zeteknek nem válik javukra*, mivel nem állanak rendel-
kezésükre azok az eszközök, a melyek a katholikus 
klérusnak. Ezért a polgári házasságtól a kisebb felekezetek 
számára előnyt nem vár. Egyébiránt belenyugszik a köte-
lező polgári házasságba »egyéb megoldás módja hiányá-
ban «. A zsidó vallás recepcióját a viszonosság és vallás-
szabadság alapján szívesen üdvözli, az alatt a föltétel 
alatt, >ha a zsidó felekezet hitcikkelyeit a többi felekeze-

tek példájára körülírja,* szervezkedik és mint ilyen, saját 
felekezeti törvénykönyvet létesít, olyat, mely ő felsége 
szentesítését is megnyeri. 

A püspöknek az »állami anyakönyvvezetés* ellen 
észrevétele nincs, azt »célszerűnek tartja*. A lelkészek 
jövedelmének megcsappanását bőven ellensúlyozza az. hogy 
jelentékeny munkaterhet vesznek le váltaikról. 

Baltik Frigyes. 

A kormány egyházi politikájának jogosultságát, ha-
zánk mai viszonyai közt elismeri, az egyes kérdésekkel, 
főkép pedig a polgári házassággal szemben várakozó állást 
foglal el, a mig a törvény novelláit el nem olvassa. Kü-
lönben »az egyházi házasság mellett van*. 

Karsay Sándor. 

Minthogy az együttes értekezletet még az egyház-
politikai kérdésekben nem tartottak, külön nem kiván 
nyilatkozni. Az egyházpolitikai kérdésekben a »legkÖze-
lebbi zsinat határozza meg az álláspontot« s addig véle-
ményt nem nyilvánít. 

Zelenka Pál. 

Az egyházpolitikai kérdésekről az egyetemes zsinat 
legközelebbi összeüléséig nem nyilatkozik. 

Teutsch György Dániel. 

A püspök lekötelező szívességgel fogadott, de kije-
lentette, hogy elvi ellensége az interviewnak. Ezért magán-
nézeteit elhallgatván, csak mint az erdélyrészi evangélikus 
egyház feje felelt, roppant vigyázattal, elébe tett kérdé-
seimre. Csak azt ismételte, hogy ezek a dolgok meg van-
nak irva az erdélyi religionáris törvényekben, melyek 
helyességét három évszázad vallási békéje bizonyítja, 
melyet azonfelül az 1868 iki unió-iörvény is szentesít. A 
zsidók recepciójáról nem akar nyilatkozni, mert »szerinte 
a zsidók már recipiálva vannak.« Különben ez csak állami 
és nem egyházi kérdés, a »mennyiben keresztyén dogma 
szerint nem lehet áttérni zsidó vallásra.* A »polgári há-
zasság* meg fogja bontani a polgárok felekezeti békéjét. 
Az »anyakönyvekről* nem szól. Hivatkozik az erdélyi 
religionális törvényekre. Különben szükség esetén »az ő 
egyháza nyilatkozni fog.* A magyarországi reformátusok 
kitértek a válasz elől, a mit a magyarországi lutheránusok 
mondtak, az »mannm de tabula.* Ezeket válaszolta a 
szász püspök kérdéseimre. A püspök egész magatartása 
nem ecclesia militans vezérének benyomását gyakorolja, 
hanem egy szobatudósét. 

Ferencz József. 

»Semmi kifogásom a polgári házasság ellen, de 
nem hiszem, hogy a mi népünk meg legyen reá érve,« 
hogy olyan könnyű szerrel hozzá törődjék. Mert ez a 
kérdés most bukkant fel és eddig nem volt kellően elő-
készítve. A polgári házasság ellen való »agitálást« fel-
tétlenül károsnak tartom, különösen pedig a »szószékről« 
perhorreskálom. A többi függő egyházpolitikai kérdések 
elintézését is szükségesnek tartom; azonban a >katholikus 
autonómia ügyének elintézése, bármily kívánatos, csak 
akkor lehetséges, ha előbb a »vagyoni kérdést* rendezik. 
Ugyanis a katholikus vagyon nagy része állami vagyon, 
mint p. o. a vallás- és tanulmányi alap, melynek az 
ügye függőben van. 



Tanárok mozgalma. 
Lapunk mult számában ismertettük röviden az állami 

és közvetlen állami felügyelet álló középiskolák tanárai-
nak mozgalmát s a tanári kongresszuson elfogadott hatá-
rozati javaslatot, melynek alapján feliratot intéznek a 
képviselőházhoz a fizetésrendezési törvényjavaslatnak a 
középiskolai tanárokat érzékenyen sújtó intézkedései ellen. 
Most még két ujabb mozzanatot emelünk ki az országos 
mozgalomból. Egyik a kolozsvári középiskolai tanárok 
tiltakozása, melyben az autonom (református és unitárius) 
iskolák tanárai is részt vettek; másik a tanítóképző inté-
zeti tanárok csatlakozása a mozgalomhoz. 

,4 kolozsvári tanárok. 

A kolozsvári összes középiskolák tanárai e hó 7-én 
értekezletet tartottak Szabó Sámuel (református főgim-
náziumi tanár) elnöklete alatt s ezen, hosszabb eszmecsere 
után, a következő határozatot hozták: 

1. »A kolozsvári összes középiskolai tanárok mély 
megütközéssel értesültek arról, hogy a magyar ország-
gyűlés pénzügyi bizottsága, a vidéki középiskolai taná-
rokat, szerzett képzettségük, eddig kivívott társadalmi 
állásuk és a hazai közmivelődés előbbvitelében kifejtett 
hasznos munkásságuk méltányló tekinteten kivül hagyá-
sával, a hivatali rangosztály IX. fokozatába osztotta be. 
Ennek folytán a pénzügyi bizottságnak a magyar közép-
iskolai tanári testületet lenéző és sértő határozata ellen 
óvást emelnek s feliratot intéznek a képviselőházhoz, 
melyben kérni fogják, hogy: 

1. A tanárok ne osztassanak be semmiféle hivatali 
rangfokozatba, hanem számukra külön státus alkottassák, 
melyben ne legyen különbség fővárosi és vidéki tanárok 
közt. 2. Ha e kérés teljesíthetőnek nem találtatnék, ez 
esetben minden középiskolai rendes tanár, az ötödéves 
korpótlék épségbenhagyásával, a VIII. rangosztályba vé-
tessék fel, olyanképen, hogy ennek III. fokozatán minden 
tanár 30. szolgálati évének, szóval három tiz éves ciklu-
sának megfelelő előléptetéssel átjuthasson. 3. Hogy az 
igazgatói állás valóban előléptetés legyen, óhajtandó, hogy a 
középiskolai igazgatók a VII. rangosztályba, és pedig annak 
a szolgálati éveknek megfelelő fokozatába osztassanak be. 
4. Tekintettel azon körülményre, hogy a vidéki közép-
iskolai tanártestületek közül már is többen hoztak hatá-
rozatokat jövő magatartásukat illetőleg : a kolozsvári taná-
rok jelen közös gyűlése, bár elvileg helyesli távoli kar-
társainak elfoglalt álláspontját, a saját jövő magatartását 
illetőleg, nevezetesen: az országos középiskolai tanár-
egyesületből való kilépését, egy vidéki tanáregyesület ala-
pítását. egy a vidék érdekeit képviselő folyóirat megindí-
tását stb., . . . az országgyűlésnek sérelmeinkre hozandó 
határozatáig, várakozó állást foglal el. De megbízza a 
a gyűlés elnökét, hogy annak idején a nagy értekezletet 
ismét összehívja. 5. Kérelmünknek az országgyűlésen való 
hathatós pártolására az országgyűlés elnöke, valamint az 

országgyűlési pártok elnökei kéretnek föl, valamint Ko-
lozsvár város képviselői. 

A tanítóképzöbeli tanárok. 

Az állami tanítóképzőintézeti tanárok, ép ugy, mint 
a középiskolaiak sérelmesnek tartják magukra nézve a 
képviselőház pénzügyi bizottságának rájuk vonatkozó hatá-
rozatát a rangosztályozás és fizetés-rendezés dolgában. 
Most a központi egyesület elnöke, Péter f f y Sándor és 
titkára, Nagy László, körlevelet intéztek az összes tanári 
testületekhez, melyben kifejtve a sérelem miben való állását, 
egyöntetű akcióra szólítják fel azokat. A sérelmek a követ-
kezők: 1. a rangosztályba sorozás; 2. a vidéki tanároknak 
és igazgatóknak a fővárosiaknál egy fokkal alacsonyabbá 
való helyezése; 3. a vidéki zene-, rajz- és tornatanárok-
nak, a gyakorló iskolai tanítóknak, a segédtanítónőknek 
a X. és XI. rangosztályba való sorozása. Az egyesület 
annak idején folyamodott a képviselőházhoz s a vezető 
férfiak most azt óhajtanák, ha ugyanily értelmű folyamod-
ványt menesztene a képviselőházhoz minden tanártestület. 
Azt ajánlják tehát a tanári testületnek: í . terjeszszék fél 
ugyané kérvényt ők is képviselőik utján ; 2 határozataik-
ról értesítsék a Magyar Tanítóképző szerkesztőségét és 
a napilapokat; 3. támogassák hírlapi cikkekkel a mozgal-
mat. A körlevél szerint, kívánságuk lényege az, hogy a 
tanítóképző tanítók fizetése a hozandó törvény életbelépése 
után, azonnal és nem évek múlva, fokozatosan, egyenlő-
síttessék a középiskolai tanárokéval. 

A képviselőház közoktatási bizottságából. 
Az évenként szokásos közoktatási bizottsági tárgya-

lások az idén különösebb érdeklődést keltettek. Az eddigi 
tárgyalásokból Bánó Józsefnek egységes kultur-politika 
iránt beadott határozati javaslata és László Mihálynak 
az országos közoktatási tanácsról tartott szigorú bírálata 
magaslanak ki. 

A Schvarcz Gyula elnöklete alatt folyó tanácskozá-
sok elsején az általános tárgyalás alkalmával Bánó József 
következő határozati javaslatot terjesztett elő: 

Méghagyatik a közoktatási minisztériumnak, hogy 
tekintet nélkül Magyarország pénzügyi állapotára, de tekin-
tettel a politikai helyzetre, a különböző vallásfelekezetekre 
és nyelvekre, dolgozzon ki az egész ország területére 
terjedő oly közoktatási tervet, melynek hivatása kimutatni, 
hogy legrövidebb idő alatt mily eszközökkel lehetne Magyar-
ország közoktatását és közművelődését oly polcra emelni, 
mely a nemzet saját hivatásának és ama fontos misszió-
nak, mely reá a dualisztikus államban, sőt Európában 
vár, teljesen megfelel. 

Minthogy a közoktatásügyi miniszter bécsi utja miatt 
nem lehetett jelen a bizottság tanácskozásain, Berzeoiczy 
államtitkár kérésére a határozati javaslat tárgyalását 
elhalasztották arra az időre, amikor az egész jelentés le 
lesz tárgyalva. 

A bizottság második ülésén, mikor gróf Gsáky Albin 
miniszter is jelen volt, László Mihály az újonnan szer-
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vezett »országos közoktatási tanács« másféléves műkö-
déséről referált. Kemény kritikát mondott fölötte, mely 
nagy feltűnést, a sajtóban pedig erőteljes visszhangot 
keltett. 

László Mihály a közoktatási tanácsról referálva meg-
jegyzi, hogy az ország kulturális követelései egészen más 
szellemű munkálkodást várnak egy oly magas fórumtól, 
mint a tanács. Ő a tanács feladatát nem a miniszteri 
adminisztráció részben való kezelésében, szabályrendele-
tek készítésében és tankönyvek bírálatában találja, a me-
lyek különben az egyéni hatásos tevékenységet inkább 
megszorítják, mint ellenőrzik, hanem nagy kulturális kér-
dések és célok megoldásában s megoldásának előkészíté-
sében látja. A tanács összeállítását egyoldalúnak találja, 
mert a 125 tag közt csak két kulturpolitikus van: Fraknói 
Vilmos, ki soha sincs Budapesten és Szász Károly püs-
pök, holott a közélet többi kiváló kulturpolitikusainak is 
ott volna a helyük. Az egyetem is csak hat taggal sze-
repel, a mi különös jelenség, a 213 akadémiai tagot pe-
dig csak tizenöt tag, a tulajdonképeni irókat pedig egy 
szál képviseli. Sokalja a minisztérium képviseletét nyolc 
taggal. Szigorúan elítéli a tankönyvbirálási rendszert. A 
könyvbirálők közt csak két egyetemi tanár van, a többi 
mind közép-kereskedelmi és népiskolai és tanítóképző 
tanár és tanító. A bírálatok régi orthodoxiája ellen sok 
a panasz, mert a birálók jó része szintén tankönyvíró. 
Legnagyobb baj az, hogy a bírálatoknál kiadói érdekek 
játszák a főszerepet, s egyes cégeknek érdekképviselői 
ülnek a tanácsban. 

Egy független szakforumot sürget, mely a közérdeket 
megvédelmezze ügy az egyéni, mint a kiadói érdekek 
ellen. A közoktatási tanács hanyatló tekintélyének egyik 
okául azt hozza fel végre, hogy a tagok nem igen láto-
gatják az üléseket s e tünetekre felhívja a miniszter 
figyelmét. 

Schwicker Henrik a könyvbirálatok mizériáit szintén 
kiemeli. Gr. Csáky miniszter nem látja oly sötétnek a 
közoktatási tanács állapotát. A könyvbirálatokra nézve 
megjegyzi, hogy ma kevesebb a panasz, mint régebben 
volt., szerinte még be kell várni az uj szabályzat hatását. 
Okolicsányi azon véleményben van. hogy a tanácsot máskép 
kell összeállítani, a kultura különböző férfijaiból. A könyv-
birálatok szerinte szintén nem felelnek meg a követel-
ményeknek. Bánó I. nem tartja sötétnek a közoktatási 
tanácsról adott bírálatot. Berzeviczu államtitkár megjegyzi, 
hogy a miniszteri tisztviselőknek nem szabad tankönyvet 
irni, ezt rendelet tiltja. A tanyvirókat szerinte nem lehet 
kizárni a birálók közül. Grót Csáky miniszter ismétli, 
hogy ma kevesebb a panasz és ő kész mindig orvosolni 
a bajokat. Nem adhat a tanácsnak oly működési kört, 
mely az ő felelősségét érintené. Azon tagokat, a kik 
nem vesznek részt a tanács munkálkodásában, jövőre 
ki fogja hagyni. 

Hogy a László-féle bírálatban sok igaz van, mutatja 
az a tény is, hogy egyik napilapunk meginterviewoltatta 
a közoktatási tanács visszavonult tagjait s ezek kijelen-
tették, hogy már január 3-án bejelentették lemondásukat. 
A kilépett tanféríiak pedig ezek: báró Eötvös Loránd, 
Than Károly, Szily Kálmán és Beöthy Zsolt. Mindany-
nyian a közoktatás elsőrendű képviselői. 

Ugv látszik, rothad valami Dániában! 

Dr. Urbánus. 

RÉGISÉGEK. 
Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 

(Folytatás.) 

II. 
1002—1004. 

I. Alvinczi nagyváradi tanársága. A jezsuiták Nagy-Váradon. 
A Báthoryak éa a jezsuiták. Az országos és vallási állapotok 

Erdélyben s a részeken. 

Alvinczi a hazába 1602-ben visszatérvén, legelsőben 
is azon egyháznak tett szolgálatot, amelyben növekedett: 
tanárrá lett Nagy Váradon. Mint ilyen a Molnár Gergely 
grammatikája szabályait versekbe szedvén, kiadta, a 
melylyel — Bod Péter szerint — igen soká éltek a magyar-
országi és erdélyi iskolák.1 

Midőn Alvinczi hazajött, ezer meg ezer sebből 
vérzett a három darabra tépett magyar nemzet s nagyon 
borús volt az egész protestántizmus láthatára. 1567-ben 
— Méliusz Péter munkássága folytán — aláírják a deb-
reczeni zsinatban a második Helvét-hitvallást, mely meg-
pecsételi a kálvinizmus uralomra jutását; de csakhamar 
védni kell a szentháromság tudományát Méliusznak és 
tudós társainak Erdélyben és Magyarországon egyaránt. 
A nagyváradi dispután 1569. október 20—29. látni lehet, 
hogy II. János király unitárizmushoz csatlakozása miatt, 
elveszti a kálvinizmus uralkodó állását s talán épen az 
unitárizrnusé a jövő. A királyt sokan követték s az 1571-iki 
székelyvásárhelyi országgyűlés az unitárizmust a bevett 
vallások közé iktatá. Alig hozták meg e törvényt II. János 
»választott király* meghalt 1571. március 14.2 A gyula-
fehérvári országgyűlés 1571-ben már nem az unitárius 
Békés Gáspárt, hanem Somlyai Báthory Istvánt a katho-
likus »főúr és öreg nemzetet« választá meg. 

Báthory István fejedelem feltétlen hive volt Bómának 
s a rekatholizáció munkáját óvatosan, de biztos kezekkel 
vezette. Az első csapást az unitárizmusra mérte. Az uni-
táriusok magok adtak rá alkalmat; mert Krisztus nevében 
sem akartak könyörgeni. Az 1572-iki tordai országgyűlés 
felhatalmazta a fejedelmet, hogy »a hol pedig — a székély-
vásárhelyi végzésen kivül — valakik valamit innoválnának. 
hivassa Dávid Ferenczet és a szuperintendenst és az inno-
vatorokat büntesse meg.« Dávid kiesett az udvari papság-
ból s az unitáriusok elveszték a királyi nyomdát; sőt. 
behozatott a könyv-vizsgálat is.3 Ettől fogva meg nem 
szakad az unitárizmus korlátozása az országgyűléseken 
s fejők, Dávid Ferencz, az 1579-iki országgyűlésen 
elítéltetik s a dévai fogságban végzi életét. Ez az időpont 
legalkalmasabb volt a rekatholizációra, mit, az 1575-ik 
december 1.4. és 1576. február 12. lengyel királylya válasz-
tott Báthory István nyomain, öcscse, Kristóf fejedelem 
folytatott. Az 1579-iki tordai országgyűlésen Báthory 
Kristóf hosszasan indokolja a jezsuiták betelepítésének 
szükségét: de a rendek csak annyit mondának ki, »hogy 
ami végből behozatta őket a fejedelem, viseljék csak abba 
magukat, azaz tanításokon kivül ne menjenek, tartsák 
az ő tisztekben tanulságban magokat, hogy a különböző 
tanítók között háborúság ne következzék«.4 

1 Bod F. »M. Athenás* 5. lap. 
2 Zsilinszky M. »Magyarországi Vallásügyi tárgyalások* 149— 

152 lap. 
8 Ugyanott 167. lap. 
4 Zsilinszky M. »Magyarországi Vallásügyi tárgyalások* 184— 

186. lap. 



De a jezsuiták már kezdetben túllépték a határt, 
melyet a tordai országgyűlés számukra kijelölt, s midőn 
Báthory Kristóf fiát, a kiskorú Zsigmondot, 1581. május 1-én, 
a kolozsvári országgyűléssel utódául választatta, szükséges-
nek látják kikötni a rendek, hogy, miután már Monostorra, 
Kolozsvárra és Fejérvárra beszállította a fejedelem az 
ifjúságnak tanítása végett a jezsuitákat, e nevezetes helyek-
kel megelégedvén: ujabb helyekre, avagy városra, falukra 
akárhol az országban, eféle (jezsuita) tanítókat ne plán-
táljon, hanem minden helyeken és templomokban a régi 
tanítók békességes állapotjokban maradjanak meg.1 

Ezután meg is választották fejedelmül a »kis Zsigát< 
s május 17-én az országgyűlés eloszlottt; tiz nap múlva 
meghalt Kristóf fejedelem; fia nevelőjéül Gálfi Jánost s 
Leleszi János jezsuitát rendelvén. 

»És a jezsuiták meg is nevelték Báthory Zsigmon-
dot ! Erdély és a magyarországi részek nyomora, a lekon-
colt főurak, az Ínségre juttatott ország rémdrámája, az 
embermészáros Basta és Mihály vajda, szomorú emlékei 
a jezsuita nevelésnek és gazdálkodásnak«. Az ország 
ugyan elszakadt a töröktől, hogy a tatárénál is rettenete-
sebb német- és oláh-módra folyjon dolga . . . A Báthoryakat, 
különösen Istvánt, politikai eszélvességökért dicsérik; pedig 
a jezsuiták betelepítése a legnagyobb eszélytelenség volt, 
ez képezvén a Báthory-család s Erdély- és a késő távol-
ban Lengyelország bukásának főokát . . .2 

De nem politikai történetet irunk; pusztán csak az 
erdélyi rendek védekezését fogjuk röviden érinteni, az 
elhatalmasodó jezsuiták ellen. Az 1588-iki enyedi ország-
gyűlés már ki akarja utasítani a jezsuita-szerzetet s 
midőn ez nem sikerül, megtagadja az adót és ered-
ménytelenül oszlik szét3 A szászmedgyesi országgyűlés — 
ugyancsak 1588. december — sem akarja őket megtűrni. 
A fejedelemhez erélyes hangú fölterjesztést tesz e tárgy-
ban: »Kiváltsága volt az országnak eleitől fogva, hogy 
uralkodóit megszorítás nélkül szabadon választbatá, kik 
az ország megegyezése nélkül semmi állandót sem hoz-
hattak létre, míg a rendeknek az intézményeken változ-
tatni mindig joguk volt. E jogot Ők mindig féltékenyen 
védelmezték. Az országnak tehát most is a jezsuitákat 
illető határozatát módosítani, annyival is inkább . . . mert 
tisztöket — a nevelés határán túllépve: vallásukat erő-
szakkal terjesztették utcán, templomban, processiók által 
oly helyeken is, hol az nekik meg volt tiltva. Váradon 
elfoglalták a reformáltak templomát s a kereszt fegyveres 
kézzel való körülhordozása által csaknem nyilvános moz-
galomra adtak okot. Kozmáson a papra rohantak, ki-
kergették lakából és könyveit széttépték. A Székelyföldet, 
Vásárhely és Karánsebes környékét bebarangolták senki-
től sem hivatva oda, nem nevelés, hanem vallásuk ter-
jesztése végett. Egy 1556-iki törvény arról is intézkedett, 
hogy püspöki, káptalani és egyházi javadalmak annak, 
kitől elvétettek, vissza nem adhatók. Ebből mindenki 
láthatja, hogy a nekik tett adományozások mennyire 
érvénytelenek. És ők mégis nemcsak Monostort foglalták 
el, hanem Szentmihálykövét is a körüle fekvő falvakkal 
s a fiskusnak a váradi kerületben fekvő javait. Sőt Török-
országba s a havasalföldi tartományokba is berontottak, 
mi még nagy veszélyeknek lehet okozója. Példát vehetünk 
a szomszéd népekről, mert a hova betették lábukat, 

mindenütt mindjárt veszélyt hoztak maguk után. Példa a 
franciaországi háború, hol vérrokon fejedelmeket ingerel-
tek egymás ellen; igy a portugáli királyt (Sebestyént), 
kivel felbontatták a mórokkal kötött békét, a ki azért 
életével lakolt. Azt pedig szemeinkkel láttuk, hogy a 
jezsuiták mindig Nagyságod (Báthory Zsigmond) körül 
vannak, ha ellenök szólunk, ugy állítják, mintha felség-
sértés volna . . . Rómában egy szónoklatban el is árulták 
szándékukat: »meg akarnak fosztani nevelés szine alatt 
gyermekeinktől s azzal mintegy hálóba keríteni.« Ilyen 
ellenünk intézett váruk a. kolozsvári seminárium . . . Egy 
izben, midőn a papság uralkodott Erdélyben a birtokok 
jelentékeny része egyházivá vált; most is hasonlótól tart-
hatunk, midőn az ifjúságot esküvel magukhoz csalják, 
azoknak javait maguknak megszerzik s az országot 
kimerítik, mig mi két hatalmas fejedelem közé ékelve, 
egyiket haddal, másikat ajándékkal kényszeríttetünk elfor-
dítani, mert egyikre se leszünk képesek . . . Tekintélyes 
urak panaszkodnak vallásuk elnyomásáért; mi viszont 
nem tűrhetjük, hogy külön universitást képezzenek, mikor 
törvényeink vannak, hogy töredék soha, csak az ország 
jelentékeny része lehet universitas. Ezenkívül a lelkiismeret 
szabadságának megsértéseért nem panaszkodhatnak . . . 
mert »a mi célunk, hogy a lelkiismeret sértése nélkül 
védjük hazánk szabadságát« s fordítsuk el a fenyegető 
veszélyeket.1 

A fejedelem soká habozott. Majd csak azt kívánta 
a rendektől, bogv csak egy helyen — Monostoron — 
tűrjék meg a jezsuitákat; de az országos közvélemény 
hangosan követelte azok kiűzetését. Végre Giczy János 
kormányzó azon figyelmeztetésére, hogy ne dacoljon a 
rendekkel, mert azok könnyebben kapnak maguknak 
fejedelmet, mint ő magának országot, december 16-án 
fejedelmi válaszában kinyilatkoztatá: »hogy a jezsuiták, 
ugy összesen, mint egyenként egész országából, ugy 
Erdélyben, mint a magyarországi részeken 25 nap lefolyása 
alatt tartoznak örökre eltávozni.«2 A rendek ezt aztán 
törvénybe foglalták s a jezsuitáknak adományozott s egyél) 
általuk bírt jószágokat a fiskus számára lefoglalták; továbbá: 
hogy »az Váradi Városnak Szent-Enyed egyháza minden 
pertinentiáival, amint okkupálták volt. restituáltassék, hogy 
mint azelőtt, ezután is prédikációt tarthassanak az város 
számára benne, de nem a római valláson valók.«3 

Hálából a rendek nagykorúsították a fejedelmet. A 
lemondó kormányzó — Giczy János — prófétai lélekkel 
jóslá ugyanekkor: »kezébe adtátok a gyeplőt, majd meg-
bánjátok !« Meg is bánták . . . A ki esküjét nem tartotta 
meg. az Báthory Zsigmond volt. 1590-ben már behivta 
Moldvából Siketfalvi Ladó Bálint jezsuitát Kolozsvárra; 
1591-ben három más jezsuitát telepített Fehérvárra s 
ezek között volt Erdély szerencsétlenségének legnevezete-
sebb tényezője, Carillo Alfons . . .4 

De minek folytassuk ! . . . A jezsuiták törvényesen, 
országgyűlési engedély mellett, újra tért foglaltak Erdély-
ben . . . Az 1603. január 15-iki gy.-fehérvári országgyűlé-
sen, a vallás-szabadság biztosítását Rudolf biztosai csak 
urok jó indulatától teszik függővé; a február 28-iki kolozs-
vári országgyűlésen pedig egyenesen megtagadják azt 
Rudolf nevében. A kétségbe esett hazafiak Székely Mózest 
teszik fejedelemmé; de Badul oláh vajda megveri és elejti 

1 Ugyanott 189. lap. 
2 Von der Brüggen történetíró mondja, hogy Lengyelország 

bukását a türelmetlen jezsuiták idézték elő s az általok nevelt 
nemesség. 

3 Szilágyi S. »Erdélyi országgyűlési emlékek< Ili. k. 235. 1. 

1 Zsilinszky M. »Magvarországi vallásügyi tárgyalások* 208-
209. lap. 

2 Ugyanott 212—213. lap. 
3 Zsilinszky M. »Magyarországi vallásügyi tárgyalások* 216. 
4 Ugyanott 218. lap. 



a fejedelmet és Erdély ismét Rudolfé, kinek vezére — 
»Basta — elkobozza Déván az ország alkotmányát és 
betiltja a protestáns vallást.*1 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** Az Athenaeum Kézi Lexikonából a 31. és 

32-ik füzet hagyta el a sajtót. A cikkek már az S betűbe 
nyúlnak. A 31-ik füzetet két értékes melléklet díszíti: 
egyiken hazánk négy történelmi térképe van a honfoglalás, 
az Árpádház, az 1458-ik év és a török hódoltság idejé-
ből ; a másik mellékleten négy fekete táblán a világ leg-
nevezetesebb szobrászati művei, a hazaiak közül pedig 
a Petőfi, a Deák és az aradi vértanuk szobra látható. 
A 32-ik füzethez Magyarország hegy- és vízrajzi térképe, 
továbbá a szoba-növények két fekete táblája van mellé-
kelve. A vállalat vége felé közeledik s áprilisban befeje-
zést nyer. A Kézi Lexikon kapható minden könyvkereske-
désben s a kiadónál (Budapest. Athenaeum). Ára füzeten-
ként 30 kr 

** Magyar irók élete és munkái. A m. tud. 
akadémia megbízásából irta Szinnyei József. II. k. 8 füzet. 
E nagybecsű lexikális munka, mely a magyarországi irók 
életrajzi adatait, munkáik jegyzékét és a róluk szóló 
dolgozatok sorozatát foglalja magában, a most megjelent 
17-ik (II. k. 8. fűz.) füzettel immár 4429 életrajzot közöl 
az ily fajta műveknél szükséges pontossággal. A 8-ik füzet 
Dugóvics—Ember Pál Írókkal foglalkozik. Protestáns egy-
házi iróink életrajzi adatai és munkássága is közölve 
vannak a becses gyűjteményben; igy a mostani füzetben 
is pl. Duka T., Dűzs S., Ebenspanger J., Édes Albert, 
Édes Gergely, Elvi Illés Pál, Elekes Károly, Ember Pál stb. 
neveivel találkozunk. A 32 füzetre tervezett munka negyed-
évenként öt-öt ives füzetekben jelenik meg. Előfizetési 
árak: 5 füzetre 2 frt 50 kr., 10 füzetre 5 frt; előfizet-
hetni Hornyánszky V. könyvkereskedésében, Budapesten 
(Akadémia bérháza). 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy előfize-

tésöket megújítani, Lapunkat ismerőseik körében 
terjeszteni szíveskedjenek. Előfizetési árak: egész 
évre 9 frt, félévre 4 frt 50 kr. Szegényebb sorsú, 
600 frtnál kisebb fizetésű lelkészeknek egész évre 6, 
félévre 3 frt. Az előfizetési és bármi másféle 
pénzek a Lap kiadóhivatalába, Hornyánszky 
Viktorhoz (Budapest, Akadémia bérháza) kül-
dendők. 

* Személyi hirek. Kiss Áron tiszántúli püspök 
egészségi állapotáról a múlt, hét folyamán aggasztó hir 

1 Szilágyi Sándor »Ei'd. országgy. Eml.« V. 235. lap. 

járta be az országot. Örömmel értesülünk, hogy az ősz 
püspök vértorlódása elmúlt s most már jobban érzi magát. 
— Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye esperesévé, Tóth 
János utódjává a gyülekezetek presbyteriuma Szabó Péter 
pirosi lelkészt választották. Rokonszenves tisztelettel üdvö-
zöljük az uj egyházkormányzót a többi seniorok társa-
ságában. — Király ő felsége Schneller Vilmos kőszegi 
evangélikus esperes-lelkészt ötven éves buzgó működése 
elismeréseül a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tün-
tette ki. 

* Lelkész-választások. Kecskeméti egyházmegyénk-
ben a tisza-várkonyi egyház lelkészévé egyhangúlag Sikó 
Ernő, budapesti volt katekheta választatott meg. Kiváló 
tehetség, de erős munkát kiván a munkamező is, hová 
beállíttatott. Segítse rá a jó Isten; szivünkből kívánjuk! — 
A gyügyei lelkészi állásra nagy többséggel Kazay Gyula 
n.-k.-madarasi s.-lelkészt, az érkörtvélyesi rendes papságra 
egyhangúlag Pataky Sándor püspökladányi h.-lelkészt 
választották meg a gvülekezet tagjai. Isten áldása legyen 
az ifjú Timotheusokon! 

* Budapesti vallásos estélyek. A Lónyay-utcai 
főgimnáziumban január 11-én dr. Hegedűs István tartott 
szabad előadást vallás és mythosz cimen. Lendületes és 
tartalmas volt, inkább ismeretközlésre szánva, de az 
építő mozzanatokat sem nélkülözte. Előtte Petéi Elek, 
utána dr. Szabó Aladár mondottak magas szárnyalású 
imákat. — A hold-utcai imateremben (Hold-utca 17.) 
január 15-én legifj. Szász Béla, Szőts Farkas és dr. Szabó 
Aladár tartottak rövid vallásos beszédeket és Kenessey 
Béla meg dr. Kecskeméthy István imádkoztak. Az össze-
jövetelen a női és férfi vegyes kar áhítatot kellőleg énekelt. 
— Az Erzsébet-köruti teremben és Budán szintén meg-
tartattak a szokásos vallásos összejövetelek. 

* Egyházi aranykönyv. Zsarnói Zsarnay Berta-
lan zsarnói lakos 100 ezer forint értékű ingatlan vagyonát, 
a haszonélvezeti jog fentartása mellett a zsarnói ref. 
egyházra ruházta át tulajdonjoggal. Tisztelet és elismerés 
az- egyház ilyen derék fiainak! 

* Egyházi felügyelő' jubileuma. Csabada József 
25 éve áll a körmöcbányai ág. hitv. evangélikus egyház 
szolgálatában. Előbb jegyzője, később felügyelője lett e 
gyülekezetnek. Nagy hűséggel, példás hitbuzgósággal töl-
tötte be tisztét. Hitfelei megszerették s most szép ünnepet 
rendeztek tiszteletére. A jubileum napján az egyház 
tanácstermében ünnepei diszgyülést tartottak s ugyanakkor 
leleplezték Csabada életnagyságú arcképét. Nagyon helyes. 
Az egyház becsülje meg a maga buzgó és munkás em-
bereit. 

* Református ifjúsági egyesületünk Budapesten 
január 16-án felolvasó ülést tartott a Lónyay-utcai főgim-
názium dísztermében. Az egyetemi ifjúság köréből is szép 
számmal voltak jelen, de voltak más érdeklődők, köztük 
nők is. Az ülés a theol. dalkar éneke után, Szász Károly, 
tiszteletbeli elnök imájával vette kezdetét; majd Szilassy 
Aladár egyesületi elnök mondott rövid megnyitó beszédet, 
melyben különösen a taggyüjtésben való buzgólkodást 
kötötte az egyesületi tagok szivére, célravezető eszközül 
ajánlván a taggyüjtésben az úgynevezett lavina-rendszert, 



mely szerint minden tag kötelezi magát két uj tag s ezek 
ismét két-két uj tag szerzésére. A hangulatos ülés főtárgya 
dr. Szabó Aladár egyesületi titkárnak irányeszmékben 
gazdag, keresztyén lélektől duzzadó felolvasása volt, mely-
ben zajos helyeslésektől kisérve. az egyesület programmját 
fejtette ki. A nagyérdekü felolvasást nemsokára egész 
terjedelemben közölni fogjuk. Végül Szőts Farkas egye-
sületi alelnök intézett rövid buzdító beszédet a jelenvoltak-
hoz s közölt velők az egyesület beléletére vonatkozó 
apróbb dolgokat, mire az elnök bezárta az ülést. Az 
egyesület legközelebbi összejövetele február végén lesz. 

* Tanácsbirák választása a dunamelléki egy-
házkerületben. Január 12-én bontotta fel egv bizottság 
a három egyházi és négy világi ker. tanácsbirói állásra beér-
kezett szavazatokat. A bizottságban Szász Károly püspök és 
Szilassy Aladár gondnok elnöklete alatt Farkas József, 
Kálosi József. Kenessey Béla, Papp Károly és Petri Elek 
működtek közre. Megválasztattak egyházi tanácsbiróvá 
Farhas József 165 szavazattal, világiakká dr. Ballagi 
Aladár 188, dr. Darányi Ignácz 165 és SárJcözy Aurél 
141 szavazattal. Szűkebb választás rendeltetett el két 
egyházi tanácsbiróságra Dányi Gábor (98), Mészáros 
János (83). Kálmán Gyula (77) és Szőts Farkas (71) között, 
mint a kik a zárjelbe tett számok szerint legtöbb szava-
zatot nyertek az első szavazásnál. Szűkebb választást 
rendelt el a bizottság egy világi tanácsbiróságra is Korbai 
Károly (94) és Kálosi József (56) között. A szavazatok 
mindkét részen nagyon megoszlottak, a lelkészek közül 
még Mészöly Pál (56). Szilágyi Benő (48), Tóth János (47), 
Lévay Lajos (41), Szánthó Élek (37), Czúcz Lajos (26) 
kaptak nagyobb számú szavazatokat; a világiak közül 
pedig Kovács Gyula (55), Váradi Réla (40), Hegedűs 
Sándor (38). Nem szavazott, 15 egyház, alaki hiba miatt 
érvényteleníttetett két egyház szavazata. Az ujabb szavazás 
határideje április 15-ike. 

* Kövy-jubileum Sárospatakon. Régi mulasztást 
akar most helyrehozni a sárospataki főiskola, megbízván 
jogakadémiáját, hogy országos hirü volt tanárának, Kövy 
Sándornak az év folyamán emlékünnepet rendezzen. Az 
ünnepélyen Zsindely István jogtanár fog emlékbeszédet 
tartani a nagyhírű tudós felett. Lesz arckép-leleplezés, s 
ha sikerül összehozni, tervben van egy ujabb Kövy-alap 
létesítése is. Az ünnepélyre meghívják a protestáns egy-
házak vezérférfiait, a főiskolák és jogakadémiák képviselőit. 

* Felolvasás a polgári házasságról. A buda-
pesti katholikus körben f. hő 11-én az Aschenbrier Antal 
egyetemi theologiai tanár szépszámú, inkább hölgvközön-
ség jelenlétében felolvasást tartott a polgári házasságról. 
Aschenbrier helyesen állította fel a kérdést. Arról van 
szó, hogy a házassági kötelékre vonatkozó törvényhozás 
és bíráskodás tovább is megmaradjon-e az egyházi keze-
lésben, vagy áttétessék az állami kezelésbe : a pápa legyen-e 
a törvényhozó és a szentszékek a biráskodók a házas-
sági ügyekben, avagy a parlamentek és a világi birák? 
Persze Aschenbrier, ki pápai kamarás és esztergomi 
áldozó-pap, a legkeresettebb argumentumokkal védte az 
egyház érdekét, dogmatikus, egyháztársadalmi, közerkölcsi, 
politikai okokra támaszkodva. De semmi ujat nem hozott 
fel, mert ezek az argumentumok mind ismeretesek azok 
előtt, kik az ügyekkel a tudomány szempontjából foglal-
koznak. De Aschenbrier dr. elég ügyesen szedte össze az 
argumentumokat és distinkciói tanult és éles elmére 
vallanak. Értekezése történeti részében kimutatta, hogy 

a polgári házasság Európa minden államában, továbbá 
Észak-Amerikában és Braziliában is be van hozva, csak 
Magyarországon hiányzik eddig még ez az intézmény. 
A polgári házasság alakját különben, hogy t. i. az köte-
lező, választható avagy kényszerbeli legyen, Aschenbrier 
dr. is közömbösnek mondta, mert itt csak arról a nagy-
fontosságú elvi kérdés eldöntéséről van szó, hogy az egy-
ház kizárólagossága a házassági törvényhozás és bírásko-
dás ügyében elismertetik-e vagy nem az államhatalom 
részéről. Végül a magyar egyházpolitikai viszonyokat 
érintve, röviden cáfolgatta azt az állítást, hogy nálunk a 
polgári házasság behozatala szükséges volna. Az ő meg-
győződése szerint erre nincs szükség. 

* A gyülekezetek életéből Budapesti eklézsiánk 
körében élénk belmissziói tevékenység indult meg. Mutatja 
ezt többek között az & jelentés is, melyet dr. Szabó Aladár, 
theol. tanára holdutcai imateremben (17. sz.) az 1892 év 
folyamán tartott vallásos összejövetelekről most nyomtatás-
ban közrebocsátott. A holdutcai skót-iskola dísztermében 
1891, évi karácsonyünnepén Kovács József katekheta 
tartotta az első magyar nyelvű istenitiszteletet. A mult 
év elején Papp Károly lelkész dr. Szabó Aladár theol. 
tanárt kérte fel a holdutcai vallásos összejövetelek veze-
tésére. A termet Moody András skót lelkész ingyen engedte 
át. A mult évben február 14-étől május 15-ig 14, novem-
ber 27-től az év végéig 5, tehát öszzesen 19 vallásos 
összejövetel tartatott e helyen, a híveknek mindinkább 
növekedő részvetele mellett. Az összejövetelek vasárnap 
este fél hétkor veszik kezdetüket, s menetök csak nagyobi) 
változatosság által tér el a ref. istenitiszteletektől, amennyi-
ben többen tartanak rövid beszédeket, egyszerűen, ért-
hetően hirdetve amaz igazságokat, melyek Isten megváltó 
munkáját lelki szemeink elé állítják. E mellett rendesen 
szivet emelő karéneket is hallhatnak a hívek. Ugyanis 
több buzgó nő és lelkes ifjú ember (leginkább ref. theo-
logusok) Hoffmann Viktor zenetanár vezetése alatt egy-
házi zenekart létesített, amely a mult évben 7-szer műkö-
dött közre. Azonkívül a reform, theologusok férfikara is 
többször emelte az istenitiszteletek áhítatát szép énekekkel. 
— A Lipót- és Terézváros e részeiben egy jótékony ref. 
nőegyesület is működik, mely a mult évben 30 szegényt 
látott el ruhával és tiznek adott más ajándékot. A Jelentés 
közlése szerint a nőegyletnek 70 frt 94 kr. bevétele és 
67 frt 44 kr. kiadása volt. Énekkara is van e városrészi 
híveinknek, melynek javára adakozásból 23 frt, az isteni-
tiszteletek költségeinek fedezésére perselypénzekből 52 frt 
4 kr. gyűlt be. Adományok a nőegyletre és az énekkarra 
dr. Szabó Aladárhoz (Budapest, Eötvös-utca 47. sz.) kül-
dendők. — Valóban szép, keresztyén munka, melv itt 
csöndben folyik. Isten áldása legyen a munkán és a lelkes 
munkásokon! 

* Középiskoláink korosabb tanárai aránylag 
számosabbak, mint más középiskolákéi. Nincs nyugdíj-
intézetünk, tehát az elöregedett tanár mind halálig húzza 
az igát. Református gimnáziumainkban körülbelől 38—40 
olyan tanár működik, a ki legalább 30 év óta terjeszt-
geti a tudományt s a nyugdíjintézet, felállítása után tüstént 
kérhetné, hogy teljes fizetéssel nyugalomba helyezzék. Leg-
idősebb tanár a középiskolában Baksav István rimaszom-
bati tanár, ki 48 év óta, Szilágyi István m.-szigeti igazgató, 
ki 47 éve működik; 42 év óta működő tanárunk van 
három, 41 éves kettő, 40 éves öt, 39 éves kettő, 38 éves 
kettő, 37 éves három stb. Legtöbb idős tanár van a 
kecskeméti főgimnáziumban (5), aztán a tnáramaros-



szigetiben és a debreczeniben (4—4), a rimaszombatiban, 
budapestiben és miskolcziban (3—3). Legfiatalabb tanári 
kara a kisújszállási gimnáziumnak van, mert itt a leg-
idősebb tanár is csak 3 év óta működik. (S. L.) 

* Felekezeti középiskolai tanárok nyugdíj-
intézete. Mint a lapok irják. gróf Gsáky Albin közoktatás-
ügyi miniszter a felekezeti középiskolák nyugdíjintézetének 
programmját teljesen kidolgoztatta. A nyugdíjintézetbe 
egyelőre csak a gimnáziumi és reáliskolai tanárok vétet-
nek fel, az akadémiai, praeparandiai stb. tanárok eshetőleg 
később és más alapon. A nyugdíjintézet az iskolafentartók 
és a tanulók évi járulékából, az állam évi segélyéből és 
a tanárok belépési díjából fog felállíttatni. A törvény-
javaslat elkészítése előtt a közoktatási kormány még 
értekezletet tart az érdekelt egyházak főbb férfiaival, 
kiket külön meghívóval a napokban fog erre fölkérni. — 
Bizony ideje is már, hogy e régóta függőben tartott ügy 
valahára kedvező megoldást nyerjen! 

* Katholikus autonomia és kongrua-bizottság. 
A püspöki konferencia határozatából összeülendő 15-ös 
bizottságot Vaszary Kolos hercegprímás f. hó 17-ére hivta 
össze. A bizottság tagjai a püspöki karból: Schlauch 
Lőrincz, Steiner Fülöp. Hornig Károly báró, Dessewffv 
Sándor, Schuszter Konstantin, Firczák Gyula és Fehér 
Ipoly főapát; a világiak közül Zichy Nándor gróf, Eszter-
házy Miklós Móricz gr., Károlyi István gr., Apponvi Al-
bert gr., Polónyi Géza, Győrffy Gyula és Pallavicini Ede 
őrgróf. 

* A Besztercze-Naszód vármegyei általános 
tanítóegyesület a »Dél magyarországi tanítóegyesület* 
mintájára a Királyhágón tuli megyék tanítóköreit szoro-
sabb szövetségben akarja egyesíteni, ugy azonban, hogy 
mindenik egyesület sértetlenül megtartja a maga önkor-
mányzatát (vagyonát, alapszabályait); az egyesülés csak 
arra szorítkoznék, hogy az egyesületek elvi jelentőségű 
határozataikat egymással közölnék, mely célból a meglevő 
tanügyi lapok közül egyesületi orgánumot választanának, 
eshetőleg külön szaklapot alapítanának A szövetkezetbe 
lépett egyesületek három évenként ünnepélyes közgyűlést 
tartanának. Az indítványozó tanítóegyesület elöljárósága, 
Szentpéteri János elnök és Sebestyén József főjegyző, 
felhívják a szomszéd egyesületeket, hogy a szövetkezésre 
vonatkozó véleményöket Szentpéteri János elnökhöz 1893. 
junius l-ig eljuttatni szíveskedjenek. 

* A miskolczi főgimnázium állami segélye 
a napokban nyert végleges megoldást. A megkötendő 
szerződés szerint a miskolczi főgimnázium kap az állam-
tól egyszer s mindenkorra 50 ezer forint építkezési segélyt, 
ezen kívül a tanári fizetések javítására és egyéb hiányok 
pótlására 11 ezer forint évi segélyt. Ennek fejében a főgim-
názium 13 tanára közül négyet jövőre a közoktatási kor-
mány fog kinevezni. A tárgyalásokon a kormányt Beöthy 
Zsolt egyetemi tanár képviselte. — Vajha az állam-
segélyre s más tekintetben is fejlesztésre szorult többi 
gimnáziumaink is minél előbb rendeznék anyagi ügyeiket, 
hogy középiskolai ügyünk fejlődése egyszer már nagyobb 
lendületet venne! 

* Gyászrovat. Általános részvét közt kisértük örök 
nyugalomra e hó 7-én d. u. 2 órakor llomonnay Istvánt. 
a nagykőrösi ev. ref. tanítói kar érdemes tagját. A csa-
pások súlya alatt megtörve, de nem lankadva, egészségé-
ben megrendülve, ez iskolai évben már a tánítást sem 
végezheté. Működése zajtalan, de áldásos és sikeres volt: 
nem vágyott vezérszerepre, mint napjainkban annyi sokan, 
munkaterve egyedül az iskola volt s vágyai az övéi 
boldogításában összpontosultak. Még egészen fiatal volt, 
csaknem gyermek, mikor szülőföldjéről, Kun-Szent-Miklós-
ról Nagy-Kőrösre jött, hogy itt tanulói pályáján magát 
tovább képezze; egyházunk korán felismerte a tehetséges 
ifjút s egyik iskolája vezetését gondjaira bizá. Innen 
Makádra ment úgynevezett akadémikusrektornak, honnan 
tapasztalatokkal gazdagodva 1858-ban ismét Nagy-Kőrösre 
jött s azóta itt működött folytonosan, tanítgatva a serdülő 
növendékeket, a kik közül nem egynek anyját, sőt nagy-
anyját is ő vezeté a tudományok csarnokába. Szerencsétlen 
mezei gazdálkodás következtében elszegényedett, 1874. óta 
hivatali fizetésének felerészét is nélkülözni volt kénytelen, 
de azért elszegényedett édes anyját s világtalan mostoha 
atyját nem hagyta Ínségben s tisztességesen eltemettette, 
ezenfelül a rokonságnak is, még az utolsó időkben is, 
erkölcsi és anyagi támogatója volt, úgy, hogy igazán 
elmondhatta Jobbal: »Az én étkemnek falatját soha meg 
nem ettem, hogy abból az éhező özvegy ne ett volna, és 
az én házamnál ugy nevekedett az árva. mint atyjánál* 
(XXI. 17.) Méltán hullottak a könyek a gyöngéd férj, 
a gondos atya ravatalára is. — Sokat szenvedett bará-
tunk! íme leszámoltál az élettel, legyen számadásod könnyű 
az örök bíró előtt is! Legyen könnyű és áldott a föld 
porladó hamvaidon, a jó emlékezet viraszszon álmaid felett. 
Piipp József. — Brósz Jónás a kassai evang. egyház-
nak 26 éven át tevékeny felügyelője, a hat szab. kir. 
városi esperesség buzgó felügyelője, a tiszakerületi gyám-
intézet érdemes elnöke életének 70 ik évében elhunyt. 
A háznál Csiskó János kassai lelkész, a sirnál Sztehló 
János főesperes méltatták a kiváló egyházi férfiú érdemeit. 
Nekrologját nem sokára közöljük. 

P á l y á z a t . 

A békésbánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
resiezai ev. ref. egyház lelkész-tanítói állomására. 

Évi javadalom : szabad lakáson és stólán kívül 700, 
azaz hétszáz forint, husz köbméter fa. A 700 forintban 
benfoglaltatik 200, azaz kétszáz forint missziói illeték. 

Az egyház III. osztályú; lelkek száma 400. 
Lelkész kötelessége a felekezeti vegyes iskolában 

a tanítást is teljesíteni. 
A megválasztandó lelkész, ki az egyházmegyei özvegy-

árva pénztárnak kötelezett tagja lesz, állomását folyó év 
ápril 24-én foglalja el. 

Pályázati kérvények az 1893 ik évi február 5-ik 
na)tjáig a békésbánáti ev. ref. egyházmegye esperesi hiva-
talához Körös-Tarosára küldendők. 

Debreczen, 1893. január hó. 
A püspök helyett megbízásból: 

Tóth Sámuel, 
egyházkerületi jegyző. 

HOKNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYO.MI>Á ! A BUDAPESTKN. 
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A zsidó vallás recepciója. 

Mikor először fölmerült a hire, azonnal ki-
fejeztem elvi hozzájárulásomat. Most is a" mondó 
vagyok: csak hadd lehessen minél könnyebben 
keresztyénné az izraelita, nemzeti és társadalmi jó 
lészen abból. Fogadjuk szivesen keresztyén társa-
dalmunkba, részeltessük az evangéliom áldásai-
ban, könnyítsük meg Izrael fiainak, hogy magyarok 
és keresztyének lehessenek. 

A zsidóság vallási recepcióját fontos nemzeti 
és állami tekintetek javallják. Hadd olvadjon be 
ennek az értékes fajnak anyagi és szellemi ereje 
a magyar nemzeti társadalomba. Ezt sürgeti a 
társadalmi egyenlőség törvénye, ezt ajánlja a 
magyar állam belső erősítésének nagy érdeke. 
A zsidóságnak magyarosodása és fajkeveredése is 
mindjárt gyorsabb lesz, mihelyt a vallása tör-
vényes recepciót nyer hazánkban. 

A zsidó vallás törvényes bevételét okkal-
móddal dogmatikai szempontból sem tartom hely-
telenítendő dolognak. A felebaráti szeretet azt 
parancsolja, hogy minden embert részesítsünk a 
Jézus Krisztus szerezte üdvösség áldásaiban. Mint 
keresztyéneknek isteni törvény rendeli Jézus 
Krisztus által: »Elmenvén tanítsatok minden 
népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak 
és Szent Léleknek nevébe«. Nincs okunk tehát 
elvi ellenzői közé állani az izraelita vallás recep-
ciójának. Sőt inkább most, mikor á l lamkormányunk 
az eszme realizálását is fölvette programmjába, 
azt tartjuk, helyén van, ha a kivitel módozatjához 
is hozzá szólunk. Hozzászólásunkban főként a 
hitelvi és egyházjogi szempontokat állítjuk elő-
térbe. 

Miként tervezik a zsidó vallás recepcióját? 
Általánosan hirlelik s a kormány sem cáfolta 
meg, hogy az erre vonatkozó javaslat immár 
készen van és a következő két szakaszból áll: 

»1. Az izraelita vallás törvényesen bevett 
vallásnak nyilváníttatok«. 

»2. Az izraelita vallásról keresztyén hitre 
s a keresztyén hitről a zsidó vallásra való áttérést 
az 1868-iki Lili. t.-cikk szabályozza«. 

Az első szakaszban kimondott elvre nézve 
azt mondjuk Kun Bertalan püspökünk szavaival: 
»Szivesen üdvözöljük a recepciót, az alatt a föl-
tétel alatt, ha a zsidó felekezet a maga hit-
cikkelyeit, a többi felekezetek példájára, körülírja, 
szervezkedik és mint ilyen saját felekezeti törvény-
könyvet létesít, olyat, mely ő felsége szentesítését 
is megnveri«. E feltételt állami és egyházjogi 
tekintetek javallják. Az államnak tudnia kell, 
milyen hitvallomásu és egyházszervezetü vallást 
részeltet a többi hitfelekezeteket megillető testületi 
közjogokban, no meg annak idején a protestáns 
egyházak is ezen az alapon nyertek és most is 
e cimen élveznek testületi jogokat. Egyházjogilag 
azért szükséges a zsidó konfesszió és egyház-
szervezet bemutatása, mert a hazai zsidóság mind 
hittanilag, mind testületi szervezetében annyira 
rendezetlen, hogy amint egyik legkiválóbb rabbi-
jok mondá : csak Budapesten ötféle zsidó egyház 
van, melyek egymástól elkülönítve, egymás ellenére, 
gyakran egymás kárára dolgoznak. Ám legyen 
tehát zsidó recepció, de előbb legyen zsidó egy-
házi organizáció. 

A javaslat 2-ik szakasza az áttérési törvény 
kiterjesztésével teljes vallási viszonosságot és jog-
egyenlőséget biztosít a zsidó vallás híveinek. 
Nemzeti és társadalmi szempontból, mint magyar 
honfiak, a tervezetnek ezt az intencióját is szivesen 
üdvözöljük; hadd legyen a zsidó is minden tekin-
tetben egyenjogú tagja a magyar társadalomnak. 
De mint keresztyének és egyháztagok az egyházak 
vezérférfiainak komoly megfontolást igénylő két 
lényeges hitelvi mozzanatot a jánlunk figyelmökbe. 
Egyik a szakasz első, másik a szakasz második 
felére vonatkozik. 

A §. első felei az izraelita vallásról a keresz-
tyén hitre való áttérést engedélyezi. Helyes. Ezt 
az állam, mint jogi lehetőséget, kimondhatja, az 
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eljárás külső módozatját és kellékeit törvény-
hozásilag megszabhatja, szóval a külső jogegyenlő-
séget megállapíthatja. De a dolog belső, neveze-
tesen hitelvi oldalához nem szabad nyúlnia. Ez 
már »jus in sacris« volna, pedig az államot csak 
»jus circa sacra« illeti meg. S ezért, ha a keresz-
tyén hitre való áttérést külsőleg és jogilag az 
állam szabályozza, az áttérés belső és hitelvi 
szabályozását mint sacrumot át kell engednie az 
illetékes egyházi testületeknek. Mert a zsidóság-
ból a keresxtyénségbe való átlépésnek igen fontos 
hitelvi mozzanata van. E dogmatikai momentum 
az, hogy a keresztyén egyház akár rómainak, akár 
evangé l iuminak neveztessék , a zsidót csak kereszt-
ség által veheti föl Jézus Krisztus hivei sorába. 
A keresztyén egyház tehát az állam áttérési tör-
vényét hitelvi érdekből ki fogja, tartozik kiegészí-
teni az evangéliom isteni törvényével, mely azt 
parancsol ja: »Keresztelj etek meg minden népeket!« 
Igen, mert a keresztség minden keresztyén hit-
felekezetnek közös sacramentuma, melv nélkül 
senkit sem lehet az egyházba felvenni, senkit 
sem lehet üdvössége felől biztosítani. »A ki hiend 
és megkeresztelkedik, üdvözül« — ez az isteni 
parancs Krisztus által kiadva; a keresztség az 
egyházba való felvétel »conditio sine qua non«-ja 
— ez az egyházi törvény. Nos már, ha még a 
keresztyén ember gyermeke is csak keresztség 
által vétetik fel a Jézus Krisztus anyaszentegy-
házába, mennyivel inkább meg kell keresztelnünk a 
nem-keresztyén szülőktől származott, nem keresz-
tyén hitben nevelt izraelitát?! Világos tehát, hogy, 
ha az állam az őt megillető »jus circa sacra«-nál 
fogva kimondja is a zsidók áttérését, a keresztyén 
egyházak az őket megillető »jus in sacris« alapján 
az állami törvényt azzal fogják megtoldani, hogy 
az áttért zsidót ezentúl is meg kell keresztelni, csak 
ugy, mint az áttérési törvény meghozatala előtt. 
Az egyház s különösen a protestáns egyház nem 
tehet másként , mert akkor örök fundamentomát , 
a Jézus Krisztust tagadná meg. 

A másik hitelvi mozzanat a javaslat 2-ik 
§-ának második felében, a keresztyén hitről a 
zsidóra való áttérésben van kifejezve. 

Az állam, melyet hitelvi tekintetek nem köt-
nek, kétségkívül azt is törvénybe iktathatja, hogy 
a keresztyén ember zsidóvá lehessen, ha akar. 
De ezt a keresztyén egyház közlelkiismerete soha 
sem helyeselheti, mert akkor a vallási vissza-
fejlődést, az üdvösség fejedelmétől való elpártolást, 
a kárhozatba jutást mozdítaná elő. Ez már aztán 
igazi cooperatio volna ad haeresim. A római pap-
ság a recepciót főként ebből az okból ellenzi oly 
hevesen; de a protestáns hittudat sem nyugod-
hatik meg benne. Mint Szász Károly püspökünk 
helyesen mondá : »Az, hogy keresztyén ember 

zsidó hitre áttérhessen, protestáns hitelvbe is 
ütközik, mert a keresztségét a protestánsok is 
szentségnek, egész életre szólónak, letörölhetetlen-
nek vallják. A protestáns felfogás azonban e rész-
ben sem oly merev, mint a katholikus, mert — 
Krisztusnak a keresztséget szerző igéi szerint — 
a keresztyénségben való közösséghez a meg-
keresztelkedés mellé a hitet is kívánja.« A terve-
zetnek ez a pontja tehát általános keresztyén 
hitel vet sért. Ezért mi azt tartjuk, hogy legjobb 
volna, ha a zsidóságra való kitérést a javaslat 
egyszerűen nem engedélyezné vagy legalább nem 
érintené. 

Feltéve azonban azt az esetet, hogy a zsidó-
ságra való kitérést is kodifikálná a törvényhozás, 
a keresztyén egyház, tehát a protestáns is. a 
»tolerari posse« elvére helyezkedve, mindenik a 
maga módja szerint erkölcsi garanciákról és intéz-
kedésekről gondoskodnék, melyekkel hiveit a vallási-
lag hasonlíthatlanul alacsonyabb zsidóságba való 
síilyedéstől megóvhassa. Ezt tennie szigorú és 
elutasíthatlan kötelessége, különben nem volna 
híveinek pásztora, hit- és lidvéletöknek vezére és 
édes anyja. 

Mi tehát a fentebbiekben kifejtett egyházi 
megtoldás és cautela mellett a zsidóság recep-
cióját egyházi szempontból sem perhorreskáljuk, 
sőt jó móddal megcsinálva még örülnénk neki, 
mert a recepció a keresztyén egyházi működés 
előtt egy szép és hálás munkamezőt nyitna meg, 
a zsidók közötti missziót, melyet a miénknél 
fejlettebb egyházi társadalmak oly szép sikerrel 
művelnek. 

De vájjon megnyilik-e egyhamar ez a munka-
mező ? Sz. F. 

ISKOLAÜGY. 
Népoktatásunk állapota. 

— A miniszter XXI. Jelentése szerint. — 

II. A kisdedóvás. 

A kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. törvénycikk 
nagy mértékben a kisdedóvás ügye felé is tereli a köz-
oktatási miniszter ur gondját. Előreláthatólag e téren is 
legnagyobb küzdelme lesz — nem a szűkkeblű nemzeti-
ségek zugolódásával — hanem az anyagi szükségletekkel. 
Mert bizony a népnevelés anyagi forrásait a buzgó minisz-
ter is kifacsart czitromoknak ismeri. Előrelátható az is, 
hogy a közoktatási kormány jó szándékából s kezeiből 
kikerült s kikerülendő szervezetek, tervezetek, utasítások 
évtizedeken át inkább a papiron fognak ragyogni, mintsem 
a gyakorlatban tengődni. A nevezett kisdedóvási törvény-



cikk végrehajtásának előkészítése és végrehajtása végett 
a miniszter nr több rendbeli fontos munkát végzett már 
eddig is. Összeiratta a 3 —6 éves gyermekeket, felszólította 
a községeket törvényszerű kötelezettségűk teljesítésére; 
hogy kisdedóvókban hiány ne álljon be, tervbe vette 
kisdedóvó-képző intézetek létesítését; ezek számára már 
tantervet készíttetett és a megfelelő tankönyvek meg-
írására pályázatot hirdetett. Természetes, hogy a felállí-
tandó kisdedóvó-képző intézetekben tanerőkre lesz szük-
ség ; ennek kielégítésére a miniszter kisdedóvónő-képezdei 
tanári s tanítónői tanfolyamot létesített a Fröbel-egyesület-
nek budapesti képzőintézetével kapcsolatosan. 

Egyáltalában a miniszter több oldalú intézkedésekkel 
készíti elő a kisdedóvási törvény végrehajtását és ezek 
alapján kilátásba helyezi azt, »hogy a kisdedóvó-képzés 
és kisdedóvás ügye már kezdettől fogva ugy paedagogiai, 
mint administrativ szempontból tökéletesebben és behatób-
ban lesz szervezve, mint a hogy annak idején lehetséges 
volt a tanítóképzést és népoktatást szervezni®. A szerve-
zés munkája mellett jól esik látni azt, hogy a közoktatási 
miniszter aprólékosabb érdekek kielégítéséről sem felejt-
kezik meg; említésre méltó az az intézkedése, melylyel 
a kisdedóvó-intézetekben használandó szemléltetési esz-
közöket a hazai viszonyoknak megfelelően kívánja elő-
állítani. így egyebek közt talán be lesz szüntetve az az 
izetlenség, hogy a magyarországi gyermek nemcsak angol 
hajósokat, de még angol bugyogós aratókat és szüretelőket 
is lát a fali képeken. 

Az 1891-ben elrendelt összeírás szerint 3—6 éves 
gyermek összesen (»körülbelül«) l,á00.00ö volt. A minisz-
ter két évi adatokat gyűjtött össze az óvóintézeti nevelés-
ről. 1890/9l-ben 67.577, 1891/92-ben pedig 73.857 gyermek 
részesült óvóintézeti gondozásban s nevelésben. Egy évi 
gyarapodás tehát 6250. Valamint eddig, ugy a nevezett 
években is a leánynövendékek voltak túlsúlyban, a mennyi-
ben 1891/92. évben 34.893 fiu és 38932 leány látogatta 
az óvóintézeteket. 

1890/9l-ben 757 óvóintézet találtatott, ezek közt 
635 rendes óvoda, 36 állandó menedékház és 86 nyári 
menedékház, 1891/92-ben pedig volt összesen 881 óvó-
intézet. ezek közt 645 rendes ovoda, 60 állandó és 
176 nyári menedékház. Eszerint egy év alatt összesen 
124-gyel szaporodott ez intézetek száma. 

Jelleg szerint volt 1891/92-ben: 

Alapítványi jellegű óvóintézet 30 
Államsegélyes alapítványi óvóintézet . . 9 
Állami jellegű 72 
Községi 281 
Államsegélyes községi 21 
Római katholikus . 1 2 4 
Államsegélyes római katholikus . . . . 1 
Görög katholikus — 
Görög keleti 7 
Evengélikus református 5 
Ágostai hitv. ev 27 

Unitárius hitf'elekezti — 
Izraelita 5 
Jogi személyek által fentartott magán . . 87 

» » > államsegélyes magán . 12 
» * » egyleti 144 
» » » álíamsegélyes egyleti 63 

Összesen: 881 

Jelen miniszteri Jelentés megyék s helységek szerint 
is megjelöli az óvóintézeteket. Ez adatokból elég itt 
csak egynémelyeket kiemelni, melyek szélsőségeknek lát-
szanak : 

Legnagyobb számú óvóintézetekkel birtak: Budapest 
főváros (42), Bácsmegye (42), Borsodmegye (71, ezek 
közt 62 nyári menedékház), Brassó (32), Gömör (53, ezek 
közt 37 nyári menedekház), Nyitra (37), Pest-Pilis (50), 
Szathmár (74, ezek közt 61 nyári menedékház). Ellenben 
legkevesebb óvóintézettel birtak: Alsó-Fehérmegye (3). 
Árva (4), Csík (2), Csanád (4), Esztergom (3), Fogaras (2), 
Hajdú (7), Maros-Torda (2\ Kis- és N.-Küküllő (1 — 1), 
Udvarhely (1). 

1891/92. összesen 1742 óvó s gondozó személy műkö-
dött a 881 óvóintézetben ; még pedig okleveles 579, nem 
okleveles 455, dajka 708. Ezek között férfi óvó volt 41, nő 
óvó 993 és még 708 dajka. Magyarul nem tudók száma 
összesen csak 8. A kisdedóvás foglalkozási nyelve 817 inté-
zetben tisztán a magyar volt. Helyiségek tekintetében a 881 
intézetben rendes foglalkozási terem 731 találtatott, játék-
gyakorlati terem 496, külső játszótér 342, kert 758. Az 
itt vázolt kisdedóvás fentartásdra különböző forrásokból, 
alapokból segélyekből összesen, 497.658 frt jövedelem szár-
mazott, mely összegben az állami 62.533 frtnyi hozzá-
járulás is benfoglaltatik. Föltéve — ami megközelítőleg 
igaz is — hogy a 497,658 frtnyi évi jövedelmet a 73 824 
gyermek óvása felemésztette, gyanítani lehet, hogy körül-
belül egy milliónyi 3—6 éves gyermek óvóintézeti nevelése 
évenként 6—7 millió forintnyi költséget venne igénybe, 
eltekintve a nagyobb mérvű beszerzésektől és a kisded-
óvást kiegészítő intézkedések költségeitől. Már pedig a 
6 millió forintnyi költségnél sokkal könnyebb kétannyi 
jóakaratot s lelkesedést előteremteni. 

Kisdedóvókat öt intézet képzett 1891/92-ben: a 
Fröbel-egyesülettől fentartott kettő, a kalocsai és nagy-
váradi római katholikus és a brasssói ág. h. ev. óvóképző 
intézet. Ez öt intézetben 246 növendék fejezte be az 
1891/92. iskolai évet; mint végzett 97 került ki s tett 
óvóképesítő vizsgálatot. Ezek mellett 20 oly jelölt is 
sikerrel állotta meg a vizsgálatot, kik magánúton végezték 
tanulmányaikat. Az öt óvóképző intézet évi költsége 
összesen 33.481 forint. 

Fabriczy János. 



A középiskolai oktatás kérdéséhez. 
Minél több a megismerni való és megismerhető, 

annál könnyebb tévedni a megismerésben és mind abban, 
a mire a megismerés befoly: a fölfogásban, ítélésben, 
gondolkodásban és cselekvésben. Pedig az egyetemes 
emberi ismeret-világ csodásan gyarapodik, és az egyéni 
életnek az a korszaka, mely a megismerés képességének 
fokozására, a megfelelő tehetségek fejlesztésére való, nem 
hosszabbodik s igazán nem is hosszabbítható. Azért szük-
séges, hogy ez a megismerés képessége az adott időben 
fejtessék ki a tanulással; s minthogy ez nem mehet veze-
tés nélkül, hanem az oktatás feladata: azért szükséges, 
hogy az oktatás tökéletesíttessék. 

Az oktatás tulajdonképen már kész ismeretekbe való 
beavatás; hanem ez a beavatás történhetik olyképen, 
hogy az ismereteknek csak tudására segít, és történhetik 
olyképen, hogy az ismeretek megszerzése módjára tanít 
meg. S ebben nyilvánul az oktatás módszere. 

Minthogy azonban az ismeretek egyetemes világa 
tulajdonképen emberi alkotás elvont fogalmakból és kép-
zetekből, de azzal a különbséggel, hogy némely ismeretek 
érzékelt és mindenkor érzékelhető s észlelhető jelenségek-
ből vonattak el, melyek az alanyiságot a fizikai lehetség 
határáig kizárják, más ismeretek ellenben nem érzékel-
hető, hanem épen az alanyiságban gyökerező képzetekből 
állapíttattak meg, a melyek tehát sem a megismerésnek 
biztos módját, sem a megállapított ismeret valódiságának 
biztos kritériumát nem szolgáltatják: azért a biztos és 
pozitív megismerésre való oktatáshoz nem minden tudo-
mány (tantárgy) egyenlően alkalmatos, és pedig annyival 
inkább nem, mert minden tantárgy saját természetének 
megfelelő módszert föltételez, a mely saját módszereknek 
sem mindegyike alkalmatos egyetemes, alapos és biztos 
megismerés nyomába igazítani. 

Elméleti érvelés, állítás és bizonyítás helyett tény-
leges például egy darab természettant idézek, nem ugy, 
amint az tankönyvekben megírva s iskolákban előadva 
szokott lenni, hanem csupán ugy, hogy azzal világossá 
tehessem, amit mondani kívánok. 

»A testek fölfogva nyomnak, szabadon bocsátva 
esnek s esésökben fölfogva ütnek. A nyomás a nehézkedő 
test hatása a nyugvásban, az ütés a nehézkedő test hatása 
az esésben, általánosítva: a mozgásban. Az ütés tehát 
a mozgás által fokozott nyomás. 

A nyomás közvetlenül hozzáférhető és egyenesen 
meghatározható. A nyomás képzete tulajdonképen a nyo-
mott test szenvedő állapotától van elvonva s ez a szen-
vedett nyomás, azon egy nehézkedő test alatt, a maga 
egészében mindenkép egyenlő, felületének akármekkora 
részén elterülve feküdjék is a reá nehézkedő test, de a 
felületnek eképen nyomott részén ez a nyomás megoszlik, 
s minél kisebb kiterjedésű ez a közvetlenül nyomott 
felület, az összes nyomásból annál nagyobb rész esik ezen 
felületnek egyenlő részeire és viszont, s ha az egész 
nehézkedő test egyetlen pontra nyom, akkor az összes 
nyomás térbeli megoszlás nélkül egyetlen pontra hatván, 
ennélfogva lehet meghatározni a testnek viszonytalan 
vagyis általános nyomását, mi egyszersmind annak általá-
nos súlya s miben adva van a test anyag-mennyisége, 
mely fogalom (suly = anyagmennyiség) az anyag miségé-
től (fa, vas, viz, levegő stb.) egészen független. 

Miként a nyomás meg van oszolva területen, ugy 
az anyag mennyisége meg van oszolva térfogatban oly-
képen, hogy különböző miségü testekből egyenlő térfogatú 
darabok egyikében több, másikában kevesebb anyag van, 

azaz egyenlő térfogatú darabok közül egyik súlyosabb, 
mint a másik, mely tulajdonságnál fogva amaz tömöttebb, 
mint emez. A tömöttség képzete tehát a térfogat és anyag-
mennyiség fogalmainak összetételével meghatározható, mi-
ből következik a tömöttségnek mérték szerinti (concret) 
meghatározása is t köbcentiméternyi testnek a súlyában, 
mi is a víznél 1, az aranynál 19 gramm; s e szerint a 
tömöttség mint concrét mennyiség — suly-mennviség. Mint-
hogy azonban a testek térfogata a hő hatásától változik, 
és pedig némely testeknél ez a térfogatbeli változás a 
hőmérsékletnek csekélyebb változása után is jelentékeny: 
azért az általános tömöttség meghatározása a hőmérsék-
letnek bizonyos megállapított fokánál történik, nevezetesen 
a vizre való tekintettel C. 4°-nál. 

Ha azután valamely test tömöttségének ezt a súly-
beli értékét szorozzuk egész térfogata megfelelő mérték-
egységeinek elvont számával (a hány köbcentiméter), nyer-
jük annak tömegét, mely képzet már a test térfogatának 
és anyagmennyiségének fogalmait egyesíti magában; de 
concrét lényege szerint a tömeg szintén suly. 

Eképen meghatározható és kifejezhető lévén a testek 
tömöttsége általános suly-értékben: ha valamely testnek 
(a viznek) a tömöttségét alapegységül (mértékül) veszszük. 
akkor meghatározhatjuk és kifejezhetjük a testek ezen 
általános tömöttségét még az alapegységül fölvett tömött-
ség értékében, szorozván ezt azzal az elvont számmal, 
mely kifejezi, hogy a kérdéses test általános tömöttsége 
hányszorta nagyobb az alapegységül vett tömöttségnél, 
mely elvont szám fejezi ki azután a test fajsulyát (viszo-
nyos tömöttség). Természetes, hogy miután a ma használt, 
mértékrendszerben a viz általános tömöttsége, azaz 1 köb-
centiméter viz általános súlya egyszersmind az általános 
súlynak mértékegysége ( = I gramm), annálfogva a külön-
böző test általános tömöttségét kifejező sulyegységek elvont 
száma egyszersmind a fajsúly is, miszerint a viz faj-
súlya 1, az aranyé 19. Nem igy volt ez korábban, mikor 
a térfogat mértékegysége köbláb vagy köbhüvelyk, a súlyé 
font vagy lat volt, mely kétfajta mértékegységek nem 
állottak egymáshoz olyan kombinált viszonyban, mint 
a maiak. A viz és arany fajsúlya természetesen akkor 
is 1 és 19 volt, de a tömöttsége (1 köbhüvelyk súlya 
latokban) a viznek 11, az aranynak 21 lat. 

Valamely alapon nyugvó test nemcsak a maga 
egészével nyom az alapra, hanem a testnek felsőbb részei 
nyomnak az alsóbbakra. Ettől a nyomástól a víztömeg 
(híg testek) részei, ha edénybe vannak fölfogva, az edény 
oldalára nyomnak, ha pedig nincsenek edénybe fölfogva, 
akkor egészen elterülnek. Merev testekben a részek össze-
állása, mi az anyag miségével együttjáró tulajdon, erősebb 
mint a részeknek ez az egymásra gyakorolt nyomása, 
s azért a merev testek idomját a részeknek ez a nyomása 
meg nem változtatja. A levegőnek (légnemű testeknek) is 
van anyagmennyiségének megfelelő súlya, nyomása; de 
a levegőnek van feszereje is, melynek hatása szintén 
nyomásnak mondatik és a szerint méretik; e kettő azon-
ban egymástól lényegesen különbözik: egy gömbbe föl-
fogott bizonyos mennyiségű levegőnek van bizonyos súlya, 
a melylyel a mérlegen nyom, és van bizonyos feszereje, 
a melylyel a gömb falára nyom; és ha ez a levegő a 
gömbbe zárva hevíttetik, attól annak anyagmennyisége 
és súlya változatlan marad, de feszereje és ennek a gömb 
falára gyakorolt nyomása növekszik. 

Az eddig előadottakkal összefüggésben még csak 
az ütésről legyen megemlítve, hogy mivel abban a nyomás 
a mozgás által fokozva érvényesül, a nyomás nagysága 
pedig a tömegben adatik: azért az ütés egyik tényezője 
a tömeg, másik a mozgás, mely utóbbi szintén concret 



mennyiség értékében kifejezendő. Erre reávezet az a 
meggondolás, hogy a test mozgása annak vonalmenti 
haladása, s ez a haladás gyorsabb vagy lassúbb a szerint, 
amint a test bizonyos idő (idő-egység) alatt hosszabb 
vagy rövidebb vonalmenti utat végez, mely gyorsaság 
tehát az idő-egység alatt befutott vonal-bosszúság által 
határoztatik meg, vagyis általában a mozgás mértékét a 
tér és idő mértékeinek egybevetése adja. Mindezek folytán 
az ütésnek, vagy más tekintetből megállapított elnevezés 
szerint az erő munkájának képzetében (a tömeg) az 
anyag, tér és idő képzetei egyesülnek, azon három termé-
szeti valóságéi, a melyek egyben föltételei a létezésnek 
magának is.« 

A természettanból eképen idézett tételek annak leg-
elemibb tételei, de annyival világosabb példáját mutatják 
a poziliv fogalmak és képzetek alkotásának és az azok 
közötti összefüggés megállapításának: mindenek fölött 
nyilvánvalóvá teszik az észnek azt a természeti szükségét, 
miszerint az helyes és biztos fölfogás és megismerés 
okáért a jelenségek természetében gyökerező mértéket 
keres és határoz meg magának. 

A milyenek országmérésnél a triangulatornak a leg-
nagyobb gonddal és szabatossággal meghatározott alap-
pontok. a melyekhez köti hálózatát, hogy ez biztos és 
szilárd váza legyen a pontról-pontra fölvett térképnek, 
szükség, hogy olyanok legyenek a tanulónak az alap-
fogalmak és képzetek a maga egyéni ismeretvilágának 
nyomról-nyomra való kiterjesztésében; a mely fogalmak 
és képzetek nemcsak ezen ismeretvilág alkotmányának 
képezik biztos és szilárd vázát, hanem ezektől indul ki 
és ezekhez tartja magát az egyéni észjárás és gondol-
kodás. S az oktatás módszere már abban teljesíti föladatát, 
hogy a tanuló ez által vezetve nemcsak megérti és saját-
jává teszi az ismeretek világát, hanem amaz alapfogal-
maknál és képzeteknél fogva s az azok közötti össze-
függésből leszármazó törvények utján fokról-fokra mintegy 
maga fedezi föl és szervezi azt a maga én-jében. És e 
célra, mint tantárgy igazán egyedül alkalmatos a ter-
mészettan, s pedig annyival inkább, mert ugyanazon 
természeti törvények érvényesek az érzelmek és eszmék 
világában, az emberek erkölcsi és szellemi életében is: 
a központiság, vonzás és taszítás, hatás és visszahatás, 
erők összetétele és szétbontása, áramlatok és hullámzás, 
ár és apály, úszás és elmerülés, tisztánlátás, fény és árnv, 
hidegség és melegség stb. föltételei és törvényei. 

És a mai oktatási rendszerben a természettan egész 
a gimnázium hetedik osztályáig teljesen mellőzve van: 
s ha megtörténik, hogy a tanár magán igyekezetből, 
például az ásványtanban a kövek osztályba sorozásá-
nál. hol egyik jellemző tulajdon a fajsúly, kitérve meg-
magyarázza a fajsúly mivoltán kivül még meghatározásá-
nak módját és eszközeit is, akkor ezzel csak a meg nem 
értett s ily uton meg sem érthető dolgok szaporíttatnak 
a tanuló emlékezetében s inkább zavar, mint világosság 
idéztetik elő. A hetedik és nyolcadik osztályban pedig 
két évbe lévén beleszorítva az egész természettan, a testek 
általános tulajdonságainak kezdetleges fogalmaitól a fény 
és villanyosság csodáiig: alig lehetséges, hogy abból a 
tanulók, kevés rendkívüli tehetségek kivételével, egyebet 
tartsanak meg, mint látványos kísérletekkel körülvett 
száraz formulák és definíciók halmazát, a mi lehet holt 
tudás, de nem élő ismeret, kivált ha még az oktatás 
módszere sem irányul egyébre. 
(Vége köv.) r. z. 

T Á R C Z A. 
A protestantizmus politikai jelentőségéről. 

(Folytatás.) 

Egyik sokat hangoztatott vád a protestantizmus ellen 
az is, hogy lényegénél fogva a hagyomány s a hit he-
lyére a kritikát állította, s ezzel nemcsak a tudomány és 
hit világát, hanem a társadalmi életrendet is alapjaiban 
fölforgatta. Tény az, hogy az evangéliomi hit a művelő-
dés tekintetében is uj elvnek bizonyult, mely modern mű-
veltségnek egyik lényeges vonása épen a kritika. S van 
nemcsak rontó és bontó kritika, hanem olyan is, mely 
épít és tisztít, s ez épen a protestántizmus alapelveiben 
gyökerezik. Az nem a hit ellensége, hanem annak foly-
tonos kísérője, nem a hagyományosnak ellentéte, hanem 
annak megtisztítása és megelevenítése, s mint ilyen Bunseu 
és Döllinger szerint az ujabb protestáns theologia tör-
ténetének egyik legszebb lapja 

Az első és legmélyebbre ható kritika saját magunk-
nak ismerete, Socrates fogalombölcsészetének kiinduló 
pontja, a 7vwoi osaotóv. Ebből indult ki a reformáció is, 
a midőn mély bűntudata alapján épen saját magunk 
bűnösségének belátásában látta a valódi megtérés alapját 
és kezdetét. E valódi protestáns kritika épugy különbözik 
a konjekturákban, mint a hypotesisek fölállításában gaz-
dag kritikátlanságtól, mely vallásos érzeteket vallásosság-
nak tart, a keresztyén hitet Aristoteles etbikájávaí össze-
zavarja. századokon keresztül a felsőbb hatalmasságok 
iránti keresztyén engedelmességet s zsarnokok meggyil-
kolásának szabadságával összekötötte, a szent szűz iránti 
gáláns lelkesedést a Krisztus imádása és tisztelete helyére 
állította, s a forradalmat összes zsarnokoskodó frázisaiban 
dicséreteivel elhalmozta. A protestáns kritikának joga volt 
az egyház kritikájára is. hogy az, a mi emberi hozzá-
adás, az isteni igétől elkülöníttessék s a keresztyén val-
lásos elem a maga igaz tisztaságában tündököljön. 

A vallásos ismeret terére vonatkozó eme kritikából 
indult ki aztán a világi térre vonatkozólag az az újonnan 
átalakult tudományosság is. a melyet hasonlóan protes-
táns jellegűnek kell tartanunk. Lényege a forrásoknak, 
az eredetinek tanulmányozása a hagyományossal és le-
származottal szemben, s ez épen a protestáns filológiának 
és történettudománynak a szelleme. Innen van az, hogy 
a protestántizmus kultúrája sokkal gazdagabb és változato-
sabb, mint a katholicizmusé. A keresztyén lelkiismeret, a 
szabad filozofiai gondolat az állam- és népjog szabadsága, 
az igazi civilizáció, szóval az egész világnézet, a melyben 
élünk és mozgunk, a protestántizmus világa. Nem a vélet-
len szüleménye, hogy az ujabbkori nagyobb költők és 
gondolkozók a protestántizmusban születtek : Shakespeare, 
Milton, Goethe, Schiller épugy, mint Leibniz, Kant, Fichte, 
Schilling, Hegel, Miebuhr, Savigny és Ranke. A szabad 
szellem emez óriásai azon világban gondolkodtak és mun-
kálkodtak, melyet Luther és reformátortársai megteremteni 
segítettek, t. i. az emheri szellem vallásos-erkölcsi fel-
szabadulásának világában. 

A protestáns kritikát, mely minden adottnak próba-
kövét az Isten igéjében látja, leghívebben fejezi ki Lessing 
amaz óhajtása, a mely szerint nem maga az igazság, mert 
ez az Istené, hanem annak kutatása illeti meg az embert. 
Ha tehát Luther az indulgentiáról szóló tant elvetette, 
ez valódi kritika volt, mert e tévtan sem az írásból, sem 
a kijelentésből nem igazolható. Ellenben ha a lilozolia 
Cartesius óta a keresztyén kijelentést, az Isten lételét s a 



morál parancsait kétségbe vonva a vallási igazságokat 
magából az emberi szellemből vezeti le, ez bizonyára 
hamis kritika, mert Istenről csak Isten által kijelentés 
utján tudhat megbízhatót az emberi lélek. Ha a refor-
mátorok Judith és Tóbiás könyvét stb. apokritusnak dekla-
rálták, az valódi kritika, mert az apokrifus könyvekben 
nincs meg az isteni kijelentésnek ama tiszta örök tar-
talma, mely a kanonikus könyvekben található; ellenben 
hamis kritikát üz az a theologiai iskola, mely tartalmi és 
irói sajátságok alapján egyik evangéliumot a másik után 
elkritizálja. Ha a protestántizmus az imádság mechanikus 
elmondása ellen buzgólkodik az Istennek lélekben és igaz-
ságban való imádása érdekében, ez valódi kritika; mig 
ezzel szemben hamis az a kritika, mely az úgynevezett 
modern műveltség nevében a gyermekeket az imádságtól 
visszatartja, s az egyéni szellemből eredő vallást, hirdeti. 

Vagy ha Luther és Kálvin a római egyház tradíció 
elvét megtámadta s helyébe egyedül a szentírás szabályozó 
elvét állította, ez valódi kritika, mert a keresztyénség 
történelmi elfajulása, emberi fejleménye, tehát az emberi 
vallás helyére a Krisztusi alapon nyugvó isteni vallást 
tette. Vagy, ha a reformáció az egyház és a papok üdv-
közvetítő tévtanát Krisztus és az ő evangéliuma egyedüli 
közbenjáróságával és üdvözítő erejével cserélte fel, ez valódi 
kritika volt, mert sem a kijelentésből, sem a vallás logi-
kájából soha be nem fogja bizonyítani a római dogma, 
hogy a gyarló emberi erő, akár a sakramentumok, akár 
a szentek, akár a zsinatok, akár a csalatkozhatlanná dekla-
rált pápa képében üdvözítő isteni hatalommal bírhasson. 
Azt elérheti, hogy véges emberi erőket és intézményeket 
ál-istenekké tegyen, hogy egy csomó emberi =»találmányt* 
isteni dogma nimbuszába öltöztessen, de e merész teremt-
mény-istenítés csak ideig-óráig tarthat, mert az emberi-
séget nem lehet örök időkig tévedésben tartani. 

A valódi evangéliumi kritika a szellemi élet fejlődésé-
nek nélkülözhetlen feltétele s a valódi igazságra vezérlő 
kalauz. Mert a tévedhető emberi szellemnek állandó szük-
sége van a kijelentés általi korrekcióra. De a valódi 
kritika sem öncél, hanem csak eszköz vagy átmenet a 
magasabb, tisztább igazságra, mely az evangéliumban van. 
A kritikától való aggodalom szellemi megállapodásra vezet, 
a megállapodás pedig a szellemi élet terén is a halállal 
azonos. A protestántizmus a maga kritikai hivatását akkor 
fogja betölteni, mikor tudományban és hitéletben, egyház-
ban és államban az evangéliumi örök igazságok szerint 
alakul át. 
(Vége köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
»Az ember és világa« cimü filozófiai kutatásoknak II, része: 
»A szellem élete* irta Böhvi Károly, kiadja Kókai Lajos. Budapest, 

1893. Ára 3 frt. 

II. 
Az előttünk levő munka az emberről szól, és miután 

az ember egy valóság, és a valóság csak az öntét fogal-
mában van megközelítve: egészen természetesnek kell 
találni, ha szerzőnk az emberről, mint öntétről beszél. Az 
ember azonban, mint öntét gondolatilag különböző jelen-
tésű tevékenységeknek, szemléletileg pedig ezen tevékeny-
ségeket létesítő szerveknek (ágtéteknek) egysége. Az embert, 
vagy általában az öntetet alkotó szerveket tehát ugy kell 
gondolnunk, hogy azok mind megannyian bizonyos szük-

ségképeni cselekvést végeznek, de egyszersmint egységet 
alkotnak. Ez a kettős körülmény önkénytelenül is a munka 
tartalmához vezet el bennünket és felnyitja előttünk e 
nagy mű felosztását magában rejtő szekrényt. Ugyanis itt 
első sorban feltehető az a kérdés, hogy miként kell hát 
gondolnunk ezen szervek (ágtétek, ösztönök) együvé kerü-
lését és másodszor, hogy fogjuk megérteni az egységet 
mi több tényező között, midőn a régi kutatások két 
lényegnek egységét sem voltak képesek megmagyarázni. E 
két kérdést fejti meg Bőhm Károly művének három fejeze-
tében. A munka első része szól tehát az ember tagozott-
ságának (ágtétekbe oszlás) előállásáról és az egyes (ág-
tétekről. ösztönökről) tevékenységekről. 

Magát az egységbe kerülést még a dialektika meg-
oldotta. mondván, hogy az okozat nem lehet más, mint 
a megváltozott ok, és így az egyes tevékenységeknek fel-
lépését nem lehet egyébnek tekinteni, mint a szülőok 
teljes kifejlésének. vagyis más szóval azt mondhatjuk, hogy 
az emberi öntét legelső alakjában a szervek mind létezési 
alappal birnak. Ezt a fejlődést első kezdetétől figyelemmel 
kisérni nem lehet, de itt segítségünkre jön újra a dialek-
tika és azt mondja, hogy az öntét működése most sem 
lehet más lényegében, mint volt első kezdetén. Ezzel a 
kérdést megoldhatóvá teszi. Az emberre még kifejlett 
állapotában is, hogy valamely szervének tudatára ébredjen, 
valami indító oknak kell hatni, ha ez megtörtént, akkor 
azonnal érzi magában az »én«-t és ezzel szemben érez 
magától különböző, de hozzá tartozó valóságot, a »nem-
én* -t. Ép ugy tehát, mint a hogy az ember kifejlett álla-
potában csak valamely hatás közbejöttére ébred tudatára 
kettősségének, ugy első kezdetén is csak valamely hatás 
okozhatja az ágtétek szétválását. Ez a megválás azonban 
korántsem gondolandó szétválasztásnak, hanem az öntét 
saját működésének, melylyel magát fentartaní (állítani) 
igyekszik. Igv tehát megválása, fejlődése nem más, mint 
önállítás az ingerlő hatással szemben. Maga a hatás pedig 
ugy tűnik fel. mint megszorítás, valamely (ösztönnek, 
ágtétnek) szervnek korlátozása. 

A kifejlett embernél e korlátozás könnyen érthető, 
ha például mozgásunkat eszközlő szerveinkre gondolunk, 
melyeket csakugyan nem ingerelhet semmi jobban, mint 
a térvesztés, de maga a gátat legyőzni törekvő kísérlet 
viszont mutatja, hogy a szerv reakciója nem más, mint 
önigenlés. Az a tény, midőn az inger okozóját meg-
különböztetjük nemcsak énünktől, hanem még az »én«-ünk-
höz tartozó »nem-én«-től is, nem lehet más, mint magunk-
tól való elutasítás (vetítés). így az embert alkotó szervek 
működése vetítésnek is mondható és maguk a szervek 
vetítő készülékeknek tekinthetők (értve a szervek alatt 
nem pusztán pl. a szemet, fület stb.). itt most.már helyén 
való lesz felsorolni azokat az ágtéteket, melyek az ember 
egységében találhatók. Miután az ágtétek nem egyebek, 
mint az öntét által kifejtett működések, azt mondhatjuk, 
hogy az ember áll az éltető, nemző, mozgató, érző, ön-
tudati (»én«) ágtétekből és végül a jelentő ösztönből. 

Ezen tevékenységeknek megfelelő szervek — ide-
számítva különösen az egyes tevékenységeknek megfelelő 
idegcentrumokat — vetítő készülékek. Azt a helyet, hova 
az ingert okozó hatást vetítik, szerzőnk vetületi síknak 
nevezi. Minthogy ezen tevékenységek nem mind egy helyre 
vetítenek, a vetítési sik sem egyforma, hanem lehet külső, 
ha az öntéten kívülre történik és lehet belső, ha az öntéten 
belül állapodik meg az ösztön tevékenysége. 

Minden vetítés azonban ingerre történik, tehát vala-
mely szerv térvesztésére következik be, mely térvesztés 
nemcsak az egyes tevékenységet éri, hanem az egész 
(öntétet.) embert, miután a tevékenység az egésznek része. 



igy a térvesztést, mint hiányt veszi tudomásul. Az alany 
által megértett kötöttséget nevezi a szerző képnek. Azt 
az állapotot, midőn a hiánytól megszabadul az öntét, 
nevezi kielégedésnek. Miután pedig minden hatás meg-
kötés, melyre az öntét önállítása és kielégedése következik, 
az öntét működésének egyetemes törvényéül a hiány vagy 
megkötés és kielégedés törvényét ismeri fel. 

A mű második része különösen a vetítés céljával 
vagy jobban mondva a kielégedés törvényének végig 
kisérésével foglalkozik. 

Az első kérdés az lehet, hogy miként kell gondol-
nunk magát a kielégedést? A kielégedés vagy maga az 
ágtét által eszközöltetik, vagy más ágtét is jön segítségül. 
Az előbbire példa a mozgás megakasztása, hol csak a 
mozgás segít; az utóbbira az önfentartás ösztöne, hol 
már nem segíthetnek pusztán az éltető készülékek, hanem 
a mozgató is segítségül jön. Innét nyilván látszik, hogy 
az ösztönök eg'ymással vonatkozásban, kölcsönhatásban 
állnak. Azt a tért, melyen az ösztönök igy egymásra hat-
nak átsugárzási síkoknak nevezi. A kielégedés tehát a 
legtöbb esetben csak is az ösztönök egymásra hatása 
mellett érthető. Fontos kérdés azonban e kielégedésnél az, 
hogy az öntét miként jut a kielégítő pótlék hiányára. Ha 
az ösztön maga képes pótlékot nyújtani, akkor ez egészen 
reílexszerüen történik, ha azonban segítőre van szükség, 
akkor kérdés, miként történik ez? Oly szép fejtegetést, 
oly éles látást, mint a minőt a pótlék megtalálásának 
felfejtésében tár elénk a szerző, ritkán találhatunk. A vesz-
teséget az öntét megtudja a kötött ösztön jelentéséből, 
hogy merre vetítsen, azt megmutatja a hiány, mert a hiány 
mindig valami negatív dolog, vagyis érzete annak, a mi 
nincs és igy természetes, hogy az öntét kielegedésénél a 
vesztes ösztön az utmutató Az ösztönöknek ezen kap-
csolata — talán mint már ezekből is látszik — nem 
tekinthető tehát felesleges vagy talán esetleges dolognak, 
sőt inkább az öntét életére nézve döntő befolvásuak, vagy 
mint a szerző kifejezi, ez az öntét teleologiáját mutatja. 
Mert csak ezeknek segélyével képzelhető az öntét fenma-
radása. 

Az öntét fenmaradása ugyanis két dologtól függ (külö-
nösen értem ezt az emberről), 1-ször az öntét táplálkoz-
hatásától; 2-szor (amitől talán az első is függ) világának 
megértésétől, vagy ha visszagondolunk a dialektika mon-
dására, kialakításától. Ez pedig mind a kettő az öntét 
ösztöneinek kapcsolatából eredhet csak. Hogy az első 
mondás áll, mutatja azt, hogy a fentartó ösztönnel miuden 
más ösztön szemléleti kapcsolatban áll, igy pl. a vér-
keringés beágazza az egész emberi testet; de másrészt 
mutatja ezt az is. hogy a táplálkozásnak minden más 
ösztön közvetve vagy közvetlen szolgálatában áll. Azon 
cselekvési processust, mely az éltető ösztön kötöttsége 
és a pótlékot nyújtó mozdulat között van, nevezi a szerző 
»nagy körforgásnak«. Hogy az éltető ösztön minden más 
ösztönnel kapcsolatban áll, eredményezi azt, hogy az 
állatoknak, különösen az alsóbb rendüeknél minden cselek-
vését a táplálkozás vezérli. 

Az ösztönök kapcsolatának kell tulajdonítanunk 
továbbá az ember világának kialakítását. Ez a következő-
leg foglalható össze. Ha valamely ösztön kötve van, ez 
kielégedésre törekszik vetítés által a kötés okozójának 
képét kihelyezi és ha nem éhes, vagyis az éltető ösztön is 
nincs kötve, akkor pusztán az öntudat és az ösztön között 
keletkezik a viszony, melyet a szerző »kis körforgásnak« 
nevez. Ha most már csak egy ösztön kötéséből jön létre 
a kép, akkor az ösztön a ráhatásokat az öntudattal szem-
ben egységbe szorítja össze és igy mutatnak például a 
látási képek egy tárgyat, vagy az egyszerre jövő hangok 

igy olvadnak harmóniává. Ha több ösztön köttetik le 
valami által, akkor pedig szintén csak az ösztönök egybe-
sugárzása folytán válnak a különböző képek egy tárgygvá. 

itt kell megemlékeznem különösen a jelentő ösztön-
ről, mint a melynek kapcsolódása a legfontosabb. A jelentő 
ösztön nevét onnét kapta. mert. az egyes tevékenységek-
nek jelentését az öntétben csak ez mondja meg az énnek. 
A dolgot ugy képzeli szerző, hogy az egyes érzéki és 
más természetű, pl. éltető, nemző stb. ösztönök az ideg-
rendszerben centrummal birnak, melyek pusztán az illető 
ösztön kötöttségét, változott állapotát adják csak tudtul. 
A látás pl. csak azt, hogy a kötő tárgy piros, sárga stb., 
de azt nem, hogy ez látási adat és igy szín, mert ezt 
már a jelentő ösztön toldja hozzá. Az elvont fogalmat 
tehát az ösztönök működéséről a jelentő ösztön adja meg. 
Az érzéki mezt az igazi szellemi jelentéssel bővíti ki. 
Ha azonban a jelentő ösztön csak ezt tenné, mindössze 
az öntétnek »nem-én«-i részét alakítaná ki és tenné ért-
hetővé, de ezenkívül az érzéki képekhez szintén hozzá 
fűzi ugyan azon cél és okjelentést is, mit saját szerveink-
hez adott. Például egy madárnak, ha megalakul érzéki 
képe, akkor azt az öntudat kivetíti. Ezen kivetített képen 
szintén észreveszünk, mint magunkon, bizonyos tagolt-
ságot, pl. a szemet; erre átviszi a jelentő ösztön a látás 
fogalmát és megalkotja a madár szemének és igy sorban 
minden tagjának oki jelentését (itt látni különösen, hogy 
a világ csak a mi világunk). Majd a madarat, ha az 
öntétre vonatkoztatja, megalakul céljelentése is. Az igy 
kialakult kép pedig csak az ösztönök kapcsolata mellett 
érhető és igy látszik, hogy ezen kapcsolatok, melyek 
léteznek, csakugyan az öntét tagozottságának theologiáját. 
mutatják. 

A munka 3-ik része szól azon egység magyaráza-
táról, mely létezik az öntét »én« és »nem-én«-je között. En-
gedje meg az olvasó, hogy mellőzzem itt Bőhm Károlynak 
oly szép és tanulságos kutatásainak eredményét, melyek 
részint magára az énre vonatkoznak, részint a szellemi 
működést, t. i. a gondolkozást magyarázzák. Nem mondom 
el ez utóbbiról, mily szépen ragyogtatja a logikájának 
élét a syllogizmusok régi alakjának bírálatánál, nem em-
lítem, mily tanulságosan tudja felmutatni a következtetést 
az öntét szervezetéből ? Hanem áttérek az énre néhány 
szóval. Az öntétnek »én«-részéről meg kell mondanom 
annyit, hogy minden tevékenységébe átsugárzik az ember-
nek. Összes tevékenysége abban nyilvánul, hogy az inger 
hatására megválik »én« alanyra és én tárgyra, majd az 
inger megszűntével ismét összezárul. E szétválást én ugy 
képzelem, hogy pl. kezem megvágásánál én érzem a fáj-
dalmat is és e fájdalomról egy másik én tud, mintha az 
egységes én-érzet ketté szakadt volna. Ezen megválás 
által lesz, mint innét is láthatni, egységbe foglalva az 
öntétnek minden ösztöni tevékenysége, de egyszersmint 
ennek segélyével lesz levezethető minden szelleminek gon-
dolható állapot. 

A mű ezen részében igen szépen van taglalva az 
érzés előállása épen ez egyszerűnek látszó megválás és 
összezárulás alapján. Az érzés milyenségét tekintve, vagy 
örömérzet vagy kín. És miután az érzet alapját az öntét 
»én«-részében birja, ennek pedig egyedüli funkciója az 
összezárulás illetőleg a megválás: az érzés akkor áll elő, 
ha ez összezárulás sikerül vagy csak kísérlet marad. Az 
összezáródhatás mindig örömöt, az ellenkező eset pedig 
mindig a kín érzetét kelti az énben. Minthogy azonban 
ugy a szétválás, mint az igazi összezáródás csak inger-
lés vagy annak teljes megszűnésével áll be, igy az érzés-
nek alapja nem csupán az énben keresendő, hanem alapjai 
az öntétnek »nem-én «-i részében gyökereznek. De ter-



mészetesen az érzés azért nem független az »én«-tőlsem, 
mert e nélkül puszta reflexxé válna az ösztön részleges 
kötése. Mig azonban a kín érzése — miután az össze-
zárulhatlanságban áll. ezt pedig minden ösztön változása 
magával hozza — egészen pozitív: addig az öröm érzete 
egy bizonyos fokig negativ természetű, miután első föl-
lépésében oka az iger megszűntével beáiható összezárulás. 

Az indulat az érzéssel rokon és ép ugy az én 
munkásságából magyarázható, illetve annak összezárul-
hatlanságából. Az indulat azonban, mint a megakasztásra 
történt reakció, sokkal erősebb az érzésnél, miután az 
ingernek is, mely előhozza, oly erősnek kell lenni, hogy 
szinte az öntét lételét fenyegeti. Az indulat ős formája 
ebből következőleg már csak kín-természetű lehet. Az 
indulatot azonban ép ugy, mint az érzést is, kettős ter-
mészetűnek kell gondolnunk, a mennyiben egyik része az 
inger által okozott kötésre, másik része a bekövetkezhető 
szabadulásra irányul, és egyik vagy másik irány erősödése 
dönt az indulat fokozódásának irányán. A kínos színezetű 
indulat átváltozhat kellemessé vagy viszont. Az indulatok-
nak ezen átformálódását nevezi a szerző az indulatok 
transfigüraciójának. E transfiguraciót igy szemlélteti a szerző 
az indulatok patkóján: 

-<r • — * 
megdöbbenés 

NS e lbámulá s . . . ^ ^ türelmetlenség . . A 
megszeppenés " harag 
aggódás -f ^ remény . . . . . . . . 
félelem dacz 
rémület 

•f alázatosság. . % -f-

\ 

mereszseg 

E tábla azt is mutani akarja, hogy az indulatok 
mindegyike átformálódhatik az átellenes oldalivá, a meg-
döbbenés pedig lehet ugy elbámulássá, mint türelmet-
lenséggé. 

Az indulat azonban bármennyire fokozódjék is, van 
benne mindig egy bizonyos minimális rész az ellenoldal-
ról, ez szüli a vágyat, ha betelik, a kielégedés létrejön; 
akkor előáll a szeretet, mely az absolut boldogság. És 
minthogy e kielégedés elérésére az ember már természe-
ténél fogva utalva van, megmaradván mindig a vágyat 
előidéző minimum, igazolva látom az ismertetés elején 
mondott szavakat, hogy ez az eredmény igazán meg-
nyugtató lehet. 

Az akaratról is kell még szólnom, hiszen az is 
fontos reánk nézve. Mondanom sem kell, hogy az akarat 
régi fogalmát, mely külön lelki tevékenységül állítja elénk, 
el kell vetnünk. Az akaratot csak ugy kell tekintenünk, 
mint a vágy és szeretet között álló önállítását az énnek, 
mely által a vágyban felmutatott pótlék elnyerése után 
veti magát az öntét. Ennélfogva az akarat a maga helyén 
mindent akarhat, mert minden lehet pótlék az öntét 
számára. íme itt találtam én meg az akarat igazi fogal-
mát, mely korántsem mondható féktelenül szabadnak, mert 
az öntét céljai kötik egy bizonyos irányban, de nem külső 
mechanisinus kényszerítő hatása nehezedik reá. És ha 
valaki azt mondaná, hogy hiszen azért ez is kötöttség, 
Bátran felelném neki, hogy ily kötöttség nélküli szabadság 
csak agyrém, mert a legtökéletesebb valóságról is tanítjuk 
hogy jó, szent, kegyelmes, változatlan, és tagadjuk, hogy 
rossz származhatna ő tőle, tehát ugy látjuk, hogy saját 
célja, saját lénye őt is korlátozza legalább ez utóbbi 
irányban. 

Vajha jó törekvésű ismertetésem minél több olvasót 
ösztönözne e mű megtekintésére, hogy megismernék 
Bőhmöt, ezt az igazi és eredeti magyar filozofust, kinek 
én igazán oly sokat köszönhetek e téren. 

Vásárhelyi József. 

BELFÖLD. 
E g y h á z i h e t i s z e m l e . 

A katholikus kongnia- és autonomia-bizottság a 
mult héten megkezdte a tanácskozást. Vaszary herceg-
prímás elnöklete alatt jelen volt a bizottságnak mind a 
15 tagja. 

Vaszary primás nagy beszédet mondott, hogy az 
»útra útjelzőkről gondoskodjék.« Először a kongruáról 
szólott, melyre vonatkozólag király ő felségének 1887-iki 
kongrua-rendeletét; tisztelettel félretétetni indítványozta. 
Az ott kontemplált jogi végleges rendezés a sok kapcsola-
tos kérdés miatt évtizedekig elhúzódhatnék. Az ideiglenes 
rendezés alapjául, szintén ő felsége engedélye folytán, 
a főpapság szeretetét és áldozatkészségét javasolja. Az 
autonomia tárgyalásánál a primás szerint három szem-
pont tartandó szem előtt. Először a római egyház hierar-
khikus szervezete, melyből sem a rendi, sem a jogható-
sági hatalom (potestas ordinis et jurisdictionis) teljességgel 
nem érintendő. Másodszor király ő felsége főkegyúri joga, 
mely azt követeli, hogy ő felségével egyetértőleg járjanak 
el s kérjék meg őt, hogy mily mérvben hajlandó kegyúri 
jogának gyakorlását az autonomia-bizot.tsággal megosztani. 
Harmadszor a magyar kormány intenciója, mert a kor-
mánvnyal együttesen volna megállapítandó az autonomia 
és a kormány közötti viszony. 

A bizottságban elég simán mentek a tárgyalások, 
de a nagy elvi eltérések csirái már itt mutatkoztak. 
Schlauch minden áron a kongruaügyet akarja az autonomia 
legfőbb indokául és tárgyául kijelölni. Az episkopátus 
értekezlete kinevezési alapon szeretné az autonomiát léte-
síteni. A világi tagok s különösen Polónyi G. mindenek 
előtt azzal akarnak tisztába joni, hogy képviseleti alapon 
fogják-e szervezni az autonomiát, s ha hitelt adhatunk 
a lapoknak, a legközelebbi ülésen határozottan fel fogják 
vetni a kérdést, hogy elfogadja-e az episkopátus a kép-
viseleti alapot, mert ha nem, akkor ők a további tanács-
kozásokban nem vesznek részt. Annyi bizonyos, hogy 
gróf Apponyi A. annyira angazsálta magát a képviseleti 
elv mellett, hogy a kinevezési alapra elvtagadás nélkül 
rá nem léphet. 

Különben az ülés után volt nagy áldomás a herceg-
prímásnál, kit mint bibornokot és házi gazdát nagy reve-
renciával ünnepeltek magas vendégei. 

Az egyházpolitikai reformok ellen a római papság 
folytatja az izgatást. Ridassy, Dessewffy püspökök pásztor-
levelei még szelid hangon vannak tartva. De a plébánusok 
prédikációi és ferdítő koholmányai annál mérgesebbek. 



Esztergomban egy magas állású főpap azt hirdeti 
hogy ő felsége nem adta beleegyezését a polgári házasság 
behozatalához. Ujabb otromba koholmány ez, mely a leg-
illetéktelenebb módon ő felsége személyét is belevegyíti 
a politikai vitába. A miniszterelnök a parlamentben vilá-
gosan kijelentette, hogy a korona felhatalmazta a kötelező 
polgári házasságot tárgyazó javaslat kidolgozására. Ezóta 
ujabb legfelsőbb elhatározásra e kérdésben ok nem volt, 
mert hiszen az erre vonatkozó törvényjavaslat még nin-
csen végleg megállapítva. Ilyen és hasonló hirek folytonos 
terjesztése az agitáció amaz eszközei közé tartozik, me-
lyeket a katholikus lelkészek egy része nem nagy skru-
pulozitással alkalmaz azon cél elérésére, hogy a közvéle-
ményt fölizgassa s az egyházpolitikai kérdéseknek szabad-
elvű szellemben való bárminő megoldása ellen hangolja. 
Nemcsak a vidéken, de magában a fővárosban sem átalja 
a katholikus lelkészek nagy része az ájtatos hívőket a 
szószékről majdnem minden vasárnap azzal a szörnyű 
mesével ijesztgetni, hogy a képviselők csak azért akarják 
behozni a polgári házasságot, hogy mindenki szabadul-
hasson nejétől, ha az megöregedett, és elhagyhassa gyer-
mekeit, és fiatalabb nőt vehessen feleségül, emellett pedig 
a szegény lelkészek jövedelmét csorbítsa stb. A katholikus 
papok nagyon jól tudják, hogy mindez hozzájuk méltatlan 
koholmány; nagyon jól tudják, hogy mindenütt, ahol be-
hozták a polgári házasságot, az egyházi esketések száma 
statisztikai kimutatások szerint szaporodott; sőt azt is 
tudhatnák, hogy a tervezett polgári anyakönyvek behoza-
talánál az összes lelkészek teljesen megfelelő állami kár-
pótlásban részesítendők azon illetékekért, amelyektől ez 
által elesnek, s hogy a polgári házasság behozatala egy-
általán nem zárja ki az egyházi esketést. A közvélemény 
sokkal felvilágosultabb, sem hogy ilyen heccelődés által, 
folyjanak azok bár szakadatlanul, félrevezethető volna. 

Dr. Rnsticus. 

C a t h o l i e a e r e s . 
Utolsó cikkeimben a franciskánus »esprit« nyilat-

kozásait mutattam be e becses lapok tisztelt olvasóközön-
sége előtt. Annak illusztrálásául, hogy a túlsó táborban, 
még városi plébánusok között is találkoznak olyanok, a 
kik aligha forgatták valaha kezeikben a »Pesti művelt 
társalgó«-t, legyen szabad az alábbi két levelet bemutatnom. 

Az elsőt a szomolnoki ev. lelkész barátom irta az 
ottani plébánushoz, s az igy hangzik: 

>194. sz. Nagy tiszteletű lelkész ur! Mint értesültem, 
ág. ev. Kulin Károly bányász és római katholikus Krausz 
Amália házastársaknak folyó hó 3-án vagy 4-én figyer-
mekük született, ki a szomolnoki római katholikus temp-
lomban megkereszteltetett. Tekintve azt, hogy- a vegyes 
házasságokból származó gyermekek az 1868. évi Lili. t.-c. 
12. §-a értelmében, nemük szerint követik szüleik vallását, 
felkérem ezen gyermekek megkereszteltetésére vonatkozó 
összes adatokat 24 óra alatt hivatalomhoz áttenni, hogy 
azokat egyházam keresztelési anyakönyvébe bejegyezhes-
sem. Azon reményben, hogy jogos kérelmemnek eleget 

tenni kedves kötelességének ismerendi, maradtam, Szomol-
nok, 1892. évi nov. 22. Thern Ede s. k. ev. lelkész*. 

Mire a plébánus igy válaszolt: 
»324. sz. Tiszteletes ur! A mai napon 194. sz. alatt 

hozzám intézett valóban protestáns arrogancia, sőt mond-
hatnám arcátlanul követelő szigorú parancs alakjába 
öntött iratára . . . sietek, de ne higyje ám! — hogy köte-
lességszerűen — felelni, a mennyiben ezennel ünnepé-
lyesen kijelentem azt, hogy csakis isteni mesterem paran-
csa és meghagyása szerint eljárván, a ki, üsse fél bibliáját, 
s ha nincs megmásítva ez a hely — olvassa szent Máté 
28. f. 19. versében, azt mondotta: ^Elmenvén, tanítsatok 
minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, fiának 
és szent léleknek nevében«; s a szülők Isten s természet 
adta joguknál fogva őket megillető kívánságának s kérel-
mének eleget téve, a követelt adatokat semmiféle eretnek-
ségnek semmi szin alatt át nem teszem s jövőben sem 
fogom áttenni! Kelt Szolnokon, 1892. nov. 22. Maru-
sinszky János s. k. plébánus.« 

Midőn néhány évvel ezelőtt a »Budapesti Hirlap« 
nagynevű szerkesztője — — ő = Rákosi Jenő bírálta 
lapjában a Baksay »Gyalogösvényét«, ha jól emlékezem 
rá, azt irta bírálatában többek között, hogy ő »kálvinista 
papokról nem tételezett föl valami nagy műveltséget!« 

Kíváncsi vagyok arra, hogyha e római katholikus 
lelkipásztor kanászmodorban irt levelét olvassa valaki, 
ugyan minő fogalmat szerezhet ebből magának a többi 
pásztorok műveltségéről?! 

* * * 

Ennek a plébánusnak aligha nem Szent Kaszián 
tanai zavarták meg fejét, a ki többek között igy magasz-
talja a római katholikus áldozárságot: »Fölkentje az Ürnak! 
emeld szemeidet a mennyre, dicsőbb a te állásod, tündö-
kölve ragyogja körül fejedet a méltóság fénye. Ha az 
egek nagyságát vizsgálod, nagyobb vagy. Ha a nap, hold 
és csillagok fényességét csudálod, ékesebb vagy. Ha az 
angyalok fönségét bámulod, fönségesebb vagy. Csupán Iste-
ned és teremtőd jelesebb náladnál«. 

íme, hát hogy ne tekintenének ők —• az ily magas 
méltóságban levők — szánandó megvetéssel reánk, szegény 
eretnekekre!! 

* * * 

Különben a türelem nem is tartozott soha a római 
klérus erényei közé. Schlauch püspök nviltan is hangoz-
tatja, hogy az »nem keresztyén erény!« Természetes, hogy 
ő »keresztyén* alatt csakis a pápai akolban levő, u. n. 
»egyedül üdvözítő egyházát« érti. A többi előtte nem 
keresztyén. 

Hát bizony a pápás egyházban, s legkivált ennek 
vezetőiben, a pápákban és jezsuitákban csak nagyon rit-
kán találhatjuk fel a Jézus és tanítványai által hirdetett 
keresztyén türelem és szereteterényét. Sőt, ha az egyház-
történelmet vizsgáljuk, teljesen igazolva látjuk Ranke sza-
vait, a ki azt írja a katholicizmusnak a protestantizmus 
elleni reakciójáról: »Mindenütt azt látjuk, hogy az egyházi 
hatalmak az erőszakhoz folyamodnak, mint a térítés nagy 
eszközéhez; nem az éggel, hanem a földdel és pokollal 
szövetkezvén!* 

* * 
* 

Hogy hazánkban is a római klérus, türelmetlensége 
miatt nem épen mindenkor érdemelte meg a ma oly sok-
szor hánytorgatott »hazaíias« jelzőt, mutatja hazai törté-



netünk. Ismeretes híres püspöküknek, Pázmánnak ama 
mondása, hogv : »ő jobb szeretné, ha a falvakat a lako-
sok elhagynák, s azok pusztán maradnának, minthogy Ő 
abba egyezzék, hogy a protestáns alattvalók számára ott 
templomokat építsenek«. (Engel »Geschichte« IV. 398, 1.) 
Egy másik püspökük, Kollonics, mondá ismét azt, hogy 
»Magyarországot először fogolylyá, azután koldussá, s végre 
katholikussá kell tenni!< (Lásd Feszler: IX. köt. 483. 1.) 
Később pedig az egri püspök, gróf Erdődy Gábor volt az 
(1715—1744), a kinek a szűkkeblű tanácsára a hazánk 
sorsát intéző körök egy hollandi kereskedelmi társulatnak 
hazai kereskedelmünk javát nagyban előmozdító magasz-
tos tervét elvetették. 

»Az előnyök — igy szólt ő — melyeket e társa-
ság számunkra igér, kétségtelenül igen nagyok. Ez hazánkat 
a jóllét nem remélt magas fokára emelné, s szorgalmat 
és munkát bozna tétlen népünk közé; és »én volnék az 
első, a ki e nagy vállalathoz beleegyezésemet adnám, ha 
ezen kereskedelmi társulat — a mely hazánknak oly nagy 
előnyöket igér — katholikus volna!« De mivel a társulat 
eretnekekből áll, ezt pártfogolni tiltja a törvény és tiltja 
lelkiismeretem! Mert »mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyeri is, hogyha az ő lelkében kárt 
vall!* (Lásd a névtelen szerzőtől gróf Battváni Alajosnak 
ajánlt s Pozsonyban 1792-ben megjelent »Intoleranz des 
katholischen Klérus« stb. könyvnek a 67. és 68. lapjait.) 

íme a jezsuita okoskodása!. . . 
Hát biz' az e fajta nyilatkozatok korántsem alkal-

matosak megerősíteni bennünket a magyar klérus hazafias-
ságában — a múltra nézve! 

* * 
* 

A »Religio« 1875-iki évfolyamában egy katholikus 
áldozár a magyar katholikus hierarchiát egy tősgyökeres 
nagy fához hasonlítja, azt irván róla: »Dús pompájú 
keleti gyümölcsök lógnak le terebélyes ágairól, a világ 
irigy szemeinek ingerlő színjátékai. »Az uralkodó libera-
lizmus röhögő falánk nyája legelész alatta«,. föl sem pil-
lantván a fára, sem a napra; mohó figyelme tárgya egye-
dül a makk.« stb. Hát bizony a katholikus hierarchia 
folyvást ellentétben állt és áll ma is a liberalizmussal. 
A szabadság és felvilágosodás ellen küzdött az minden-
koron. És én ezen nem is csudálkozom. Mert hiszen a 
pápák is a szabadság és felvilágosodás ellen küzdöttek 
minden időben. A hierarchiáról tehát el lehet mondani 
azt, a mit a halról, hogy »a. capite foetet!* Szabadság-
szerető pápát nem ismer a történelem. A pápákra nézve 
mindig igazak fognak maradni Metternich hercegnek 
Carlyle Tamáskoz intézett ama szavai, mely szerint »ő 
minden eshetőségre el van készülve, csak arra nem, hogy 
valaha liberális pápa kerüljön a trónra « (Lásd Carlyle 
Tamás nemrég megjelent »Emlékiratait !«) 

Hazai történelmünkből is azt látjuk, hogy folyvást 
az elnyomó hatalommal szövetkeztek e pápák a szabad-
ság elfojtására. A hazánk szabadságáért küzdő dicső feje-
delmünket, II. Rákóczy Ferenczet is minden követőivel 
együtt kiátkozta XI. Kelemen pápa a Keresztély Ágost szász 
herceg és győri püspökhöz 1709. évi december 18-án intézett 
bullájában. (Lásd Merle d'Aubigné »Geschichte* 380. lap. 

* * 
* 

Hogy pedig felőlünk, protestánsok felől kezdettől 
fogva minő véleménynyel voltak a pápák, annak ékes 

bizonysága 2JL cl balászgyürüvel ellátott pápai breve is. 
melyet XIII. Kelemen pápa 1759. január 30-án küldött 
gróf Daun tábornagyhoz. Azon alkalomból ugyanis, hogy 
e tábornagy egy fényes győzelmet nyert az evangélikus 
vallású II. Frigyes porosz királyon, e pápa egy szentelt 
kardot küldött neki a jelzett pápai breve kíséretében, 
melyben többek között azt irja neki: »e kard mint az 
öldöklő angyal fog téged mindenüvé kisérni, mindig az 
oldaladon lesz, a mig csak a lutheránusok és kálvinisták 
gonosz fajzatát ki nem irtod! A te karod a legmagasabb 
bosszúállónak az eszköze lesz, míg azokat az amalektákat 
és moabitákat egészen ki nem pusztítod!« (Lásd >Intole-
ranz des kath. Klérus* 70. 1. és Merle d'Aubignénél 
a 430. lapot.) 

íme, így gondolkoztak rólunk a pápák a mult század-
ban. S bizony ma sem igen gondolkoznak másképen. 
Róluk is el lehet mondani, amit a Bourbonokról, hogy 
»sem nem tanultak, sem nem felejtettek!« A mostani 
pápa is folyvást dühöng ellenünk az ő irataiban. S nekünk 
ma is kell ellene védekeznünk. Amint Péter apostol 
mondja: »Ami ellenségünk (a római pápa) mint az ordító 
oroszlán szélylyel jár ma is. keresvén, kit elnyeljen. 
(I. Péter 5. r., 8.). 
(Folyt köv.) Gzékus László. 

KÜLFÖLD. 
Magyarország egyházi állapotáról. 

Auvinen finn lelkésznek »Unkarin kirkollisista oloista« cimü 
értekezése nyomán. 

Lapunk annak idején jelezte, hogy Auvinen A. 
helsinforsi lelkész ur és neje Magyarországon időznek. 
Ezen utazás eredményét Auvinen a »Vartija« (=== őr) cimü 
egyházi havi szemlének 1892. decemberi számában közli 
»Magyarország egyházi állapotairól« cimü cikkében. 

Bevezetésül szól Magyarország egyháztörténetéről. 
Vázolja a keresztyénség elterjedését, a reformáció idejét 
hazánkban, majd áttér a jelen ismertetésére. Adatait leg-
főkép Bartha statisztikai művéből meríti, a mely munkát 
két álló délután tolmácsoltam néki. 

A római katholikusokról szólván, feltűnik előtte a 
papság nagy javadalmazása. Megemlíti, hogy a barátok 
legnagyobb része nem tölti idejét tétlenségben, hanem 
tanítással vagy egyéb dologgal foglalkozik. Ismerteti az 
elkeresztelési rendeletet és következményeit. 

A protestáns egyházak szervezetéről szólván, fel-
említi az 1791-iki törvénycikkeket és az 1859-iki pátens-
mozgalmat ; megjelöli azon pontokat, melyek a finn viszo-
nyokkal egyeznek vagy ellenkeznek. 

Különös figyelmet szentel a közoktatási viszonyok 
és az istenitisztelet módjának jellemzésére. Megjegyzi, hogy 
nem vett észre valami buzgó templomlátogatást. Csudál-
kozva mondja, hogy a papok és tanárok nem olvassák, 
hanem szabadon mondják el az egyházi beszédet, illetve 
az előadást. A papnevelésről igy szól: (ízelítőül eredeti-
ben). »pappissivistys on verrattain tyydyttávállá kannalla«, 
vagyis: »a papnevelés kielégítő fokon áll aránylag.« Az 



egyházi épületek a németországiakkal nem állják ugyan 
ki a versenyt, de Auvinen pótlólag hozzáteszi, nogv 
nem is az állam építette ám. A magyar protestáns egyház-
történet a magyar áldozatkészséget bizonyítja; mindazáltal 
külmisszióra meg nem gyűjt a magyar protestáns egyház; 
bel misszió is csak néhány egyháznál van. 

Ama kiváló férfiak közül, kikkel ittlétekor alkalma 
volt megismerkednie, megemlíti Szász Károly és Kiss Áron 
püspököket, Szőts. Balogh és Géresi főiskolai tanárokat, 
és Moody Andrást, a skót misszió vezetőjét. 

Szóval körülbelől husz lapra terjedő cikkében a 
magyar egyházi életnek meglehetős kimerítő és eleven 
képét nyújtja, mely annál inkább is jó benyomást tesz az 
olvasóra, mert minden sorából a legmelegebb érdeklődés 
nyilatkozik. 

Cikkét következőkép fejezi be: «Magyarországi láto-
gatásom kedves emlékezetet hagyott hátra bennem. A 
püspökök, papok és egyéb polgárok, kikkel érintkezésbe 
jutottam, a legnagyobb barátságot tanúsították. Vendégség 
volt gyakorta. Különösen eszembe jut egy debreczeni esti 
mulatság, melyet a finnség tiszteletére rendeztek, noha a 
finnségnek azon alkalommal csak két képviselője volt 
jelen: társam és én. A magyarok minden áron azon 
vannak, hogy idegen ember az ő hazájukban kellemetlenül 
ne érezze magát. Kiváló örömünkre szolgált az is, hogy 
Vikár Béla úrral az ő házában szeretett finn nyelvünkön 
beszélhettünk*. 

Egyetemeinken belül valamit hisznek a finn rokon-
ságból, azokon kivül semmit sem. Nem tudom. Török 
Aurél űr mit szól e kérdés felől az anthropologia szem-
pontjából. Én sem Auvinen úrban, de felesége arcán még 
ugy sem találtam fel a magyar arckifejezéssel csak egy 
parányi rokonságot sem. De ha minden finn olyan szives, 
meggondolt, érdeklődő és jóindulatú, mint a milyeneknek 
Auvinenéket ismerem: akkor velük lelki rokonságban 
lenni a mi fajunknak cáak dicséretére szolgál. 

Álljon itt végezetül mutatónak egy finn egyházi 
ének: 

Autuas kausa, kaupunki, 
Kuhunka Jesus tuleepi, 
Giell1 aina rauba, rakkaus. 
Miss' Jesuksen ou asumus, 

Boldog a város és a nép, 
Amelylyel Jézus frigyre lép; 
Mindig van béke, szeretet 
Ott, hol Jézus tart lakhelyet. 

•Budapest, 1883. január 16. 
Balogh Elemér. 

Németországi egyházi állapotok. 
A mult évi németországi egyházi állapotok kevésbé 

örvendetes és biztató képet nyújtanak. Beyschlag lapjának 
>Zur Jahreswmde« cimü cikke szerint az elégedetlenség, 
sőt elkeseredés oly tetőpontra hágott, a milyenen a leg-
peszimisztikusabb felfogás sem képzelte volna. A minden-

felé észlelhető szétszakadozottság, a tartományegyházi 
specialitások egész sora, a Canossába induló egyházpoli-
tikának Rómához való folytonos közeledése s a theologiai 
pártviszályok kiélesedett ellentéte oly állapotokat teremtett, 
a melyek nem igen igazolják a német protestantizmusnak, 
mint a német népegyháznak haladását és intenció-meg-
erősödését. Nem csudálkozhatunk tehát azon, ha Bari-
mann, az Unbewusst bölcsészeiének komoly irója, a »Gegen-
wart« egyik vezércikkében a Harnack-féle vita alkalmából 
arra a meggyőződésre jutott, hogy a német protestántizmus 
mai egyházpolitikai állása az evangéliumi keresztyénség 
alapelveivel összehangzásban állónak egyáltalában nem 
mondható, sőt inkább hierarchiás és bureaukraciás törek-
véseivel s az akadémiai tanszabadság ellen intézett táma-
dásaival uj katholikus irányba^ tereltetett. 

Az »uj katholikus* jelzővel, azt hiszem, eltalálta e 
filozofus az igazat. A hol az evangéliumi keresztyénség 
sarkalatos alapelveit, sőt magát a Jézus Krisztust az irás 
és a symbolikus könyvek betübiróságának vetik alá, 
ott többé nem evangéliumi protestáns, hanem tényleg 
»neokatho!ikus« utakon vagyunk, a melyek tudvalevőleg 
Rómába vezetnek. Az egyetemi theologia s annak tan-
szabadsága régóta szálka az egyházi körök szemében, 
az egész modern történetkritikai bibliatanulmány a lelkészi 
értekezletek részéről régóta átok alá van vetve, s a 
pozitív irányú tanároknak (p. o. Tier holsteini prépost 
esete) eretnekítése és csalhatatlan betübiróság alá helye-
zése napnál világosabban bizonyítja, hogy a tudományos 
theologiai kérdések tekintetében Quenstedt és Hollaz, nem 
pedig az evangéliumi szabadság álláspontján állanak ma 
Németországon. S amint Rómában az egyháztörténetet 
a csalatkozhatlan pápaság, ugy protestáns részről a bibliai 
tanulmányt a mechanikus »verbálinspiráció« akasztja meg, 
mi mellett az irás csalatkozhatatlan betübirósága egészen 
természetszerűleg a hitvallások betübiróságára vezet. Mily 
élesen különbözik ez az »uj katholikus«-nak jelzett »ort-
hodoxia« attól a pozitív evangélikus hitű időtől, a midőn 
p. o. egy Nitzsch még »de naevis et erroribus librorum 
svmbolicorum«-ból is examináltatott, vagy az 1846. porosz 
egyetemes zsinat szellemétől, mely még az Apostolicum 
egy kitételét is »nem fundamentálisnak«, tehát nem is 
egyetemesen kötelezőnek deklarálta! Bizony Schleiermacher, 
Rothe, Nitzsch s a már megujult evangélikus theologia 
és egyházias élet egvéb korifeusai is neokatholikusnak 
jelezték volna ez ujabb keletű orthodoxiát. 

S mik ez uj katholikus orthodox rendszer egyházi 
gyümölcsei ? Hát az, hogy a kasseli zsinat legközelebb 
anathemát mondott Aehelis tanárra a Harnack-féle vitá-
ban való nyilt felszólalásáért, s az, hogy a tudományos 
theologiai vizsgarendszerből az orthodoxia inkvizíciója 
fejlődött ki, mely aztán vagy római sacrifició d'intelletó-ra, 
vagy pedig képmutatásra vezet. Sőt ujabban valóságos 
heccrendszer fejlődött ki a lelkészi körökben a Ritschl-
féle theologia követőivel szemben, mely theologia pedig 
korántsem egyoldalulag kritikai, sőt inkább közvetítő jel-
legűnek és gyakorlati egyházi tekintetben nagyon is áldá-
sosán működőnek mondható. 

S a milyen szellemű az egyházi, ép olyan a tanító-
rend is. Az irás betűszerinti inspirációjának vallása lehe-
tetlenné teszi Isten igéjének életeleven felfogását és értel-
mezését. Nem áll-e ma a bibliai tanítás a semináriumokban 
a szellem- és értelemellenes magyarázatnak átka alatt, 
mely aztán a tanítói kar sokat hangoztatott vallás- és 
egyháziatlanságát eredményezi ? Pedig a protestáns egy-
ház, mint a hivők közössége mindenben bensőségre, igaz-
ságra és szabadságra törekszik, a hol a személyes meg-
győződésen és érett elsajátításon fordul meg minden. A 



kiskorúságban tartott vallásosságnak csak a római egyház-
ban van helye! 

E mult évi egyházi állapotok rövid jelzésénél méltán 
kiálthatunk föl tehát a klasszikus költővel: 

»Mi vigasza s üdve volt egykor a népnek: 
Csak nyomasztó, merev dogma már a hit. 
Rideg fény. káprázat lett immár a lényeg. 
Hajh . . . nem őrzi többé az Ur titkait.* 

(Geibel verse dr. Serédi tanár fordításában). 
Sz. M. 

RÉGISÉGEK. 
Alvinczi Péter, a k assai magyar pap. 

(Folytatás.) 

U. A generális synodus Csengerben; Alvinczi papi felavatása 
s bihari esperessé tétetése 

Ily körülmények között Alvinczi sorsa sem lehetett 
más, mint harcolni vallása és egyháza érdekében, folytatni 
a küzdelmet szóval és tollal, a tudomány és evangélium 
fegyverével s egyszersmind egyházhatósági intézkedésekkel 
munkálni a protestántizmus és hazája közjavát. 

Positiv adatok e tekintetben nem igen állanak rendel-
kezésünkre ; de tekintve, hogy minő küzdelmek között 
nőtt fel; tekintve, hogy egyik pártfogója. Ungvári János 
is hazája védelmében, a csatatéren hal meg a hazafiakkal ; 
tekintve későbbi munkásságát és életét: biztosan következ-
tethetjük, hogy nem hevert Váradon: különben nem emel-
kedett volna oly jelentékenységre, hogy őt, mint ifjú nagy-
váradi tanárt, a tiszántúli egyházkerület egyenesen bihari 
esperessé tegye, még mielőtt pappá avattatott volna! 1 

Ez a csengeri közzsinaton történt 1604-ben. 
Gsenger — mezővároska — Szatmárvármegyében 

fekszik, Szatmár-Németitől mintegy két órányira, a Szamos 
balpartján, átellenében Komlód-Tótfalunak, melyet hid köt 
össze vele. Hogy igen régen lakott hely lehet, mutatja 
az, hogy a Szamos által szakgatott keleti oldalán, a part-
szélből sokszor kerülnek ki hamvedények. Hajdan erődí-
tett kastélya is volt — a mai római katholikus templom 
közelében —, melynek helye ma is »kastély-dombnak« 
neveztetik; nyugoti végén egy másik nagy domb, a 
»halom-domb* emelkedik. 1217-ben már van róla említés, 
de még falu; ma országos képviselőválasztó és járási 
székhely. Ami egyházi tekintetben illeti: 1322-ben András 
erdélyi püspök Tvánisi Jánosnak megengedi, hogy ez a 
Sz.-Margit tiszteletére épített anyatemplom sérelme nélkül, 
egy kápolnát építhessen.2 A csengeri anyakönyv szerint 
Batizi András reformálta 1527-ben, s a reformációt 
Drágffy Gáspár védelme alatt Kopácsi István erősítette 
volna meg benne; de inkább hihető az. hogy ez később 
a Chaholyi örökösök, a Melithek és a Báthoryak párt-
fogása alatt történt. A szatmári római katholikus püspök-
ség 1864-iki Schematizmusa is Melith Györgynek és 
Becsky Zsuzsánnának tulajdonítja azt stb. 1559-ben már 
nagyon népes és tekintélyes protestáns község lehetett; 
mert papját, Bogáczy Demetert, a Tisza körüli reformátu-
sok püspökké választották; ennek lelkészi utódai közül 

1 Tóth Sámuel »Adalékok a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
történetéhez* 13. lap. 

2 A mostani ev. reform, (egykor r. kath.) templom a XV. szá-
zad második felében épült Henszelman szerint. 

többen voltak a szatmári református egyházmegye esperesei. 
1570-ben Csengerben nevezetes zsinatot tartottak a szent-
háromságtagadók ellen, melynek megbízásából készíté 
Méliusz Juhász Péter a csengeri konfessziót, mely vallást 
tesz a szentháromságról s az orthodox tanokról, Kálvin 
szellemében nyilatkozik. \ 

Ebben a Csengerben, 1604. február 22-én, a köz-
zsinatban, Iiodászi Lukács2 ecsedi lelkész, az egész 
eklézsia szavazatával, generális seniorrá (püspökké) válasz-
tatott.3 

Másnap, azaz 1604. február 23-án, »a Melith Pál 
nemzetes ur házában* 4 tartatik a synodus, a melyen a 
megtartott vizsgálat után, 1.4 egyént bocsátanak ki »az 
Ur aratásába*, s ezek között Czeglédi Jánost Ecsedre, 
Alvinczi Pétert Váradra ... Majd minden esperesnek meg-
hagyá a synodus, hogy maga mellé vévén két vagy 
három lelkészt, menjenek el a vármegyék alispánjaihoz, 
tekintélyesebb nemesekhez és magára a megyei köz-
gyűlésre is, és a közzsinat nevében erősen kérjék s sürges-
sék, »hogy az Isten fiának dicsőségét vegyék tekintetbe 
és a pápisták által behozott bálványozás kezdetének, bátran 
és erősen álljanak ellen«."' 

Jelen voltak e közzsinaton Alvinczi Péter váradi 
(vagy bihari). Újfalvi Imre debreczeni, Szepsi Boldizsár 
máramarosi, Almási János ugocsai, Csorba István károlyi 
vagy középszolnoki (endrédi lelkész), Diószegi Mihály 
érmelléki (szent-jóbi lelkész), Pataki Bálint kisvárdai (vagy 
szabolcsi) esperesek. Taraczk János (a szatmári) és Báthory 
György a podagra miatt maradt el; Kisdobszai Dániel 
pedig pátronusának. Károlyi Péternek a temetése miatt. 
Ezeken kivül számos kitűnő férfiak (lelkészek, mint világiak) 
mintegy 200-an, vagy többen.0 

A zsinat azon végzése, mely a rekatholizáció meg-
gátlása tekintetéből, az alispánok s illetőleg a megyei 
nemesség segélyéhez folyamodik, egyenesen megvilágítja 
Alvinczi szereplését a zsinaton. Nincs ugyan arról semmi 
bejegyzés; de a legmérgesebb viták egyike épen az ő 
egyházában — Nagy-Váradon — folyt a jezsuitákkal. 
Épen ott furakodott be Szántó István jezsuita a leg-
előkelőbb nemesek házaiba, ott kellett tapasztalniok a 
váradi református papoknak, hogy a Báthory-fejedelmek 
kedvéért miként lesznek közönyösek a református néme-
tek vallásuk iránt s »miként sikerül épen a bihari al-
ispán, Panaszi Pázmány Miklós fiát Pétert, a fiatal 
mostoha anya megnyerése folytán, a katholikus hitre térí-
teni, sőt jezsuitává tenni*.7 Epen a váradi lelkészek 
voltak tanúi a jezsuiták tolakodó és erőszakos térítő szerep-
lésének, ők tapasztalták és keservesen, hogy azoknak 
kihivó s vitát provokáló magukviselete, miként háborítá 
fel az akkor még úgyszólván református Nagy-Váradot. 
A várőrség-lovasság, mint gyalogság, a nemesek s köz-
polgárok egyaránt belekeveredtek a vitába, gyűléseket 

1 Kiss Kálmán >A szatmári ref. egyházmegye története* 
409—41 1. lap stb. 

2 Tóth Sámuel »Adalékok a tiszántúli reform, egyházkerület 
történetéhez* 13. lap. 

3 Tóth Ferencz »Tul a tiszai ref. püspökök élete* 78- 90 1. 
4 Ez a Melith Pál a csengeri ref. egyház számára öntetett 

egy harangot, melyen ez a felirat állott: »Paul Melith Caesar. 
Reg. Mattis Capitan. ad propagandam laudem nominis Domini et 
Ecclesiae convocationem et emolumentum fieri curavit 16-a Novemb. 
An. Dni 1599.* Kiss Kálmán »A szatmári ref. egvházmegye törté-
nete* 418—419. lap. 

5 A tiszántúli ev. aef. egyházkerület 1567—1765-iki jegyző-
könyve" 607. lapján. Lásd Tóth Sámuel »Adalékok a tiszántúli 
reform, egyházkerület történetéhez* 14. lap. 

6 Ugyanott szintén 14. lap. 
7 Fraknói Vilmos »Pázmány Péter* (Történeti életrajzok) 

12. lap. 



tartottak, s protestáltak a jezsuiták ellen s talán többre 
is viszi őket a felháborodás, ha Báthory Zsigmond feje-
delem rájuk nem riaszt 1597. junius 2-án, hogy »a hit-
igazításnak békét hagyjanak; mert szablya, kopja a katoná-
hoz illendő fegyver, s maga Király György, ki előttük 
van a szolgáló rendnek, szájokon tartsa őket és jövendő 
háborúságra semmi okot ne adjanak, se protestaciókkal 
ne fenyegessenek senkit, se egyéb gyűlésekkel közönséges, 
maguk balgatag felfuvalkodásukkal hitet ne igazgassanak, 
mert valaki lészen kezdője, vagy kapitány, vagy lovász, 
vagy pap, vagy secularis egy istrángszálat nem kiméi 
tőlük.* Hasonlólag inti a bírákat, városbelieket és váradi 
főpolgárokat, hogy nem paraszt emberhez illik a hit-
igazítás, nem vargához, sem szűcshöz, sem a protestació-
val való fenyegetés.1 

Ezen jezsuita tollból folyt fejedelmi fenyegetés azon-
ban, ha megtette is hatását a háborgó protestánsokra, 
annál szomorúbb helyzetbe hozhatta a református egy-
házat a vérszemet kapott jezsuitákkal szemben, s épen 
ezért véljük, hogy a zsinatnak ama fontos és épen azért 
jegyzőkönyvezett végzése, az Alvinczi Péter indítványá-
nak a kifolyása lehetett. 
(Folyt, köv.) TI. Kiss Kálmán. 

NEKROLOG. 

Berki József. 
1840—1892. 

Berki József, zalátai volt lelkésztársunk nekrológját 
özvegye adatai alapján állítottam össze. Lelkésztársaitól 
hiába kértem Nincs, nem volt, ki róla megemlékeznék. 

Berki József, zalátai ref. lelkész, született Gsekében 
(Szathmármegye) 1840. október hő 16-án. Édes atyja 
Berki József, anyja Kovács Teréz. Származására nézve 
özvegye igy ir: »Hogy szülei milyen társadalmi állással 
birtak. én nem tudom; szegény, jó férjem nagyon sokat 
szenvedett a múltban, és mindig bánatos lett, ha arról 
beszéltünk. Annyit említett, hogy szülei a forradalom előtt 
gazdagok voltak, azután sokat szenvedtek, vagyonukat el-
vesztették. és atyja meghalt. Ő minden nélkül és árván 
maradt. Édes anyja is meghalt, és haláláig fájlalta, hogy 
őt nem láthatta*. Testvérei: Péter és Lajos. Élnek-e? ezt 
az életirat nem említi. »Gimnáziumi tanulmányait Szatmár-
Németiben és Debreczenben végezte«. Hozzá tehetem, hogy 
mint erős és ügyes ember Debreczenben a »nagv botos« 
tisztét is viselte. Theologiát Pesten végzett. »Papi vizsgát 
— mondja az életirat — Kolozsvárott tett.* De ez lehe-
tetlen. mert ott az nem volt tehető. Az özvegy ezt oda 
igazítja ki, hogy »egyik vizsgát Pesten, , a másikat Nagy-
Enyeden tette«. Én pedig az egészet oda rektifikálom, 
hogy ő theologiát Budapesten végzett, papi vizsgát pedig 
csak egyszer és pedig Nagv-Enyeden tett. Ez, megerősí-
tésekor, az egyházmegyén kérdés tárgyát is képezte; a 
többség azonban — utalva az erdélyi gyakorlatra — az 
egy vizsgával is megelégedett. Tanulmánya befejezése után 
Szepsí-Szent-Györgyön tanár volt két évig, honnét Pécs-
váradra, majd Zalátára ment segédlelkészül, mindkét he-
lyen 2—2 évig szolgálván. Ezután Hiricsre rendeltetett, 

1 Tóth Ferencz »Tul a tiszai püspökök élete* 73, lap (jegvz), 

hol részint mini helyettes, részint mint rendes lelkész 
négy évig szolgált. 1882. május 2-án mint megváiasztolt 
lelkész Zalátára költözött, s itt működött 1892. november 
17-én bekövetkezett haláláig. 

Az itt. közlött adatok megkívánják, hogy egy kissé 
megállapodjunk. A boldogult 52 évet élt. Az utóbbi ada-
tok 20 évet adnak, tehát 32 éves volt, midőn tanárságra 
ment tanulmányai befejezése után. Talán nem csalódom, 
ha 6—9 évet arra a számlára jegyzek fel, melyről ő, any-
nyira szeretett neje előtt is csak annyit említett, hogy : 
»a múltban sokat szenvedett*. Erre nézve csak annyit 
tudok, hogy mint korrektor egy nagyobb napilapnál huza-
mosabban foglalkozott: meg azt. hogy midőn plágium 
vádjával támadták meg, védekezéséből olyasmit lehetett 
sejteni, mintha közben a szenvedély vihara üldözte volna 
vándorlás utjain. Ez csak találgatás ugyan, de az bizonyos, 
hogy az életirat betöltetlen hézagot mutat fél. 

Védekezése azonban nagy valószínűséget nyer. Táma-
dói azt hitték, hogy egy zsenge poéta — s nem 50 éves 
ember — hozakodik elő a »kéri puszta* nótájával, melyet 
a 60-as években széltére daloltak : de az 1840-ben szüle-
tett író dalait bizony dalolhatták már akkor, mint a hogy 
én is 1863-ban hallottam először az: »eresz alatt fészkel 
a fecske* dalát. 

Kesergő özvegyével, néhai Bosznai Adolf, hiricsi 
lelkész özvegyével, Vághó Ilona asszonnyal 1979. évben 
kelt egybe, s igy akkor már 39 éves volt. Az ifjúság 
ábrándos, de szenvedélyek viharával telt múltja már háta 
mögött volt. Nem csoda, ha e multat eltemette, s nem 
szeretett emlékezni reá. Ki tudja, hogy költői kedélyét 
micsoda szenvedélyek, talán szenvedések dúlhatták föl? 

Boldog házassága azonban kárpótolta. Itt ismét az 
özvegy urnő leveléből idézek : »Hát a mi életünkről mit 
ir jak? Hogy 13 évig mit bírtam és most mit vesztettem: 
csak én és a jó Isten tudja, itthon három gyermeke van: 
Irma, a ki az első házasságomból származott,- 10 hetes 
volt, mikor apja meghalt, de az ö kedves gyermeke volt; 
mert Ő szerette és ő nevelte fel. Ez kisebb korában el se 
hitte, hogy az ő apja meghalt: azt mondta nagyobb 
testvérének : a te papád meghalt, de az enyém nem halt 
meg. oda benn van*. Ugy van, három gyermekkel vette el az 
özvegyet, s ezek közül egyik boldog házasságot ért leány, 
a másik okleveles tanító, a harmadikról imént emlékeztemé 
Édes gyermeke is maradt Rózsa és Gyula Az árvákat 
felnevelte, a maga gyermekeit, fájdalom, árván kellett 
hagynia. a 

Berki nem volt közönséges ember. Erős ambíció 
és sok volt benne az önalkotta ember törekvéséből. Azon 
ban a költői felületesség sem hiányzott belőle, E miatt, 
mint e lapolvasói emlékezhetnek, erős vitája volt esperesé-
vel. ki a hiricsi anyakönyvekben — felületes könnyelmű-
ségből eredeti — hibákat talált; de Berki kivágta magát 
egy pár pompásan megirt vezércikkel. 

Erős bariton hangú, lelkes szónok volt. ki a remek-
írók kiváló ismeretével, pompás citátumokkal adta elő 
lelkes beszédeit; de midőn a lelkész-testület jegyzőjévé 
választatott, a terjedelmes jegyzőkönyv szép szavaiban 
minden benne foglaltatott, csak a hozott határozatok nem. 
Papi hivatalát azonban lelkiismeretes komolysággal vette. 
Hiricsen, látva tanítója gyengeségét, az iskolában maga 
vette át a vallás tanítását, s az alig kielégítő iskolában 
a gyermekek a vallásból kitűnő eredményt mutattak fel. 
Az egyházmegyén, ha megjelent, mindig feltűnt lelkes és 
szépen előadott szónoklataival ugy a zöld asztalnál, mint 
pohárköszöntőivel a fehér asztalnál. 

E muló sikerek azonban az ő lelkét ki nem elégítet-
ték. Szépirodalmi műveivel az Akadémiánál is nem egyszer 



kopogtatott, s néha művei figyelmet is ébresztettek, de 
természetesen név nélkül. Verseit csak imént adta ki, 
balladáit már nem bocsáthatta közre. Az ekkor szenvedett 
támadások igen lehangolták, azóta kedélye bánatos lett. 
Pedig lett volna oka {elderülni; mert valódi hivatása terén, 
a prédikáció Írásért — gondolom — az Ev. Leik. Tár 
nyolcadik évfolyamában első díjat nyert. Prédikációit, 
imáit különben mindig maga irta; többnyire vázlatban, 
s arról tartva szabad előadást. E tekintetben ismét tiszte-
letreméltó özvegyét idézem: 

Betegsége gennyes mellhártya gyuladás volt. Szep-
temberben felgyógyult, elvittem három hétre üdülni Siklósra. 
Ugy látszott egészen felüdült. Október 31-én haza hoztam. 
Mikor haza felé jöttünk, azt mondom neki: »édes társam, 
kerestem magának szent leckét a jövő vasárnapra*. 

— »Én már kikerestem — anyám! még mielőtt 
Siklósra mentem, Jób XI, 10. versét — válaszolá ő«. 

Egész héten templomba ment. Szombaton azt mondja : 
»hol is van, anyja, az a maga kikeresett leckéje ?« 'Fel-
olvastam neki Es. XII. 1. versét«. Ezt annyira megszerette, 
elmondta az nap Isten tudja hányszor, egész lelki gyönyörű-
séggel. Délután leült, megírta a prédikáció vázát és a két 
imát, el is mondta másnap*. Es én erre csak ezt mondom: 
ez pap és ez papné! Dicséret mindkettőjüknek. így emeli 
az erőtlen az erőst. Következő űrnapján már nem mond-
hatta el beszédét, a beszédes ajkak már a fájdalmak által 
lekötöztettek. 

A vármegyén is feltűnt — mint bizottsági tag — 
ékes szónoklataival. Itt annyival kedvesebben fogadták, mert 
az uralkodó párt szekerét tolta el annyira, hogy végre 
az ultrámon tanizmusnak is szolgálatot tőn az emlékezetes 
árvaházi ügyben. A keserves szemrehányásokra, melyeket 
bőven kapott, végre is kiderült, hogy a dolog lényege 
felől tévedésben volt, azt hívén, hogy az apáca-kérdés 
»sine qua non« az árvaház életében. Idealizmusa pedig 
a humanitást elébe tette a felekezeti érdeknek. 

Hányatott élet volt. Törekvéseivel a nyert elismerés 
nem állott arányban. Hogy szenvedett, onnan tudom; 
hogy ember volt. Papi viszonyairól keveset irhatok, mindig 
messze laktunk egymástól. Ő papi működésének hévmérő-
jéül egy jegyzéket hagyott fenn, mely az urvacsorálók 
számát tünteti föl 10 év alatt, s e szerint évente 3—500 
lélek vett urvacsorát Zalátán. Azonban ez az ormányban 
(344- lélekszám mellett épen nem ritkaság; noha minden-
esetre dicséretes. 

Temetése 1892. november 19-én d. e. ment végbe 
az egyház és a környék lakosságának, valamint a környék 
intelligenciájának részvéte mellett. A temetést végezték: 
Kimiti László iványii lelkész imával a háznál, Molnár István 
kakszentmártoni lelkész prédikációval a templomban és 
Barthalos Ödön sósvertikei lelkész a sírnál állottak koporsója 
felett a részvét és vigasz szavaival. 

Bibliájába előre felirta leendő síriratát s a boldog alt 
emlékezetét egyébbel méltóbban ugy sem rekeszthetném 
be; életét s fennszárnyaló hitét márkansabban ugy se 
jellemezhetném mintha saját sorait idézem szó szerint: 

»S í r v e r s e m . 
Született, élt és szeretett; 
Hitt, csalódolt és szenvedett; 
De hite végig megmaradt, 
Ott fennt keresd . . . ne föld alatt. 

Juni 7. 189J. B. J.« 

Ott fennt, ott fent, igen, ott az igazak hazájában, 
hol a hit üdvöt, az erény megszentesiilést, a törekvés 
pályabért, a hű munka elismerést, s a hibák tévedések 
bocsánatot nyernek; a hol a szenvedésre vigasz balzsa-

mával illatozó boldogság várakozik ott, . . . ott fent ke-
resünk, mi is oda törekszünk, ott majd megtalálunk. Isten 
veled! Áldás és béke poraidon! 

Morvay Ferencz. 

IRODALOM. 
** A Pallas s Nagy Lexikona, melyet kiváló 

hazai irók közreműködésével dr. Bekor József szerkeszt, 
már a 9-ik füzetnél járja. A szerkesztőségünkhöz utóbb 
beküldött 6—9-ik füzetek az Alaptétel-Alsó-Fehérmegye 
címszavak gazdag anyagát közli 19 — 31 iven. Tartalom-
ban szakszerűség, pontosság és kimerítőség, formában 
magyarosság, szép kiállítás és díszes mellékletek jellemzik. 
Első rendű munka, mely a hazai viszonyok figyelembe 
vételével készült, hosszú időre értékes, hasznos és hézag-
pótló forrásmunka. Az összes tanintézetek s egyházmegyék 
könyvtárainak megszerzés végett melegen ajánlható. A 6-ik 
füzetet Afrika néprajzi térképe és az Alhambra »oroszlán 
udvar«-a, a 7-iket Afrika felfedező utazásainak térképe 
és Apolló képe, a 8-ikat az Északi ég álló csillagai és 
a tengeri anemonák, a 9-iket Alsó- és Felső-Ausztria 
térképe és az alapozást illusztráló kép díszíti. A Pallas 
Nagy Lexikona megszerzését a közoktatási miniszter is 
ajánlott a az alantas intézetek könyvtárainak. — A Nagy 
Lexikon füzetes kiadása hetenként jelenik meg, ára füze-
tenkent. 30 kr., mely összeg a Pallas irodalmi részvény-
társasághoz (Budapest, Kecskeméti-utca 6. sz.) küldendő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy előfize-

tésöket megújítani, Lapunkat ismerőseik körében 
terjeszteni szíveskedjenek. Előfizetési árak: egész 
évre 9 frt, félévre 4 frt 50 kr. Szegényebb sorsú, 
600 frtnál kisebb fizetésű lelkészeknek egész évre 6, 
félévre 3 frt. Az előfizetési és bármi másféle 
pénzek• a Lap ki adóhivatalába. Hornyán szky 
Viktorhoz (Budapest, Akadémia bérháza) kül-
dendők. 

* Személyi hirek. A tolna-baranyai evangélikus 
egyházmegyében a napokban tartott tisztújításon fő-
esperessé Bauer Adolf, hidegkúti lelkészt, alesperessé 
Guggenberger János, ráczkozári lelkészt, felügyelővé Nádossy 
Kálmán nagybirtokost választották meg. 

* Egyházi és iskolai aranykönyv. Özv. Kvacsala 
Jánosné, Szarvas ismert Tabithája, a kondorost evan-
gélikus gyülekezetnek, mely egy második iskola, illetőleg 
tanítói állás szervezésén fáradozik, ezer forintot adomá-
nyozott szabad rendelkezésre. — A szepesbélai Barlang-
ligetben építendő egyesült protestáns imaházra a mult 
év folyamán 269 frt 34 kr. gvült be, mi e nagyon szük-
séges és fontos célra szolgáló alapot 2809 frt 44 krra 
emelte. Vajha e kis templom-alap minél előbb elérné azt 
az összeget, melylyel a szép Tátra-vidék második fürdői 
temploma felépülhetne! — Langyl Sámuel mezőkeresztesi 
földbirtokos zsinati képviselői napidijait, összesen 70 frtot 
a miskolczi református felsőbb leányiskolának adományozta. 



* A képviselőház közoktatási bizottságában 
a középiskolákról szóló miniszteri jelentés tárgyalása köz-
ben Schwicker H. előadó által provokáltatva, gróf Csálcy 
Albin közoktatási miniszter kijelentette, hogy jelenleg 
nem tartja szükségesnek a tanárok rangosztályba való 
sorozását, mit a bizottság örvendetes tudomásul vett. 
A tanárok fizetésére nézve azonban azt is hangsúlyozta, 
hogy legyen kisebb és nagyobb fizetés: egyik későbbi 
ülésen pedig, azt is kiemelte, hogy a pénzügyminiszter 
nem hajlandó a rangbeosztástól elállani. Általában, ugy 
hirlik, hogy a középiskolai tanárok javadalmazásának 
ügyét ujabb megfontolás alá fogja venni a képviselőház 
pénzügyi bizottsága. — Tehát mégis csak lesz valami 
sikere a tanárok mozgolódásának. 

* Az evangélikus zsinati törvények szentesí-
tése tárgyában király ő felségétől a kultuszminiszter 
ellenjegyzése mellett leirat érkezett a zsinati elnökséghez. 
A legfelsőbb leirat a szentesítés végett fölterjesztett törvény-
javaslatot örvendetes tudomásul veszi s kilátásba helyezi, 
hogy a törvényjavaslat 7., 127. és 440-ik §-ait illetőleg 
az újonnan egybehivandó zsinat utján teendő módosítások 
után az egész törvényjavaslatot jóvá fogja hagyni. A kér-
déses §-okban az egyházi törvényszékek által megítélt 
pénzbüntetések állami végrehajtásáról és a rendkívüli 
kerületi gyűlések összehívásáról van sző. A kifogásolt 
pontoknak alkotmányos tárgyalása végett Karsay S. és 
Péchy T. zsinati elnökök a zsinatot február 7-ikére már 
összehívták. 

* A jogakadémiák fejlesztése tárgyában gróf 
Csálcy A. közoktatási miniszter nagy fontosságú nyilat-
kozatokat tett a képviselőház közoktatási bizottságában. 
Kijelentette, hogy a jogakadémiákat kis egyetemekké kívánja 
fejleszteni, de csak a kolozsvári egyetem kiépítése után. 
Egyik bizottsági tagnak azon nézetére vonatkozólag, hogy 
a mostani sok gyenge helyett helyesebb volna 2—3 jó 
akadémiát fentartani, kinyilatkoztatta, hogy az uj állam-
vizsgálati rendszerrel a gyöngébb jogakadémiák meg fognak 
szűnni. Végül kilátásba helyezte, hogy a tanulmányi alap-
ból fentartott jogakadémiák egyikét állami kezelésbe fogja 
venni, mert a tanulmányi alap a költségeket nem birja. 

* Belmissziói tevékenység Budapesten. A val-
lásos estélyek a mult héten is megtartattak. A Lónyay-
utcai főgimnáziumban Gáspár István katekheta tartott 
felolvasást a protestantizmusnak Istenországához való 
viszonyáról, mit megelőzőleg Fábián .lános katekheta, 
utána pedig György László püspöki titkár imádkozott. 
Az Erzsébet-körúti helyiségben Balogh Elemér s.-lelkész, 
a hold-utcai imateremben dr. Kenessey, Szabó és Kecs-
keméthy tartottak előadást. — A lelkészértekezlet január 
23-iki ülésén Marton Sándor lelkész- és tanárjelölt tartott 
érdekes eszmecserét keltett bibliamagyarázatot. — Február 
és március hónapokban ki váló tudósok közreműködésével 
a Protestáns Irodalmi Társaság rendez érdekes felolvasó 
üléseket az evangélikusok Deák-téri dísztermében. 

* Felhivás a nem állami tanárokhoz. Abban 
a már több mint egy év óta folyó küzdelemben, melyet 
az állami középiskolai tanárok folytatnak anyagi helyzetök 
javítása érdekében s még inkább társadalmi állásuk szán-

dékolt megaláztatása ellen, ha egyébre nem, legalább 
azon biztató, sőt lelkesítő tényre hivatkozhatunk, hogy 
soha a magyar tanárságban a testületi szellem oly égy-
értelemmel. oly hathatósan meg nem mozdult, mint ez 
alkalommal Különösen jól esett látnunk, hogy a községi 
és felekezeti tanártestületek egy része rögtön észre vette 
az állami tanárokat fenyegető csapásban a maga vesze-
delmét is, fölfogta, hogy az állami tanárok anyagi és 
erkölcsi elismerésétől függ a saját anyagi és erkölcsi 
elismertetése, belátta, hogy az állami tanárok degradációja, 
a tisztviselők IX., vagyis harmadik utolsó osztályába, való 
beosztásuk okvetetlenül maga után vonja, illetve magával 
sülyeszti a nem állami tanárok társadalmi (állást) állását is. 
Csak a legnemesebb testületi érzés, csak a saját leg-
helyesebben felfogott érdek vezette tehát a pozsonyi, a 
soproni, a kolozsvári és gyulafejérvári róm. kath., ág. ev., 
ev. ref. és unitárius középiskolák tanárait, midőn csatla-
koztak az országos tanáregyesület memorandumában és 
kivált a vidéki állami tanárok kongresszusán kifejezett 
azon tiltakozáshoz, hogy ne sorozzák a tanárságot semmi-
féle rangosztályba, kivált ne a kvalifikációját arculcsapó 
IX. rangosztályba. E felekezeti tanártestületek azonban 
csak csekély töredékét teszik az összes nem állami tanárok-
nak; példájukat a többieknek is követni kellene, már 
csak azért is, mivel a községi és felekezeti tanárok anyagi 
helyzetének javításáért az állami tanárok buzgólkodtak 
leginkább és a nem állami tanárok részére felállítandó 
országos nyugdíjintézetet is állami tanárok sürgették leg-
többet. — Álljanak elő tehát az összes községi és fele-
kezeti tanártestületek egyenként vagy csoportokban, álljon 
elő a piaristák, a bencések, a premontristák nagy tekin-
télyű szerzete, álljon elő a számos tagot számláló tiszán-
túli ev. ref. tanáregyesület, álljanak elő a sárospataki, a 
nagyenyedi, a pápai kollégiumok tekintélyes tanártestületei, 
álljanak elő az erdélyi róm. kath. status és a szászok 
tanárkarai, álljanak elő az elsőrangú intézetekhez soroz-
ható fővárosi reáliskolák és a többi községi középiskolák, 
emeljék föl intő szavukat a rangosztályozás, a hazai tan-
ügyet fenyegető ezen veszély ellen és f'őkép tiltakozzanak 
a tanárság legnagyobb részének a IX. rangosztályba 
kárhoztatása, a tanári állásnak ezen erkölcsi megalázása 
ellen. Az utolsó óra hí tettre; s talán épen az utolsó 
órának kérő és kiáltó szózata hatot be a kormány és 
törvényhozás füleibe. I)r. Kaidos Albert. 

*A magyar paedagogiai társaság január 21-én 
tartotta meg első nagygyűlését Heinrich Gusztáv dr. egye-
temi tanár elnöklete alatt. Az elnök részletesen foglalkozott 
a tanítók és tanárok mozgalmával is. Elitélte a közélet 
férfiait, kik a tanárok társadalmi és politikai súlyát nem 
veszik tekintetbe. Polemizált az országos közoktatási taná-
csot támadó kulturpolitikusokkal stb. Badics Ferenc titkár 
a társulat mult évi történetét adta elő. A pénztárnok je-
lentéséből kitűnt, hogy a társaság a mult évben bevett 
2134 frt 84 krt és kiadott 1681 frt 70 krt, maradt ez 
évre 457 frt 14 kr. A társaságnak 600 tagja van. A pro-
grammon volt tagválasztások a februári ülésre maradtak. 

5 Schuszter Konstantin és Szász Károly. Min-
denfelé örömet keltett a váczi püspöknek az a cselekedete, 
hogy a napokban leégett veresegyházi ref. iskola növen-
dékei részére átengedte a római katholikus iskola hasz-
nálatát. Szász Károly dunamelléki püspök ezért szép le-
vélben mondott köszönetet Schuszter K., váczi püspök-
nek. a ki azt nagyon meleghangú levélben köszönte meg. 
Dicséretes példája a felebaráti szeretetnek. 

* Az országos közoktatási tanács legutóbb tar-
tott ülésében jobbára administrativ ügyeket intéztek el, de 
e mellett tárgyalták a beérkezett jelentéseket és könyv-



bírálatokat is. Általánosabb érclekü kérdés kettő került 
tárgyalásra. Az első az volt, hogy megengedhető-e a ke-
reskedelmi középiskolák záróvizsgálataira való jelentkezés 
csupán magántanulás alapján? Az elnökség csatlakozott 
a meghívott, szakértők előterjesztéséhez, amely szerint 
okvetetlenül szükséges legalább a tanfolyam utolsó évé-
nek nyilvános iskolában való elvégzése. A második kérdés 
az volt, hogy kötelezhető-e a polgári leányiskolák magán-
tanulója vizsgálattételre a női kézi munkából is ? Az el-
nökség e kérdésben ugy itélt, hogy a női kézimunkából, 
mint az intézet rendes kötelező tantárgyából megkövetel-
hető a vizsgatétel. Az előterjesztések során bemutatták 
báró Eötvös Loránd és Beöthy Zsolt tanácstagok lemondó 
leveleit, amelyeket haladéktalanul föl fognak terjeszteni a 
minisztériumhoz. 

* Protestáns emlékirat az egyházpolitikai 
reformok ügyében. Mint a napilapok hirlelik, gróf Csáky 
Albin kultuszminiszterhez protestáns részről egy terjedel-
mes emlékirat nyújtatott be »Az általános állami anya-
könyvelés s kötelező polgári házasság célszerű keresztül-
viteléről s ezáltal a hazánkban támadt egyházpolitikai 
viszálynak teljes megszüntetéséről*. Az emlékiratnak javas-
latai lényegükben a következők: 1. Az 1891. februári 
»elkeresztelési rendelet* abszolúte törlendő és semmiféle 
pótlás által nem helyettesítendő. 2. Az 1868-iki törvény 
változatlanul, teljes érvényben fentartandó. 3. Valamennyi 
felekezetnek azon papjai, a kik egyházi anyakönyveket 
vezetnek, kinevezendők magyar királyi állami anyakönyve-
lési-biztosokul, a kik a házasulandó párokat mindenek-
előtt beiktatják az állami anyakönyvbe s erről (mint 
állami-biztosok az illeték lefizetése ellenében) egy polgári-
igazolványt állítanak ki s ha dogmatikus akadályok nem 
forognak fenn, a házasulandó párt egyházi áldásban is 
részesítik s ennek bizonyítványát a polgári-igazolványnak 
tulfelére reávezetvén, ezt lelkészi minőségükben hitelesítik. 
Ha azonban dogmatikus akadály létezik, ily esetben az 
egyházi áldás elmaradván, csakis a polgári-igazolványt 
állítják ki. 

* Debreczen város plebánusa I)r. Wolafka 
Nándor a debreczeni uj plébános igy irja alá a nevét a 
hivatalos okmányokra: *dr. W. N. vál. püspök, debreczeni 
kisprépost és Debreczen szab. kir. város római katholikus 
plébánosa.* Ez az aláírás méltán szemet szúrt a városi 
tanácsnál, mert W. ur nem Debreczen városának a plébá-
nosa, hanem a debreczeni római katholikusok plébánosa; 
aztán meg ^Debreczen város plébánosa* egyházjogi nyel-
ven azt is jelenti, hogy a debreczeni római katholikus 
plébániát a város tartozik fentartani. mint kegyúr. — 
Nagyon jól teszik a debreczeni atyafiak, ha óvakodnak a 
sok pénzbe kerülő kegyuraságtól s a folyton erősbödő 
pápista befolyásnak ilyen eszközökkel is ellene állnak. 
Vajha a debreczeni egyházi elöljáróság az evangéliumi 
hit-élet hathatósabb gondozásával belsőleg is gondosabban 
erősítgetné Sionukat, melyet a legutóbbi statisztika szerint 
ott Debreczenben a pápistaság. a baptizmus és hitközöny 
lélekszámra nézve oly aggasztólag megtépászott ? Vagy 
talán azt hiszik, hogy a nagy templom és a nagy kollé-
gium magokban véve elég hitterjesztő apostolok és hit-
erősítő apologeták? 

* Gyászrovat. Bizony Tamás, miskolczi egyházunk 
volt főgondnoka, ottani főgimnáziumunknak 29 évig volt 
szakavatott bölcs kormányzója január 19-én 81-ik életévé-
ben elhunyt. Haláláról külön gyászjelentést adott ki a 
miskolczi egyház elöljárósága. Hivatását önzetlen hittel, 
példás vallásossággal, páratlan buzgósággal betöltött derék 
férfi volt. 

P á l y á z a t . 

Á dunamelléki egyházkerület felső-baranyai egyház-
megyéjébe kebelezett zalátai református egyház lelkészi 
állomására. 

.lavadalom, hivatalos felszámítás szerint 1055 frt; 
és igy az egyház III, osztályú. 

Pályázni kívánók kellően felszerelt kérvényeiket folyó 
évi február hó 23-ikáig nagy tiszteletű Kovács Antal esperes 
úrhoz nyújtsák be Terehegyre (U. p. Harkány, Baranya-
megye). 

Budapest, 1893. január hó 23-ikán. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

P á l y á z a t . 

• A dunamelléki református egyházkerület pesti egyház-
megyéjébe kebelezett péczeli református egyház lelkészi 
állomására. 

Javadalom, hivatalos felszámítás szerint 972 forint; 
és igy ez egyház Hl. osztályú. 

A pályázati kérvények folyó évi február hó 23-ikáig 
nagytiszteletü Szánthó János esperes úrhoz nyújtandók 
be Kosára (Nógrádvármegye postahely). 

Budapest, 1893. január hó 23-ikán. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

P á l y á z a t . 

A VI. sz. kir. városi ág. hitv. evang. esperességbe 
kebelezett, Szepesmegye területén fekvő, rokuszi ág. hitv. 
evang. egyház megnyervén az anyásítás jogát, lelkészi 
állomásának betöltésére pályázatot hirdet. 

Kötelességek: a rendes lelkészi teendőkön kivül a 
vallástanítás a III. és IV. elemi osztályban és az V. és VI. 
elemi osztály önálló oktatása, és pedig német nyelven. 

Évi javadalmazás: készpénzben 700 forint, három 
hold szántóföld jövedelme 48 forint, egy rét jövedelme 
40 forint, legelő, melynek bérértéke 18 forint. 10 öl tűzifa 
a paplakba szállítva 6 írtjával 60 forint, paplakás, gyü-
mölcs- és zöldséges kerttel, mely kertnek évi jövedelme 
legalább is 80 forint, s végre a stóla körülbelül 70 forint. 
Összesen: 1016 frt o. ért. 

A pályázóknak a német és magyar nyelvet tökéle-
tesen kell birni, tartoznak szent beszéddel az egyháznak 
f. é. ápril 9-ig valamely vasárnapon magukat bemutatni, 
utazási költségek megtérítése nélkül, és végre pályázók 
kérvényeiket 1893. évi ápril 1-jéig az alólirottakhoz be-
küldeni. 

Kelt Késmárk, 1893. évi január 14-én. 
Linberger István, Kéler Pál, 

ág. hitv. evang. lelkész Késmárkon egyházfelügyelő. 
és a rökuszi leányegyházbftn. 1—3 
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Az apostoli királyi jogok és a pápa. * 
II. 

Mindenekelőtt a partikuláris magyar katholikus egyház-
jog és hazai törvényeink értelmében, szent Istvántól kezdve, 
a magyar királyt illeti az érsekségek, püspökségek, való-
ságos apátságok, kanonokságok alapítása, azok módosítása, 
változtatása (igy keletkezett a szatmári, kassai, rozsnyói 
püspökség), sőt a javadalmak megszüntetése (u. n. supres-
siója) is. Igazolják ezt a Verbőczy Tripart. I. r. 11. c. 
foglaltak, ki nyilván kimondja, hogy királyaink e hatal-
mat méltán tulajdonították maguknak, mert az első ala-
pítók ők voltak, mert a keresztyénség terjesztésére nem 
volt szükségük apostolokra, István maga volt az apostol, 
mert az abbeli jogot uralkodóink törvényesen elbirtokol-
ták; mert a magyar királyok eme joga a konstanci zsi-
naton esküvel is megerősíttetett. 

Ez a jog távolról sem csupán a pápa adományo-
zásából ered, ez természetes következménye az alapítás-
nak, s ama körülménynek, hogy nálunk a magyar álla-
miság, melynek szimbóluma a korona volt, volt egyszers-
mind mindama birtokok forrása, melyek igy az egyháznak 
engedtettek át. S ép ezért már Verbőcynél nyilván ki van 
mondva, hogy : * Minden főpap, urak és egyházi személyek 
a királynak hűségi hódolatra kötelesek. És hogy a világi 
birtokokra nézve világi birák előtt tartozzanak törvényt 
állni.« Sőt az érsekek és püspökök ma is hűséget esküsz-
nek uruknak, királyuknak, koronás fejedelmünknek, mely-
nek szövegét most, midőn nyilt esküszegésre vannak 
buzdítva, s arra készülnek is, jó lesz ismernünk. íme 
magyar fordítása: »Hűséget és engedelmességet ígérek, 
amint püspökhöz illik, az apostoli királyi felségnek s 
utódainak, esküdvén Isten szent evangéliomára; esküszöm 
s szintén igérem, hogy semmi oly összeköttetést fenn nem 
tartok, semmi oly tervezetben részt nem veszek, mely a 
közbékének ártalmára volna, sem az állam határain 
kivid, sem azon belől semmiféle gyanús összeköttetést fenn 
nem tartok s ha meghallanám, hogy az országot valamely 
közveszély fenyegeti, mindent elkövetek elhárítására 

* Az előző fejtegetéseket lásd e Lap 1-ső és 2-ik számaiban. 

Azt hiszem, a mostani tapasztalatok után ez eskü-
höz nem kell kommentár, de ha megszegnék az érsek és 
püspök urak, még lehetne a magyar törvénytárban oly 
paragrafust találni, mely keményen sújtaná őket. 

Az egyházi javadalmak felállítására, illetve betölté-
sére még más nagy fontosságú törvények is vonatkoznak: az 
1439: V., 1498: LXVII., 1550: XVIII., 1681: XXVII., s külö-
nösen az 1848 : III., mely egyszersmind világosan mutatja, 
noha az említett törvények sem hagynak kétséget fenn az 
iránt, hogy a magyar király eme joga valóságos felségi 
jog, melyet, az állami szuverénitás megsértése nélkül, semmi 
külső hatalom, még maga a pápa sem érinthet. Az 1.848: 
III. t.-cikk 6. §-a szerint minden egyházi ügy, 7. §-a sze-
rint a főpapok kinevezése különösen ő felsége által csakis 
az illető felelős miniszter ellenjegyzése mellett gyakorol-
ható, s mert a miniszter a törvényhozásnak felelős, tehát 
mindezekbe közvetlen beavatkozása van az országgyűlés-
nek is. 

A római katholikus egyházzal szemben Ő felsége 
még azt a jogot is gyakorolja, hogy a püspököket áthe-
lyezheti s itt a pápának csak az úgynevezett lelki kapocs 
feloldása van fentartva, holott a közönséges egyházjog 
szerint ez csakis a római szék joga volna, s ő is a bibornok-
testület meghallgatása mellett gyakorolhatná. Épugy meg-
illeti az áttétel joga az apostoli királyt a többi királyi 
adomány azokra vonatkozólag is. S mig a közönséges 
egyházjog szabályai szerint, ha az a személy, kit az egy-
házi javadalom betöltése szükségszerű adományozás, vá-
lasztás vagy postuláció folytán illetne, ebbeli jogának 
megfelelő időben nem tenne eleget, a jog a pápai székre 
hárul (u. n. devolució): addig hazánkban ily háramlásnak, 
devoluciónak egyáltalán nincs helye. Épugy teljes mér-
tékben visszautasítja közjogunk a pápai rezervációk eseteit, 
kivéve a bibornokságot s a pápai udvari tisztségek ado-
mányozását. 

Mindezekről elismerjük, hogy az apostoli királyi cim 
s előjog kifolyásai, de mig egyrészt itt is áll, hogy az a 
cim nem ingyenes ajándék, hanem bőséges szolgálatok 
viszonzása: addig másrészt az is kétségtelen, hogy a 
magyar államjog olyan alkotó részévé lett, melyet egyetlen 
pápai sző egyszerűen ki nem irthat. 



Mennyire eltérő hazai jogunk szelleme az egyház 
közönséges jogától, az is bizonyítja, hogy mig az utóbbi 
szerint a nem-prékonizált, azaz pápailag meg nem erő-
sített püspök javadalma jövedelmeit sem élvezheti, annál 
kevésbé gyakorolhatja a püspöki renddel járó jogokat, 
addig nálunk mindjárt a királyi kinevezés folytán viselheti 
a püspöki öltönyt, meghivatik a főrendiházba, adományo-
kat, javadalmakat, csak a. püspökrendi jogokat nem gya-
korolhatja. A királyi felség az 1723: LXXI. t.-cikk értelmében 
jogosítva van a pazarló vagy hanyag főpapok jövedel-
meit zár alá venni s a javadalom helyreállításáról gon-
doskodni. 

Megilleti továbbá a magyar királyt az u. n. placetum, 
vagy tetssvényjog, melynél fogva a Rómából a hazai pap-
sághoz intézett mindenféle pápai rendeletet, bullát, brévét 
előzőleg megtekinthet, s amennyiben azok kihirdetését a 
hazai törvényekkel összeütközőknek, az állam békéjét 
veszélyeztetőknek ítélné, megtilthatja, mint ez a csalat-
kozhatatlansági dogmát, a vatikáni zsinat e nagyfontos-
ságú, az emberiség kultúrtörténetében kiváló jelentőségű 
határozatát illetőleg történt. A királyi tetszvénvjog, melynek 
uralkodóink folytonos gyakorlatában voltak* s melyet az 
abszolút uralom alatt létrejött konkordátum csak ideig-
lenesen szüntetett meg s az 1870. augusztus 9. királyi leirat 
visszaállított: az állam szuverenitásából kifolyólag, s nem 
az apostoli királyi cimnél fogva illeti meg hazánk koronás 
fejét, s épen ezért még a kérdéses cím elvesztése esetére 
is sértetlenül fönmaradna. Hogy ez a jog mennyire állami 
s nem egyházi eredetű, bizonyítja nemcsak az, hogy az 
egyház mindenkor kárhoztatta, közelebbről a vatikáni 
zsinat IV. sen. 3. c.: hanem különösen az, hogy nálunk 
egyenesen királyi dekretum alapította meg kifejezetten, 
Zsigmondnak egy 1404. évi rendelete, mely a »Corpus 
Jurisban* nem foglaltatik, de teljes szövegében megolvas-
ható Kovachich Márton György »Vestigia Comitiorum* 
cimü hires művében 199—203. Ez fő- és javadalom-
vesztés terhe alatt tiltja meg a klérusnak, hogy bármely 
pápai, illetve a római udvarból eredő rendeletet, levelet 
királyi jóváhagyás nélkül el ne fogadjanak, ki ne hirdesse-
nek, végre ne hajtsanak. Hogy a jus placeti mint való-
ságos államfenségi jog állt fenn a mondott idő óta, ez 
kétséget kizárólag igazolható Kollár, Hajnóczy, Cziráky 
s mások munkáiból. 

Hasonló természetű ama jog, mely a szerzetrendek 
beengedésére nézve honi törvényeink által van megálla-
pítva. Az 1715: GII. t.-cikk kimondja, hogy semminemű 
szerzetek klastromai és zárdái, az álladalom haszna, és 
ő kir. Felsége kegyelmes megegyezése nélkül nem fognak 
»szaporíttatni«. Bizonyára nagyon fontos közérdekek birták 
arra az országgyűlést, hogy igy határozzon, főkép az, 
hogy az improduktív osztály túlságos mértékben ne sza-
porodjék. Ujabb törvények (1723: XCVL, 1729: L., 1741: 
LXV., 1765: XLII. s XLIII.) pedig egyenesen azt mutat-

* Pl. a febronianizmus ellen kiadott pápai bulla, az »Aucto-
rem fides« kihirdetését az 1794. évi december 30-iki legfelsőbb hatá-
rozat megtiltotta. 

ják, hogy a szerzetek bebocsátásának jogát az ország-
gyűlés vonta hatáskörébe. A magyar király itt érintett 
joga alkotó része ugyan a főkegyúri jognak, de nyilván 
az állam lényegéből s nem az egyház ajándékából folyó. 
Egyszersmind azt is látjuk mindezekből, hogy a jezsuiták, 
kiket sem alkotmányos király, sem az országgyűlés tele-
pedési joggal fel nem ruházott, hazánkban merőben jog-
talanul tartózkodnak, ingatlan jószágok szerzésére képes-
séggel nem birnak s igy bármikor kiutasíthatók volnának. 
Hazánkban a szerzetrendek eltörlésére az apostoli király 
van jogosítva, egyházjogi szempontból épen apostoli királyi, 
államjogi szempontból felségi jogánál fogva, de ez ter-
mészetesen a felelős kormány s az országgyűlés hozzá-
járulását is feltételezi. Magától érthető, hogy ha ez 
egyáltalán lehetséges, már a legegyszerűbb politikai 
követelmények szempontjából is helyes a római székkel 
egyetértőleg járni el. Azonban épen a mostani események 
mutatják, hogy ez a megegyezés igen sok esetben s a 
legéletbevágóbb kérdéseket illetőleg lehetetlen. 

Eléggé nem hangsúlyozható, hogy országos törvé-
nyeink a pápa bírói hatóságát megszorítják, a római 
szentszék előtt való pörlekedést eltiltják, a pápához való 
fölebbezést korlátolják, bizonyos ügyekben, melyek egyház-
jog szerint oda tartoznának, az ország rendes biráit s a 
királyi felséget jogosítják föl a döntésre. Mátyás idejében 
hozott törvények ezt oly erélylyel jelentik ki, hogy a mai 
»liberális« államférfiak szinte még az olvasásától is meg-
ijednének. Ilyenek: az 1471: XIX. t.-cikk: »szinte hogy 
teljességgel senki az országlakók közül. »akár! papiak, 
akár világiak legyenek, az ország szabadsága ellen, mely-
lvel néhai Szent István király idejétől fogva háborítlanul 
él«, elmellőzvén az utat, egyenesen a római udvarhoz 
senki panaszra ne menjen . . . . melyekkel ellenkező java-
dalmasok, javadalmaktól megfosztassanak, a nem javadal-
masok pedig főbeli büntetéssel lakoljanak*. Hasonlókép 
nyilatkozik az 1486: L1V. t.-c. a tizedpereket illetőleg, az 
ugyanazon évbeli XLV. t.-cikk az rendeli, »hogy ugy ezek-
ben, mint más egyházi perekben a király legyen a biró.« 

Nagyon jó lesz megszívlelni most ezeket a régi tör-
vényeket, midőn azt a hirt kapjuk, hogy a pápa utasította 
az esztergomi prímást, a béke eme fölkent lovagját, hogy 
miként szervezze az ultramontánizmus harcát Magyar-
ország belső békéje, az állam törvényes kormánya, az 
ország fennálló s megalkotandó törvényei ellen. Pedig 
II. Ulászló becses dekretuma VIII. cikke értelmében az or-
szág törvényeit s rendeleteit vakmerőn sértő, ha főpap 
vagy más egyházi személy, főpapságának, vagy egyéb 
méltóságának s javadalmának elvesztésével büntetendő. 
Zsigmond fentemlített dekretuma fő- és jószágvesztéssel 
sújtja a törvényellenes pápai rendeleteknek még elfogadóit 
s kihirdetőit is, annálinkább végrehajtóit. 

A főkegyúri jogban benne foglaltatik az is, hogy 
más egyéb kegyurakat az egyház iránti kötelességeik 
teljesítésére kötelezhet s nálunk az u. n. patronátusi pe-
rekben az egyházi bíróságok mellőzésével Ő felsége van 
jogosítva ítélni, az 1553: IX., 1567: XXXI., s ktílö-



nősen az 1569: XXXVI. törvénycikk alapján. 0 felsége 
ezt a jogát rendszerint delegált biróság által szokta gya-
korolni, mint egyházjogi iróink tanítják. Ez a jog termé-
szeténél fogva részint a király főfelügyeleti jogának, részint 
az apostoli kiváltságnak következménye. 

Dr. Bartha Béla. 

A Kis Tükör levele a Debreezeni Prot. 
Laphoz. 

Én, Kis Tükör, hivattattam elvettetett állapotomban 
is a Krisztus evangéliumának kicsinyek és nagyok közt 
való hirdetésére és minden aluvóknak serkentgetésére, a 
»Debreezeni Prot. Lapnak«, az erős kővárak védelmezőjé-
nek, egyetemben minden ő vezetőinek, a nehéz vértekben 
hadakozó vitézeknek. Kegyelem néktek a mi Urunktól, 
és a Szent-Léleknek megelevenítő ereje! 

Elsőben is köszönetünket küldjük a megújhodott 
»Debreezeni Prot. Lap«-nak, bog-v a mi gyermekes egy-
ügyüségünkről, paraszti ruházatunkról, külső országi beszé-
dünkről megemlékezvén, azt cselekedte, hogy immár Debre-
czenből is jöttek hozzánk, kik olvasni akarnak minket. 
Nem tudjuk, ha dicséretének lett volna-e annyi haszna, 
mint gáncsainak. És minekutána igy minket, ha talántán 
akaratja lett volna is, semmi rosszal nem illetett, köszö-
netünknél egyebet nem is mondanánk neki, ha az igaz-
ságnak bennünk élő szerelme nem parancsolná. 

Az első gáncs az, hogy nem nekünk való dolgokat 
is irunk. Erre nincs szavunk, csak azt kérdjük a tudósok-
tól és mind az egész néptől, hogy mely oknál fogva nem 
volna szabad a mi olvasó közönségünknek Pauer Imre 
ügye-bajáról és a konverzióról olvasni ? 

A második a mi naivságunk. Bizony mi tagadás 
benne, mi levetkőztük a régi idők kothurnusát, melyben 
némelyek a tekintetes ékesség fő-fő alkotóját látják mind e 
mai napig, de mi ezt szivünk indításából és kész akarattal 
cselekedtük, minek okáért is lehet, hogy nem tudjuk, 
mikor szabad naivnak lenni, de azt azért mindig tudjuk, 
mikor vagyunk naivak. Ellenben Kegyelmed, oh tiszteletre 
méltó tudós Lap, ámbátor tudtán kivül és akaratja elle-
nére, valóban gyermekhez illendő naivitást követett el, 
oly gáncsokat hozván ellenünkben, melyeknek fundamen-
tomi sehol nem láttathatnak. Találjunk kegyelmet a 
Kegyelmetek orcája előtt, ha kimondjuk, hogy azok az 
odavetett naiv megjegyzések több jót cselekesznek az 
Isten népe között, mint mind valamennyi csengő-bongó 
prédikáció, melyben is nagy ábrázat és ékesség és mezei 
liliomok és egyéb füvek bővséggel találtatnak, de az Isten 
üdvözítő evangéliuma ugyan elrejtetett. 

A harmadik gáncs a mi parasztos beszédünk, mely 
is egy hathatós példával támogattatik. Bizony ez igaz, 
mivelhogy az az együgyü paraszt, a kit Kegyelmed tudós 
lapjaival mintegy szárnyakkal szeretettel béfedezget, be-
szédével és szivével pedig annyira megvet, jobban tud 
magyarul, mint a helvéciai és skóciai univerzitások mind 
egyetemben, jobban még, mint a »Debreezeni Prot. Lap«. 
A mi onnan is kitetszik, hogy Kegyelmed azt mutatja föl 
például, mindeneket elrettenteni akarván, hogy »sok lud 
disznót győz«, holott ez ugy van igazán, hogy »farkast 
győz«. Hiszen lehet, hogy Helvéciában úgy mondják, de 
nálunk nem. Mert hát hol is lehetne találkozásuk e két 
teremtett állatoknak, a sok ludnak és a farkasnak? Avagy 
nem megfutamtatja-e a farkasasok ludat? Bizony a sok 
lud szivesebben hadakozik a disznóval, mint a farkassal. 

És ugyan miért nem volna szabad e hasznos jószágnak, 
kit Debreczenben az udvar díszéül tartanak, a sert.vésnek, 
becsületes nevét is kiirni? 

A negyedik gáncs az, hogy mi > szemenszedett ért-
hetetlen idegenségeket« terjesztünk. Ilyenek pedig im ezek: 
a Duna beállt, e. h. befagyott. Már instálom, a debre-
ezeni kutak és tócsák befagyhatnak, sőt még a Hortobágy 
vize is, kinek épen olyan sebes a járása, mint a debre-
ezeni kollégiumé; de a Duna bizony ugy áll be, mikor 
a jégtáblák összetorlódnak benne, s megakadván meg-
állnak. A ház vázát oszlopok képezik (e h. teszik, oh! oh!) 
a fejedelmi önkény meg ne merje támadni (e. h. a feje-
delem meg ne merje támadni) no erre már csakugyan kár 
a szót vesztegetni. A ki még ezt az egyszerű figurát sem 
érti meg, jajjaj! Övéik (e h. szeretteik.) Hiszen kérem 
nincs olyan kifejezés, a melyik helyett másikat ne lehetne 
ajánlani. 

Íme ezeket parancsolta nekünk a mi szivünk elmon-
dani oh tiszteletreméltó »Debreezeni Prot. Lap«, és tudós 
vezérek; nem ugyan indulatból vagy keserűségből, hanem 
azért, hogy te Kegyelmetek is megértse, hogy nem az 
igazságot szólotta ellenünk, és hogy milyen naiv dolog, 
talán még azt is mondhatjuk, hogy cinikus, ilyen aprósá-
gokon rágódni akkor, mikor az élő Isten evangéliumának 
hirdetéséről van szó! 

íme nézzenek be a mi szivünkbe és meglátják, hogy 
nem él ottan keserűség vagy fájdalom mi magunkért, 
hanem csak a mi testvéreinkért, a kik a Prot. Irodalmi 
Társaság gyűléseinek falaik közt helyet nem adtak, a 
keresztyén ifjúsági egyesületről hallani sem akarnak, a kik 
alól egyfelől »I)ebreczen sz. kir. város v. püspöke«, más-
felől a baptisták lassan-lassan mind kihúzzák a gyékényt, 
a melyen alusznak; a kik Sinaitól elkezdve máig semmi 
haladást nem támogattak, minden mozgalmat megfojtot-
tak s a Tiszán semmi jó gondolatot, még a szent lelket 
sem eresztették át; a kik most, mikor mi annyi vajúdás, 
annyi sohajtozas után végre megindultunk az evangélium 
hirdetésére, cinikus ajánlásukkal minket sem akarnak 
beereszteni a szent városba, s magok sem csinálnak sem-
mit a Krisztusért; a kik készek inkább meghalni, mint a 
Krisztus előtt térdet hajtani. 

Kedves testvéreink! Nagytudományu Uraink! Ennyi 
szenvedés, ennyi küzdelem, ennyi veszteség után is mar-
juk-e még egymást? Nem jobb volna-e letenni a mérges 
tűket, mikkel egymást szurkáljuk, s felvenni az igazságnak 
kétélű pallosát ellenségeink ellen? A mi igaz szivünk 
egész nagy szerelmével kérjük az urakat, tegyenek már 
az iskolai leckék tudós előadásán kivül egyebet is a Krisz-
tusért, s ha a mi dolgaink nem elég evangéliumiak, csi-
náljanak jobbat, mi (bár nem szorulnak rá) készséggel 
támogatjuk, mert nem az a mi kívánságunk, hogy mi te-
gyünk valamit, hanem az, hogy a Krisztus legyen minden 
mindenekben! Kis Tükör. 

ISKOLAÜGY. 
Népoktatásunk állapota. 

— A miniszter XXI. Jelentése szerint. — 

III. Népiskolai intézkedések és az iskolázók. 

A közoktatási miniszter ur megelégedését fejezi ki 
arra nézve, hogy némely városok (Temesvár, Versecz, 
Sopron) a magyar nyelvet kezdették tanítási nyelvül alkal-

9* 



mázni, anélkül, hogy ez intézkedés folytán a tanítás-
szinvonala csorbulást szenvedett volna. Másrészt azonban 
általánosságban azt a panaszt is hangoztatja a miniszteri 
Jelentés, hogy ugy a tanítás általában, mint különösen a 
magyar nyelvnek a nem magyar ajkú iskolákban való 
tanítása sok helyen nem mutat fel joggal várható ered-
ményt. És e hiány okául azt említi fel a Jelentés, hogy 
»a tanítóképző intézetek egy részéből hiányosan képezett 
tanítók kerülnek ki«, továbbá az, hogy a tanítók javadal-
mazása nem elégséges, és végre, hogy a tanítói állomás 
betöltésének jogával felruházott testületek nem mindenütt 
választják kellő körültekintéssel a tanítót. Kellemetlen lehet 
a közoktatási kormányra és minden tanügy-barátra egy-
részt maga a tapasztalat s bevallott oktatási eredmény-
telenség, másrészt pedig az eredménytelenség oly okainak 
felfedezése, melyek el nem háríthatók. El nem hárítható 
a Jelentésben említett három ok már azért sem, mert 
gyakran szoros összefüggésbe kerülnek egymással. A tanító-
képesítést illetőleg soha semmiféle rendszabálylyal egyen-
lővé nem fog tétetni a hivatalba lépő s ott működő tanítók-
nak ismerete, hivatalos buzgósága és tanítási sikere. A 
legszigorúbb s legszabatosabb tanítóképesítő vizsgálat mellett 
is a képesített tanítók különbözőképen működnek az isko-
lákban, egyrészt hajlamaik, másrészt az anyagi és erkölcsi 
körülményeik különbözősége szerint. Egyik önképzéssel 
is, másik csak kenyérkeresettel foglalkozik; az egyik 800 — 
1200, másik csak 300 forint fizetésért fárad; egyik városi 
rendes iskolában működik, hol a szülők is támogatják 
működését, másik falusi iskolában küzködik talán ellen-
séges elemekkel, szülők s tanulók rendetlenségével és ön-
fentartási nyomorral. Hát a tanítók választása ? Eltekintve 
az esetleges igazságtalan protekciótól, mely ellen sehol 
sem vagyunk biztosítva, a választók különböző izlése, 
elvei vagy elfogultsága, sőt kényszer-helyzete sohasem 
lesz egyenlősíthető. A kényszer-helyzet igen gyakran e 
szavakban fejeződik ki: szegény a község, szegény az 
egyház, 200—300 forintnál nagyobb összeget nem adha-
tunk ; mivel pedig jobb valami tanító, akár képzetlen is, 
mint a tanítás teljes szünetelése, ennélfogva válogatnunk 
nem szabad, nem lehet a tanítókban. Már pedig ilyen 
állomásokra nem fog tolakodni a kitűnő oklevéllel biró 
tanító, sőt elégséges osztályzattal képesített sem; tehát 
éveken át tanítói előképzettséggel nem biró kísérletezők 
végzik az úgynevezett tanítás munkáját, egyik több, másik 
kevebb ügyességgel. Ha már rangkülönbség kell, sokkal 
jogosultabb volna a néptanítókat különböző rangosztályokba 
sorozni mintsem a középiskolai tanárokat, de ugy, hogy 
egy rangosztály tagjaitól sem szabad egyenlő működési 
eredményt várni, mert magok a népiskola viszonyai igen 
eltérő rangosztályuak. 

A népiskolai tankönyvek s taneszközök javítása 
érdekében a közoktatási miniszter rendeletileg állapított 
meg irányelveket a papir minősége, szine, fénye, a nyomás 
és árak tekintetében; folytatja az állam tulajdonát képező 
tankönyveknek átdolgoz tatását s javítását; a tankönyvek-
nek gyakori változását azzal akadályozza, hogy a befoga-

dott tankönyvnek legalább három éven át történő haszná-
latát kivánja; terjeszteni törekedett az okszerű méhészetet, 
a gyümölcsfatenyésztést és kosárfonást stb. 

Hogy hány 6—15 éves tanköteles volt 1890-hen, 
azt a miniszter bizonyosan megtudhatja. A megyei össze-
írás szerint volt 2.591.376; a népszámlálás szerint pedig 
volt 3,027.091 tanköteles. A két adat különbsége 435.715. 
E jelentékeny eltérést azonban leszállítani kenytelen a 
miniszter, elismervén azt, hogy a megyei összeírásból 
ki hagyattak néhol a község belterületén kivül tartózkodó 
béresek, kertészek stb. és czigányok s mások gyermekei; 
de tekintetbe veszi azt is, hogy a népszámlálás adatai 
sem teljesen hivek, mert némely szülők a megadóztatás-
tól tartva s egyéb okoknál fogva 13—14 éveseknek val-
lották be 15—16 éves gyermekeiket. E zavar folytán a 
miniszter 2,591.376 számú tankötelest vesz fel Jelentésébe 
s e számhoz méri kimutatásait. 

A 2,591.376 tanköteles közül 2,117.582 járt isicolába 
az 1890/91. évben, tehát a tanköteleseknek 8171%- ja 
(az előző évben 81"51. %), még pedig a mindennapi iskolába 
járó 6 — 12 évesek száma 1,626.069 (86'4%, az előző 
évben 86'5%), az ismétlőbe járó 12—15 évesek száma 
491.513 (69'3%, az előző évben 68-3%). Az előző évhez 
képest a mindennapi iskolások számaránya inkább csök-
kent mint növekedett, minek legfőbb oka a tankötelesek 
számának jelentékeny felszökkenése; ellenben az ismétlő 
iskolások számaránya 10°/0-kal növekedett. Iskolai oktatás 
nélkül maradt 217.809 H 307%) . A fiuk iskoláztatása 
ugy eddig, mint most is kedvezőbb, mint a leányoké, 
mert a tanköteles fiuk 85'9%-ja, a leányoknak ellenben 
csak 77'4%-ja látogatta az iskolát. 

Hitfelekezet szerint 1000 tanköteles közül iskolába jár t : 
a. róm. katholikusoknál . . . . . . 880 
az ág. h. evangélikusoknál 879'4 
az ev. reformáltaknál 850 2 
az unitáriusoknál 817 
az izraelitáknál 813 1 
a görögkeletieknél 670 4 
a görögkatholikusoknál 609 1 
Ez adatokat az előző évi adatokkal összehasonlítva 

a görögkatholikusoknál és a görögkeletieknél apadás tűnik 
ki, ellenben növekedés a többi hitfelekezeteknél. 

Anyanyelvre nézve 1000 tanköteles közül iskolába járt: 
magyar . . . 865"2 szerb. . . 805.1 
n é m e t . . . . 938 5 horvát . . 8102 
román . . . 5877 ruthén . . 662'6 
tót 832-5 
Ez adatok az előző éviekkel egybevetve azt mutat-

ják, hogy a horvát, román, tót iskolázok száma csök-
kent, ellenben egyéb anyanyelvüeké növekedett. 

Az iskolába járó 2,117.582 tanuló közül az iskolai 
évet bevégezte 1,798.239 (^=84 -9%), be nem végezte 
319.343 ( = 15%). Félnapi mulasztás volt 15,184.567; 
ezek közül pénzbirsággal sújtatott 1.324,578 eset, miből 
az tűnik ki, hogy a mulasztások száma csökkent, de a 
bírságolt esetek száma növekedett (266.695-tel) az előző 



éviekhez képest. A bírságokból 662.288 forintnak kellett 
volna befolynia, azonban csak 29.954 forint hajtatott be, 
A mulasztásokat a Jelentés csak a szülők és tanítók 
mezőgazdasági foglalkozásával és a tanhelyeknek még 
elégtelen voltával okadatolja. Persze, hogy azt kimutatni 
bajos, hány mulasztást okozott a szülők és a tanulók ősi 
idegenkedése az iskolától, melyet esetleg az iskolai munka 
mennyisége, módja és a bánásmód is fokozni képes. Itt 
csak mellesleg említem, a nem rég is nyilvánosságra ke-
rült eseteket, hogy tanítók kegyetlenül vertek el kis ta-
nulókat. A fentebb mondottakra tekintve ez esetekről, csak 
annyit kérdezek: melyik képzőintézet okozta ama tanítók 
kegyetlenségét ? azaz jobban mondva: sok történik az 
elemi iskolák falai közt, a miért a tanítóképző felelős-
ségre nem tehető, még az állami sem, 

Az iskolákból kilépő mindennapi tanköteleseknek 
98 '8%-a jól tudott írni, olvasni, tehát 11.200 tanulóval 
több, mint az előző évben. 

Fabriczy János. 

A középiskolai oktatás kérdéséhez. 
II. 

A nyelvek tanítása, melynél fogva az oktatás eddig 
leginkább tartatott célhoz vezetőnek, a nyelvtannal kezdő-
dik. A nyelvtan anyagját pedig szavak képezik, szavak, 
mint beszéd- és mondatrészek, a melyeknél az általuk jel-
zett fogalom és annak megfelelő tárgy valósága közönbös 
dolog. S ennyiben az elvont elmebeli tanulásnak a nyelv-
tannál alkalmasabb tárgya bizonyára nincs, mint a mely 
ellehet minden pozitív tárgyi tudás nélkül s ilyen által 
magát zavartatni nem is engedi, saját bámulatos módon 
igénybe vévén az értelmet, midőn például kezdő gyermek-
kel ennyi és ilyen distinkciót jegyeztet meg: ablativus 
absolutus, abl. modi, respectivus, temporis, causae, rei 
efficientis, loci, instrumenti. sociativus, objectivus, subjec-
tivus; genitivus cjuantitatis, qualitatis, partitivus stb. Csak-
hogy az e fajta számtalan distinkciónak és nemkülönben 
számtalan szabálynak, továbbá a szabályokról bizonyságot 
tevő szintén számtalan kivételnek gyakorlati megismerésé-
hez elegendő szöveg tanulmányozására nem jutván idő, 
mind e distinkciók és regulák csak mint frázisok vésőd-
nek az emlékezetbe, melynek korrektivuma egyedül a 
grammatika, mely maga is néhány auktornak töredékes 
hagyaték-művei nyomán van összeállítva. 

A nyelvtant követi a klasszikusok olvasása és az 
irodalom méltatása. Hanem ezek a töredékes szemelvények 
és ezek az irodalmi fejtegetések az azokban tündöklő szép 
gondolatok, nagy eszmék és dicsőített nagy tettek által 
elragadhatják ugyan a képzeletet s ébreszthetnek és ébresz-
tenek is a tanuló lelkében hangulatos, magasztos vágya-
kat, aspirációkat, de egyéni ismeretvilágának valódiságához, 
én-jének egységéhez és szilárdságához egy paránynyal 
sem járulnak. 

S az oktatásnak ezen rendszerével hiszik megtart-
hatni az egyént az idealizmus kultuszában, mig az úgy-
nevezett reáltudományok az utilitarizmus lejtőjéül tekin-
tetnek. S ez a fatalis tévedés. 

Való, hogy az emberi természet konzervativizmusá-
ból foly az, hogy ragaszkodik a régi példákhoz és régi 
formákhoz, a melyeknek köszöni fejlődését. (Mely konzer-

vativizmus a vis inertiae.) De magát megbőszülő ter-
mészetellenesség az, ha a multak befolyása a jelenre 
mesterségesen és erőltetve fentartatik még akkor is, midőn 
a jelennek alkotó elemei a múlthoz képest lényegesen meg 
változtak. Ez a változás pedig abban áll, hogy az emberek 
általánvéve korlátlan egyéni szabadságuk tudatára vannak 
ébredve és azt jog szerint követelik s érvényesíteni törek-
szenek : a tanulatlanok nyers erővel, a tanultak dialekti-
kával és taktikával. Amazok előtt a nagy eszmék, mint 
haza, alkotmány, polgári társaság, törvények — akadály, 
melyet föl kell forgatni a szabadság, egyenlőség és tesvéri-
ség zászlói alatt; emezeknek, számtalan példa és igen 
kevés kivétel bizonyítása szerint, minden nagy eszme 
megannyi frázis, melyeket szükség és alkalom szerint 
mondott vagy irott szónoklatokban használnak a közérdek 
címe alatt személyes érdekek előmozdítására, mely üdv-
telen dologhoz példát, alakot és tartalmat nem ritkán 
még a klasszikusok fenséges hagyományaiból vesznek. 

A nyelvekre és irodalomra alapított oktatási rend-
szer ma az idealizmus révén a nihilizmusra vezet annyival 
inkább, mert maga a rendszer lemondás a hitről az iránt, 
hogy az emberiség a természetet követvén, a tudás által 
korának megfelelően emelkedhetnék a tökéletesedésben. 

A jelennek aggasztó és szüntelen katasztrófákkal 
fenyegető háborgásaiból az emberiséget csak az egyéni 
ismeretvilágnak, s azzal az egyéni felfogásnak és ész-
járásnak megigazulása vezetheti és szabadíthatja ki, meg-
felelő oktatás utján, mely uton jöhet létre az az egész-
séges közélet, melynek hatalmas lüktetését óvbatatlan 
egyéni túlkapások veszedelmesen meg nem zavarhatják. 

E tekintetből kiválóan sajátságos helyzetben van a 
magyar nemzet, mely a klasszikus ó-kori és a hazai nyelv-
nél és irodalomnál fogva tartotta fenn alkotmányosságát 
és nemzetiségét egyben; miért is itt az irodalom hatása 
és érdeme méltán mindenek fölött valónak tekintetik. Azért 
itt nehezebb ugyan, de nem kevésbé szükséges belátni 
és az iránt meggyőződésre jutni, hogy az a különbség, mely 
van az önrendelkezés gyakorlásában elnyomott és souve-
rain nemzet állapota között, valamint az egész nemzet, 
ugy az egyén előtt is, nemcsak a cselekvőségnek jelöli 
ki más célját, amott egyedül a szabadságnak minden áron 
való ldküzdése, emitt annak már egyetemes értékesítése 
lévén a föladat, hanem a többé alig korlátolt látási és 
cselekvési körhöz és az önrendelkezés jogának gyakorla-
tával együttjáró felelősséghez mérten a felfogásban, észjárás-
ban s a tehetségek fejlesztésében és alkalmazásában is lénye-
ges változást kell annak maga után vonnia. Ennélfogva a 
magyar nemzetnek még nagyobb szüksége van az oktatási 
rendszer megváltoztatására, mint bármely más nemzetnek, 
mely változtatás azonban az irodalmi s nemzetiségi föladatot 
nemcsak ki nem zárja, sőt annak pozitivitást és reálizást 
kölcsönözni van hivatva. S nincs mit tartani attól, hogy 
nagyon reális józanság az emberek kedélyében a hangu-
latot. lelkében a cselekvőség nagyratörését és a képzelő-
dés költészetét kioltaná: ezt csak paradicsomi boldogság, 
azaz egyetemes gond és dolog nélküli bővelkedés tehetné, 
a mitől félteni az emberiséget bizony balgatagság volna. 

A számtan eddig is el volt fogadva és használtatik, 
mint az értelem fejlesztésére kiválóan alkalmatos és 
magában is hasznos tantárgy; s valóban ez a mennyi-
ségekkel való bánás tekintetéből ugyanaz, a mi a nyelvtan 
vagy a logika a szavakkal és gondolatokkal való bánás 
tekintetéből. De ugyanazért megjegyzendő, hogy a számtan 
is tárgyi ismeret nélkül két élü fegyver, melynek bizo-
nyossága révén igen sok csalódás és még több csalás 
megy végbe. Mert az ugyan bizonyos, hogy kétszer kettő 
négy, de ennek alkalmazásánál előbb tudni kell, hogy 



valóban kettő-e az, a mi ennyinek vétetett s hogy annak 
tárgyi egységei valóban azok-e, amiknek vétetnek. 

A középiskolák egységesítése alig valósítható a ter-
mészettani oktatásnál megfelelőbb alapon; sőt a gimná-
ziumban a görög nyelv tanulásának fakultatívvá tétele 
után fölállított póttanfolyamon önként kínálkozik az alka-
lom időközileg is a természettani oktatás hiányosságá-
nak pótlására, amennyiben ez a hiányosság a fennálló 
rendszeré. r. z. 

T Á R C Z A. 

A protestantizmus politikai jelentőségéről. 
(Vége.) 

A kritikával kapcsolatban a pápás katholicizmus 
azzal is vádolja a protestantizmust, hogy lényegének 
egyenes folyománya, sőt elvének legkövetkezetesebb kifejlő-
dése a racionalizmus. Pedig a racionálistikus tanrendszer 
egyenes ellentéte az evangéliumi tanrendszernek, és a 
katholicizmus az emberi érdemekről s az akaratszabadság-
ról szóló tanával sokkal közelebb áll a racionálizmushoz, 
mint a protestántizmus, ugy hogy hiheti valaki a trieri 
rokk csudatevő erejét vagy Péter fogainak épségét és 
mégis racionálista. Amit a protestántizmus oly erőteljesen ki-
domborít, t. i. a szabad személyiség hatalma szubjektivitása 
és spiritualitása még nem racionálizmus: racionalizmussá 
csak akkor fajul, ha mellőzi az evangélium isteni erejét és 
tekintélyét s emancipálja az egyéniséget az isteni tekintély 
alól. A hitetlenné vált protestantizmus a maga világnézetét 
isteni kijelentés helyett az emberi értelemre, az emanci-
pált természeti erőre alapítja. S igy a hitetlenség nem a 
racionalisztikus vagy materiálisztikus filozofia, theologia 
vagy költészet folytán keletkezett, hanem ellenkezőleg 
ezeknek eredete épen a hitetlenségben keresendő. A hitet-
lenség napjainkban a protestáns egyházban a racionáliz-
mus és a logikai spekulatív pantheizmus (Strauss, Bruno 
Bauer, Feuerbach stb), a katholikus egyházban a mate-
rializmus alakjában fejlődött ki. Amint a kantianizmus 
nem keletkezhetett katholikus, ugy a voltairianizmus nem 
protestáns földön, s mig Bolinghroke, Voltaire egyik 
egyengetője nem vert gyökeret a protestáns Angliában, 
addig Voltaire befolyása a katholikus Francziaország 
egész gondolkozásán és művelődésén észlelhető. S mig a 
keresztyén egyház sokat köszön Kant vagy Hegel rend-
szerének, addig Voltaire s a systéme de la nature rend-
szereiből a vallásos gondolkozás pozitív alapgondolatokat 
nem igen meríthetett. E tekintetben sincs tehát joga és 
oka a katholicizmusnak vádolnia a protestantizmust, mert 
a történelem e téren is ellene fordítja fegyverét. 

Az utolsó s tán a legfontosabb vád, a melylyel a 
pápás világnézet a protestantizmust illeti, abban áll, hogy 
utóbbi teljesen szakított a történelemmel, tehát megtörte 
az egyházi fejlődés kontinuitását. Mindaz tehát, a mi 
ellen az államban küzdünk, u. m. a revolució, radikaliz-
mus stb. lényegében nem más, mint szakítás a történe-
lemmel, a melynek a pápistaság vádja szerint a refor-
máció adta meg az első lökést az egyházban, mig meg-
fordítva a katholicizmus képviseli mindazt az egyházban, 
a mit az álíamban is nagyra becsülünk, u. m. a tradi-
cionálisnak, a történeti kontinuitásnak az elvét. Ez ellen 
azt mondjuk, hogy a reformáció teljesen nem szakított a 
történeti keresztvénséggel, a melynek még a tantradicióját 

is elismerte, a mennyire az az írással egyezett. E józan 
egyháztörténelmi érzék a dogma, kultus s az egyház-
rendezet terén szülte a protestantizmus amaz egészséges 
konservativizmusát, mely íőleg az Aug. Confession észlel-
hető az egyes ev. ker. alapgondolatok fejtegetésénél és 
beigazolásánál. 

A protestantizmus nem a pozitív keresztyénség tör-
ténelmi konzenzusa és fejlődése ellen való protestálás, sőt 
inkább igaz érdekeinek megvédője a meghamisításokkal 
szemben. A protestántizmus a hamis tradíciók ellen való 
protestáció. Sőt mi protestánsok egyúttal a történelmi 
jognak is vallói vagyunk, s annyiban politikai és egyházi 
állásunkban ellentmondásról épen nem lehet szó. E tekin-
tetben csak a puritanizmus tesz némi kivételt annyiból, 
hogy az egyház hagyományos állapota ellen folytatott 
küzdelmét az államra is átvitte, a mi Anglia és Észak-
Amerika politikai mozgalmainak a forrongás kezdetén for-
radalmi jelleget adott. De épen ebben van a protestan-
tizmusnak nagy államalkotó és fentartó ereje, mert a 
valláserkölcsi belső és az állami külső élet súlyegyenének 
helyreállításával megóvta az" államokat az erőszakos for-
radalmi rázkódásoktól. Az az állam, a hol a történelmi 
kontinuitást politikai téren is megtestesülve látjuk : a prot. 
Anglia. Elveinek hirdetője, úgyszólván herosa a protestáns 
Bürke, s mélyebb megállapítása e politikai irányzatnak 
ugyancsak a protestáns műveltségben, névszerint Niebuhr 
és Savignv műveiben keresendő. 

E tekintetben is érvényesül a hit által való meg-
igazulásnak politikai jelentősége ugy az objektivitás, mint 
a subjektivitás terén. Objektivitása az egyházi történeti 
fejlődés elismerésében, subjektivitása pedig a fölszabadult 
személyiség mélységében és bensőségében keresendő, mely 
épen a protestantizmus egyik örök dicsősége. Egyén és 
közösség, vallásos hit és egyházi tan, irás és személyes 
meggyőződés, mult és fejlődés, liberalizmus és pozitivizmus 
épen a protestantismusban hatják át egymást a maguk 
egész teljességében egyházilag és politikailag egyaránt, 
míg a jezsuitizmus a protestántizmus e legszélsőbb egy-
házi ellentéte: politikai tekintetben is csak mint sötét 
reakció szerepelhet a történelemben, a melylyel a béke 
elvileg lehetetlen. 

íme a pápás katholicizmus politikai vádjai a protes-
tántizmus ellen. Dogmatikai, ethikai, aesthetikai, isten-
tiszteleti s általános művelődési oldaláról nem szólottam: 
az egész bibliai tudomány, egyháztörténet és morál-
statisztika élő tiltakozás a pápás egyház ellen. Ennek 
fegyvereit is forgatnunk kell a mai válságos egyházi viszo-
nyok között. A hitvédelem és hit vitázás fegyvereinek 
mennél bátrabb és öntudatosabb villogtatására ma igen 
nagy szükségünk van. Az evangéliumi keresztyénség isteni 
forrásból eredő vallásos-erkölcsi hatalom, ebben rejlik 
ereje Rómával szemben. Ép azért csak az evangéliumi 
hiterővel és hitbizonyossággal sziveinkben s a bibliával 
s az egyháztörténettel kezünkben biztos felette a mi 
győzelmünk. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

BELFÖLD. 
Az evang. egyházi törvény szentesítése. 

Király ő Felsége leirata a zsinati elnökséghez. 

A magyarországi ág. hitv. ev. egyháznak 1891. évi 
december hó 5-étől 1892. évi junius hó 11-éig Budapesten 
tartott országos zsinata által alkotott egyházszervezeti 



munkálata Ő császári és apostoli királyi Felségéhez a 
legfelsőbb jóváhagyást és megerősítést kérő irattal együtt 
a zsinat elnöksége által a kormányhoz félterjesztetvén, 
a kormány az egyház alkotmány tervezését — az ügy 
fontosságát megillető — beható tárgyalás alá vette s azt 
minden részeiben figyelemre méltatva, mint vallás- és 
közoktatásügyi minisztert, engem bizott meg, hogy a kor-
mány észrevételeit — melyek az állam és egyház közötti 
viszony és az állam érdekei által határoztattak — leg-
alázatosabb előterjesztésben Ő Felségének legmagasb szine 
elé juttassam. 

Ő Felsége f. évi január 14-én Bécsben kelt leg-
felsőbb elhatározásával az előterjesztés tartalmát helyeslő 
tudomásul venni és legkegyelmesebben megengedni méltóz-
tatott, hogy a zsinati munkálatra vonatkozó s a legaláza-
tosabb előterjesztésben foglalt észrevételeket a zsinat 
elnökségével azon felszólítással közöljem, hogy azokat az 
e végből ismét egybehívandó zsinat elé terjesztvén, ugyan-
ezt felhívja, hogy munkálatát az észrevételek figyelembe-
vételével átalakítva, az én közvetítésemmel ő Felségéhez 
helybenhagyás és megerősítés végett terjeszsze fel. 

Ugyanezen legfelsőbb elhatározásában ő Felsége 
legkegyelmesebben felhatalmazni méltóztatott engemet arra, 
hogy a zsinat, elnökségével Ő Felsége nevében tudassam, 
miszerint a bemutatott egyházi alkotmány jóváhagyását 
— az észrevételeken kívül — mi sem gátolja. 

Ezen hódoló tisztelettel vett legfelsőbb elhatározásnak 
megfelelőleg van szerencsém a legfelsőbb helyen bemuta-
tott zsinati munkálatot a következő észrevételek kíséreté-
ben az országos zsinat elnökségének visszaküldeni. 

Az egyházi alkotmány első öt részére nézve csupán 
egyetlen egy észrevétel merült fel és pedig a kormány-
rendeletek közlését, végrehajtását tárgyazó 127. §-nál. A 
püspök és az egyházkerületi felügyelő ugyanis a kormány-
rendeletek végrehajtását eszközlik, azon: kormányrendeletek 
azonban, melyek az egyház közjogi állását érintik és az 
egyház alkotmányával vagy hitelveivel ellenkeznek, köz-
gyűlési tárgyalás előtt nem teljesíthetők és nem körözhetők. 
A kormány távolról sem kívánja megtagadni a püspöktől 
és az egyházkerületi felügyelőktől, vagy az egyházkerületi 
közgyűlésektől a felhivás jogát a kormány sérelmesnek 
talált rendeletei ellenében; azonban, mivel az egyház-
kerületek csak egyszer tartanak rendszerint közgyűlést 
évente, szükségesnek látja, hogy sürgősség esetében, más 
alkalmas mód hiányában, rendkívüli közgyűlés egybehivása 
által lehetővé tétessék az, hogy a püspök, illetve egyház-
kerületi felügyelő által sérelmesnek tartott sürgős rendelet 
közgyűlési tárgyalás alá kerüljön, be nem várván a rendes 
közgyűlés határidejét. 

Meg nem engedhető továbbá, hogy az államhatalom 
egész általánosságban és mindenkor nyújtson segélyt az 
egyházi hatóságok által hozott és pénzbírságokat, pénz-
büntetéseket, eljárási és perköltségeket, valamint kártala-
nítási igényeket megállapító határozatoknak, vagy egyez-
ségeknek kényszer utján való behajtása körül, ugy, amint 
az a 7. és 440. §-okban körvonaloztatik. 

A pénzbüntetés és pénzbírság behajtásánál az állam-
segély megadása elvi alapon nem teljesíthető, mert az 
egyházi hatóság ily hatáskörrel csak törvényhozási uton 
volna felruházható, mert ez kitörültetett az ev. református 
egyház alkotmányi szervezetéből is, mert végül az ily 
büntetések végrehajtása óvó intézkedések nélkül nem tel-
jesíthető, jelesen a nélkül, hogy állami hatóság legalább 
is kiválóbb esetekben bizonyos korlátok között felülbírál-
ható jogát ne érvényesítse. Sértené azonban az autono-
miát, ha az állam ily esetekben felülbíráló jogot gya-
korolna. 

Egyébiránt felemlítendő, hogy mivel a pénzbírság 
és pénzbüntetés vagy egyházi fizetéses alkalmazott ellen 
mondatik ki, vagy nem, az egyháznak módjában áll az 
engedelmességet másfélekép biztosítani. Kimondhatja az 
egyház ugyanis azt, hogy a ki ily jogerős határozat ellen 
engedetlen, az fegyelmi vétséget követ el és hivatalát 
veszti, a mig eleget nem tesz a határozatnak, egyházi 
hivatalra és alkalmazásra nem bocsátható; sőt, ha az 
illető fizetéses alkalmazottja az egyháznak, az ily bírság 
vagy pénzbüntetés, járandóságából vonható le. 

Ha az állam megadná a segédkérést a 7. és 440. 
§-okban érintett ügyekben hozott jogerős határozatok fo-
ganatosításánál, minden helyreigazítás és a szükségesnek 
tartott módosítások nélkül, az esetben magánjogi termé-
szetű érdekek is sértetnének meg. A 329. §. ugyanis oly 
jogviszonyokra és vitás ügyekre is terjeszkedik ki egész 
általános kitételekben, melyek túlnyomólag vagy épen 
egészen magánjogi természetűek. Igy az egyházak elválá-
sánál felmerülhetnek a vagyon és közös tulajdon meg-
osztásának, az alapítványok elkülönítésének kérdései; vala-
mint, hogy az egyházi tisztviselők örökösei is még 
elmarasztalhatók volnának. 

Ha már most a 7. §-ból e szavak > valamint pénz-
büntetés (pénzbírság)« kihagyatnak, e szakasz ily módo-
sítás mellett a 6. §-sal együtt magában foglalják azokat 
az eseteket, a melyekben az állam karhatalmat is ad és 
a végrehajtást is teljesíti. A 440. §. uj eseteket nem 
tartalmazhat és ezért az összhang legjobban helyreállít-
ható, ha a 440. §-ban hivatkozás történik a 6. és 7. §-okra. 
E végből szükséges, hogy a 440. §. következőleg szöve-
geztessék: 

»Ellenszegülés esetében a karhatalom kirendelése 
iránt, valamint akkor is, ha pénzbeli elmarasztalás be-
hajtása válik szükségessé, a mennyiben a 6. és 7. §-ok 
eseteinek valamelyike forog fenn, az államhatalom, segélye 
és eljárása végett a világi hatóság keresendő meg. A 
megkeresést a kiküldött jelentése alapján a kiküldött egy-
házi törvényszék elnöksége eszközli.« 

Ezek azon észrevételek, melyek a kormány egy-
értelmű megállapodása szerint hódolatteljesen Ő Felsége 
elé terjesztetvén és Ő Felsége által is helyeseltetvén, 
azoknak az országos zsinat elnökségével való közlése 
nekem legkegyelmesebben meghagyatott. 

Mihez képest van szerencsém felhívni a zsinat elnök-
ségét, hogy ezeket az e végből ismét egybehívandó orszá-



gos zsinat elé terjeszteni méltóztassék azzal, hogy a 
127. §-t a fentiek szerint bővítse ki, továbbá a 7. §-ból 
e szavakat: »valamint pénzbírság (pénzbüntetés)* törülje 
és a 440. §. bemutatott szövege helyett a fönnebbi szöve-
gezést fogadja el. 

Fogadja az országos zsinat kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását Budapesten, 1893. január 18-án. Gróf Csáky. 

A brassói körlelkészség érdekében. 
Az erdélyi egyházkerület fölterjesztése az egyet, konventhez. 

Főtiszteletü és Méltóságos Egyetemes Konvent! 
Midőn erdélyi református egyházkerületünk alólirott 

igazgató-tanácsa, az egyházkerületi építkezési alap elő-
állítása, az országos református egyházi közalap örvendetes 
gyarapodása s más segélyforrások biztosítása következté-
ben, abba a helyzetbe jutott, hogy a különben is egészen 
missziói területnek tekinthető egyházkerület egyházközsé-
geinek magasabb színvonalra emelése tekintetében hatályo-
sabb lépéseket tehetett: mindjárt kezdetben is a fontosabb 
pozíciók biztosítása képezte gondoskodása kiváló tárgyát; 
azon erőtlen egyházközségek segélyére sietett első sorban, 
melyek speciális vallásfelekezeti érdekeink mellett magyar 
nemzetiségünk, e kiválóan féltett kincsünk, elvesztésével 
is fenyegetve voltak, sőt melyeknél e veszély, anyagi erőt-
lenségük miatt, már nagyrészben be is következett. 

E szempont figyelemmel tartásával indítottuk azután 
meg működésűnket s ez elv szigorú keresztülvitele képezte 
mindig munkálkodásunk iránytűjét, melynek utmutatását 
követve eddig fennálló 33 körlelkészségünket megalapí-
tottuk. 

Nem dicsekedhetünk ugyan ez idők szerint még oly 
fényes eredményekkel, melyek a körlelkészekhez kötött 
minden várakozásnak megfelelnek, mert hisz' e körlelkész-
ségek jóformán gyermekkorukat élik, s mert a nyújtott 
anyagi segély bizony-bizony korlátolt mennyiségű volt. 
de megelégedéssel nézünk vissza az ez irányú munkában 
lefolyt néhány év történetére, uj munkára nyerünk buzdí-
tést a már is elért eredmények által, melyek a missziói 
állomások szervezésének föltétlen szükségességét kétségbe-
vonhatatlanul igazolják. 

Alig néhány éve annak, hogy az erdélyi részek 
végvidékein csekély számban élő híveink minden vallásos 
ápolás nélkül és az elnemzetietlenedés veszélyének kitéve 
voltak, s hogy a hunyadmegyei és mezőségi magyarság, 
másokat nem is említve, anyanyelvét is elfelejtette, s ma 
eredményesen működő missziói őrállomásunk van a besz-
tercze-naszódi havasok alján ; két körlelkészségünk buzgól-
kodik a hunyadmegyei magyarság valláserkölcsi és nem-
zetiségi öntudatának felébresztésén; misszionárius működik 
a háromszéki magyarság és Brassóban lakó híveink közölt 
emelkedett idegen nemzetiségekből álló választószorosban ; 
öt körlelkész szép sikerű munkája feledteti a régi király-
föld idegen nemzetiségeivel ama mult idők szokását, midőn 
a pásztor nélküli református hivek serege tömegesen volt 
vallásától s gyakran nemzetiségétől is eltántorítható; kör-
lelkészeink tanítják a mezőségi oláh tengerben elveszett 
roformálus magyar eredetű híveink gyermekeit - az édes 
anvjok szájából sohasem hallott magyar szóra: sőt az 
átléphetetlennek vélt csíki és gyergyói úgynevezett szent-
föld, székvárosában, Csíkszeredában diszes imaházunk hir-
deti a felvilágosultság térfoglalásának hajnalát, s a hol 
reformátusokról még beszélni is bűnnek tartaték : (Jyergyó-

szentmiklóson templomot építenek az oda exmittált kör-
lelkész köré csoportosult s e missziói állomásunk fenn-
állása óta tekintélyesen megszaporodott híveink. 

A belmisszió terén elért ez eredmények midőn egy-
felől megnyugvással töltenek el: hangosan ösztönzik igaz-
gató tanácsunkat a megkezdett munka tovább folytatására, 
a vallásilag és nemzetiségileg veszélyeztetett pontok további 
kutatására s azok lehető biztosítására. 

Ily veszélyeztetett pontnak s missziói állomás szerve-
zésére kiválóan ráutalt egyházközségnek ismerte igazgató-
tanácsunk már kezdetben is brassói egyházközségünket. 
hol azonban a körlelkészség tényleges szervezése, személyi 
okokból ez ideig keresztülvihető nem volt. Minthogy azon-
ban az egyházközség érdemes agg lelkészének nyugalomba 
lépése folytán a papi állás most üresedésbejött: egyház-
kerületi közgyűlésünk mult évi 50. jegyzőkönyvi sz. hatá-
rozatával az egyházközség körlelkészséggé alakítását ki-
mondotta, s a szervezés munkájának haladéktalan meg-
kezdésére hatóságunkat utasította. 

Brassói egyházközségünk, hazánk délkeleti végvidé-
kén, a 31.000 lelket számláló város több mint két harmadát 
tevő idegen nemzetiségei között, hitünk s nemzetiségünk 
védbástyája s az ott székelő lutheránus szász püspökség, 
az ujabban alakított magyar lutheránus esperesség és 
gazdag római katholikus egyház mellett református anya-
szentegyházunk reprezentánsa, s ha még tekintetbe veszszük 
azt is, hogy a szomszédos szász és oláh községekben 
lakó 1.00—150 hivünk lelki gondozása is reá, mint anya-
egyházközségre van bizva: ez egyházközség körlelkész-
séggé alakítása és az ottani viszonyokhoz mért emelése 
a legnagyobb mértékben indokoltnak látszik, 

Ez utóbbi, t. i. az egyházközség emelése tekinteté-
ben, az egyházközség, egyházkerület és az egyetemes 
egyház egyesített ereje már meghcMa áldozatát, midőn 
egyházkerületünk az egyházközség nagyobbszabásu templo-
mának és papi lakásának felépíthetésére 27.300 forint 
kedvezményes kölcsönt bocsátott rendelkezésére, s midőn 
ez összeg kamatának és törlesztő hányadának fedezésére 
az egyházkerület évi 700 forint, s főt. és mélt. Egyetemes 
Konvent, országos közalapból fedezendőleg évi 500 forintot 
biztosított, s az igy is fedezetlen maradt évi 574 forint 
50 krajcár terhe szintén egyházkerületünk vállaira neheze-
dett. E segélyösszegekből s a hivek által nyújtott ado-
mányokból azután az egyházközség diszes nagy templo-
mát és emeletes papi lakát felépítette s fölszenteltette. 

A körlelkészi állomás javadalmának megállapítása 
tárgyában is megindította igazgató-tanácsunk a tárgyaláso-
kat, minthogy azonban a tárgyalás folyamán meggyőződött 
arról, hogy az amúgy is rendkívüli áldozatokat hozott 
egyházközség anyagi ereje egy oly papi állás javadalmát, 
mely az egyházközség kiváló fontosságú vallás-erkölcsi, 
magyar nemzeti és felekezetközi missziójának megfelelő 
minősültségü egyénnel legyen betölthető, nem biztosíthatja: 
nem térhetett ki a szükség ama parancsa elől, hogy az 
egyházközség ismételt segélyére siessen s hogy erre a 
mélt. és főt. Egyetemes Konvent szives támogatását is 
kikérje. 

Mielőtt azonban a körlelkészi fizetés rendelkezésre 
álló s hiányzó összegeit számszerűleg is kitüntetnők, 
legyen szabad még a brassói egyházközség speciális hely-
zetének megvilágítására és igy előadandó kérésünk indo-
kolására azt is megemlítenünk, hogy a helyzet nehéz-
ségét nagy mértékben azon körülmény is növeli, miszerint 
az ottani papnak a szorosabb értelemben vett s teljes-
séggel nem csekély mérvű papi szolgálatokon kívül az 
állami reáliskolában, a római katholikus és evangélikus 
lutheránus főgimnáziumokban^ a polgári leány- és a 



lutheránus felső-leányiskolában, a kereskedelmi akadé-
miában, a közép faipariskolában tanuló református nö-
vendékeknek, részint magasabb fokú szakképzettséget 
igénylő kölönböző vallás-tudományi tantárgyakat kell 
még a növendékek lehető csoportosítása mellett is, heti 
1.6—18 órán előadnia, a mely feladatnak ha kellőképen 
meg nem felel, vallás-erkölcsi érdekeink szenvednek 
helyrepótolhatatlan sérelmeket, tekintve főként azt, hogy 
a többi virágzó egyházközségek erre kiváló gondot for-
dítanak. Ennélfogva tehát e magasrendű érdekek bizto-
sításáról is kell gondoskodnunk, mit legcélszerűbben ugy 
véltünk elérhetőnek, ha a felsorolt széles körű hivatás-
hoz mért és az ottani társadalmi viszonyoknak is meg-
felelő javadalmazással ellátandó körlelkész mellé egy hit-
oktatói állást is szervezünk, s azt alkalmas egyénnel betöltjük, 
kinek kötetessége a körlelkészi látogatások végzésére távo-
zandó körlelkész helyettesítése, a vallástanítás végzése, 
s általában a segédlelkészi kötelességek teljesítése leend. 

E két állomás javadalmának biztosítására az egyház-
község, a 700 forintra tehető papi fizetése, az elemi és 
polgári iskolai hittanításért járó 150 forinton, s az állami 
reáliskolai vallástanításért kiutalt 100 forint állami hono-
ráriumon, tehát összesen 950 forinton kívül mit sem 
ajánlhatván föl: a már be is töltött hitoktatói állás fize-
tésének emelésére igazgató-tanácsunk 200 forint központi 
segélyt folyósított, s az állami honoráriumnak 200 forintra 
való fölemelését kieszközölte. 

De mert ezen fizetési összegek még mind nem ütik 
meg azon mértéket, melyre brassói egyházközségünk kör-
lelkészi állomását az elősorolt indokok alapján emelnünk 
kell: a főt. egyházkerületi közgyűléstől vett megbízatás 
alapján mély tisztelettel kérjük a főtiszteletü és méltóságos 
Egyetemes Konventet, hogy brassói egyházközség és fiók-
egyházaiból (Keresztyénfalva, Rozsnyó, Höltövény, Barcza-
Ujfalu és Törcsvár) alakított körlelkészség papi és hit-
oktatói állomásainak javadalmához, az országos reform, 
egyházi közalapból legalább is évi 300 frt, azaz háromszáz 
forint, rendszeres segélyt megszavazni és állandóan kiutalni 
méltóztassék, mert még ez összeg megnyerése esetén sem 
térhet ki egyházkerületünk azon kötelezettsége elől, hogy 
a fent jelzett mértékben megszavazott központi segélyeket 
fennebb ne emelje, ha a jelzett állomásokat oly egyének-
kel óhajtja betölteni, kiknek erélyes és buzgó vezetése 
mellett ama nagymérvű áldozatok, melyeket ez exponált 
egyházközségünk hitéletének megszilárdítása, s magának 
az egyházközségnek az eddiginél magasabb színvonalra 
való emelése érdekében az egyházközség, egyházkerület 
és egyetemes egyház egyesített ereje a közelmúltban hozott 
s évtizedekre magára vállalt, óhajtott gyümölcsöt hoz-
zanak. 

Tiszteletteljes kérésünk ismétlése után vagyunk 
A Főtiszteletü és Méltóságos Egyetemes Konvent 

atyafiszolgái: 
Az erdélyi ev. ref. egvkerület igazgató-tanácsától, 

Kolozsvárt. 1893. január 19-én. 

Márk János s. k. Szász Domokos s. k. 
titkár. református püspök, mint elnök. 

C a t h o l i e a e r e s . 
II. 

A világtörténelem több oly élelmes emberekről is 
megemlékezik, a kik szélhámos tetteikkel rá tudták szedni 
naivabb kortársaikat. Ilyen volt a muszka Potemkin, a 
ki, mint tudjuk, festett falvakkal szedte rá úrnőjét, Katalin 

cárnőt. Ilyen volt Xavéri sz. Ferencz is, kinek a japáni 
szédelgéseit most már ismeri a művelt világ. Ezek sorába 
tartozott a nemrég elhunyt rabszolga-ellenző Lavigerie 
bíboros is, kinek az afrikai szélhámosságát nemrég lep-
lezte le e lapok szerkesztője. Nos! hát nekünk is van 
egy ily ügyes élelmes emberünk, a Schlauch által erősen 
pártfogolt Ürge Ignácz, chinai hittérítő személyében; a ki 
nemrég másodízben szerencsélteté hazánkat látogatásával; 
s első izben, mint a lapok is irták, 50 ezer forintot sikerült 
szegény hazánkban összegyűjteni egy állítólag Chinában 
épülendő apáca-klastromra! 

Nem tudom, hogy van, de midőn azt hallom, hogy 
ily távoli világrészekben lakó állítólagos keresztyének vagy 
üldözöttek számára gyűjtenek pénzt, mindig az eszembe 
jut Diekens Károly »Pusztai ház* (Rleak House) című 
jeles regényéből az a pompás humoru jelenet, a hol 
Mrs. Jellyby, min ta Londonban alakult »Afrikai szerecse-
neket segélyező társaság« elnöknője, e más világrészben 
lakó szegény szerecsenek helyzetének a javítására szenteli 
minden idejét és erejét, mialatt a saját családját egészen 
elhanyagolja. Gyermekei nyomorognak, éhesek, rongyosak 
és ruhátlanok, de ő nem sokat törődik velők ; előtte maga-
sabb cél lebeg. Ő folyvást a »Borriobála-Gában a Niger 
balpartján« lakó szegény afrikaiak ügyét tartja szemei 
előtt, s ezért nem ér rá családjára is gondolni 1 Bizony 
nem hiszem, hogy Schlauch ur is nem találhatna a segé-
lyezésre alkalmasabb célt e hazában eleget! No, de hát 
ez az ő dolga! 

* * 

A statisztika hazánkban a protestantizmus növeke-
désére nézve kedvezőtlen adatokat tüntet föl az utolsó 
években. Bezzeg egészen máskép van ez a külföldön! 
Igv olvasom, hogy a protestáns Anglia népessége e század 
elején még csak 16 millió volt, s a katholikrs Franczia-
országé 27 millió. Ma pedig már mind a két állam lakos-
ságának a száma 38 millió. Azaz Anglia a maga népes-
ségét csaknem két és félszer megnövelte, mig Franczia-
ország félszeresével sem emelte, ugy hogy a szaporodás 
Angliában ötször oly nagy, mint Francziaországban. Vájjon 
mikor fog a magyar protestántizmus is az önszaporítás 
és önterjesztés útjára lépni ?! 

* * * 

A pápák s a legtöbb római katholikus egyházi írók 
a protestántizmusnak szokták felróni a revoluciók kelet-
kezését s a forradalmakat. 

C'est toujours le ton. 
Qui fait la chanson! 

Ha azonban az államokat vallás szerint vizsgáljuk, 
mégis kissé különös dolognak találjuk, hogy mig a protes-
táns Észak-Amerika, Anglia, Németország, Svéd-, Dán-, 
Norvégországok, Svájcz és Hollandia mindenkor szilárd 
sziklaként nyugodtan állanak az idők változó viharaiban, 
addig a tiszta római katholikus országok, egy Franczia-, 
Spanyol-, Portugál és Olaszországok, Dél-Amerika, sőt még 
a kis Belgium is örökös nyugtalanságok s örökös sociális 
forrongások színhelyei! 

* * * 

Ugyancsak élelmes fináncok lakhatnak még Spanyol-
országban is! Ennek az országnak a védszentje ugyanis 
szt. .lágó (Jakab) a neve napján 10.250 pezétát kap az 
államtól, mely összeget Campostelában fizetik ki. Ez idén 



e szent 102 pezétával és 50 centtel kevesebbet kapott. 
Ennyit vontak le adóba tőle. 

Kíváncsi vagyok, hogy a midőn boldogult Simor 
aranyait a pápának hagyta, vagy a midőn a teméntelen 
Péter-filléreket szállítják Rómába, a mi fináncaink ki 
szokták-e venni az államot megillető osztályrészt azok-
ból is?! 

* * 

Nem kis meglepetést okozott a római katholikus 
világban ez év folyamán azon famózus, u. n. »0reglia 
Amalfitano-pör* is, mely botrányt azóta sikerült a szt. 
atyának valahogy elsimítani. A kínos incidens veleje abban 
áll, hogy egy plébánus határtalan kapzsisággal, rablással és 
közpénzek elsikkasztásával vádolta a pápa környezetében 
élő Öreglio bibornokot a nyilvános bíróság előtt! 

A kik a történelemben jártasak, azokat ugyan nem 
igen fogják meglepni az ilyen esetek; mert hiszen jól 
tudjuk azt, hogy nemcsak egyes bíborosokon, de — hor-
rendum dictu — magukon a római szt. atyákon is nem 
egy izben estek meg ehhez hasonló emberi gyarlóságok! 
S én az Oreglio bibornokéhoz hasonló esetet olvastam az 
»Intoleranz des kath. Klérus* cimü névtelen könyvben, 
melyet legyen szabad e becses lapok olvasóinak bemu-
tatnom : 

»Én csak egy coquette vagyok és nem pap* — igy 
szólt egykor a hirhedt párizsi Lais-madame Ninon de 
Lenclos egy régi kedveséhez, ki XIV. Lajos alatt össze-
esküvésbe bonyolódott, s külföldön keresett menedéket, 
s ezért tetemes kincseinek egy részét Ninon barátnőjére, 
a másik részét pedig a párizsi nagy alamizsnagyüjtő jezsuita 
lelkészre bizta. Ez a lovag visszatérte után a kincsről 
mitsem akart tudni, tagadta a tényt jezsuita módra, és 
igy a marquis elveszíté pénzét. Ha ez a zöldülő fával 
igy történik — gondolá a lovag — mi fog akkor a 
száraz ággal történni? és soká nem ment Ninonhoz, 
gondolva, hogyha egy pap megcsal la, egy Lais azt még 
inkább meg fogja tenni. De Ninon egykori barátja maga-
viseletén megboszankodva, magához hivatta őt, s igy szólt 
hozzá : »Marquis! az ön távolléte alatt egy nagy szeren-
csétlenség történt. Ön elveszíté szerelmemet, de nem pén-
zét — mondá — és visszaadá neki a rábízott kincset. 
A marquis egészen meglepetve a Ninon nemeslelküségétől, 
elheszélte neki, mint sikkadt el pénze, melyet a nagy 
alamizsnagyüjtő pap (Grossalmosenpfleger) kezeibe tett le. 
»0h! azon ne csudálkozzék, felelt ő naivul. Én csak egy 
coquette vagyok és nem egy pap!« 

Ilyen gyanús eset történt a többek között a bécsi 
születésü Kiesel Menyhérttel is. a ki evang. sütőmester fia 
volt, s miután katholizált: pap. majd bécsi püspök s végre 
biborokot és Rudolf s Mátyás királyok mindenható minisz-
tere lett. Midőn 1618-ban elfogták, 4-00.000 drb aranyat 
találtak nála egy skatulyában, mi alatt az udvar a leg-
nagyobb szükségben szenvedett. (Merle d'Aubigne 175. 1.) 

Erről a Kiesel bihomokról jut eszembe a következő 
történeti adoma is: 

Taubmaun Frigyes költészeti tanár, Frigyes Vilmos 
és Keresztély választófejedelmek parasita udvari mulat-
tatója levén (1.595—1613), azt kérdé a fejedelem aszta-
lánál: »Hogyan lehet 150 német szamarat irni öt jegy-
gyei?* — Felelet: CLesel. Magától Kiesel bibornoktól 
pedig azt kérdé: »Hol nincs az Isten?* Felelet: »Rómá-
ban. mert ott helytartója van!* 

Czékus László. 

KÜLFÖLD. 
Németországi egyházi állapotok. 

A mult számban ismertetett viszonyok között szük-
sége van a német protestáns egyháznak Beyschlag szerint 
»a régi reformáció folytatására és tovább fejlesztésére*, 
amint hogy különben is a reformáció nem állapot vagy 
megállapodás, hanem folytonosság az egyházban, a mely-
nek egyik hathatós eszközére, »a szabad tudományos 
theologia szabadságra« van szüksége a terrorizmussal és 
byzantinizmussal szemben; arra a reformátori szabadságra, 
mely a jogilag létező külső egyházi törvényeken gyakorolt 
kritikán alapul, s arra a szabadságra, a melylyel Luther 
a zsinatok tekintélyét megtámadta, merész ítéleteit a külső 
kánon felett kimondotta; arra a szabadságra, a melylyel 
az egyházi traditiót az Írásnak, sőt magát az írást is a 
hitben elsajátított Krisztusnak rendelte alá. Arra és olyan 
szabadságra van szüksége, a melyet az evangéliom is 
megenged, a midőn Pállal, a szabadság apostolával azt 
tanítja, hogy »más fundamentomot senki nem vethet 
azon kívül, a mely egyszer vettetett, mely a Jézus 
Krisztus. 

Hogyha valaki épít e fundamentomra aranyat, 
ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, pozdorját; mindenek mun-
kája nyilván lészen; mert a nap megmutatja; mert a tűz 
által megjelentetik és mindenek munkája minémü légyen, a 
tűz megpróbálja.« Mert ugy igaz az, hogy a mi akár az 
orthodoxiában, akár más tanirányoan és theologiai rendszer-
ben arany, ezüst és drágakő, azt ugy sem szükséges 
az emberekre reáerőszakolni, mivel annak munkája magá-
tól is »nyilván leszen«, s a mi a modern theologiában 
fa, széna és pozdorja, azt nem kell erőszakkal eltávolítani, 
mivel az Isten tüze ugy is fölemészti. A hol Jézus Krisztust 
és az ő evangéliumát az üdvösség örök alapjának elismerik, 
ott keresztyénség is található, s ott jogosultsága van az 
evangélikus egyház létezésének a különböző felfogások 
és tanirányok mellett is. 

Csakis e szabadság mellett várható a protestáns 
egyház egészséges fejlődése Németországban, a melynek 
»protestantizmusa jelenleg egyrészt a tudományt kerülő 
pozitivitásnak, másrészt pedig a hitetlen kriticizmusnak 
a jellegét viseli magán«. 

S nincs-e igaza Beyschlag tanárnak, midőn ily komor 
sylvesteri képet fest Németország jelen protestáns egyházi 
állapotáról? íme lapja, a »Kirchliche Chronik« cimü 
rovatában bizonyos »episzkopalisztikus velleitásokról« is ir 
Poroszországban, a melyek szerint a superinte.ndensek 

•»püspökök és főpásztorok«, a generálsuperintendensek 
természetesen »érsekek*, a kikkel szemben az ifjú lelkész 
»caritatis és obedientiae votum«-ot fogad, kik »magasabb 
fölszentelési erővel« bírnak, szóval: a kiknek szavára — 
mint egy francia főpap mondotta — »a klérus ügy mar-
siroz, mint egy regement*. Hol maradt ilyen főpapi nagy-
ságokkal és hierarchiai katholizáló üres püspöki címekkel 
szemben a fejedelem szegényes laikus episzkopátusa ? 
jegyzi meg helyesen Beyschlag, s aztán nincs-e a jelen 
német protestáns egyháznak más teendője, mint játszani 
üres hierarchiai címekkel és fantáziákkal ? Helyesen ne-
vezte Hartmann e dogmatikus vitézséget és fegyelmet is 
»neokatholikus«-nak. s melynek útja egyenesen Rómába 
vezet. 

E hierarchiás főpapos törekvés az »Apostolikum« 
vitájában is észlelhető, a melybe 1892. november 25-én 



a legtöbb egyházi hatóság, a főegyházi tanács is bele 
avatkozott egy kibocsátvánvával. A Harnack-féle eset 
—- úgymond — közelről érinti a keresztyén hit teljessé-
gét, főleg pedig sérti az istenfia emberrélételének sarka-
latos alaptanát. E kibocsátvány elméleti tájékozatlansága 
és gyakorlati egyoldalúsága már ahból is kitetszik, hogy 
az Apostolikum vitájában szó sincsen »az istenfiáról«, 
jobban mondva »;Istennek a Krisztusban való emberré-
lételéről«. »Istennek vagy az istenfiának emberrélétele 
nincs is formailag kifejezve az apostoli hitvallásban«. leg-
felebb lényegileg foglaltatik benn az a második cikknek 
»Istennek egyszülött fia« christológiai főtételében, a me-
lyet azonban sem Harnack. sem más vitázó egy szóval 
sem érintett. Az »Istennek egyszülött fia« tétele kétségen 
kivül ki van fejezve a »Hiszekegy«-ben, a melynek »a 
szent lélektől való fogantatás és szűz Máriától való szü-
letés « tétele csak bővebb kifejtése, vagyis közelebbi meg-
határozása Jézus emberi eredetének. S mit tesz a főegy-
házi tanács rendelete? Folyton beszél Istennek a Krisz-
tusban való emberréléteiéről. a melyet pedig senki sem 
támadott, s annak bővebb kifejtésében egyenesen a keresz-
tyénség megtámadott alapigazságát látja. Harnach — ugy 
mond — agitatorius kísérletet tett az Apostolikumnak az 
az egyházból való kiszorítására, s óva inti generálsupe-
rintendensei által a lelkészeket, hogy protestáns egyházunk 
megtámadott szentségeinek megvédésére mindent elköves-
senek. Ezzel tehát a főegyházi tanács ellentétbe jutott 
a nagy Nitzsch-e 1, ki annak idején az 1846. zsinat 
behatása alatt őszintén kijelentette, hogy »azok, kik 
nem naturalisztikus kétkedésből, hanem Írásbeli okok-
ból Jézus születésének elbeszélését deut.erokánonikusnak 
tartják, igen jó hivő keresztyének, theologusok és lelki-
pásztorok lehetnek*, és ellentétbe jutott a nagy dogma-
tikus Müllcrrel, ki »nem tartotta oly mélyen hanyatlónak 
az ev. prot. egyházat, hogy szolgálatából elbocsássa azt 
a hivő férfiút, ki nem tartja betűszerinti értelemben meg-
történtnek Jézus atyátlan születését.* Sőt mi több, a 
főegyházi tanács elrendeli; hogy a pro ministerio candi-
dátusok a hitvallások érvénye tekintetében, mivel azok 
;>az ev. egyház hitbeli alapigazságait« érintik, a leg-
szigorúbban megvizsgáltassanak. Hát ez nem »uj katho-
likus betübiróság!« 

Ugy látszik, hogy a főegyházi tanács a betűszerinti 
orthodoxia iránti törekvésében egyoldalulag van infor-
málva a porosz tartományegyház jelen állapotai és szük-
ségletei felől. Igen jó keresztyén, laikus vagy pap lehet 
az, ki az Apostolikumnak a porosz ágendában való túl-
ságos használatával egyet nem ért. és már Sydow esete 
óta több oka lett volna mérsékeltebb bánásmódra hivni 
föl a generálsuperintendenseket azokkal az ifjú lelkészek-
kel szemben, kik esetleg kellő iskolázottságoknál fogva 
ellentétbe jutnak az egyházi tradíció egynémely tételével, 
vagy kételyt emelnek a külső tan törvényszerűsége ellen. 
Az a főegyházi tanács, mely nem rég Ziegler, liegnitzi 
lelkészt fölmentette >a históriai Krisztus« előadásaiért, 
hasonló evangéliomi szabadelvüséget tanúsíthatott volna 
a Harnack-féle esetben s az ezáltal előidézett »Aposto-
likum vitájában is. Igv azonban félő, hogy a főegyházi 
tanács e hatalmi intézkedése oly gyümölcsöket terem, a 
melyek épen neki nem lesznek Ínyére. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

NEKROLOG. 

Brósz Jonát. 
1823—1893. 

Kassa sz. k. város társadalmát és az evang. egy-
házat ez év első napján nagy veszteség érte. E napon 
szenderült jobblétre Brósz Jonát. A társadalom ő benne 
egy nagy tényezőt, az egyház egy kiváló oszlopférfiut 
vesztett el. Mindkét minőségben megérdemli, hogy emlé-
kezetét e Lapban is megörökítsük. 

Brósz Jonát született 1823-ban Felkán, Szepes-
megyében, hol édes atyja köztiszteletben állott polgár és 
építész volt. Az elemi iskolákat szülővárosában végezte, 
a középiskolákat pedig a késmárki Ivceumban, hol ernye-
detlen szorgalma és ritka tehetségei által nem sokára, 
kitűnt és tanárainak szeretetét kivívta. A jogot az eperjesi 
kollégiumban hallgatta, hol ez időtájban Csupka és Vandrák 
tanárok neve nagyszámú hallgatókat vont. 

Jogi tanulmányainak befejeztével mint patvarista 
és házinevelő Liptómegvében, a Kubinyi-családnál talált 
alkalmazást. Az ügyvédi oklevelet 1847-ben nyerte meg 
s azután megtelepedett Szepes-Szombaton, hol ügyvédi 
irodát nyitott. 

A szabadságharc őt is magával ragadta s Koczogh 
őrnagynak, a felső-szepességi nemzeti gárdisták parancs-
nokának oldala mellett szolgált mint adjutáns, s mint ilyen 
részt vett a Kassa melletti ütközetben is, melynek szeren-
csétlen kimenetele után visszavonult. 

A szabadságharc leveretése után ő is üldözés tárgya 
volt s az ügyvédi jog gyakorlatától eltiltatott. 1854-ben 
megnősült, midőn is a szepes-szombati tekintélyes föld-
birtokosnak, Bielek Lászlónak Kornélia nevű leányát 
vette nőül. 

Az ügyvédi jog gyakorlatát csak sok utánjárás, magas 
állású személyek közbenjárása és felsőbb helyen nyert, 
audiencia után 1.855-ben nyerte vissza, a midőn is Bereg-
szászra internáltatott. Habár itt tehetségével, SZÍVÓS, kitartó 
munkásságával és nyilt jellemével csakhamar kiváló hír-
nevet szerzett, lelke még sem érezte magát jól e helyen, 
a hol mintegy fogva volt, hanem szabadabb tér. nagyobb 
munkamező után vágyódott. 1858-ban sikerült végre enge-
délyt kieszközölni arra, hogy lakását és irodáját Kassára 
tehette át. Itt azután talált tehetségeinek megfelelő munka-
mezőt. 

1860-ban, midőn Zsedényi. Mácsay és Pálkövy a 
pátens ellen való bátor felszólalásuk miatt Kassán fog-
ságba kerültek, ő hivatott meg ezek védőjéül, mely körül-
mény mintegy varázsütéssel nevét népszerűvé tette. Egy-
másután ügyvédje lett a kassai takarékpénztárnak, a 
gróf Péchy és Zichy családok és más nagy birtokosok-
nak. i\z ő közreműködésével jött létre a most is virágzó 
kassai és csányi műmalom, a légszeszvilágítás és más 
közhasznú vállalat. Egy pár év múlva ott látjuk állani 
társadalmunk legkiválóbb polgárai élén. 

Elévülhetlen érdemeket azonban az egyházi téren 
szerzett magának. Kassán való megtelepedése után egy 
évre a kassai ev. magyar-német egyháznak jegyzője lett. 
1861-ben az egyház már felügyelőjéül választotta, melv 
állásra 1889-ig az időközönként megtartott egyházi tiszt-
ujítások alkalmával mindig ismét újból osztatlan bizalom-
mal megválasztotta és az egyház ügyeinek vezetésével 
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megbízta. Tette pedig az egyház ezt azért, mert ő benne 
egy önzetlen, ritka szakértelmű, bölcs, törhetlen protestáns 
hűségű, áldozatkész és páratlan űgybuzgalmu vezető-
vel bírt. 

Ezen kiváló tehetségeit felismerte és méltányolta a 
VI. sz. kir. városi esperesség is, és midőn 1.875-ben az 
esperességi felügyelői állás megüresedett, erre az esperes-
ség egyhangúlag őt választotta meg. És ő, habár ügyvédi 
irodájának és a kassai egyháznak terheit hordozá, szívesen 
áldozá idejét és vagyonát az egyházmegyének is. 1889-ig 
tartott esperességi felügyelői hivataloskodása alatt nem 
volt eset reá, hogy az esperességi gyűlésről elmaradt volna s 
annak asztalára minden évben a kerületi theologiai intézet 
tőkéjének gyarapítására az 50 forintot le nem tette volna, 
sőt ez utóbbi adományokat még nyugalomba vonulása 
után is minden évben eljuttatta a nevezett cél szent ol-
tárára. 

1879-ben megválasztotta őt a kerületi gyámintézet 
világi elnökévé, s mint ilyen a kerület gyámintézeti évi 
tanácskozásait nemcsak minden évben személyesen vezette, 
hanem részt vett az egyetemes gyámintézet majdnem 
minden évi közgyűlésén is, sőt ez utóbbit képviselte Lip-
csében a Gusztáv Adolf egyleti közgyűlésen is. 

Midőn a kassai egyház 1886-ban egyházi felügyelő-
jének ezen nagy szolgálatait elismerésben részesítendő, 
neki 25 évi felügyelősége alkalmából jubileumot akart 
rendezni s ő az egyház ezen szándékának hirét vette, 
alólirotthoz intézett levelében kijelenté, hogy ő ezen erkölcsi 
indokokból jövő, önkényt nyilatkozó elismerést sem 
fogadhatja el, mert saját belső birája megnyugtató ítéleté-
ben és az egyházközség ebbeli tényében, hogy őt 25 éven 
át ujolag és ujolag az egyház ügyeinek vezetésével meg-
tisztelte, a legnagyobb elismerést és kitüntetést látja, 
melyre halandó szert tehet és mert ezen kitüntetés semmi-
nemű ünneplésekkel nem fokozható. Azután igy folytatá: 
»Van egy más módja az ünneplésnek, melyet felügyelői 
működésem 25-ik évfordulója alkalmából szívesen elfogadok, 
Tisztelendő ur nagyon jól tudja, hogy mily nagy sulvt 
fektet egyközségünk és magam is egyházunk iskoláira, 
hiszen az iskola alaposzlopa protestáns egyházunknak és 
iskola nélkül elvész a protestántizmus. Ez okból ragasz-
kodott egyházunk szívósan iskoláihoz akkor is, midőn a 
hitfelekezeti iskolák felállítása folytán iskoláink felhagyá-
sára felhiva voltunk és a városi segély iskoláinktól elvona-
tott és ragaszkodik most is, midőn a kamatláb leszállí-
tása folytán az iskolai alap jövedelme alig képes az 
iskola fentartására szükségelt rendes évi kiadásokat fe-
dezni. Ehhez járul még azon sajnos körülmény, hogy 
iskolai épületünk alig felel meg teljesen a kívánalmak-
nak, és hogy maholnap égető szükség lesz építkezés 
által iskoláinknak megfelelő hajlékot teremteni. Teremt-
sünk annálfogva iskolaépítési alapot, ünnepeljük felügyelői 
működésem 25-ik évfordulóját, azáltal, hogy terméketlen 
ünneplések és kiadások helyett mindenki tehetségéhez ké-
pest járuljon az alap létesítéséhez és növesztéséhez fillé-
reivel; én csekély anyagi tehetségeimhez képest ezennel 
ezen célra 500 forintot felajánlok, mely összeget eszméim 
remélhető elfogadásával készpénzben lefizetni kötelessé-
gemnek tartandom«. 

Az egyház megértette felügyelője bölcs szavát és pél-
dáját lelkesen követte, a mennyiben aránylag rövid idő 
alatt e célra 12.000 forintott gyűjtött. Ma már az új is-
kola fennen hirdeti maradandó emlékét annak, ki annak 
létesítéséhez az első lökést adta. 

1889-ben, midőn az első szélhűdés érte, egyenként 
leköszönt minden tisztségről és nyugalomba vonult. 

Temetése nagy részvét mellett ment végbe január 

hó 3-án. A gyászszertartáshoz megjelentek a helybeli ev. 
ref. testvéregyház lelkésze. Révész Kálmán és s.-lelkésze. 
Kádár János, a VI. sz. k. város egyházmegyei főesperes, 
Sztehló János, a kassai tót egyház lelkésze, Homola Ist-
ván, végre a m. n. egyház alulírott lelkésze és s.-lelkésze, 
Draskóczv Lajos. A háznál alólirott tartott gyászbeszédet,* 
a sirnál pedig Sztehló János főesperes mondott szívből 
jövő és szívhez szóló rövid búcsúszavakat annak, ki ifjú 
korában iskolatársa, férfi korában pedig kartársa vala. 

Emléke legyen áldott közöttünk! 
Gsiskó János. 

IRODALOM. 
** Szegedi Gergely Enekeskönyvére hirdet elő-

fizetést a m. t. Akadémia. Szegedi Gergely debreczeni 
prédikátor volt a XVI. században, Énekeskönyvét, mely 
eddig ismeretlen volt, a mult nyáron Boroszlóban fedezte 
föl Hellebrant Árpád akadémiai alkönyvtárnok. Az 1569-ben 
Debreczenben nyomtatott 14 íves • könyvet, az eredetinek 
hü előállításával fogja most sokszorosíttatni az Akadémia. 
Előfizetési ára 2 forint, a Könyvkiadó Vállalat pártolói 
részére 1 forint 50 kr., a megrendelések március végéig 
küldendők be az Akadémia főtitkári hivatalához; a mű 
szeptemberben fog megjelenni. — Felhívjuk rá protestáns 
közönségünk figyelmét. Egyházirodalmi multunknak fontos 
emléke ez, mely a XVI. századbeli énekeskönyveink héza-
gos sorozatát egészíti ki. Különösen az énekügygvel foglal-
kozókra nézve rendkívül becses és érdekes munka. 

** A magyar helyesírás 73 gyakorlati leckében. 
Segédkönyv a helyesírás tanításához. Iskolai és magán-
használatra készítette Hofj'mann Mór tanár. Budapest, 
1893. Lampel R. kiadása. Ára 20 kr. — Ez a köny-
vecske a helyesírás szabályait módszeres egymásutánban 
73 gyakorlatban szemlélteti. Minden gyakorlat két rész-
ből áll: szavakból, melyekkel a eimben megnevezett ma-
gán- és mássalhangzó szemléltetve van, és mondatokból, 
melyekben e szavak alkalmazva vannak. Szabályok csak 
az utolsó gyakorlatban közöltetnek, addig pusztán csak 
példák. Hasznavehetőnek ígérkező segédkönyvecske. 

** A Luther-társaság legújabb kiadványai. Két 
kis füzet hagyta el a napokban a sajtót, két protestáns 
szellemű elbeszélés, mint a Luther-társaság XIII. és XIV. 
kiadványa. Elsőnek Elbeszélések a címe, Reviczky László 
evang. lelkész a szerzője, 25 kr. az ára s négy, csinosan 
irt hitépítő olvasmány a tartalma a magyar reformáció 
történetéből, u. m. I. Az elrendelt prédikálás. II. Borzasztó 
fáklyák. III. A börtönben fakadt hűség. IV. A hitves. 
Melegséggel, evangéliomi szellemben, hiterősítőleg és jó 
magyarsággal van írva. — A második Az Isten megsegít 
címet visel, Pálmay Lajos ev. lelkész irta, 15 krért kap-
ható, 29 lapra terjed. Megható történeti elbeszélés a XVII. 
századból. Felhívjuk rá protestáns közönségünk figyelmét. 
Azt az örvendetes lendületet, mely a protestáns olvas-

* A beszédet Lapunk következő számában közöljük. Szeri: 



mányok előállítása körül észlelhető, népünk vezérei: 
lelkészeink, tanítóink, egyházi elöljáróink használják fel 
társadalmunk evangélizálására, a protestáns öntudat ébresz-
tésére és szilárdítására. Terjeszszék szívvel-lélekkel a pro-
testáns olvasmányokat. Csak meg kell kezdeni, megy aztán 
az olvasmányok terjedése jóformán magától is. Lám a 
»Koszorú* két első füzetét 3000—3000 példányban egy 
hónap alatt elkapkodták. A Tract society magyar nyelvű 
vallásos irataiból mult évben 73 ezer példány kelt el. 
A >Téli Újság« 11 ezer példányban forog népünk kezén. 
Az alig négy hetes »Kis Tükör« körül már 3 ezer elő-
fizető csoportosult s ugy halljuk, hogy »A mi otthonunkí-
nak is szép számú előfizetője van. A sajtó utján való 
evangélizálás nagyon sikeres evangélizálás! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. A nagybányai egyházmegyében 

a nagyhodosi gyülekezet tagjai egyhangúlag Kovács Zsig-
mond, nagybányai segédlelkészt választották rendes lelké-
szükké. 

* A protestáns országos árvaház köréből. Árva-
házunk igazgató választmánya dr. Kovácsy Sándor elnök-
lete alatt január 28-án ülést tartott, Ballagi A., Bókay 
János, Farkas József, Haberern Pál, Kéler Napoleon, 
Koller, Kenessey B., Szilassy Aladár, Szőts Farkas, Zsig-
mondi J. és Wagner Géza választmányi tagok jelenlété-
ben. Elnök egész sorát jelentette be az ujabb adományok-
nak: Schneider József és neje kifizették 10 ezer forintos 
alapítványukat; Fáber Fülöp ezer forint, egy névtelen szintén 
ezer forint alapítványt tett; dr. Schulek Vilmos egyetemi 
tanár 50 frt, Beliczay Béla 50 frt, Kéler Napoleon a 
Pique Dame-alapítvánvhoz 150 frtot adott; a »Prot. egy-
házi és iskolai lap«-nál 1892-ben 584 frt 63 kr., a 
karácsonyfára 1693 frt 46 kr. gyűlt be: Fuchs Rudolf 
ezer forint alapítványt tett, egy névtelen földmives asszony 
50 frtot adományozott. A választmány örömmel és jegyző-
könyvi köszönettel vette tudomásul e szép adományokat. 
Fontos javítás történt az árvaházi tanítószemélyzet anyagi 
helyzetén, a mennyiben az újjászervezett tanügyi bizott-
ság javaslatára felemeltetett a tanítók és tanítónő fizetése 
400—400 frtra (e mellett lakást és teljes ellátást élvez-
nek), mindeniknek hétizbeli 30—30 frt ötödéves korpótlék 
rendszeresíttetett és szintén 400 frt törzsfizetéssel egy uj 
tanítói állás szerveztetett. A tanügyi bizottság ügyrendje, 
a tanítói személyzet munkarendje megállapíttatott és a 
tanügyi bizottság Szőts Farkas elnöklete alatt Ballagi 
Aladár, Bókay .János, Doleschall Sándor, Haberern Pál, 
Farkas József, Kenessey Béla, Szontágh Félix és Zsig-
mondi J. tagokból kibővített hatáskörrel ujjászerveztetett. 

* Gyülekezeteink anyagi erősítése egyik lénye-
ges feladata korunk egyházi tevékenységének. A főbaj az 
egyházi terhek aránytalan megoszlásából származik, emiatt 
sokszor oly helyeken is szegény az eklézsia, hol a terhek 

arányosabb megosztása mellett virágzó állapot volna te-
remthető. Kezdik ezt már belátni a gyülekezeti elöljáróságok, 
s itt-ott hozzá is fognak az egyház anyagi organizálásá-
hoz. Erre vonatkozólag egyik bácsmegyei gyülekezetünkből 
irják lapunknak: A pacséri ev. ref. egyház presbyteriuma 
részéről most folynak azon munkálatok, melyek az eddig 
terményekben és párok szerint fizetni szokott egyházi adót 
pénzül befizetni célozzák: államadó-forint után óhajtván 
jövőben a szükségletet fedezni. Január 22 én egy alkalom-
szerű s szorosan ez ügyre vonatkozó prédikációban az 
egyház jeles szónoka, Szendy Lajos lelkész ur amellett 
érvelt, hogy minél inkább megáldott Isten valakit földi 
javakkal, annál nagyobb mérteiken várható tőle az egy-
ház, iskola s átalában a közügy anyagi támogatása. Bizo-
nyára ezen alapigazság helyes fejtegetése s megindító 
hatása alatt történt, hogy egy ismeretlen egyháztag a 
temlomi perselybe egy darab száz forintost csúsztatott. 
» az Isten megfizet nyilván.* 

* Egyházi aranykönyv. Szilassy Aladárné urnő, 
a budapest-pesti református nőegylet javára, különös tekin-
tettel a zord időkre, melyek a fővárosi nyomort még 
borzasztóbbá tették, 100 frtot adományozott. E dicsérésre 
nem szoruló tettet mi sem dicsérjük, csak annak az 
óhajnak adunk kifejezést, hogy vajha a jótékonyságnak 
ez a módja terjedne el minél jobban s a szivekben élő 
szeretet indításából igyekeznének minél többen segíteni 
a nyomorultakon. 

* A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
február hó 18-ától március 25-éig minden szombaton 
délutáni 6 órakor az ág. ev. egyház Deák-téri dísztermé-
ben felolvasó estélyeket rendez. A felolvasási cyclus a 
társadalmi tudományok köréből következőleg van össze-
állítva. Felolvasásokat tartanak: február 18-án Kenessey 
Béla Az ó-testamentum társadalmi tanairól. Február 25-én 
Petri Elek Az uj-testamentum társadalmi tanairól Már-
cins 4-én dr. Csiky Kálmán aSaint Simonizmusról. Március 
11-én dr. Pulszky Ágost A jelenkori társadalmi tanokról. 
Március 18-án Sztehló Kornél A polgári házasságról és 
március 25-én Szász Károly A protestáns egyházaknak 
a társadalmi kérdésekhez való viszonyairól. A felolvasá-
sokra szóló meghívókat legközelebb fogják szétküldeni. —-
Irodalmi Társaságunk itt a fővárosban csak mozog és 
csinál valamit; de a vidéki központokon lakó tagjai semmi 
társulati munkásságba nem tudnak belekapni. És mégis a 
kritikus sárospatakiak a központot, a titkárt okolják a Társa-
ság ügyeinek lassú haladásáért. Nem akarunk ítélni, csak 
kérdezzük az elégedettlenektől: hát Patak és Debreczen, 
N.-Enyed és Pápa, Pozsony és Sopron miféle társadalmi 
akciót mutathatnak fel az Irodalmi Társaság mellett? 

* Az ág. hitv. evang. zsinat összehivása. Zsina-
tunk második ülésszakának mult évi junius hó 11 -iki zár-
üléséből legalázatosabb felterjesztésünkre s ennek csatol-
mányát képezett zsinati törvényünkre Apostoli királyunk 
Ö Felségének Bécsien f . hó 14-én kelt legfelsőbb elhatáro-
zása velünk a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
f. hó 18 án 2807. sz. a. kelt leiratában közöltetvén, mi 
a zsinat munkálatának most már folytatása céljából a 
harmadik ülésszak kezdő napjául f . é. február hó 7-ik 
napját tűzte ki s ugy ezen, mint a következő napokon 
folytatva megtartandó zsinati ülésekben való személyes 



részvételre ezennel és tisztelettel felkérve meghívjuk. Zsina-
tunk napirendje az első ülésben fog megállapíttatni 
Első és főtárgyát, a legkegyelmesebb királyi választ, küld-
jük a tüílapon, szószerint teljes szövegében, (A választ 1. 
Lapunk más helyén. Szerk.) szükségelt tudomásul Zsina 
tünk az eddigi helyen — az ev. egyház dísztermében :— 
kezdi meg f. é. február hó 7-én délelőtti 10 órakor ülé-
sezését. A kegyelem Istene tegyen . mindenkor, most is. 
az ő dicsőségének s szeretett egyházunk közjavának buzgó 
fohász után egyetértve munkálására képessé! Atyafiságos 
üdvözlettel maradtunk Budapesten és Győrött, 1993. január 
lió 23-ik napján." Karsay Sándor, egyházi elnök. Péchy 
Tamás világi elnök. 

* Belmissziói tevékenység Budapesten. A val-
lásos estélyek a mult héten is megtartattak. A Lónyay-
utcai főgimnáziumban nagy közönség előtt Papp Károly' 
lelkész tartott tanulságos felolvasást az életről és halál-
ról; a közönség nagy tetszéssel fogadta a szépen kidol-
gozott értekezést. — Az Erzsébet-köruti. holdutcai és budai 
helyiségekben szintén nagy közönség vett részt az esti 
vallásos összejövetelekben. — A lelkészi értekezlet január 
30-iki ülésén Horváth Ferencz s.-lelkész és tanárjelölt 
tartott nagy gonddal készített félolvasást a Páska-kérdés-
ről. — Szép belmissziói tevékenységet fejt ki Haypál 
Benő s.-Jelkész is a budapesti reform, közművelődési és 
betegsegélyező egyesületben, melynek iparosokból és mun-
kásokból álló közönsége előtt január folyamában már 
két ízben tartott valláserkölcsi felolvasást. Első izben a 
keresztyén felebaráti szeretetről értekezett, mely alkalom-
mal Petri Elek theol. igazgató is megjelent az egyesület 
körében és szép buzdító beszédet intézett az egyesület 
tagjaihoz. Másik alkalommal Haypál a reformáció tár-
sadalmi hatásáról tartott tetszéssel fogadott felolvasást. 

* A gyülekezetek életéből. Az óbudai ref. eguház 
1892-ik évi jövedelmeinek és kiadásainak kimutatása.s az 
egyháztagok névjegyzéke, mely hozzánk is beküldetett, e 
gyülekezetünk gondos vezetéséről tesz bizonyságot, A gyüle-
kezet lélekszáma 1521. (Jó volna, ha a kimutatás az előző 
évi és a tiz év előtti lélekszámot is mindig közölné, hogy 
a haladás szemlélhető lenne. Szerk.), született 56, meg-
halt 45, koníirmáltatott 20, házasult 19 pár. áttért 2, 
kitért 1. Az egyház bevétele, mely egyházi adóból, fővárosi 
segélyből, lakbérből, földhaszonbérből, stb. kerül ki, össze-
sen 4308 frt 98 krra megy, kiadása pedig 3286 frt 33 kr., 
fölöslege tehát 1022 frt; ezen kívül van a gyülekezetnek 
500 frt kamatozó törzsvagyona. A gyülekezet élén Mészáros 
Sámuel lelkész és Kiss József főgondnok állnak. 

* A képviselőház közoktatási bizottságában 
a bizottsági tagok csaknem kivétel nélkül ellene nyilat-
koztak a tanárok rangbeosztásának. Gróf Csálcy A. mi-
niszter azonban kijelentette, hogy a pénzügyminiszter 
nem hajlandó a rangbeosztástól elállani, és pedig azért, 
mert a tanítóképzők, leányiskolák stb. intézetek tanárai 
és tanítói is hasonló követeléssel lépnének föl. Az egysé-
ges középiskola tervezete már a közoktatási tanács előtt 
van, mihelyt a tanács beterjesztette véleményét, az inté-
zetek tanártestületei is hozzászólhatnak. Az iskolák terü-
leti felosztása nem felel meg a közoktatás érdekeinek, de 
e bajon csak az egységes középiskola segíthet. A feleke-
zeti és községi tanárok nyugdíjalapjára vonatkozólag 
megtörténtek a számítások, a felekezetek hozzájárulása 
nem elégséges, az állam támogatása is szükségesnek mu-
tatkozott. Nemsokára tanácskozásra hívja egybe az iskola-

fentartókat s velük végleg megállapítja a javaslatot. A 
helyettes tanárok helyzetén azzal segít, hogy évről-évre 
több rendes tanárt nevez ki. A szorgalmi idő felosztására 
nézve'a lokális viszonyok lesznek döntők. Az egységes 
középiskolával kapcsolatban kívánja a polgáriskolát szer-
vezni. Szívesen segélyezi a felekezeti tanárokat, ha közép-
iskolájuk a törvény követelményének megfelel. A tanárok 
fizetésére nézve megjegyzi, hogy a pénzügyminiszter hozzá-
járult. hogy az igazgatók egy harmadrésze a VII. rang-
sorozatba, két harmada a VII 1.-ba, a tanárok egy harmada 
a VIII.-ba. két harmada a IX. osztályba jusson végleges 
állapotban. Az igazgatói értekezletet életbe fogja léptetni. 

* A klérus a polgári házasság ellen mindig 
szélesebb körű és hevesebb agitációt fejt ki. Püspöki 
pásztorlevelekben, esperességi gyűlésekben, egyházi sajtó-
ban, tiltakozó aláirások gyűjtésében, templomi szónok-
latokban csakúgy dűl az anathema a polgári házasság 
ellen. Legújabban b. Hornig veszprémi püspök intézett 
föpásztori szózatot a hívekhez, meghagyván a papoknak, 
hog-y pásztorlevelét két egymásután következő vasárnap 
a szószékről felolvassák és megmagyarázzák a népnek. 
E sajnos izgatásba, hir szerint, a bánsági lutheránusok 
is beletévelyedtek. Mint a napilapok irják, a bánsági 
esperesség egyhangúlag tiltakomi fog a polgári házasság 
ellen. — Mi ezt nem vagyunk hajlandók elhinni. A polgári 
házasság protestáns hitelvet nem sért, ellenben nemzeti, 
állami és egyházpolitikai szempontból nagy szükség van 
rá. A magyarországi protestánsok érdeke itt teljesen 
azonos az állam érdekével, mert ha megbukik a polgári 
házasság és megváltozik a vallásügyi törvény, az nemcsak 
az állam veresége leend, hanem nagy vesztesége a protes-
tánsoknak is, kik védtelenül kiszolgáltatnak a klerikális 
uralomnak és prozelita-csinálásnak. A protestantizmus 
hazafias hagyománya és szabadságszeretete nem enged-
heti meg, hogy akár csak egy esperesség vagy egy gyüleke-
zet is uszályhordozójává váljon a hazafiatlan és szabadság-
tipró ultramontanizmusnak. Ultramontanizmus és protes-
tantizmus nem árulhatnak egy gyékényen, nem evezhetnek 
egy hajóban! 

* Az egyházak ingatlan vagyona. A földműve-
lési minisztérium részletes kimutatást készíttetett a kötött 
és szabad birtokokról. Ebből kiderül, hogy hazánkban az 
összes birtokoknak (50 millió hold) egy harmadánál több, 
nevezetesen mintegy 17 millió hold, kötött birtok, azaz a 
kincstár, a hitbizományok, egyházak és más testületek kezén 
van. A kötött birtokból: kincstári birtok 2,786.410 hold; 
vallás- és közalapítványi birtok 24.8.869 hold; vasutak 
tulajdona 41.974 hold; hitbizományi birtok 2,349.969 hold; 
községeké és közbirtokosságoké 8,674.726 hold; egyesü-
leteké, gyáraké és iparvállalatoké 434.206 hold. Az egy-
házi birtokból római katholikus püspökségek tulajdona 
699.541 hold; görög katholikus püspökségeké 1.48.954 hold; 
görög keleti püspökségeké 13.043 hold; római katholikus 
káptalanoké 486.588 hold; görög katholikus káptalanoké 
7851 hold; apátságoké és prépostságoké 139.450 hold; 
rendházi szerzeteseké 136.351 hold; kalugyereké 8875 hod: 
református egyházi alapoké 25.242 hold; lutheránusoké 
2827 és unitárius egyházi alapoké 830 hold. Igen jelen-
tékeny az egyes egyházközségek és lelkészek tulajdona 
is; a római katholikusoknál egyes egyházaké 87.258 hold; 
a lelkészeké 125.659 hold; görög katholikusoknál 83.031 
és 33.270 hold; görög keletieknél 46.982 és 35.368 hold ; 
a reformátusoknál 89.007 és 31.756 hold; a lutherá-
nusoknál 48.176 és 9.060 hold ; az unitáriusoknál 9082 
és. 687 hold és végül a zsidóknál 1383 és '71 hold. Az 
összes egyházi birtokok 2,270.346 kataszteri holdra mennek, 
ami az összes kötött birtokoknak mintegy 4'63%-a. 



* Belmisszió a sajtó utján. Amit mi elmélet em-
berei régóta hirdetünk, Istennek hála, kezd meggyőződéssé 
válni a gyakorlat embereinél is. A sajtó egyik legsikere-
sebb eszköze a belmissziói, az evangelizáló tevékenység-
nek. Bizonyítékul ide irjuk Biharmegye egyik kiváló lel-
készének Lapunk szerkesztőjéhez intézett levelét. A levélíró 
nevét elhallgatjuk, nem akarván a publieatióval tisztelt 
barátunk szerénységét bántani; de a levelet egész terje-
delmében ide iktatjuk, bizonyságául annak, hogy kedvezőtlen 
anyagi viszonyok között is mit tehet a lelkipásztori buzgó-
ság. Az érdekes levél szószerint igy hangzik : »Tisztelt 
Barátom! Tudomásodra kívánom juttatni, hogy e sorokkal 
egyidejűleg egyik lapod, a »Kis Tiikör« kiadójának 20 pél-
dány előfizetési díját küldöttem be. Ám világért sem kér-
kedés célzatával közlöm ezt veled. Egyszerűen jelezni 
akartam azt, mint a belmissziói tevékenység egyik oly 
tanújelét, mely példa gyanánt szolgálhat mások előtt is. 
Barátom! Egy 1300 lelket számláló egyház papja vagyok, 
melynek tagjai nagyobb részben földhöz ragadt szegény 
napszámosok. A legvagyonosabb egyháztag sem bír töb-
bel 15 hold földnél! És mégis e nép, dacára a ránehezülő 
nagy állami, községi és egyházi adónak, melyek közül csak 
az utóbbi felezi évente a 700 forintot; eltekintve a napi 
és nagyobb lapokat járató három tagból álló, értelmiség-
től: járatja a »Téli Újság«-ot 71, a »Képes Néplap «-ot 30, 
és ime a »Kis Tükör »-t 20 példányban. Kérdeni lehet: 
hogy volt ez elérhető ? Hát ugy, hogy ismerve népünk 
azon tulajdonságát, miszerint, az utánjárástól ment, szem-
mel látott és tapasztalhatott kész dolgot szivesebben veszi, 
mintha a bizonytalanra kell előlegeznie pénzét s bizodal-
mát; én a saját felelősségemre, a hiveim által pártoltatni 
óhajtott mindegyik lapból előre meg szoktam rendelni 20 
—50 példányt s azokat házról házra járva, vagy vitetve 
kiosztom köztök, minek eredménye az említett sikerben 
nyilvánul. Igaz, hogy mindez fáradsággal jár. A címemre 
küldött lappéldányokat — mindegyiket az illető nevével 
ellátva — kézhez juttatni: sok időt igényel! De megju-
talmaz a felemelő tudat, hogy jót tettem velők s eszköz-
lője valék lelki és szívbeli tökélyesbülésüknek, Jól esik 
veled közleni, hogy közelebbről is minő magasztos lelki-
öröm jutott osztályrészemül ez irányú eljárásom folytán. 
A >Téli Újság« egy példányának elfogadasára sikerült 
rábirni egy erkölcsileg csaknem végképen elzüllött, vályog-
vetésből élő, csekély keresményét is mindig korcsmába 
hordott templomkerülő egyént. S ime, ez az ember azóta 
felhagyott a korcsmázással, szorgalmas látogatója lőn az 
Ur házának, s aki ritkán tud két forintot birtokában: a 
napokban azon kéréssel lepett meg, hogy írjam fel őt is 
a »Kis Tükör« járatói közé. Hidd el édes barátom, hogy 
az e ténye által előidézett öröm többet ért nekem egy 
lutrinyerésnél. Barátom! Én ugy vagyok meggyőződve, 
hogy hasonló eljárással igen szép eredményt lehetne el-
érni jóravaló kálvinista népünknél, melynek hitbeli erő-
sítésére — szemben a várható nehéz időkkel — felette 
nagy szükségünk vagyon! Adja Isten, hogy lelkésztársaim-
mal, kik jórészükben az enyémnél valószínűleg kedvezőbb 
helyzetben és viszonyok közt hordják a Krisztus igáját, 
az adott mód felhasználásával minél sikeresebben épít-
hessük Isten országát, s benne és általa drága hazánk 
boldogságát is! Fogadd szives üdvözletét stb. 

* A nagykanizsai missziói egyházban az utóbbi 
időben, mint Lapunknak írják, örvendetes lendületet vett 
az egyházi élet. Nemcsak az 1892-ik évre előirányítőtt 
egyházi adó, 300 forint, folyt be, hanem a már elveszett-
nek hitt 60 forint hátralékból is önkéntesen befizettek 
45 forintot. (Ez is szép, de hát a vallás-erkölcsi élet hogy 

virágzik ? Mert ez a fő. Szerk.). Más hitfelekezetbez tarto-
zók is a legnagyobb jóindulattal vannak e missziói egy-
ház iránt, mit eléggé tanúsít az a körülmény is, hogy 
Cziegler Győző ágostai evangélikus vallású csáktornyai 
közjegyző Seregély Dezső missziói lelkész útiköltségeinek 
fedezésére 5 forintot, Oroszváry Gyula római katholikus 
vallású nagykanizsai ügyvéd pedig az egyház kiadási 
céljaira 20 forintot adományozott. Az egyháztagok száma 
az egész missziói körben 300—400, kik legnagyobbrészt 
az intelligens elemek közé tartoznak. Az istenitiszteleteken 
is nagy számmal jelennek meg s igy tapintatos, ügyes 
vezetés mellett, e missziói egyház szép jövőnek néz elé. 

w Ér tes í tés . A budapesti ref. theol. akadémián a 
f. év őszén tartandó 2-ik lelkészképesítő vizsgára egyházi 
beszéd alapigéjéül a következő textusok füzetnek ki: 
Mark 10, 13—16! Csel. 19, 23—29. IVédik. 3, 16 —17, 
Petri Elek, igazgató. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 
167/93. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur folyó évi 
január hó 12-ikéről 49.363 sz. a. kelt intézvényében a 
következőket írja: 

>A belügyminiszter ur mult évi október hó 22-én 
75.226. sz. a. kelt átirata szerint a cs, és kir. negyedik 
hadtest-parancsnokság megkeresése következtében felhívta 
az összes törvényhatóságokat, hogy az 1876. évi január 
hó 17-én 62.960. sz. a. kibocsátott rendeletét közegeik 
emlékében újítsák fél, s gondjuk legyen arra, hogy az 
ellátási illetményekben részesülő katonai özvegyek és 
árvák elhalálozása az illető katonai nyilvántartási ható-
ságoknak, nevezetesen a hadkiegészítő kerületi és a tér-
parancsnokságoknak minden egyes esetben késedelem nél-
kül tudomására hozassék. 

Hogy azonban a közigazgatási hatóságok e részbeni 
kötelezettségüknek biztosabban megfelelhessenek, van sze-
rencsém a főtiszteletii főhatóságot tisztelettel felkérni, 
méltóztassék a lelkészeket az 1876. évi január hó 14-én 
ll-2 . sz. a. kelt itteni körintézvény értelmében utasítani, 
hogy a fentemlített halálozási eseteket az illető közigazga-
tási hatóságoknak haladék nélkül tudomására hozzák!« 

Felkérem tisztelt lelkésztársaimat, hogy ez intézményt 
tudomásul venni s magokat ahhoz szabni , szíveskedjenek. 

Budapest, 1893. január hó 30-ikán. 

Szász Károly, 
dunámelléki ref. püspök. 

A D A K O Z A S . 
Az országos prot. árvaház karácsonyfa ünne-

pére 1892-ben összesen 1693 frt 46 kr. pénz és mintegy 
félennvi értékű természetbeli adomány (élelmiszerek, ruha-
nemüek, fűszerek, konyhaedények, könyvek stb.) gyűlt be. 
A pénzadományokból gyűjtöttek: gróf Teleki Sándorné 
90 frt, Dániel Ernőné 240 frt, Domanovszki Endréné 25 frt, 
Gregersen Guilbrandné 50 frt, Guóth Sándorné 24 frt, 



Gyöngyély .lánosné 65 frt, Haberem Jonathánné 118 frt, 
Hegedűs Sándorné 13 frt, Holl Albertné 80 frt, Harsányi 
Sándor orosházi ev. lelkész 16 frt, Hunfalvy Pál né 135 frt, 
Hutter Emilia 129 frt, báró Koehmeister Frigyesné 102 frt, 
Kovácsy Sándorné 124 frt, Liedemann Sámuelné 63 frt, 
báró Prónay Róza 63 forint, Székács Józsefné 226 forint, 
Szilassy Aladárné 45 frt 46 kr., Brocskó Lajos igazgató 
60 frtot. A gyűjtőknek és adakozóknak Lapunk útján is 
szives köszönetét nyilvánítja a protestáns országos árva-
ház igazgató választmánya. 

A tápió-szelei ev. ref. templomra adakoztak: 
Ziliz 1 frt 12 kr., Hernádszentandrás 1 frt; Bitskev Kristóf 
(róm. kath. Homokszög) 50 frt; Geszner Gyula, (szelei 
gyógyszerész, róm. kath.) 10 frt; Ér-Köbölkut 1 frt 20 kr., 
Bánfalva 4 frt 15 kr., Tisza-Dob 3 frt 25 kr., Budapest 
(második gyűjtés) 6 frt 96 kr., dr. Jeszenszky Pál (szelei 
orvos, ágostai) 15 írt; Szántha István (szelei iparos, ágostai) 
5 frt; Zoltáni Margit (Léczfalva, Erdély) 1 frt; Yáros-
hidvég 4 frt 24 kr. (Folytatjuk.) Tápió-Szelén. 1893-ik 
január 29-én. Bányai Géza, ev. ref. lelkész. 

Az óbecsei ev. ref templom javára adakoztak: 
Keer semlyei egyház 2 frt 1 kr.. sárkereszturi egyház 1 frt, 
Árva Miklós szemlaki gondnok 50 kr., mányi egyház 1 frt 
66 kr., Bodnár János gyűjtése Nádudvarról 84 kr., Karai 
Sándor makiári lelkész 2 forint 20 kr., dr. Szabó Lajos 
Ó-Kécskéről 3 forint, paksi egyház 2 forint 60 kr., tápió-
szelei egyház 7 frt, Hajdú Böszörmény polgármestere 3 frt 
26 kr., pelsőczi egyház 3 frt 50 kr., pacséri egyház 4 frt, 
n.-idai egyház 5 forint, szováti egyház 2 forint, Mocsáry 
Lajos ur 1 forint, Kovács István, szováti tanító ur gyűj-
tése 6 forint, Kontra Lajos, ócsai tanító ur gyűjtése 4 frt 
22 kr., köröstarcsai elöljáróság 3 forint 30 kr., Szentin 
Antal, érszentkirályi tanító 6 frt 78 kr., törökszentmiklósi 
elöljáróság 2 frt 75 kr., nagykőrösi egyház 4 frt 40 kr., 
Gvenizse Antal Halasról 2 forint, kabai egyház 1 forint, 
Sárközy József, Negyedről 4 forint, kecskeméti egyház 
25 frt 50 kr., halasi egyház 10 forint, Varga József, 
szabadszállási tanító 6 forint, szapáryfalvai egyház 1 frt, 
Beregszász város tanácsa 7 frt 75 kr., kismarjai elöljáró-
ság 5 frt 40 kr., Gvőrffy László, nagykőrösi tanító 1 frt 
60 kr., Nagy Sándor, karczagi tanító 5 frt. 15 kr., Tata 
mezőváros elöljárósága 8 frt 90 kr., debreczeni egyház 
10 frt, H.-Szt.-Andrási egyház 50 kr., szikszói egyház 1 frt. 
Összesen 157 frt 2 kr. O-Becsén, 1893. január 14-én. 
Zentay Gyula, jegyző. 

155/98. P á l y á z a t . 

A dunamelléki egyházkerület solti egyházmegyéjébe 
kebelezett makádi egyház lelkészi állomására. 

Évi javadalom készpénzben, földhaszonvételben, ter-
ményekben stb. hivatalos becslés szerint 1000 frt, és igy 
ezen állomás 111. osztályú. 

Megválasztandó lelkész az egyházmegyei lelkészi 
gyámegyletnek jogosult és kötelezett tagja lesz. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények nagytisz-
teletü Baksay Sándor esperes úrhoz folyó, évi február 
hó 26-ikáig, Kun-Szentmiidósra küldendők. 

Budapest, 1893. január hó 29-ikén. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

P á l y á z a t . 

Az iglói ágost. hitv. evang. főgimnáziumnál betöl-
tendő tanári állásra, melylvel, ha rendes tanár alkalmaz-
tatik, évi 1.100 forint fizetés, 40 köbméter tüzelőfa — 
jelenleg 74 forint — és a felvételi-, magán- és érettségi-
vizsgadíjakból befelyó összegnek egy-egy rendes tanárra 
eső része, ha pedig helyettes tanár alkalmaztatik, 700 frt 
jutalomdíj és a rendes tanárnak járó failletmény élvezete, 
van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Tantárgy: 
a latin és magyar nyelv. 

Ezen állásra, mely a megválasztás után azonnal, 
legkésőbb pedig f. é. szeptember hó 1-én elfoglalandó, 
ágost. hitv. evang. és evang. ref. egyének pályázhatnak. 

Hivatalban levő rendes tanárok véglegesen, hivatal-
ban nem levő okleveles tanárok, valamint segédtanárok 
próbaévre alkalmaztatnak. 

A szükséges okmányokkal és bizonyítványokkal kellő-
leg felszerelt folyamodványok f . é. március hó 1-jéig 
alólirt egyházfelügyelőhez küldendők be. 

Szepes-Igló, 1893. január hó 22-én. 
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Topscher György, 
az iglói ágosl. hitv. ev. egyház 

felügyelője. 

P á l y á z a t 
a halál által megüresedett istvándii lelkészi állomásra. 

Fizetése az 1892/93. évi kivetés szerint a természet-
beni lakáson kívül buza, széna, fa, föld és stolárékban 
785 frt. 

A földek adóját díjlevél értelmében az egyház fizeti. 
Megválasztandó első évi fizetésének felét a stóla 

kivételével előde családjának tartozik adni. 
A lelkészi gyámintézet kötelezett tagja. Hivatalát 

ápril 23-án foglalja el. 
A kellőleg felszerelt pályázati kérvények február hó 

18-ik napjáig Szarka Boldizsár espereshez — Vetés, u. p. 
Szatmár — adandók be. 

Debreczen, 1893. janár 27-én. 
A püspök helyett s megbízásából: 

Tóth Sámuel. 
egyházkerületi főjegyző. 

Segédlelkész kerestetik 
Hód-Mező- Vásárhelyre. 

Fizetése az állásához tartozó mellékfoglalkozások 
díjaival együtt, teljes ellátáson kívül 150—250 frt. Azok, 
kik megfelelő képességgel bírnak, s az irodai munkára is 
alkalmasak, jelentkezhetnek Szeremlei Sámuel, ottani lel-
késznél. Az állás áprilban foglalandó el. 

HORNYANSZKY VIKTOR KONYVNYOMDAJA RUDAPRSTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. kerület. Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hortiyámsxlctf Viktor könyvknreskedéso (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 

E l ő f i z e t é s i ára : 
Félévre: 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 Jer. 

A polgári anyakönyvekről. 

A római klérus makacs ellenszegülése elke-
rülhetlenné teszi a polgári anyakönyvek behoza-
talát. Az 1868-iki törvény rendelkezését nem lehet 
másként végrehajtani. Az 1890. évi februári ren-
delet hajótörést szenvedett a római papság ellen-
állásán s bukással fenyegeti magát a 1868-iki 
vallásügyi törvényt is. Megmentésére csak egy 
mód van: törvény által érvényt szerezni ama 
megingatott törvénynek. Kivenni az anyakönyvet 
azok kezéből, kik azt nem akarják az állam 
törvényei szerint vezetni. 

Kétségkivül ez a polgári anyakönyvek beho-
zatalának valódi indoka. Mutatja a kérdés genezise 
is; hisz' köztudomásu dolog, hogy a kormány 
először csak oly helyeken és oly egyházban akart 
polgári anyakönyvvezetést szervezni, a hol az 
anyakönyvvezető lelkészek a törvényes bejegyzést 
vagy kivonat-áttételt megtagadják. De csakhamar 
belátta, hogy ezzel az úgynevezett partialis állami 
anyakönyvvel nem lehet boldogulni; mert a kettős 
anyakönyvi rendszer mellett tömérdek zavarok 
és rendetlenségek keletkezhetnek, melyeknek csak 
az állampolgárok vallják kárát. A partialis anya-
könyvi rendszer nemcsak azért helytelen, mert 
félrendszabály, hanem azért is, mert kivihetetlen. 
Rátért tehát a kormány a kötelező polgári anya-
könyvek egyedül következetes elvére, kijelentvén, 
hogy az anyakönyvek vezetését államilag kine-
vezett s az államnak felelős közegekre bizza. 

Milyen módozatok szerint, minő orgánumok 
fogják vezetni a polgári anyakönyveket, arra 
vonatkozólag még nem tett nyilatkozatot a kor-
mány. E tekintetben csak találgatások és magán-
hirek járják ez ideig. Mondják, hogy a közigaz-
gatás magasabb tisztviselői, például a szolgabirák 
lesznek az anyakönyvvezetők; nem tartanok he-
lyesnek, mert szolgabiró csak a járási székhelyen 
van, anyakönyvet pedig minden községben, leg-
alább is minden nagyközségben kell vezetni. 

Mondják, hogy a községi és körorvosok bizatnak 
meg az anyakönyvek vezetésével; ez sem volna 
kivihető, mert nagyon sok község van orvos 
nélkül s az orvos foglalkozásával és kvalifikáció-
jával nem is nagyon vág össze a matrikula-veze-
tés. Most legújabban az a hir járja, hogy a pol-
gári anyakönyvezéssel első sorban az arra alkalmas 
közigazgatási közegeket fogják megbizni; a hol 
pedig ilyenek nincsenek, ott oly embereket nevez 
ki a kormány, kik erre kellő erkölcsi és értelmi 
kvalifikációval birnak, például papokat, birtoko-
sokat stb. 

Mi azt tartjuk, hogy a mai közigazgatási 
organizmus, kivált a községi, csak egyes kiváló 
egyéneiben tudna megfelelni a helyes anyakönyv-
vezetés követelményeinek. Csak ha majd életbe 
lép az állami közigazgatás, s meglesznek a kellő 
értelmi és erkölcsi kvalifikációval biró orgánumok, 
akkor lehet arra gondolni, hogy általában a köz-
igazgatási tisztviselőkre bizassék az anyakönyvek 
vezetése. Akkor is — mint Szász Károly püspök 
helyesen mondá — hosszú idő fog eltelni, mig 
az állami anyakönyvvezetés oly megbizható lesz, 
mint most az egyházi. Közel négy évtizedes papi 
és minisztériumi osztályvezetői működése alatt 
Szász Károly mindössze két olyan esetről tud, 
hogy ev. ref. lelkész a vezetésére bizott anya-
könyvbe tudatosan valótlan adatot jegyzett be. 
Még a kisebb rendetlenségek is ritkák, a mit az 
magyaráz meg, hogy az egyházi hagyomány az 
anyakönyveket különös tisztelettel veszi körül. 
Annyi bizonyos, hogy az anyakönyv a papságnál 
jó kezekben van, s nagy kérdés, hogy azok a 
modern állami közegek lesznek-e oly hivek, oly 
tiszták, oly megközelíthetlenek?! 

Az is bizonyos másfelől, hogy a polgári anya-
könyvek behozatala két oldalról is érzékenyen 
érinti a lelkészi kart. Anyagi jövedelme és erkölcsi 
tekintélye szempontjából. Az anyakönyvi kivonatok 
kiállításáért fizetett díjak elvesztéseért, a mi kivált 
nagy gyülekezetekben nagy jövedelem-csökkenést 



idéz elő, nem tudjuk, fogja-e, tudja-e majd kár-
pótolni az állam vagy egyháza a lelkészt; de azt 
biztosan tudjuk, hogy ami erkölcsi nyereséggel 
járt az anyakönyvek vezetése s az e réven való 
pasztorális érintkezés, azért az állam nem lesz 
képes kártalanítani a papságot; azt ujabb lelki-
pásztori és belmissziói intézményekkel magának 
az egyháznak kell a papság részére biztosítani. 

Mind a mellett mi még sem tudunk, nem 
akarhatunk a polgári anyakönyvek ellenzői sorába 
állani. Nem követeli az ellenzést sem hitbeli meg-
győződésünk, sem egyházpolitikai érdekünk, sem 
hazafiságunk. Hitelveink, dogmáink nem tanítják, 
hogy az anyakönyv csak egyházi lehet, vagy hogy 
polgári nem lehet. Erre nincs parancs sem a 
szentírásban, sem konfesszióinkban. Jézus Krisztus 
nem rendelt sem egyházi, sem polgári anya-
könyvet; a matrikula nem az üdvösség, hanem 
csak a jó rend kedvéért szükséges. Egyházpoli-
tikai tekintetek, ha nem tévedünk, nemcsak nem 
ellenzik, de az időt és viszonyokat tekintve, talán 
mondhatjuk, sürgetik, hogy erkölcsi támogatásunk-
kal segítségére menjünk az államnak, mely a 
halalmára féltékeny klérussal szemben csak igy 
állhat meg. Az ultramontánizmus ebben a kér-
désben is makacs ellenállásra készül, lapjaiban 
kiadta a jelszót: »E1 a polgári anvakönyvekkel«;* 
mig a szabadelvű katholikusok, sőt a főpapság 
mérsékeltebb része is elfogadhatónak tartja a köte-
lező polgári anyakönyv behozatalát. Nos, már ha 
egyébért nem, már csak azért sem kell ez intéz-
ménytől idegenkednünk, mert az ultramontánok-
nak nem kell. Századok tapasztalata megtanít-
hatott rá, hogy ami az ultra-rómaiaknak nagyon 
tetszik, az nekünk rendesen nagyon veszedelmes, 
s a mit ők nagyon elleneznek, az nekünk rendesen 
tűrhető. Minden esetben pedig szem előtt kell 
tartanunk azt, hogy protestantizmus és ultra-
montánizmus nem szoktak egy gyékényen árulni, 
nem szoktak egy hajóban evezni. A magyar 
protestántizmus sokkal hazafiasabb, hogysem közö-
nyösen nézhesse vagy épen előmozdíthassa az 
ultra-romanizmusnak állam és haza ellen törő ha-
talmi túlkapásait. 

Maradjunk meg tehát továbbra is a türel-
mes várakozásban, s ha nem lelkesedünk is a 
polgári anyakönyvekért, de ne is foglaljunk állást 
ellenök. Nem lesz az olyan rossz dolog, mint 
ellenzői feltüntetni akarják. Sőt azt merem állí-
tani, hogy sok tekintetben javára fog válni egyhá-
zunknak és szent vallásunknak. Egyik külső 
egyházi kapocs meglazulása arra fog szorítani, 

* Lásd a »Religio* f. évi 8-ik számának »E1 a polgári 
anyakönyvekkel cimü vezércikkét, mely a polgári anyakönyve-
zésről azt tartja, hogy vele »a Csáky-féle februári rendeletet akar-
ják végrehajtani.® Sz. F. 

hogy a belső, a lelki kapcsokat, erősítsük egyhá-
zunk és hiveink között. Rávezet arra, hogy az 
elveszített jogi eszközök és fegyverek helyett er-
kölcsi és evangéliumi erőkkel dolgozzunk Isten 
országában. Meg fogja értetni a most még maka-
csokkal és indolensekkel is, hogy az egyházban 
a hitéleti vagy valláserkölcsi erők és tevékenység 
ápolása fontosabb, életbevágóbb, apostoliasabb 
munka, mint az anyakönyvi kivonatok és meg-
keresések bürokratikus munkája. Visszaad igazi 
lelkipásztori hivatásunknak, melytől a modern 
irka-firkákkal elhalmozott »lelkészi hivatal« ugyan-
csak sokszor és sok helyen elvont. 

Polgári anyakönyvezés, eshetőleg szabad vallás-
gyakorlat és polgári házasság : nekem ugy tetszik, 
hogy ezek lesznek azok a — meglehet keserű, 
de hatásos — gyógyszerek, melyek által evan-
géliumi egyházi életre éiesztetünk. A külföldi pro-
testántizmus életpéldájából mi legalább ezt tanul-
tuk; már pedig mi is az evangélium hajtása 
vagyunk s ami a külföldi protestantizmust hatal-
mas erőre juttatta, minket sem satnyíthat el. Igy 
jutunk, igy fejlődünk ki lassanként ebből a para-
grafusos, bürokráciás s örökösen csak adminisz-
tráló egyházból hitben és szeretetben munkás élő 
egyházzá, valódi hitközösséggé. Sz. F. 

Az apostoli királyi jogok és a pápa. 
III. 

Különösen fontos és aktuális 0 felségének az u. n. 
katholikus alapok és alapítványokra való legfelsőbb fel-
ügyeleti joga. Ez csak kisebb részben az apostoli cim 
kifolyása, mert hisz ez alapítványok nagyobb része az 
államtól s a királyoktól származik , már pedig az csak 
nyilván önként értetik, hogy ha valaki valamit bizonyos 
célra ajándékoz, akkor annak kezelésére s fölhasználására 
felügyelhet. Ámde a királyok ez alapítványokat nem is 
mint magánszemélyek, saját javaikból eszközölték, hanem 
a nemzet közvagyonából, mint uralkodók, mint az állam 
képviselői; s ama legfelsőbb felügyeleti jogot is az egész 
állam nevében gyakorolja a Felség, mint a végrehajtó 
hatalom egy részét, mely az 1791 : XII. törvénycikk 
szerint őt illeti, de az 1848: III. törvénycikk értelmében 
a felelős minisztérium utján gyakorlandó. 

Hogy ez mennyire az állami felségjognak kifolyása, 
s mennyire megilletné Ő felségét még azon esetben is, 
ha azok az alapok s alapítványok nem túlnyomó rész-
ben állami eredetűek volnának s kizárólagos katholikus 
jellegük minden kétségen felül állna, amint nem áll: 
»bizonyítja ama körülmény, hogy a király s alkotmányos 
kormánya a legfőbb felügyeleti, s ellenőrzési jogot még 
az egyáltalán nem állami eredetű, hanem a hivek áldozat-
készségére visszavezethető protestáns alapítványok fölött is 
gyakorolja«. Hogy ez a jogkör a katholikus egyház tény-



leges élvezetében levő alapok s alapítványokra nézve 
sokkal kiterjedtebb, s nemcsak negatív ellenőrzésben, 
hanem pozitív intézkedésben is nyilvánul, ez magyarázatát 
amaz alapok származásában s természetében találja. 

Ép azért merőben jogtalan azok törekvése, kik a 
kérdéses alapokat az országgyűlés ellenőrzése, a felelős 
kormány kezelése alól ki akarják vonni. Ez az alkotmány 
világos megsértése volna. 

Hogy mily mértékben éltek királyaink mindenha eme 
joggal, bizonyítja, hogy Mária Terézia a földvári, pécs-
váradi s szegszárdi apátságokat a magyar tudományos 
egyetem alapjaiba kebelezte; bizonyítják II. József amaz 
intézkedései, melyekkel a felesleges zárdákat eltörülte, s 
javaikból a vallásalapot dotálta; bizonyítják a Hármas-
könyv I. r. 10. cime, az 1548: XII. és az 1550: XII. t.-cikk. 
mely szerint az elpusztult egyházak, káptalanok s konventek 
jövedelme iskolák felállítására és tudós férfiak ellátására 
fordíttassék; hogy a megürült egyházi javak jövedelmei 
a királyi kincstárt, illetőleg most a vallásalapot illetik; 
a királyi fiskus öröklési joga a római katholikus papi 
személyek után, ugy hogy a főpapok még végrendeleteket 
is csak a királyi felség jóváhagyásával tehetnek. Az 1723. 
évi LXX. t.-c. igy szól: »Bármely kegyes alapítványok fel-
ügyeletét és annak számadatok melletti megvizsgálását... 
Ő szent Felsége legfőbb hatalma s apostoli tisztéhez 
képes t . . . magának kegyelmesen fentartotta. És a királyi 
helytartó tanács kebeléből némelyeket kirendelt, kik a 
fentebbiekre egyedüli s különös gondot fordítsanak. Pauler 
Tivadar akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
képviselőház 1871. évi ápril 22-iki ülésén maga hivatkozott 
arra, hogy Mária Terézia 1773-ban a jezsuita-rendet 
eltörlő pápai rendelkezések ama részéhez, mely e szerzet 
vagyonáról intézkedik s Róma számára vindikálja, a 
királyi tetszvényt nem adta meg. Természetesen, ez a leg-
főbb királyi jog, mely az itt hivatolt törvény nyilatkozata 
szerint ép oly mértékben ered a legfőbb felügyeleti felség-
jogtól, mint az apostoli cim kiváltságából, manapság a 
felelős kormányzat s parlamenti rendszer természetének 
megfelelőleg gvakorlandó. 

A fentebbi fejtegetésekből minden elfogulatlan ember 
előtt világos, hogy a magyar királyt a honi római kath. 
egyház körül megillető jogok, melyek együttvéve királyi 
főkegyúri jog név alatt foglaltatnak össze, nagyobb rész-
ben az állani közjogából fakadnak, a magyar királyt, 
mint ilyet illetik az állameszme természetes kifolyásai; 
tehát már ennélfogva is a felségjogok sorába tartoznak s 
róluk, mint souverén államiság alkotó részeiről semmi 
külső, világi vagy egyházi hatalom nem intézkedhetik; e 
jogok kisebb része a pápa által adott apostoli kiváltság 
folyománya; azonban ez az apostoli cim sem vonható 
vissza a pápa által egyoldalulag, mert a magyar királyok 
s nemzet számtalan, a katholikus egyház irányában hozott 
áldozatainak viszonzását képezik, s mindaddig, mig a 
római katholikus egyház ez előnyökről s javadalmakról 
le nem mond, a moralitás és a jogosság legelemibb 
követelményeinek arculcsapása nélkül sem az apostoli 

királyi cim, sem az itt előszámlált jogok megsemmisíté-
sére nem gondolhat. 

A népek ma már nem gyermekek, hogy Péter állító-
lagos örököse, mint kegyetlen atya uralkodjék fölöttük, 
s szeszélye, hatalmi vágya s nagyon is földi célokat ker-
gető politikai törekvései szerint virgácsolja őket, azok pedig 
megcsókolják a büntető kezet s a felettük suhogó vessző-
csomót. 

I)r. Bartha Béla. 

ISKOLAÜGY. 
Közép- és főiskolai tanügyünk a zsinaton 

és zsinat után. 
Zsinatunk 1892. december 6-án befejezte tanács-

kozásait. És ha törvényeink Ő felsége királyunk szentesí-
tését megnyerik : a zsinati atyáknak legfölebb a szentesített 
törvények kihirdetése végett kell még egyszer Budapestre 
feltörekedniük és egyházunk alkotmánya legalább egy év-
tizedre meg lesz állapítva. 

Nem céljuk e soroknak, bármily tanulságos lehetne 
is az különben, hogy zsinatunk egész folyamára, tanács-
kozására, külső és belső arculatára akárcsak röviden is 
visszatekintsen; de egy általános, tisztán egyéni megjegy-
zés mégis önkényt tolulván tollam alá, legyen szabad 
azt, mielőtt tárgyamra tüzetesen áttérnék, röviden érin-
tenem. 

Zsinatunk tanácskozásai egy komor háttért mutat-
nak, a mely a két előző ülésszak tárgyalásai alkalmával 
is fel-feltünedezett, de talán egyszer sem oly szembetűnően, 
mint a »Köznevelésről és Közoktatásról* szóló javaslat 
tárgyalásánál. Értem e komor háttér alatt azt a szomorú 
benyomást, hogy eltekintve egy pár talán kelleténél is 
erőteljesebb vitát keltett kérdéstől (erdélyi zsinati képviselők 
választása, a nagyobb népességű egyházak szavazata, kon-
venti képviselők választása stb. stb.) egész működésünket 
bizonyos bágyadt bátortalanság. §-ok formáihoz való tapa-
dás, óvatos tartózkodás, általában kimért megkötöttség 
jellemzi. Ellenben annál ritkábbak voltak az ujabb, meré-
szebb és egyszersmind termékenyítőbb gondolatok, még 
inkább az ilynemű alkotások. Mintha szegénységünk, erőtlen-
ségünk és önelhagyatottságunk nyűgöző tudata nyoma-
kodott volna a lelkekre; mintha annyi országos törvényen 
alapuló jogaink érzete kihalt volna a szivekből, avagy 
mélyen eltemetve szenderegne ott. No annak a közmondá-
sos kálvinista keménynyakvságnah épen nem mutattuk 
távoli jelét sem, holott az ellentáborban, és egyáltalában 
nem általunk, fölvetett és egyházi életünket, százados 
jogainkat alapjában érdeklő egyházpolitikai kérdések mint-
egy felhívtak volna az önérzetes szóra, álláspontunk hatá-
rozott körvonalozására. Opportunus bölcseséggel elhallgat-
tuk vagy átsiklottunk minden ilyen félén. 

De mondottam : általános megjegyzések tétele, kü-
lönben is eső után köpönyeg volna, nincs akaratomban; 
csak zsinatunk utolsó ciklusának egyik legfőbb tárgyára: 
ev. reform, gimnáziumi és részben főiskolai tanügyünket 
illető tanácskozásaira óhajtók az alábbiakban visszapil-
lantani. 

Első, a konvent készítette »Köznevelési és Közok-
tatási szervezetiünk, szintén a lényegbe mélyen be nem 
hatolva, de mégis jóval bővebben részletezve, foglalko-



zott egyetemes tanügyünkkel. Ez a javaslat sem volt, a 
helyzet szerint nem is lehetett, eredeti, saját utón járó. 
Azt az autonom szabadkezet, a melyet a békekötések, 
különösebben pedig az 1790— 91-ik évi XXVI. t.-c. elég 
szépen biztosítottak a magyar protestáns egyháznak, gimná-
ziumainkra nézve erősen megkötötte az 1883-ik évi 
XXX. t.-cikk. 

Nem ide tartozik annak mérlegelése: mennyiben 
volt üdvös e törvény egyházi tanügyünkre, avagy nem 
lehetett volna-e ezen kérdésnek más megoldása is? Be-
végzett ténynyel állunk szemben. Előttem bizonyos, hogy 
a mennyiben az 1883: XXX. t.-c. föltétlen kötelezettség-
gel apróra megszabja a gimnázium tananyagát, megha-
tározza a tanítás által elérendő célt, szorosan megálla-
pítja a tanerők számát és képesítési minőségét, szorosabbra 
vonja az állami felügyelet korlátait stb.; elismerem, hogv 
mind ehhez korunk felfogása, országos helyzetünk és a 
dolog természete szerint is az államnak teljes joga volt; 
és hogy intézkedései által felekezeti tanügyünkön kellően 
alig méltányolható sokat lendített, de az is alig kétségbe 
vonható dolog, hogy zzóía a szó sajátképi értelmében 
vehető ev. ref. tanügyi politikáról beszélnünk többé alig 
lehet. »Elmúlt az örökre, ne zengjük« mondja a költő. 

Ennek tudata meg is látszott zsinatunk tárgyalásain. 
Ugyanis, midőn a zsinat március 29-iki ülésén a »Köz-
nevelési és Közoktatási szervezet« tárgyalását meg akarta 
kezdeni, egyenesen maga az elnök, Tisza Kálmán azt a 
kérdést veti fel: Csak általánosságban, a főbb és netalán 
sürgősebb elvi kérdéseket kívánja-e a zsinat e téren meg-
állapítani, avagy belebocsátkozik a nagy terjedelmű szer-
vezet részletes tárgyalásába? Bészéről figyelmeztetésül 
előadja, hogy a szóban forgó szervezet sok olyat foglal 
magában, a mi a dolog természete szerint az idevágó 
országos törvények intézkedéseinek ismétlése; továbbá 
kötelezettség arra nézve, hogyha e tekintetben az orszá-
gos törvény által később netalán változtatások tétetnének: 
azoknak engedelmeskednünk kell. Az eléggé részletes vita 
után a zsinat abban állapodott meg, hogy a »Köznevelési 
és Közoktatási szervezet« alapján mindenek előtt azon 
nagyobb fontosságú elvi kérdéseket állapítja meg. a melyek-
nek míg köznevelési és közoktatási életünket át kell bat-
niok. addig az országos törvény által is változás alá nem 
eshetnek. Megbízta tehát a zsinat az iskolai bizottságot, 
hogy a következő napi ülésre tüzetesen jelölje meg: melyek 
volnának azok a megállapítandó főelvek és esetleg rész-
letek, melyek azok a szempontok, a melyeknek vezér-
fonalán felekezetünk tanügyi kérdései az országos törvény 
korlátai között a legüdvösebben megoldhatók? 

Az iskolai bizottság meg is felelt megbízatásának: 
március 30-adikára már beterjesztette javaslatát. A bizott-
ság e munkálatában öt kérdést állít fel a zsinat előtt, 
mint olyanokat, a melyeknek megoldása lehet irányadó 
a köznevelésünk és közoktatásunk szolgálatában alkotandó 
törvényekre nézve. 

Az öt kérdés lényegét a rájok hozott határozatok 
magokban foglalván, mint abból az időből különben is 
többé-kevésbé ösmerteket, e helyen ismételnem messze 
vezetne. Legyen elég annak jelzése, hogy az iskolai bizott-
ság kérdései alapján, eléggé részletező vita után. elhatá-
rozza a zsinat, hogv a »Köznevelés és Közoktatás« terén 
nem elégedvén meg az általános elvi kérdések felállításá-
val, királyi szentesítés alá bocsátandó törvényt akar 
alkotni. És mivel e célra a konvent! javaslatot a rész-
letes tárgyalás alapjául célszerűnek nem találja: arra 
utalja az iskolai bizottságot, hogy a konventi javaslatból 
a bizottság által tüzetesen megjelölt §-ok alapján, azokat 
módosítva, esetleges hézagaikat kitöltve, a jövő ülésszak 

kezdetére oly munkálatot szerkeszszen. a melyből mind-
azon részletek kihagyassanak, a melyek az illető országos 
törvényben bent foglalvák; ellenben azon autonom jogok 
nyerjenek benne határozott kifejezést, a melyeknek gyakor-
lásában az állami törvényhozás iskolaügyi önkormányza-
tunkat szükségesképen érintetlenül hagyta és fogja hagyni 
jövőben is. 

Az iskolai bizottság, tudvalevőleg Sárospatakon, uta-
sítása értelmében megkészítette javaslatát, a melyet aztán 
a zsinat utolsó ülésszaka le is tárgyalt. E javaslat a meg-
szabott határok közt természetesen felölelte egyházi ne-
velésünk és közoktatásunk egész mezejét; én azonban 
ez úttal mellőzöm az elemi tanügyre s az azzal kapcso-
latos intézetekre vonatkozó részletes, és csak a gimná-
ziumi és némi részben főiskolai tanügyünket érdeklő ágát 
érintem és ahhoz fűzöm észrevételeimet. 

Futó Mihály. 

N é p o k t a t á s u n k á l l apo ta . 
A miniszter XXI. Jelentése szerint 

IV. Iskolák, tanítók s tanítóképzők. 
Magyarország 12.684 polgári községe közül: 

a) helyben tartott egy vagy több iskolát 10.657 község. 
b) más község iskolájához csatlakozott . 1.784 » 
c) teljesen iskolátlan volt 243 » 

Ez adatokra vonatkozólag a közoktatási miniszter-
nek nem igen van reménye a leverő viszonyok teteme-
sebb javítására. Azt mondja, hogy mintegy kétezer egy 
tanítós uj iskola szervezése és fentartása kívántatnék 
arra. hogy valamennyi községünkben helyben oktattassa-
nak a tanköteles gyermekek. Erre azonban legalább 
egy millió forintnyi állandó és közel négy millió forintnyi 
átmeneti költség szükségeltetnék az állampénztár részéről. 
Azonban a legnagyobb áldozatkészség mellett is az a 
kérdés merülne fel, vájjon a 20—25 tankötelessel biró 
974 községben birna-e kellő jogosultsággal a nagy teher ? 
És még ezzel sem biztosíttatnék a vándorló családok 
gyermekeinek iskoláztatása 

Az összes 16.870 népiskola közül fokozat szerint 
volt 1890/9 l-ben: 

elemi népiskola 16.619 
felső népiskola 61 
polgári iskola 173 
felsőbb leányiskola 17 
Egy év alatt az elemi iskolák száma 60-nal, a 

polgári iskoláké 9-cel növekedett; ellenben átalakulás 
következtében apadt a felső népiskolák száma 3-mal, a 
felső leányiskoláké 1-gyel. Jelleg szerint az összes 16.870 
népiskola következőleg oszlott meg: állami 812, községi 
1934, róm. katholikus 5471, gör. katholikus 2166, gör. 
keleti 1823, ev. református 2388, ág. hitv. evangélikus 1430. 
unitárius 48, izraelita 578, magán 171. társulati 49. Az 
előző évi adatokhoz képest növekedés van az állami, 
róm. katholikus. gör. keleti, ev. református, unitárius, 
izraelita és társulati iskolák számában; ellenben némi 
apadás a községi, gör. katholikus, ág. hitv. evangélikus 
és társulati iskolák számában. 



A 16.870 iskola összesen 25.228 tanteremmel ren-
delkezett a mindennapi iskolába járó tanulók számára; 
tehát átlag ugy, mint az előző évben egy-egy teremre 
64 tanuló esett, a mely kedvező szám azonban tényleg 
olyképen módosul, hogy az egy tanteremben oktatott 
tanulók száma 10—250 között váltakozott. 

A magyar nyelv tekintetében az elemi oktatás még 
teljesen ki nem elégítő ugyan, de örvendetes az egy év 
alatt tett haladás is. Előző évben (1890) nem magyar 
ajkú iskola volt 7811, a legutóbbi Jelentés szerint pedig 
csak 6928, holott egészben véve az iskolák száma növe-
kedett. 1890-ben e nem magyar ajkú iskolák 4%-jában 
sikerrel oktatták a magyar nyelvet, most pedig az iskolák 
65°/0-a mutat fel kielégítő sikert. 

Tanítók. Az összes eddig említett népiskolákban 
25.133 tanító működött, tehát 225-tel több, mint az előző 
1890-ik évben. Mindemellett azonban a miniszter azt 
kénytelen megállapítani, hogy az üresen maradt tanítói 
állomások száma 309, eszerint 99-cel több, mint 1890-ben. 
Az összes tanítók közt 22.133 ( = 88%) birt oklevéllel 
oklevél nélkül pedig 3000 ( = 12%) működött. Legtöbb 
nem okleveles volt a római ( l l ' 2 % ) é s görög katholiku-
soknál (28 6%), a görög keletieknél (24'6%), ev. refor-
máltaknál (13'8%) és ág. evangélikusoknál (125%). E 
helyütt a miniszteri Jelentés számos nem okleveles pap-
tanítót, összesen 548-at említ, kik mindegyik jellegű nép-
iskolában működnek, aránylag legtöbben az ev. reformált 
és görög keletiek iskoláiban. Az összes tanítók közt 
21.695 férfi, 3438 nőtanító volt. A magyar nyelvet teljes 
oktatóképességgel bírta 23.513 tanító. A 25.133 tanító és 
891 óvó közül 1891-ig 17.272-en vétettek fel az orszá-
gos nyugdíjintézetbe. Az 1891. év folyamában 4646 nyug-
díjas számára 314.589 frt 27 kr. fizettetett ki. 

A tanítóképzést is egynémely intézkedésekkel ellen-
őrizni, elősegíteni, s javítani igyekezett a közoktatási mi-
niszter. Az igazgatók évi jelentéseiből hü képet kiván 
szerezni; elrendelte, hogy »szakférfiak látogassák és vizs-
gálják meg* a tanító- s tanítóképző intézeteket; az állami 
intézeteknek gondos kötelességgé tette azt, hogy a tanító-
jelöltek az egyházi énekben, zenékben és a kántori teen-
dőkben is gyakoroltassanak és ezzel kántortanítói állo-
mások elfoglalására is képesíttessenek; gondoskodott arról, 
hogy egynémely állami tanítóképző intézet célszerűbb 
épületbe helyeztessék, illetőleg internátussal köttessék ösz-
sze; óhajtja a miniszter azt is, hogy a tanítóképzők 
növendékei a tűzoltásban is oktatást, gyakorlatot nyerje-
nek stb. Természetes, hogy mind ezen gondoskodás leg-
inkább az állami intézetekre irányul, a hová a fentar-
tásra szükséges állami költség is áramlik. Sok tekintetben 
irigylendők az állami tanítóképző intézetek; felügyelet 
mellett pénzök is van elég, s ennélfogva szervezet, beren-
dezés és tanerők tekintetében sem indíttatnak panaszra. 
A felekezetiek sincsenek felügyelet híjával, a közoktatási 
kormánytól is ellenőriztetnek, esetleg szemrehányásokban 
részesíttetnek. de nagy részök anyagi szegénységgel küzd 
s várja a jobb jövőt. Egy dolog nem irigylendő az állami 

tanítóképző intézetektől, a mi idővel — vajha e félel-
memben csalódnám — tanügyünk veszélyeztetője lesz, 
t. i. az, hogy a felszaporított gazdasági s ipari stb. okta-
tás mellett a leglényegesebb lélek- s módszertani képzés 
és képzettség hanyatlani fog. talán csak extraktszerü 
sablonos utasításokkal helyettesíttetik. Egynémely jelek 
eléggé okadatolják az ilyen félelmet, sőt az a gondolatot 
idézhetik fel, hogy a kántorképzést sem ártana elkülöní-
teni a tanítóképzéstől. 

A miniszteri Jelentés szerint »kelleténél nagyobb a 
felekezeti tanítóképezdék száma, és egyesek oly csekély 
népességüek. hogy fentartásuk alig látszik indokoltnak*. 
E megjegyzés teljesen jogosuit annyiban, amennyiben a fele-
kezeti intézetek egy része nem rendelkezik elegendő jöve-
delemmel ; kettőnek egyesítésével s egyesült áldozatkész-
séggel jobban lehetne megoldani a tanítóképzés feladatát. 
Csak azt ne tegye a Jelentés, hogy pusztán a növendékek 
számával okadatolja a felekezeti tanítóképző intézetek fen-
maradását vagy beszüntetését. Igen sikamlós ut ez a mai 
viszonyok közt! A tanítói pálya nem igen bir vonzó erő-
vel ; a csalogatás fogásokkal történik: kedvezmények, 
jótétemények osztogatásával a tanítóképző tanulmányok 
folyama közben. Ahol többet osztanak, oda bizonyára 
több növendék törekszik. E tekintetben jellemző eset 
egyebek közt az, hogy az 1892. évi augusztus havában 
két növendék egyszerre két tanítóképző intézetbe folyamo-
dott felvételért, állami és felekezeti intézetbe. Felekezeti 
részrehajlás és elfogultság nélkül várták, hol Ígérnek s 
hol adnak többet. Es beálltak az állámi tanítóképző 
intézetbe azzal a nyilt magyarázattal, hogy itt néhány 
forinttal nagyobb jótéteményt kapnak. Tehát egyik ördög 
a felekezeti tanítóképző intézetek szegénysége; melylyel 
szemben az a kényszerhelyzet áll, hogy tanítóhiány van, 
hogy az állami intézetek kedvező anyagi körülnényeik 
mellett sem elégítik ki a tanító-szükségletet, és hogy a 
felekezetek már ez oknál fogva is, de meg felekezeti érde-
keik minél kedvezőbb kielégítése végett joggal fáradnak 
a tanítóképzésen. Másik ördög pedig, mely ellen az állami 
intézetek sincsenek biztosítva: a népiskolák szegénysége és az 
iskolák támogatására hivatott társadalmi körök szegénysége. 

Az 1890/91. iskolai évben, 71 tanítóképző intézet 
állott fenn, eszerint — miután a pápai megszűnt — egy-
gyel kevesebb, mint az előző évben. Azonban a minisz-
teri Jelentés azt a megjegyzést teszi, hogy az ág. hitv. 
evangélikusoktól fentartott némely intézetek inkább theo-
logus képzők levén, mások pedig csak főgimnáziumi tan-
terv alapján állván, »szigorúan véve nem tekinthetők 
tanítóképezdéknek.« 

Jelleg szerint a 71 tanítóképző közt volt: állami 
25 (férfiak számára 18, nők számára 7), római kath. 24 
férfiaké 14, nőké 10), gör. kath. 4 (férfiaké), gör. keleti 4 
(a zombori férfi s nő), ev. ref. 3 (férfi), ágost. h. ev. 10 
(férfi), izraelita 1 (férfi). Mindezeknek túlnyomó része 
elemi népiskolai tanítókat képzett és csak három (a buda-
pesti állami kettő, és a kalocsai róm. kath.) foglalkozott 
polgári iskolai tanítóképzéssel. 



Az összes tanítóképző intézetekben 685 tanár és 
szakoktató működött: mint rendes 346, segédtanár 83, 
más intézetből alkalmazott óradíjas 139, hitoktató 117. 
Az 1890/91. iskolai év elején összesen 4535 növendék irat-
kozott be a tanítóképző intézetekbe (3117 fiu. 1418 leány) 
az iskolai évet azonban már csak 4142 növendék fejezte 
be, tehát évközben 393 lépett ki. íme itt van: az állami 
tanítóképző intézetekből történt nagyszámú kilépést azzal 
értelmezi a Jelentés, hogy az állami segélyezés megszorít-
tatott, quod demonstratum erat,! Ennél különösebb a Jelen-
tésnek az a kimutatása, hogy az 1890/91. évben nagy-
számú pálya-megszakítás fordult elő a tanítóképzői utolsó 
tanfolyamban... . ? És nemcsak különös, de egyszersmind 
leverő ez a jelenség, annyiban is, mert az utolsó tan-
folyambeli növendékek tanulmányaiknak és lelkesedésök-
nek (?) már célpontjánál vannak és megkezdhetik a nemzet 
napszámosainak magasztos munkáját, melyet valószínűleg 
többre becsültek mint Írnoki, vasúti, postamesteri stb. 
foglalkozást (?). 

Az 1890/91. iskolai év végén 67 tanítóképző intézet 
tartott tanítóképesítő vizsgálatokat és 1154 oklevelet adott 
ki ; tehát 172 oklevéllel kevesebbet, mint az előző évben, 
melyet annak idején a miniszteri Jelentés képesítés tekin-
tetében rendkívül kedvezőnek, termékenynek mondott volt. 
E 1154 oklevél közül 600 oly növendéknek adatott, kik 
épen végezték a tanítóképzői tanfolyamokat, 400 pedig 
olyanoknak, kik a tanfolyamok végzése után gyakorlatban 
töltöttek egy-két évet, és végre 154 oklevél magánkészült-
ség alapján megvizsgált jelölteknek jutott. Az utóbbi két 
csoportba (400. 154) számított oklevelek nagyobbrészt 
felekezeti tanítóképző intézetekben adattak ki. 

Fabriczy János. 

T Á R C Z A. 

Egyesületünk programmja. 
Felolvastatott a »Református ifjúsági egyesület* január t6-án tartott 

estélyen. 

I. 
Mindenek előtt kijelentem, hogy nem valami rend-

szeres munkát akarok felolvasni. Ne várjon tehát tőlem 
senki alapos, tudós értekezést, szép, ékes beosztással, 
idegen műszavakkal vagy unalmas és hosszadalmas fejte-
getésekkel. Egyesütetet alapítottunk, melyben evangéliumi 
alapon ifjú emberek s olyanok, a kik. ha fejőkön ősz 
vagy tél van is, de sziveikben még tavasz virul, a. vallás-
erkölcsi élet előmozdítására igyekeznek. Látnivaló, hogy 
ilyen egyesület előtt járatlanok az utak a magyar hazában. 
Előttünk bizonyos homály áll. A kérdések egész serege, 
hogy ugyan miként véljük a komoly célokat megvalósítani 
s egyúttal a pesgő vérű fiatalságot is megnyerni? Miként 
hiszszük elérhetőnek azt is, hogy az evangéliomi élet-
bizonyos fellendülést vegyen, de a mi a magyaros termé-

szetességünk káros hatásoknak ki ne legyen téve? E 
kérdésekre én e pillanatban mindent kimerítő s mindenkit 
kielégítő feleletet nem adhatok. Célom csak az lehet, 
hogy néhány magasztos eszmét most a tulajdonképeni 
egyesületi tevékenység kezdetén feltüntessek, ezekkel némi 
világot vessek a jövőre s oszlassam, legalább némileg a 
homályt, a melytől talán sokan még azok közül is tarta-
nak egy kicsit, a kik az egyesület tagjai lettek már. Hát 
még azok, a kik egyesületünk igazi céljait nem ismerve 
vagy nem méltányolva, gúnyolódnak vagy kétkednek?! 

Azonban bizonyos, hogy a kétkedők és a gúnyoló-
dok szégyenülnek meg, nem mi. Mert mi boldogulásunkat 
nem száraz alapszabályoktól várjuk, hanem ama magasabb 
erőktől, melyek az egyesület tagjaiban működtek, mielőtt 
egyesületünk mint ilyen tényleg megalakult. Ifjú emberek 
vagy olyanok, a kik az ifjúság igazi javát szivökön hord-
ták, évekkel ezelőtt gyűléseztek, beszélgettek, gondolkoztak, 
sőt buzgó imákat küldtek fél az egek Urához, hogy az 
ifjúság komolyabb tagjait oly munkára egyesítsék, a mely 
az ifjú ember nemes hevének kellő tápot ád s mig örömeit 
megnemesíti, addig jellemét megacélozza. Oh, mily gyakran 
fordul elő, hogy a kiket e törekvések mozgattak, az össze-
jövetelek alkalmával alig voltak öten-hatan, de azért nem 
csüggedtek el, mert jelszavuk az volt: Erős várunk nekünk 
az Isten. Sőt mikor már körülbelől 10 éve, megtették a 
lépéseket arra nézve, hogy a mienkhez hasonló egyesület 
jöjjön létre s legszentebb célok felé igyekezetökben a leg-
alaptalanabb feltevések legvőzhetlen akadályokat gördítet-
tek utjokba: akkor sem estek kétségbe. Vártak türelemmel. 
Vártak jobb időket. Foglalkoztatták az ifjú embereket, 
a kik az evangéliomi eszmék iránt érdeklődtek. Meg-
figyeltek minden jelenséget, s ha komolyabb mozgalmat 
észleltek az ifjak között, azonnal megragadták az alkal-
mat, hogy a lelkesedésnek helyes irányt adjanak. S mikor 
ma már elmondhatjuk, hogy az idők teljessége elkövet-
kezett. akkor valóban sok tekintetben szükséges annak a 
hangsúlyozása, hogy a mi egyesületünknek jóformán 
10 éves története van. 

Az a körülmény, hogy a budepesti ref. egyház ke-
belében már réges-régen foglalkoznak egy, a valláserkölcsi 
célokat megvalósítani törekvő ifjúsági egyesület eszméjével, 
már magában véve is elég bizonyíték arra nézve, hogy 
a mi ifjúsági egyésületünk nem ellenakció azok törekvé-
sével szemben, a kik ma már az ifjúságot is igyekeznek, 
amint tiz évvel ezelőtt nem is merték volna, a lelki szolga-
ság igájába hajtani s lelkesedésöket, ifjúi buzgólkodásukat 
mennyeinek nevezett, de valósággal nagyon is földi érde-
kek kedvéért kiaknázni. Mi nem azért alapítottuk a refor-
mátus ifjúsági egyesületet, hogy gyűlöletre tanítsuk az 
ifjakat azok iránt, a kik nem reformátusok. Mi nem azért 
tűztünk ki célul valláserkölcsi célokat, hogy hazánk fejlő-
désével ellentétbe hozzunk akárkit is, s a lelkeket a vallás 
nevében sötétséggel vegyük körül. Mi nem elzárkózottsá-
got akarunk, s távol van tőlünk oly módon ápolni a vallás 
erkölcsi életet, hogy a mivelődés más tényezőit bár ki is 
közülünk kicsinyelje. Mi kétségkívül első sorban a refor-



mátus ifjakra vagyunk tekintettel, épugy, mint honfiak a 
magyarok boldogulásán fáradozunk első sorban, nem a 
chinaiakén. De amint meg vagyunk győződve, hogy a ma-
gyar nép erősebb és jobbátétele csak használ az emberi-
ségnek, ugy másfelől tisztában vagyunk azzal is, hogy az 
egész magyar ifjúságnak javát munkáljuk, ha a református 
ifjaknak minél több alkalmat nyujtunk arra. hogy az élet 
magasztos feladatainak megvalósítására sok jóravaló erkölcsi 
energiát vegyenek magokba, s hogy az evangéliomból, az 
igaz világosság, szabadság és igazság e tengeréből merítve, 
képesek legyenek a közélet különböző pontjain az egész 
nemzeti tevékenységre áldásosán kiható működést kifej-
teni. Mig tehát igy a mi felekezetünkhöz tartozó ifjak 
lelki javát tartjuk első sorban szem előtt, egyoldalú és 
gyűlöletes felekezetieskedést nem fogunk űzni soha. Ne-
künk lehetnek ellenségeink, de mi nem viseltetünk ellenséges 
indulattal senki iránt. Minket bánthatnak, mi segíteni aka-
runk mindenkinek, akinek csak tudunk. Mert az az alap, 
a melyen mi állunk, Istennek a .Jézusban kinyilvánított 
szeretete, olyan alap. a melyen következetesen nem lehet 
építeni mást. mint a mi annak is javára szolgál, a ki arra 
az alapra rá nem áll. Mert azok az evangéliomi igazsá-
gok, a melyek minket lelkesítenek, voltaképen az igazi 
forrásai mind ama fenséges eszméknek, a melyek azokat 
éltetik, a kik az emberiség javát kisebb-nagyobb ered-
ménynyel munkálják. És a budapesti ref. egyházban, mely 
erkölcsi támogatásával védő szárnyait terjeszti felénk, 
ujabban fellendült evangéliomi tevékenység is nevezetes 
biztosíték arra nézve, hogy mi jó szellemben fogunk mű-
ködni, s hogy mi nem ártani akarunk másoknak, hanem 
inkább, a mennyiben lehetséges, közölni akarjuk egyebek-
kel is amaz életadó javakat, a melyek nekünk már sok 
örömöt szereztek, s egy szebb jövővel biztatnak. 

De hát mily eszközökkel igyekezzünk megvalósítani 
fenséges céljainkat?! Mily eszközökkel munkáljuk első 
sorban a református ifjak igaz javát s azután másokét 
is ?! Eszközeink méltók a célokhoz, melyeket magunk elé 
kitűztünk. Céljaink dicsők, fenségesek. Eszközeink is ilyenek 
s nem szorulnak arra, hogy a cél szentesítse őket. »De 
talán — hallom sokaknak aggodalmát — eszközeink rész-
ben talán nagyon is magasztosak, ugy hogy például, 
a »Szent írás, különösen az újszövetség olvasása*, tehát 
alapszabályaink szerint a legelső eszköz, majd sokakat 
elriaszt s arra a megjegyzésre indít: »Nem való az ifjú 
embernek; legfelebb a theologusoknak.« Hát én erre a 
mondásra nem kezdek el hosszasan argumentálni az egész 
biblia mellett. Azt sem mondom el, hogy Sárospatakon 
láttam én egy nagy, szép bibliát s abban egy ember 
kezeirását. ilyformán: »Eddig, meg eddig olvastam el 
ekkor meg ekkor reggeli 7 óráig*. A ki pedig ezt irta, 
az pap se' volt, de még csak angol ember se' volt, hanem 
magyar fejedelem volt. De, mondom, én mind nem beszé-
lek arról, hogy volt egy idő, amikor a világi urak közt 
arról lehetett megismerni, hogy melyik a protestáns, me-
lyik a pápista, hogy a protestáns világi urak mind olvas-
ták a bibliát. Hanem csak egy mondást veszek ki abból 

a titokteljes nagy könyvből: »Mit. használ valakinek, ha 
mind e világot megnyeri is, lelkén pedig kárt vall ?« Hát 
ez a mondás csak a theologosoknak való ? Mi ez a mon-
dás egyéb, mint annak a hangoztatása, hogy az emberi 
léleknek minden egyéb dolgok felett nagy becse van? És 
mikor és ki hirdette ezt a fenséges igazságot? Akkor, 
amikor a zsidók megvetették a pogányokat, amikor a leg-
kiválóbb pogány bölcsek az asszonyokat csak ugy tekin-
tették, mint eszközöket az állam céljai megvalósítására, 
a kiket ide-oda lehet dobálni, mint a portékát. Akkor, 
mikor ugyan ezek a bölcsek a rabszolgát és a barbárt 
nem tartották érdemesnek arra, hogy nevelésben része-
süljön, s amikor az egyénnek önmagában véve nem volt 
semmi értéke, hanem csak a gazdag és. az eszélyes birt 
jelentőséggel vagy pedig a tömeg. Tehát nyomorult, önző, 
törpe korban, amikor az okosak csak dicsőségre vagy 
gazdagságra, az asszonyok csak kéjre, a nép csak koncra 
várt, amikor a régi vallások közül egyik nevetség tárgya 
lett, a másik, a zsidó pedig tehetetlenné, akkor valaki azt 
az igazságot hirdeti, hogy a szegény, nyomorult, bűnös nő 
lelkének s a megvetett vámszedő lelkének egyenként, 
külön-külön, önmagában véve több értéke van, mint a 
világ minden ragyogásának. 

És e gyarló, e nem is kimerítő magyarázat után is, 
kérdem Önöktől, nem kezd-e már is természetes lenni 
mindaz, a mit Önök valaha gyermekkorukban a mi idves-
ségünk fejedelméről tanultak és — mondjuk ki őszintén — 
talán nem értettek és pedig azért nem, mert fájdalom, a pro-
testáns vallásoktatásból is nagyon hiányzik az élő hit. 
amely eszméltetni meri a tanítványokat s le tudja őket 
vezetni az evangélium mélyeire. És azután Önök közül 
közül sokan lelkészek, mások hivatalnokok s tanárok lesz-
nek, mondják meg, ezen paragrafusnál, száz rendszabály-
nál nem többet ér-e a sikeres működés szempontjából az 
a tudat, hogy a kikkel érintkeznek s foglalkoznak, azok-
nak lelke valami rendkívüli becscsel bir, s azért azt a 
lelket, még ha gyarló tanulóé is vagy egyszerű, sőt 
együgyü paraszt emberé is, kicsinyelni, elhanyagolni, meg-
rontani nem szabad, hanem hogy azt. nevelni, erősíteni s 
építeni kell? 

Dr. Szabó Aladár. 

BELFÖLD. 
C a t h o l i e a e r e s . 

III. 

Mióta a nagy — de most már, ugy látszik, egészen 
üres pengésü — »pax« jelszóval fellépett Vaszarv ült a 
Simor örökébe, napilapjaink azóta folyvást ékes chorusban 
zengik a panegvriákat a béke emez alázatos, sima hir-
detője felett. 

Én is kerestem és keresem azóta is ezt a nagy 
békeséget, de bizony csak azt látom, hogy erre a nagyhangú 



szóra is csak .Jeremiás próféta azon szavait lehet rá 
olvasni: »Gyógyítják vala az én népem sebét hazugsággal, 
ezt mondván: békeség, békeség és nem vala békeség!* 
(Jerém. VIII. v. 11.) 

Teljesen ugy látszik, hogy a római katholikus papok 
hangzatos jelszavaira is mindinkább Aesopus amaz isme-
retes mondását alkalmazhatjuk, hogy: »Ignotos fallit. notis 
est derisui!« 

Azok a kétes értékű üres szólamok legfölebb arra 
valók, hogy irántunk való engesztelhetetlen gyűlöletüket 
elleplezzék. 

S különös dolognak tartom azt, hogy hazánkban 
-— Róma szolgái kivételével — a többi felekezetek lel-
készei egymással tűrhető jó egyetértésben élnek. Nem rég 
olvastam az »Evang. egyház és iskolában«, hogy a Bács-
kában gör. kath. lelkészek a legszivesebb készséggel en-
gedték át templomaikat evang. lelkészeknek istenitisztelet 
tartására. Kedvesen lepett meg a testvérszeretet eme nem 
remélt szép nyilvánulása. Bezzeg, Róma szolgái egészen 
másként szoktak velünk szemben eljárni! 

Midőn két évvel ezelőtt egy kath. hivatalnokot volt 
szerencsém egy tisztán kath. faluban esketni, az illető 
vőlegény arra kért, hogy mivel ő templomban szeretne 
esküdni, kikéri a plébánus engedélyét s akkor megeske-
tem-e a kath. templomban? Én szivesen megígértem 
beleegyezésemet. De pár nappal az esküvő előtt egészen 
megbotránkozva jelenté a vőlegény, hogy a templomi 
esketésből nem lesz semmi, azt a plébánus semmi szin 
alatt nem engedte meg; sőt azt mondá, hogy »ha a lel-
kész ur betalálna lépni templomunkba, az annyira meg 
lenne szentségtelenítve, hogy újra kellene azt fölszentelni!* 

Csakis a régi török világban esett az meg, hogy 
Budán az ev. és kath. hivek, a plébánus és az evang. 
pap meg Kecskeméten a kath. és ref. hívek közösen 
használtak egy templomot. (Lásd: Merje d'Aubigné »Ge-
schichte« 112. 1.) 

Ma pedig már hiába, akárhogy simítjuk, csűrjük 
és csavarjuk a dolgot, ki kell mondanunk azt, hogy a 
római pápa szolgálatában álló római kath. klérus nagy 
része mintegy ellenséges tábor áll velünk protestánsokkal 
szemben. S híveiket is az ellenünk való engesztelhetetlen 
gyűlöletre fanatizálják ők ugy a szószéken, mint a sajtó-
ban is; édes keveset törődve azzal, hogy ezáltal szeretett 
hazánk ügye is szenved. 

S napilapjaink egy része, mintha csak fizetést húzna 
a földi javakban dúskáló klérustól, olyan émelygős hízelke-
déssel tolja folytonosan az ultramontánizmus szekerét. 
Midőn legutóbb is a pápa lapja, a muszkabarát »Moni-
teur de Rome« megfenyegette hazánkat, azt irván többek 
között, hogy »vigyázzunk magunkra mi magyarok, mert 
a nemzetiségeket elnyomó magyarizmusnak nemsokára 
vége lesz!« — lapjaink elfelejtettek erről vezércikkezni; 
még a bölcs »Bolond Istók* sem tett rá megjegyzést, 
melynek szerkesztője pedig az elkeresztelési vita alkal-
mával ugyancsak erősen tömjénszagú verset irt lapjában 
»A protestánsokhoz* cimen ellenünk — protestánsok ellen. 

Általában a pápista ügyekkel szemben lapjaink min-
dig olyan szőrmentében, olyan simán szoktak elbánni, 
mintha csak félnének tőle. A pápai széknek hazánk bel-
ügyeibe való tolakodásaira nézve alig van erősebb szavok. 
Pedig tudniok kellene azt, amit Goethe mond »Torquato 
Tasso* jában: 

»Wer seines Herren Vortheil rein bedenkt, 
Der hat in Rom gar einen schweren Stand: 
Denn Rom tv ül Alles nehmen, geben Nichts! 

Nekünk pedig az a legnagyobb hibánk ma is, amit 
Fáy András említ »Óramutató«-jában, (44. lap), hogy 
»inkább kívánunk helvécziai vagy ágostai felekezetűek 
lenni, mint protestánsok!* 

De ideje immár az álomból valahára nekünk is 
fölserkennünk, mert »nem vagyunk mi sem az éjszakának, 
sem a sötétségnek fiai. Azért ne aludjunk mint egyebek, 
hanem vigyázzunk és józanok legyünk*. (I. ThessV. v. 5—6.). 

Ha valaha szükségünk volt, most van arra szüksé-
günk, hogy egymással kezet fogjunk, egymással véd- és 
dacszövetséget kössünk. És ezzel sietnünk kell, mert amint 
a költő mondja: 

»Rossz időket élünk 
Rossz csillagok járnak; 
Óvja Isten a csapástól 
Mi magyar hazánkat!* 

Czékus László. 

KÜLFÖLD. 

A nemzetközi egyházi statisztika köréből. 
Három nagy nemzetközi statisztikai évkönyvet isme-

rünk, mely koronként felekezeti statisztikai adatokat is 
közöl, s igy a felekezeti statisztika elhanyagolt ágának 
újból való felkarolására volna hivatva. Ez évkönyvek 
egyike a Hübner-Juraschek-fé\e * Geographisch-statistische 
Tabellen aller Lánder der Erde« cim alatt Bécsben, a 
másik a »Gothaische Hofkalender«, s a harmadik a londoni 
földrajzi társaság titkára, Keltie Scott által kiadott »The 
Statesman Jearbook*, mely az előzőkkel szemben csupán 
abszolút számokat közöl. Meglehetős kritikával gyűjtött 
adataikat Beyschlag tanár legujabbi füzetének feldolgo-
zásai nyomán az 1890. eszközölt népszámlálás eredménye-
ként im a következőkben közöljük: 

A német birodalomban a statisztikai hivatal szerint 
következő kategóriák vannak: I. Keresztyének. 1. Evan-
gélikusok (lutheránusok, reformátusok, uniáltak) 31,026.810. 
2. Katholikusok. a) Római kath. 17,671.9*9. b) Görög (keleti) 
katholikusok 2992, összesen katholikusok: 17,674.921. 
3. Egyéb keresztyének, a) testvérgyülekezetek (herrn-
huterek, cseh és morva testvérek) 6716, b) memoniták 
22.365, c) baptisták 29.074, d) angol és skót magas egy-
ház (episkopalisták) 5249, e) methodisták és quákerek 
10.144, f ) irvingiánusok 21.751, g) német katholikusok 
5714, h) szabad vallásúak 14.317, i) dissidensek 23.698, 
k) egyebek 6482, más keresztvének összesen: 145.540. 
II. Izraeliták 567.884. III. Más' hitvallásuak 562. IV. A 



hitvallás határozatlan megnevezői 6510. V. Felekezet-
nélküliek 6243. Az összes lakosság: 49,428.470. Itt meg-
jegyzendő, hogy Németországban több külföldi katholikus 
(lengyel, cseh, olasz munkások), mint protestáns (angol, 
amerikai) tartózkodik; továbbá, hogy a dissidensek a 
szabadvallásuak közé volnának sorozandók, és végül 
teljesen hiányzik az ó-katholikusok rovata, kik eléggé 
helytelenül a róm. katholikusok rovata alá foglaltattak. 
A római-, ó- és gör. katholikusokat összefoglalva az ezer 
szerinti számítás ilyen táblázatot mutat: 

Ezer lakosra esett: 
Prot. 

Evang. szekták Katii. Izrael. Mások 
1867 621 4 — 363 1 12-4 — 

1871 623 1 2 362 1 12-5 0 3 
1880 626 2 359 124 1 
1885 626 2-7 358 2 12 0 3 
1890 627-7 2 9 357-7 11-4 0 2 

Ez a táblázat a protestánsok fokozatos relativ emel-
kedését s a katholikusok relativ apadását mutatja. A mellett 
még figyelembe veendő, hogy 1871. a túlnyomóan kath. 
Elzasz-Lothringia annektáltatott, a melylyel szemben Helgo-
land szigetének 1890. csak 2086 lakosa, s ezek közül 
2073 protestánsa volt. A protestánsok erősebb emelkedése 
nagyobb műveltségökben, jólétökben és mozgékonyságuk-
ban találja magyarázati alapját. Az izraeliták számának 
relativ apadása Amerika, Franczia- és Angolországba való 
kivándorlásukra, s kevésbé az áttérésekre vagy vegyes 
házasságokra vezethető vissza. A protestantizmus relativ 
apadása Poroszországban — egyéb okok mellőzésével — 
a lengyelek erős szaporodásából értendő. 

Ezer lakosból esett Poroszországban: 
Evangéli- Prot. Kath Izraeliták 

kusok szekták 
1864 60-9 0.3 37-4 1-4 
1867 65 1 0 4 332 1 3 
1890 6 4 2 0-3 34-2 1-24 

Az 1871., 1880., 1885. és 1890-iki népszámlálás a 
protestantizmus állandó relativ apadását, s a katholiciz-
mus emelkedését mutatja. A belső kolonizáció azonban 
valószínűleg azt fogja eredményezni, hogy a protestantiz-
mus s a németség fog inkább terjedni a porosz tarto-
mányokban, mint a katholicizmus s a lengyelség. Az 
1360. gör. kath. bevándorlottak közül vannak óhitű szek-
tások; ide tartozik az I. Miklós cár által úgyszólván 
odaajándékozott »énekesek koloniája« Potsdam mellett stb. 
Handjery herceg, az ismert német konservativ birodalmi 
képviselő is gör. kath. Sőt Lengyelország felosztása alkal-
mából néhány mohamedán tatár alattvalót is nyert Porosz-
ország. 

Szászországban a katholikus lakosság német és cseh 
bevándorlottakból áll, s a többi északi és délnémetországi 
tartományokban sem változott a katholikusok állása. 
Württembergben p. o. ezer lakosra esett: 

Evang. Prot. szekták Kathol. 
1880 692 1- 300 
1885 691 2-7 300 
1890 691 3 3 299 

Még kedvezőbb a protestántizmus állása Bajorország-
ban, Baden és Elzasz-Lothringiában. A protestántizmus 
1880 —90-ig állandóan emelkedett, és pedig az ezer szerinti 
számítás szerint Bajorországban 281-ről 281'6 és 281-9-re, 
Badenben 350-ről 156'1-re és 363'4-re, és Elzasz-Loth-
ringiában 197-ről 202-re és 212-re. 

Röviden: »a német birodalom felekezeti statisztikája 
igen kedvezően üt ki a protestántizmusra nézve«, a mely-
nek még a vasúti hálózat és a turistaság is igen kedvez. 

Ausztriában 1789. Krones adatai szerint 156.865 
protestáns lakott. 1880. és 1890. e szám 399.530 és 
436.352-re emelkedett. Ezer lakosra esett: 

1880-ban 1890-ben 
Katholikus és ókatholikusok 914 911 
Evangélikusok 18 18 
Görög katholikusok . . . 22 22 
Izraeliták 45 48 
Egyebek 1 1 

Az ókatholikusok számát 1888. csupán Csehország-
ban tiz ezerre becsülték. Ma már Bécsben is van nagyobb 
gyülekezet. Az Ausztria-Magyarországban lélekszám is 
befolyás tekintetében folyton emelkedő izraeliták termé-
szetes szövetségesei a protestántizmusnak s a liberaliz-
musnak az államveszélyes vatikáni ultramontánizmussal 
szemben. Bécsben a lakosság 3%"a? tehát 42.000 prot. 
lakik majd háromszor annyi izraelitával szemben. 

Érdekesen, de kissé egyoldalúan nyilatkozik Beyschlag 
i. közleménye Magyarországról, amelynek felekezeti statisz-
tikáját Keleti, Vargha és Bartha feldolgozásaiból sokkal 
alaposabban ismerjük. Fájlalja »Magyarország félig tót 
vidékein« a németség eltagadását, szerencsétlen politikai 
viszonyait, az elkeresztelés kérdését stb., habár másrészt 
örömmel konstatálja, hogy a magyar protestánsok 1892. 
energikus falanxot képeztek az ultramontánizmussal szem-
ben. Igaza van abban: »Unter den reichsten Magnaten 
ist der Protestantismus wenig oder gar nicht, vertreten; 
aber die einflussreiche Klasse des mittleren und kleinen 
Adels ist grossentheils, um nicht zu sagen grösstentbeils, 
reformirt«. 

A felekezetek figyelembe nem vétele Nagybritania 
népszámlálásánál azon az alaptalan föltevésen alapul, 
hogy a felekezeti statisztika az állami egyház nagy veszte-
ségeit mutatja a szektákkal szemben. Pedig a protestán-
tizmus Nagybritaniában és Írországban is emelkedőben 
van. Legalább Írországban határozott emelkedés konstatál-
ható. Ezer lakosra esett: 

1881-ben 1891-ben 
Katholikus 765 754 
Protestáns 224 244 

A katholicismus apadása az Amerika és Nagybri-
taniában való tömegesebb bevándorlásokra vezethető vissza. 
Francziaországban Keltie szerint 1872—1881-ig az ezer 
szerinti számítás alapján a protestánsok 16-ról 18-ra 
emelkedtek. A protestántizmusnak a nem ultramontán 
katholikusok között is sok a barátja, a mit gazdag ban-
kárainak, nagykereskedőinek, tudósainak, kiadóinak, szer-
kesztőinek, hivatalnokainak és népképviselőinek köszönhet. 
Már 1721-ben megjövendölte Montesquieu, hogy a protes-
tantizmusé a jövő, s hogy a katholicizmus nem fogja 
túlélni az 500 évet. I. Napoleon dicsérettel emlékezett 
meg szent Ilona szigetén Wasa Gusztáv nyilt föllépéséről a 
protestántizmus érdekében, és a szemrehányás egy bizonyos 
nemével illette I. Ferencet és V. Károlyt, mivel Franczia-
országot.és Németországot protestánssá nem tették. Sőt 
Talleyrand Memoir-jai 1790. nyiltan a francia klérus 
úgynevezett civilkonstitutiója mellett küzdöttek, mivel e 
nagy államférfi attól tartott, hogy Franciaország külön-
ben presbiteriánussá lesz. Quinet, La révolution, 1865.. 
5. kiadás 1868. cimü művében korholta az 1789-ik év 
vezérférfiait. mivel Francziaországot protestánssá nem 
tették. S tudjuk, XIII. Leó pápa is egész határozott-



Sággal Francziaország köztársasági államformája mellett 
foglal állást, ami kevésbé inyére lehet a feudális nemes-
séggel kacérkodó jezsuitáknak vagy Európa katholikus 
és akatholikus dinasztiáinak. A francia szocialistáknak 
csak a veres republika kell az ő pártszinezetök szerint, 
ép azért a mai francia uralomban csakis »bourgeois-
republikát* lát, A francia antiszocialisták közül igen kevés 
befolyásos hive van ma meggyőződésből a köztársaság 
eszméjének. A legtöbb »kékvérü« republikánus u. n. >ész-
republikánus* Thiero receptje szerint, a kiről méltán 
mondották, hogy alig van az uj honnak egy-egy állam-
férfi a s irója, kit elvtagadásáért méltóbban lehetne vádolni, 
s ki 1871.-ben azt a kijelentést tette, hogy Francziaországnak 
csak egy trónja és három trónkövetelője van, ép azért 
republikánus. 

Az európai Oroszországban, Finnország kivételével, 
Juraschek szerint ezer lakosból 3'65 a protestáns. Az 
u. n. stundisták nincsenek ide számítva, a kiknek száma 
milliókra teendő. E német protestáns kolonisták által 
alapított érdekes mozgalmat bővebben világítja meg »Die 
russischen Sectirer mit besonderer Berücksichtigung der 
evang. Strömungen in der orthodoxen Kirche«, 1890. cimü 
mü s a londoni »Contemporarv Review« 1892. januári 
füzete. Oroszországban a nagvobbmérvü üldözések dacára 
a protestantizmus helyzete kedvezőnek mondható. Az 
alkotmányos államformára s a vallásszabadságra való át-
menet csak idő kérdése, s akkor a művelteknek s a 
parasztoknak tömegesebb áttérése a protestantizmusra, 
valamint az állami egyháznak közeledése a protestántiz-
mushoz várható. Évtizedek óta van egy prot. érzületű 
reformpárt az állami egyházban a nős világi papság 
körében is. 

Olaszországban Juraschek szerint ezer lakosra 995 
katholikus, 2 protestáns, 1 -5 protestáns szek tás 1*5 izrae-
lita lélek esik. Az ókatholikusok száma 1889-ben 5000 lélek-
ből állott. Rómának, az örök városnak ma 12 protestáns 
temploma van. 

Németalföldön a római katholikusok száma ezeren-
ként 1869—1879—1889-ig 366-ról 358 és 356-ra apadt 
le. Az ókatholikusok l879/b9-ben 15-ről 1'7-re emelked-
tek, ezerenként. Luxemburgban a protestánsok 1885/90-ben 
5'3-ról 5 ' l - re apadtak ezerenként. Belgiumban a protes-
tánsok számát 15 ezerre teszik. Svájczban a katholikusok 
1870.. 1880. és 1888-ban 406, 408 s 405-öt mutattak 
ezerenként. A »keresztyén* vagy »ókatholikusok« száma 
Brachelli szerint 77.380. Spanyolországban Keltie szerint 
már 1876-ban 8 ezer protestáns lakott. Itt tudvalevőleg 
Fliedner madridi lelkész missziója áldásosán működik. E 
tekintetben a »Fliegende Blátter aus Spanien* igen tanul-
ságosak. Az ókatholikusoknak 1889-ben 10 önálló gyüle-
kezetük volt. Portugáliában hat ókatholikus gyülekezet 
és körülbelől 500 prot. található. A balkánfélsziget államai-
ban csak néhány ezerre tehető a protestánsok száma. 
Önálló gyülekezetük van a bevándorlott német protes-
tánsoknak Szófiában, Belgrádban és Konstantinápolyban. 
A nagyobbára görögökből és mohamedánokból álló Kis-
ázsiában sok az örmény protestánsok száma, p. o. Szmidt-
ben, de azért serényen működik a római propaganda is. 
főleg a fiilipopolisz konstantinápolyi szakállos jezsuiták 
osztrák-francia missziója. Törökország különben felekezeti 
tekintetben is a statisztikára nézve megközelíthetlen. Sok 
még az anglikán és német protestáns Syriában, Beyruth-
ban, és Palástinában: Bethlehem, Nazareth és Jeruzsá-
lemben. 

Statisztikai adatokat a protestáns és katholikus 
pogánymisszió ügyéről közöl Grundemann: »Die Ent-
wickelung der ev. Mission* 1890. cimü művében és a 

»lVIission« cimü cikk a Meyer-féle Conversationslexikon 
4. kiadásának 19-ik kötetében. Keletindia, China és 
Japánban több a katholikus, mint a prot. lakos, a mi a 
római pogánymisszió nagyobb felületességében találja 
magyarázati alapját, s abban, hogy a kultura kedvezőbb 
a protestántizmusra, mint a katholieizmusra nézve. Afri-
kában kevésbé terjednek a franciák, mint a családos 
németek és angolok. 

Az egyesült államokban nincs hivatalos felekezeti 
statisztika, pedig ez az a tükör, a melyben az egyes 
egyházfelekezetek önmagukra ismerhetnek. A katholikusok 
száma 7 millióra tehető, mig az összes lakosság 63 mil-
liót tesz. Braun számításai szerint a »Catholic World« 
hasábjain (1892) a katholikus egyház 1,700.000 lelket 
vesztett a protestántizmus javára. Canadában ezer lakosra 
414 katholikus esik, mig Braziliában Juraschek szerint 
27.766 akatholikus lakik, a kik közé természetesen a 
protestánsok is számítandók. Az ausztráliai gyarmatok-
ban Juraschek szerint 254, Ujseeíandban 140 katholikus 
esik ezer lakosra. 

A két nagyobb felekezet birtok- és műveltségi vi-
szonyait véve alapul, még inkább kitűnnék a protestán-
tizmus fölénye s állandóbb és reálisabb hatalma a katho-
licizmus fölött. Tekintélyes irók foglalkoztak a felekezetek 
e belső kulturális kérdésével, igy: Say, Macaulay, Cobden, 
MM és Lavcleye, ki aztán a protestántizmusra tért át. 
Érdekesen világítja meg e kérdést Hoehstetter lelkész is 
»Der Einfluss des Protestantismus und Katholicismus auf 
Staaten und Völker* cimü legközelebb megjelent művében 
(Gütersloh, 1892). Még egyet. A protestantizmusnak foko-
zott erőmegfeszítésre van szüksége a vatikáni zsinaton 
fölszerelt római propagandával szemben. Erre utal »a 
romanizmusnak félelmetes megerősödése Dániában, Norvé-
giában és Poroszországban*, a hol a római propaganda 
mozgolódásai a Canossába induló egyházpolitikára vezet-
hetők vissza. S nem kisért-e nálunk is naponként az 
államveszélyes ultramontánizmus ? Azért videant consules! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

RÉGISÉGEK. 
Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 

(Folytatás.) 

111. 

160-4—1607. 
I. Rudolf Király jellemzése. A protestánsok üldöztetése. A 

kassai Erzsébet templom elvétele 1604. január 6-án. 

Azt a szerencsétlenséget, melyet a jézsuiták e nevelt-
jök, Báthory Zsigmond fejedelem által Erdélyre zúdítottak, 
reázudították Magyarországra is. Miksa királynak a protes-
tántizmushoz való vonzódása miatt még nem boldogultak 
s a mint 1561-ben Oláh Miklós primás megtelepítette 
őket, csakhamar ki kellett költözniök Magyarországból; de 
midőn a spanyol udvarban általuk nevelt Rudolf lépett 
a magyar t rónra: legott elkezdődtek Magyarország s ebben 
a protestántizmus siralmas napjai. 

Rudolf magyar király (mint II., e néven római német 
császár), babonás, vakbuzgó, e mellett félénk, gyáva, sötét 
kedélyű, a ki utoljára testvéreitől is elzárkózott és alig 
érintkezett valakivel prágai várpalotájában, meghitt szol-



gáján és sürün válogatott kegyencnőin kívül.1 Uralkodását 
igy jellemzi egy elfogulatlan történetíró, Horváth Mihály 
püspök: »Az országos rendek, kik — uralkodása alatt — 
évenként összejöttek, hogy az ország szomorú sorsán 
javítsanak, mindannyiszor keserves panaszokban törtek ki 
a hallatlan visszaélések ellen, melyeket a kormány közegei 
büntetlenül elkövettek. Mindkétféle fegyveresek — mondák 
az országrendek 1602-ben — honiak és idegenek egy-
aránt bántják a parasztok, urak és papok javait; feltörik 
a templomokat, felássák a sírokat, hogy a halottakon talál-
ható ékszereket elrabolják. Dühök egyaránt kiterjed minden 
nemre, korra, osztályra; még az adószedőket is kirabol-
ják. Igv lőn, hogy számtalanok, kik nemes vérből szár-
maztak s egykor birtokaikon bővölködtek, most rongyokkal 
fedve, éhesen koldulva, kénytelenek bujdosni*,2 A király tel-
jesen érzéketlenné és tehetetlenné vált. Az ilyen panaszokra 
semmit sem adott; sőt elűzte udvarából mindazon taná-
csosokat, kik erre figyelmeztetni merészelték. Rudolf még 
testvéreire sem hallgatott; csak azokra, kik vagy valami 
játékkal vagy szenteskedő cselekményekkel elfoglalák s 
hízelegtek neki. Igy első sorban a jezsuitákra, kik mindenre 
reávették; kivált, ha a magyar alkotmány eltörlése vagy 
a protestáns vallás üldözéséről volt szó. 

E célból kötött Rudolf szövetséget is a pápával s 
nehánv katholikus fejedelemmel. Innen van, hogy a magyar 
katholikus főpapság 1601. óta nagyobb erélyt fejtett ki 
a protestántizmus ellen. Kűtasi János esztergomi érsek 
és királyi helytartó az »ujító lelkészeket« hivatalaiktól eltil-
totta, a protestánsokat felszentelt földbe eltemetni meg 
nem engedte. Igy tettek Pethe Márton cimzetes váradi 
püspök, tulajdonkép szepesi prépost, s különösen Forgách 
Ferencz nyitrai püspök, később királyi kancellár és eszter-
gomi érsek stb.; a világiak közül a Pálffyak, Dessewffyek. 
Ürmén yiek, Forrók, Dobokavak. 

A főurak és nemesség nagy többsége még protes-
táns volt. Ezek élén álltak: Illésházy István, kit a kormány 
Modor, Bazin és Szent-György nevü városaitól fosztott 
meg; Thurzó György, a dunáninneni főkapitány; Forgách 
Zsigmond és Mihály, a püspök protestáns testvérei: a 
Homonnaiak, Drugethek, Perényiek, Dobók, Mágochyak, 
Bathyányiak, Révaink stb. 

Mindez mitsem használt. Rudolf 1603. november 
11-én megparancsolta, hogy a kassai nagy templom is 
vétessék cl a protestánsoktól, mintegy megkoronázandó a 
protestántizmus üldözését Magyarországon. 1604. január 
3-án pedig Pethe Márton cimzetes kalocsai érseket és 
királyi helytartót Magyarország felső vidékeire küldte, hogy 
űzze el a protestáns lelkészeket s szedje el a protestáns 
templomokat; a felvidéki városok hatóságainak pedig meg-
hagyta, hogy a nevezett főpapot »a katholikus egyház 
és Isten dicsőségére« végzendő munkájában támogassák; 
egyházi jövedelmeiket neki átadják, az »eretnek* lelkésze-
ket és tanítókat elűzzék s helyökbe azonnal katholikus 
papokat fogadjanak és azokat híven hallgassák.8 

Belgiojoso Jakab, tábornok, hogy a Rudolf parancsát 
annál könnyebben végrehajthassa, a vidéken elszállásolt 
összes vallon katonaságot 1604. január 4-ére Kassára 
rendelte. Azok, amint a városba beértek, elfoglalták a 
kapukat s aztán a székesegyházat vették körül. Ekkor 
Belgiojoso maga elé hivatván a kassai főbirót. — Bocatius 
Jánost — és a tanácsot, az egyház kulcsait követeié 
tőlük, a melyeket megkapván, az egri káptalannak adta 

1 Zsilinszky M. »Magyarország vallásügyi tárgyalásai.* 239 1. 
2 Horváth Mihály »Magyarország története« IV. k. 479. lap. 
3 Zsilinszky Mihály »Magvarország vallásügyi tárgyalásai,« 

238-242 . lap. 

át. Ugyanekkor a királyi ügyész lefoglalta Kassa város 
28 faluját is.1 Belgiojoso még magánházakban is eltiltotta 
a protesáns istenitisztelet tartását; a protestáns papokat 
a városból elűzte; a gazdagabb polgárokat végre kegyet-
lenül megsarcolta. Utána Lőcsén és környékén Pethe 
Márton és Szuhay István cimzetes egri püspökök kezdték 
elszedni a templomokat. 
(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

NEKROLOG. 
Brósz Jonát ravatala mellett. 

üsiskó János gyászbeszéde, Zclenka píispök részvéllevele. 

»Nem most vesztettük el e kiváló jelesünket, társa-
dalmunk és egyházunk e kimagasló vezérférfiát, elvesz-
tettük őt már akkor, mikor az enyészet fagyos szele 
először füvalt reá, s habár életlángját ez nem oltotta is el, 
az izmos férfiút mégis megtörte, erejét és egészségét 
aláásta. Azóta csak hanyatlását, lassú összeomlását láttuk 
annak az életnek, mely a pihenést nem ismerte, mely a 
munka, alkotás folytonos és szakadatlan láncolata vala, 
s a melyből épen azért az áldásnak annyi sok folyamai 
fakadtak. Ez év első napja befejezte végre a rombolásnak 
ama munkáját, melyet az előző évek kezdettek s eloltotta 
a nagy szellemnek, a fényes elmének ama lángját, mely 
egykor oly sokaknak világolt s vele együtt eloltotta 
reményeinknek el-elhalványuló utolsó szikráit is, s ránk 
borította a fájdalom, a bánat és gyásznak sötét éjszakáját. 
Az elszenderült maga csendesen, jajszó nélkül viselte 
életének e lassú Összeomlását. Az erős lelkek türelmével 
hordozta a maga keresztjét mint férfiúhoz és keresztyén 
bölcshöz illik. És amint csendesen, panasz nélkül szen-
vedett, oly csendesen halt is meg. De bármilyen csendes 
és zajtalan volt is halála, mégis, mint mikor egy hatal-
mas oszlop kidől s a földre zuhan, estének tompa moraját 
meghallotta nemcsak a gyászba borult család, a nagy-
kiterjedésű rokonság, meghallotta azt egész ev. egyházunk, 
az egész város, sőt annak határain tul messze körök. 

Valóban egy hatalmas oszlop dőlt ki; oszlop, melyen 
mint granitszobron évtizedeken át nyugodott nemcsak egy 
családnak és nagy rokonságnak a boldogsága, öröme, 
büszkesége, hanem számos társadalmi intézménynek a 
közügye és java, a kassai ev. m. n. egyháznak a vezetése, 
rendje, jóléte, a VI. sz. k. városi esperességnek kormány-
zata és a kerületi gyámintézetnek egyház-építő szent 
érdeke. És biztosan nyugodott e granitszobron, mert amit 
ez az erősakaratu szellem magára vállalt, azt teljesítette 
is lelkének egész odaadásával. A családban a hajdani 
patriarkákra emlékeztető ama jó atya, nagyatya, férj és 
rokon volt, ki családját a társadalom egén az elsőrendű 
csillagok közé emelte. A közügyek terén ama nagy jelen-
tőségű és horderejű tényező volt, ki SZÍVÓS, fáradhatlan 
munkásságával, éles, gyors felfogásával és a dolgok mélyére 
ható fényes eszével a közügyek érdekeit meg tudta védeni, 
óvni és biztosítani. Az egyház élén ama ritka szakértelmű 
és bölcs vezér volt, ki mindig meg tudta választani a 
helyes eszközöket a cél elérésére; le tudta küzdeni a vészes 
tüneteket; meg tudta védeni az egyház jogait s csorbí-
tatlanul megőrizni, s az utódnak átadni az apák szent 
örökségét. Az egyházmegye vezéri polcán mint tapasz-

1 A kassai praemontrei főgimnázium 1884/85. évi értesítője. 



talatokban gazdag és kipróbált kormányzó, erős kezekkel 
vezette az egyház hajóját, kivezette sértetlenül kétes hely-
zetekből s áldozatkészségével fejlesztette annak intéz-
ményeit. A kerületi gyámintézet magaslatán, mint az ezer 
sebből vérző egyháznak hiv és éber őre, nem szűnt meg 
a híveket buzdítani az egyház sebeinek gyógyítására, a 
szellemeket gyűjteni az egyházépítés szent munkájához, 
az erőket egyesíteni a mentés szolgálatában. 

Sok és különböző és mindig fontosabb állások be-
töltésére elhívta őt a közbizalom és szeretet. S ha az 
egykori egyszerű jogászt élete délpontján ott látjuk állani 
legjobbjaink sorában, vezéreink, kitűnőségeink magas 
polcán: oda őt nem a születés, nem a nagyok kegye és 
nem a sors szeszélye emelte, oda emelte őt egy teljes 
emberéletnek céltudatos, közjóra irányzott változatlan nemes 
törekvése és a mi jellemének főbb vonását képezte: a 
ritka kötelességhüség. Rangok, címek, külső kitüntetések 
nem fűződnek nevéhez; ezeket ő nem kereste, nem akarta; 
minden polcon, a melyre a közbizalom emelte, megmaradt 
az egyszerű, puritán gondolkozású és életű, kötelesség-
tudó polgár. S midőn az egyház egyszer negyedszázados 
önzetlen szolgálatait elismerésben részesítendő, neki, a hála 
és elismerés érzelmei által indíttatva, ünnepet akart ren-
dezni, ő az ünneplésnek még a gondolatát sem fogadta el; 
mert, mint mondá, »ez az egyéni hiúságnak hízelgő lehet 
ugyan, de praktikus eredménye nincs«, a helyett lelkes 
példával rámutatott, hogy az egyház mimódon szerezhet 
neki örömöt, örömünnepet, ha t. i. rozzant iskolája helyére 
aj, a kor igényeinek megfelelő iskolát épít. S az egyház 
megértette vezérét, nem rendezett ünnepet neki, nem emelt 
neki szobrot, mely romlandó; hanem emelt iskolát, mely-
ben évenként százan meg százan nyernek oktatást, neve-
lést, erkölcsi életet; emelt a kicsinyeknek templomot, mely 
fönségesebb a vesta templománál; mert a mig ebben oly 
lámpa égett, mely elhamvad, iskolánkban oly lámpa ég, 
mely nem fog elaludni soha, mely a kicsinyeknek lelké-
ben még századok múlva is éleszteni fogja a hála és 
kegyelet lángját az iránt, ki nekik e templomot építette. 

íme, elpihent vezérünk, ki nem kerested a tiszteletet, 
neved tisztelve és ismerve van ki önzetlenül fáradtál, 
mi most koporsódra leteszszük elévülhetetlen érdemeid-
nek hervadatlan koszorúját; ki megtiltottad, hogy ünne-
peljünk, mi ünneplés helyett most nevedet kitörülhetlenül 
bevéssük szivünk és emlékezetünk táblájára. Mi büszkék 
vagyunk, hogy évtizedeken át bírtunk és önmagunkénak 
nevezhettünk: mi boldogok vagyunk, hogy nekünk fényes 
elméddel mint szövétnek világoltál. Fogadd el most, a mit 
az életben el nem fogadtál, szeretetünk, tiszteletünk és 
kegyeletünk ez adóját. 

Itt állunk mindnyájan, kikkel az életben jót tettél; 
itt áll a mélyen sújtott gyászbaborult család, a hü nő, 
a szerető gyermekek és unokák ; itt áll a vérség láncai-
val összefűzött nagy rokonság; itt vannak képviselői amaz 
intézményeknek, melyeknek szolgáltál; itt áll az egyház, 
az esperesség, a kerületi gyámintézet képviselete, mind-
nyájan még egyszer meghajlunk eltávozó nagy lelked előtt, 
és végbucsuzóul azt rebegjük: ki híven harcoltál, vedd 
el ott a láthatatlanban, a végtelenben az igaz bírónak 
kezeiből a hív harcosnak jutalmát, az örök életnek koro-
náját. Ámen.« 

Zelenka püspök ur, ki a temetésen személyesen részt-
venni akadályozva volt, a gyászoló család iránti részvétét, 
a megboldogult fiához, dr. Brósz László ügyvéd úrhoz 
intézett következő emelkedett szellemű és meleg hangú 
levélben tolmácsolta: 

>Tekintetes Tudor ur, tisztelt Barátom! Az a nagy 
csapás, melyet a család régi jó barátjával, velem is köz-

lött, mélyen megrendített. Hisz' ha valaki, én tudtam fel-
fogni a dicsőült fényes múltja után éves állapotát, ki jó 
nőm nyolc éves szenvedésében immár istenbizalommal és 
megedzett hittel részt veszek. Hisz' ha valaki, én tudom 
a boldogult értékét azon külvilágban, melynek szintén 
nagy tényezője volt tiszta lelke mellett meleg szivével, és 
ismerem egyenként azon alkotásokat, melyek nemcsak 
nevéhez, hanem érdemeihez is kötvék az indító és befe-
jező főtényezőre mutatnak szent emlék ragyogásában reá. 
Igen, ő teljesen a miénk volt szive feleivel együtt, egyhá-
zunk vezérkarában leghívebb áldozár. Ép azért békülök 
ki olyan nehezen azon sötét gondolattal, hogy már nem 
a mienk. Siratom balsorsomat, hogy jó nőm állapotának 
aggasztó jelenségei miatt vissza kell vén a szándékolt útról 
maradnom, a legnehezebb uton nem lehettem az elárvult 
családnak kísérője s az ő legkönnyebb utján nem lehet-
tem az eltevés pillanatáig kíséretében, nem tehettem tehát 
nyilván tanúságot azon hálás elismerésről, melylyel adó-
zom nyilván férfias nagy múltjának és megszentelt emlé-
kének. Teszem azt most és ily módon, mikor testvéries 
bizalommal kérem, tolmácsolja a mama ő nagysága és jó 
testvérei előtt legmelegebb részvétemet, azon felindulást, 
mely csak testvérek szivében tud különben viharról be-
szélni jó testvérek elköltözése felett. Vegye át a szent 
örökséget, lépjen dicsőült atyjának egyházi útjára, vigye 
magával az ő érdemei és sikerei lánc-sorozatát s aztán, 
legyen olyan mint ő volt, szellemképének e tekintetben is 
fénykép-lenyomatává, nem azoké az igaz élet, a kik élnek, 
hanem azoké, a kik éltetnek. Vezérelje, áldja az ur mind 
annyinkat! Testvéries melegséggel üdvözli Miskolczon, 
1893. január 3-án. Résztvevő barátja: Zelenka s. k. 

Közli: Csiskő János. 

IRODALOM. 
** Kalászok az é le tnek kenye réhez . Különféle 

alkalmi beszédek gyűjteménye, szerkesztik K. Tóth Kál-
mán és Papp Károly. II. füzet, 141 — 278 + 25—48 lap. 
Tartalma: I. Téli prédikációk és pedig: A hó és az ember 
K. Tóth Kálmántól, Téli prédikáció dr. Kecskeméthv 
Istvántól, A tél tulajdonságai Molnár Sámueltől. II. Far-
sangi prédikációk és pedig: A házasságról Zábrák Dénes-
től, A házas élet Lévay Lajostól, Farsangi 1892. Szász 
Károlytól, Az ur ítéli a népeket Szász Károlytól, A beszéd-
ben meg nem esés szabályai Fábián Mihálytól, Jób felesége 
K. Tóth Kálmántól. III. Böjti prédikációk: Az igaz böjt 
I. II. Szász Károlytól, Böjtben Papp Károlytól, Légy hű 
Svlveszter Domokostól. IV. Tavaszi egyházi beszéd: A 
magvetők és az aratók K. Tóth Kálmántól. V. Külön-
félék : Püspökavatási ima és beszéd Papp Károlytól, 
Püspöki beszéd és ima Szász Károlytól. VI. Imádságok, 
adventiek, karácsonyiak, esztendő utolsó vasárnapjára 
valók K. Tóth Kálmántól. — A gyűjteményben sok szép 
beszéd van, de kerül itt-ott selejtes is. A »Kalászok« cimü 
prédikáció-gyűjtemény 10 ives füzetekben évenként négy-
szer, u. m. január, április, julius és október 20-án jelenik 
meg, előfizetési ára egész évre 4 frt; az előfizetési pénzek 
Hornyánszky Viktorhoz (Budapest, Akadémia bérháza) 
intézendők. 



** Töviskoszorú. Humoros elbeszélések, prózai 
egyvelegek és tréfás versek. Irta Borzsák Endre szeg-
zárdi ref. lelkész. Ára l forint. Megrendelhető szerzőnél 
Szegzárdon. — Nagyrészt időszaki, szükség- és alkalom-
szülte hírlapi humoros szellemi termékek. Legtöbbje a 
»Tolnamegyei Közlöny« »Tövis« cimü rovatában látott 
napvilágot s szerző most koszorúba fonta. Helyesen tette. 
Az az örök mosolyú derült kedély, az a tréfás, humoros 
jókedvű lélek szólal meg e gyűjteményben, mely szerzőt 
jellemzi. A Töviskoszoru Borzsák egyéniségének találó 
fotográfiája. Rajzaiban, elbeszéléseiben, karcolataiban szün-
telen mosolyog, tréfál, viccel. Humora a diákszobák nyers 
tréfáira, de egyszersmind ezek kedélyességére és termé-
szetességére emlékeztet. Verseiből is az a pajkos diák-
jókedv sugárzik ki, mely minden csekélységből tréfát csinál, 
viccet farag; néha a kifejezésre, a formacsinra sem sokat 
adván. Nem szalon-humorista, inkább az alsóbb rendű 
komikum embere. De ebben aztán kifogyhatatlan. Aki egy 
pár mulatságos órát akar szerezni magának, vegye meg, 
olvassa el a Töviskoszorút, nem bánja meg. 

** Az Athenaeum Kézi-Lexikona. Most vettük 
ez encyklopédia 33. és 34. füzetét. E két füzet a Saraszoati 
—Székelyek közti anyagot tartalmazza. A 33. füzet mellék-
letét négy táblázat képezi, mely a magyar irodalom törté-
netének táblázatos áttekintését nyújtja párhuzamban a 
világirodalommal. A 34. füzet mellékleteinek egyike Magyar-
ország hőmérsékleti és esőzési viszonyainak, négy világos, 
szép nyomású s hivatalos adatok alapján készült térképét 
adja; a másik a telephonia és a távirászat megértéséhez 
szükséges 35 rajzot mutat be. A munka 40 füzetben lesz 
teljes, s igy már csak hat füzet hiányzik belőle. Minden 
füzet ára 30 krajcár. Megszerezhető négy 3 forintos fél-
kötetben, vegy két 6 forintos kötetben is. Diszkötésben 
minden kötet ára 8 forint. Az első kötet már kötve is 
megjelent, s most adatott ki a harmadik félkötet is. Meg-
rendelések az Athenaeum könyvkiadó-hivatalához (Buda-
pest, Ferenciek-tere 4.) cimzendők. 

** Az erdélyi egyházkerület 1893-iki évkönyve, 
melyet Vajda Ferencz püspöki titkár szerkesztett, a kolozs-
vári Közművelődés részvénytársaság nyomdája nyomatott 
és 60 krért lehet megszerezni, a napokban küldetett be 
szerkesztőségünkhöz. Tartalma: történelmi rész és névtár. 
A történelmi részben a görgényi egyházmegye mono-
gráfiájának folytatása van közölve, mely Magyar-Régen, 
Szász-Régen, Nagy-Erese, Nagy-Ölyves, M.-Péterlaka, Póka, 
Póka-Keresztur, Radnótfája, Sárom berke, Sárpatak anya-
egyházaknak és filiáiknak történetét ismerteti 1—44. lapon. 
Nagyon bölcs szokás ez, mert ez uton az egyházkerületi 
névtár lassanként az egész szuperintendencia összes gyüle-
kezeteinek történetét megismerteti. Nagyon jól tennék a 
többi egyházkerületek is, ha névtárukban traktusokként 
megkezdenék a gyülekezetek történetének kidolgoztatását. 
— A névtári részben először az egyházkerület hivatali 
személyzetének névjegyzéke, azután a 19 egyházmegye 
gyülekezeteinek, lelkészeinek és tanítóinak névtára, majd 
a püspöki vizsgálat alatti hét egyházközség, végre a hét 
kollégium hivatali személyzetének névjegyzéke stb. olvas-
ható. Az egész egyházkerületben van 372.689 lélek, 
526 anya-, 217 leányegyház, 479 diaspora, 447 rendes, 
29 körlelkész, 32 lelkésztanító, 18 segédlelkész, 19 nyugal-
mazott lelkész, összesen 545 lelkész. A 19 egyházmegye 
között legnépesebbek (50.564 lélekkel) a szilágy-szolnoki 
és a marosi (42.494 lélekkel), legnéptelenebbek a gyula-

fehérvári (3112 lélekkel) és nagysajói (5091 lélekkel) 
traktusok; legtöbb gyülekezete a marosi (63) és a szilágy-
szolnoki (62), legkevesebb a kolozsvári (2) és romániai (6) 
esperességnek van. A lelkészi állások száma 541, miből 
84 az I., 109 a II., 88 a III., 260 a IV. osztályba esik. 
Nincs betöltve 84 lelkészi állás. A kiállítás kissé sze-
gényes. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek Az országos közoktatási tanács 
elnökévé Fehér Ipoly, a bencések pannonhalmi főapátja 
neveztetett ki. — Dr. Hegedűs István egyetemi tanár, 
Lapunk dolgozótársa a Kisfaludv-társaság rendes tagjává 
választatott.—A vallás- és közoktatásügyi miniszter Borcsa 
Mihály, szászvárosi ev. ref. főgimnáziumi helyettes tanárt 
az államsegély ügyében kötött szerződés alapján ugyan-
ezen középiskolához rendes, Péterfi Lajos székely-keresztúri 
gimnáziumi tanárt a kolozsvári unitárius főgimnáziumhoz 
rendes és Gál Kelemen kolozsvári unitárius főgimnáziumi 
helyettes tanárt a kolozsvári unitárius főgimnáziumhoz 
szintén rendes tanárrá nevezte ki. 

* Lelkész-jelölés. A n.-szalontai ev. ref. egyház-
megyébe kebelezett sarlcadi első osztályú lelkészi állo-
másra január 30-án N.-Szalontán tartott lelkészjelölő bi-
zottsági ülésen 19 pályázó közül egyhangúlag kijelöltettek: 
Balogh Ambrus b.-böszörményi lelkész s egyházmegyei 
tanácsbiró; Nagy Imre ugrai lelkész és egyházmegyei 
tanácsbiró; Sípos Imre belényesi lelkész s egyházmegyei 
tanácsbiró; Csált József m.-györoki lelkész; Fogarasy 
Bálint radnalippai lelkész. Az öt jelölt közül Sípos Imre, 
Nagy Imre és Csák József Osvátb Imrének, Sarkad volt 
lelkészének káplánja volt egykor. 

* Az ág. evangélikusok zsinatja február 7-én 
ismét megkezdte tanácskozásait Budapesten a Deák-téri 
díszteremben, Karsay Sándor püspök és Péchy Tamás 
ker. felügyelő kettős elnöklete alatt. Karsay püspök kenetes 
imája után Péchy először a zsinat tagjai közt történt 
változásokról, azután pedig a zsinati törvény felterjeszté-
séről s az általunk már közölt királyi leiratról tett jelen-
tést, kiemelve, hogy a törvényt ő felsége szentesíteni fogja, 
csupán három §-nak megváltoztatását ajánlja. Péchy indít-
ványára a kifogásolt pontokat az egyházalkotmányi és 
törvénykezési bizottságoknak adták ki. Ülés végén meg-
állapították a következő ülések napirendjét, mely szerint 
február 8-án az említett három törvény-szakaszt, azután 
a reformátusokkal közös bizottság javaslatait veszik tár-
gyalás alá. 

* Az egyházpolitikai reformok mellett is meg-
indult végre valahára a társadalmi akció. Egyházi heti 
szemlénk, melyet térszüke miatt ide kellett összevonnunk, 
részletesen ismerteti a mozgalmat. A szószéki tevékeny-
ség, tudtunkkal, Kolozsvárit indult meg, hol Vajda Ferencz 
református püspöki titkár prédikált a polgári házasság 
mellett. Mult vasárnap Kiss Albert debreczeni lelkész 
mondott hatásos egyházi beszédet a polgári házasság 



mellett, erről az alapigéről: »Vegyétek föl az Istennek 
minden fegyverét, hogy ellenállhassatok e veszedelmes 
időben és mindeneket elvégezvén, megállhassatok«. — 
A törvényhatóságok termeiben is megindult a pártoló 
akció. Somogyvármegye közgyűlése Kacskvvics Kálmán 
katholikus földesúr indítványára 198 szavazattal 40 elle-
nében kimondotta, hogy »a kormánynak programmjába 
fölvett és valódi államszükségletet képező szabadelvű, 
minden vallási sérelem nélküli egyházpolitika megvaló-
sítását hazafias rokonszenvvel kiséri. Erről a kormányt 
feliratilag, a társ-törvényhatóságokat átiratilag és azzal a 
kéréssel értesíti, hogy a kormányhoz hasonló szellemű 
felterjesztést intézzenek*. Az indítványt a plébánusok 
hevesen ellenezték, de a református papok Begedi István 
esperes vezetése alatt híven támogatták; de a javaslat 
leglelkesebb támogatói a szabadelvű katholikusok voltak, 
a mi a legfrappansabb cáfolata a klerikálizmusnak. — 
•lói tették, sem a protestántizmus a katholikus szabad-
elvüség nem léphet az ultramontán reakció szolgálatába. 

* Iskolai aranykönyv. Pápa városa január hó 
28-án tartott közgyűlésében a pápai főiskola segélyezé-
sére 30 ezer forintot szavazott meg, oly feltétellel, hogy 
ez összeg mint Pápa város örök alapítványa két egyenlő 
részletben fizettessék be a főiskolai pénztárba. Ez már 
hatásos argumentum a kerületi főiskolának Pápán hagyása 
mellett. Csak minél többet az ilyen argumentumból! 

* A kormány egyházpolitikai tervei, mint a 
lapok irják, egy részökben közeli megvalósulás stádiumáig 
értek. A kormány még ez ülésszak folyamán be fogja ter-
jeszteni az általános polgári anyakönyvek behozataláról, 
a zsidó vallás recepciójáról és a vallás szabad gyakorlatá-
ról szóló törvényjavaslatokat s legalább a polgári anya-
könyvekről szóló javaslatot még ebben az ülésszakban 
le akarja tárgyaltat.ni. 

* Belmisszió Budapesten. A rendes vallásos össze-
jövetelek a hét folyamán is megtartattak. A Lónyay-utcai 
helyiségben Hamar István tartott szépen kidolgozott 
felolvasást az örök életről. A hold utcai és Erzsébet-kör uti 
imatermekben nagy közönség volt jelen az esti isteni-
tiszteleteken. Kitka szép szeretet-ünnepet tartott a skót 
misszió jótékony egyesülete február 2-án a holdutcai dísz-
teremben. A jótékony egyesület mintegy 300 szegény 
éhezőt részesített szeretet-vendégségben. Legelőször is 
három hosszú, virágokkal feldíszített asztal mellett bő 
uzsonát kaptak a meghívott szegények. Azután Szász 
Károly dunamelléki püspök mondott remek beszédet a 
keresztyéni szeretetről elmélkedve; Moody András skót 
lelkész pedig kedélyes modorában németül és Lippner A. 
orvos tótul beszéltek a szegényekhez. A beszédek válta-
koztak karénekekkel és néhány lelkes zeneakadémiai növen-
dék gordonka- és hegedüelőadásával. Végül György L. 
püspöki titkár tolmácsolta a társaság köszönetét a sikerűt 
ünnepélyért. (Ime ilyen a valódi keresztyén egyház: igazi 
szeret-közösség, melyben szegény és gazdag testvérek az 
Úrban! Szerk.) — A budapesti lelkészértekezleten dr. Szabó 
Aladár tartott előadást. 

* Belmissziói tevékenység a vidéken. Ez is 
kezd immár indulni itt-ott. Köleséről irják pozsonyi lap-
társunknak, hogy az »ottani ág. hitv. evang. egyház lelkésze 
kezdeményezésére még a mult évben megalakult »protes-
táns népkör« buzgalommal folytatja ez évben is műkö-
dését, Á tagok között hasznos, többnyire evang. protes-
táns szellemben irott könyvek osztatnak ki olvasás végett; 
hetenként egyszer, kedden este népies felolvasás tartatik 
az ág. hitv. ev. népiskolában, hová valláskülönbség nélkül 
gyülekeznek a hallgatók. Eddig a felolvasásokat az ág. 
hitv. ev. egyház lelkésze tartotta, ki megígérte, hogy a 
téli hónapok alatt folyton tart. a »protestáns népkörben« 
felolvasást. Igy erősítjük az evangéliomi egyházat ebben 
a zivataros időben.* (Nagyon helyesen. A felébredt pro-
testáns öntudat a legbiztosabb védelem az elkeresztelés, 
elnevelés, elhalászás és avertálás ellen. Vajha minél többen, 
vajha minden gyülekezet pásztora belátván ezt. lelkes bel-
missziói, evangélizáló tevékenységre buzdulna. Szerk) 

* Tanítók háza Budapesten Az Eötvös-alap 
országos tanítóegyesülete nagyfontosságú mozgalmat kez-
deményezett Tanítók házát fog létesíteni Budapesten. A 
dr. 6röz József elnöklete alatt működő bizottság abban 
állapodott meg, hogy a tervbe vett tanítók házában vidéki 
tanítóknak a fővárosban iskolázó gyermekei, továbbá a 
budapesti tanítóknak és 12 fővárosi tisztviselőnek is az 
árvái otthonra találjanak és benne az összes tantestüle-
tek hivatalos helyiségei elhelyezést nyerjenek. Az érte-
kezlet, elhatározta, hogy e célra legközelebb ingyenes 
telekért folyamodik a főváros tanácsához és a szükséges 
pénz beszerzése végett országos gyűjtést rendez. 

* A katholikus autonomia kérdésében a napok-
ban gróf Eszterházy M. lakásán látogatott értekezlet tar-
tatott. Az értekezlet szűkebb bizottságot küldött ki, mely-
nek feladata lesz a képviselőházhoz és a főrendiházhoz 
beterjesztendő határozati javaslat szövegét megállapítani. 
E határozati javaslattal a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter felhívatnék, hogy az 187 t-ik évben megtartott 
kongresszus által elfogadott munkálatra vonatkozólag adja 
meg a választ és hogy minél előbb uj katholikus kon-
gresszust hivjon össze, mely az érintett munkálaton teendő 
változtatásokat teljesítse. 

* Községi és egyházi tanítók fizetésének ren-
dezése. Az erről szóló törvényjavaslatot a napokban 
tárgyalta a képviselőház pénzügyi bizottsága és a köz-
oktatási bizottság szövegezésében érdemleges változtatás 
nélkül elfogadta. Az előadó, Fenyvessy F. s a bizottság 
tekintélyesebb tagjai, mint Hegedűs Sándor, Darányi 
Tgnácz, bár szeretnék, hogy a fizetési minimum 400 frtban 
állapíttassék meg, de belátják, hogy pénzügyi okokból 
most nem lehet tovább menni. A 300 frtos minimummal 
is figyelemreméltó a javulás, mert 5278 tanító és tanítónő 
nyer fizetésjavítást és 210 f'rtig emelkedhető korpótlékot 
s 510 frtra mehető nyugdíjat. Az 5 — 600 frtos mini-
mumba, mit a tanítók kérvényei sürgetnek, bele se mentek, 
mert már 400 frtos minimum is 1.442.000 írttal kerülne 
többe. — Hát bizony jó volna, rá férne szegény tanítóinkra 
a jobb fizetés, de igy is tetemesen javul a helyzetök. 
Református egyházunkban 603, a lutheránusban 439, 
az unitáriusban 32 tanítónak csinál örömöt s ugyanannyi 
szegény egyház terhén könnyít a javaslat; pénzben ki-



fejezve a három egyház évenként 225.540 frt korpótlék 
és — átlagban 100 frttal számítva — 107.400 frt évi 
fizetés — többlet előállításának gondjától szabadul meg, 
miből a református egyházra körülbelül 186 630 frt esik. 
Nagy pénz ez a közegyház kasszájában, olyan nagy, hogy 
ennyivel a református papságnak csaknem 700 frtos 
kongruát lehetne csinálni, a mire épugy szükség van, mint 
a tanítók 300. illetőleg 500 frtos fizetési minimumára. 
Talán erre is rátérünk már lassanként! 

* Középiskolai tanárok rangosztálya és fize-
tése. A képviselőház pénzügyi bizottsága a tisztviselői 
fizetéseket szabályozó törvényjavaslat tárgyában az utólag 
beérkezett kérvényekre való tekintetből pótjelentést ter-
jesztett a Ház elé. A pótjelentésben kimondatik először 
az az általános elv, hogy az osztályba-sorozás nem vég-
leges és változtathatlan, sőt inkább a szükség szerint és 
a mennyiben az ország pénzügyi viszonyai engedik, a 
magasabb rangosztályba való előléptetés az évi költség-
vetések tárgyalásakor mindig eszközölhető. Azután a közép-
iskolai tanárokra vonatkozólag beterjesztett kérvények 
alapján már most tétetett egy kissé kedvezőbb intézkedés. 
Nevezetesen a VII. és VIII. rangosztályba beosztott igaz-
gatókra és a VIII. és IX.-be sorozott tanárokra nézve az 
a javítás történt, hogy személyzet egyharmadrésze már 
most a magasabb rangfokozatba osztatott be. Ennyi az 
egész. — Biz' ez édes kevés. Mert a javaslat erkölcsi 
főhibáját, a rangosztályozást nem orvosolja, az anyagi 
bajon, a fizetés javításán keveset lendít. Sajnáljuk, hogy 
a tanárok mozgolódásának ily kevés lett a sikere. Az 
állami tanárok kedvezőbb helyzetbe jutása előbb-utóbb 
maga után vonta volna az egyházi és községi tanárok 
anyagi helyzetének javítását. No de igy is van mit tenni, 
javítani az iskolafentartóknak, hogy tanáraink az álla-
miakkal minden tekintetben egyenlő anyagi helyzetbe 
jussanak! 

* A népiskolai törvény jubileuma. Az Eötvös-
alap országos bizottsága az idei Eötvös-ünnepet az Eötvös 
által alkotott népiskolai törvény 25 éves fennállásával 
hozta kapcsolatba. Az ünnepi gyűlést az Andrássy-uti 
felső leányiskola disztermében tartották meg, melyet egészen 
megtöltöttek az érdeklődők, különösen sok hölgy jelent 
meg. Az elnöki széket Zichy Antal tiszteletbeli elnök 
foglalta el, körülötte vollak Csáky Albin gróf, közoktatási 
miniszter, Berzeviczy Albert államtitkár, Szathmáry György 
miniszteri tanácsos, Gerlóczy Károly alpolgármester, Tóth 
és Verédy tanfelügyelők; ott voltak még Péterffy Sándor, 
az egyesület elnöke, Zirzen Janka, s a tanügy több kép-
viselője. A budai Paedagogium ifjúságának karéneke után 
Zichy Antal tartott elnöki megnyitó beszédet, melyben 
megemlékezett arról a buzgalomról s gyötrődésről, melylyel 
Eötvös a tömérdek akadályok dacára diadalra juttatta a 
törvényt, mielőtt az országgyűlés eloszlott volna. A mai 
ünnep azt bizonyítja, hogy Eötvös József b. alkotása 
immár kiálotta az idők próbáját, mig sok más törvényeink, 
mint a hírhedt közigazgatási reformok romokban hever-
nek. Sebestyén Gyula emlékbeszédel mondott Eötvös báró-
ról, melyet nagy tetszéssel fogadtak. Hasonlóan sürü 
tapsokat aratott Pósa Lajos »A tanítók háza« cimü alkami 
költeménye, melyet a költő maga szavalt el. Lakits Ven-
del egyesületi titkár előterjesztette jelentését, melyből ki-

emeljük, hogy az elmúlt évben 12.481 frt volt a bevétel 
és 9195 forint a kiadás. Végül Zichy Antal köszönetet 
mondott Csáky gróf miniszternek megjelenéséért s az ünnepi 
gyűlést az ifjúsági énekkar dala zárta be. 

* Templom-szentelés. Mint Lapunknak irják. a 
scponyai református egyháznak 10.000 forint költséggel 
díszesen renovált temploma 1892 deczember 17-én szen-
teltetett fel. Az ünnepi beszédet Kálmán Gyula ságvári 
lelkész tartotta János Jelenések könyve XI: 1, alapján. 
Ezután az egyház agg lelkésze, Kálmán Károly olvasta 
fel az egyház történetét, majd Balogh Sándor kálozi és 
ifj, Kutassy Ferencz táczi lelkészek az urvacsorát osz-
tották ki. Kálmán Gyula szép beszédét az egyház kinyo-
matja. 

* Északkelet-magyarországi tanító-egyesületek 
szövetsége. A beregi, ugocsai, és máramarosmegyei álta-
lános tanító-egyesületeknek január hó 6-án a munkácsi 
állami elemi iskola tanácskozó termében összegyűlt kép-
viselői Bodrogi Gyula ideiglenesen felkért elnök vezetése 
mellett tartott rendkívül élénk íanácskozmányon magukévá 
tették a szövetség eszméjét, a mely a fokozottabb mérvben 
teljesítendő kulturális tevékenység s a közönség érdeklő-
désének a tanítói munkásság iránt való fölébresztése mellett 
a tanítók érdekeinek védelmét, egyik főfeladatául fogja tekin-
teni. Megállapították az alapszabályok szövegét s a folyó 
évi julius 3-án, Nagy-Szőllősön tartandó közgyűlés elő-
készítésével Bodrogi Gyula ideiglenes elnököt, Baranyai 
Gyula jegyzőt és a n.-szőllősi tanítótestületeket bízták 
meg. Este az állami iskola egyik termében a vidéki kollegák 
liszteletére családias jellegű, kitűnően sikerült piknik volt. 

* Gyászrovat. Horváth János, petőfalvi ev. lelkész 
éleiének 40-ik évében elhunyt. Alapos készültségü, hit-
buzgó lelkész volt. — Báró Splényi Henrik, a nagyenyedi 
Bethlen-kollegium jószágigazgatója élete 82-ik évében. — 
Özv. Terhes Kár oly né, szül. Klára asszony, a volt szendrői 
lelkész özvegye, Kun Bertalan püspök nővére folyó hó 
2-án meghalt. — Tatay Sámuel b.-tamási lelkész s a 
pápai evangélikus egyházmegye esperese, életének 70-ik, 
lelkészségének 46-ik, esperességének 25-ik évében folyó 
hó 3-án jobblétre szenderült. — Várady Béla fővárosi 
ügyvéd, pesti egyházmegyénk tanácsbirája, dunamelléki 
egyházkerületünk aljegyzője folyó hó 7-én szivszélhüdés-
ben hirtelen elhunyt. Béke hamvaikra! 

A D A K O Z Á S . 
A protestáns országos árvaházra: * Turcsányi 

Andorné, Körmenden 10 frt; a szent-benedeki agendások 
Bohtz Gyula r. 1. által 1 frt; Dalotti N. Ödön kecskeméti 
főgimnáziumi tanár Mészáros János r. 1. által 1 frt; a 
li.-m.-vásárhelyi ref. egyház Pap Imre 1. által 6 frt 4 kr., 
Csekes Sámuel bucsi presbyter Veress Ede r. 1. által 20 kr., 
az ácsi hívek Antal Gábor r. I. által 2 frt 80 kr., a 
herczegszőllösi ref. egyház gyűjtése az ó-év utolsó napján 
Kulcsár Sándor r. 1. által 63 kr., a gombai ref. egyház 

* Lapunk eddigi számaiból térszüke miatt kimaradt. 



ó-évi perselypénze 4 frt 58 kr., az ordast hivek ado-
mánya az ó-év utolsó napján Kudar Kálmán r. 1. által 
1 frt 60 kr., N. N. Kenessey Béla tiieol. tanár által 5 frt; 
a gerjeni ref. egyház ó-év utolsó napi és uj évi persely-
pénze Széky Géza r. 1. által 2 frt 3 kr.. Mészáros János 
kecskeméti ref. 1. 40 kr., a mezo-szt-györgyi ref. egyház 
Halom Ádám r. 1 által 1 frt 64 kr., MatuJa Gyula 
N.-Szalontán Szabó Aladár theol. tanár által 6 frt; Nagy 
Sándor ágyai r. 1. 2 frt 50 kr., a sajó-hidvégi konfirmál-
tak és hivek Tóth Lajos r. 1. által 2 frt. Összesen 47 frt 
42 krajcár. 

Kiadóhivatal. 
Az óbecsei ev. ref templom javára adakoztak: 

Irsay József irsai ev. és pándi ev. ref. főkurátor 5 frt. 
Kiadóhivatal. 

P á l y á z a t . 

Az iglói ágost. hitv. evang. főgimnáziumnál betöl-
tendő tanári állásra, melylyel, ha rendes tanár alkalmaz-
tatik, évi 1100 forint fizetés, 40 köbméter tüzelőfa — 
jelenleg 74 forint — és a felvételi, magán- és érettségi 
vizsgadíjakból befolyó összegnek egy-egy rendes tanárra 
eső része; ha pedig helyettes tanár alkalmaztatik, 700 frt 
jutalomdíj és a rendes tanárnak járó failletmény élvezete, 
van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Tantárgy: 
a latin és magyar nyelv. 

Ezen állásra, mely a megválasztás után azonnal, 
legkésőbb pedig f. é. szeptember hó 1-én elfoglalandó, 
ágost. hitv. evang. és evang. ref. egyének pályázhatnak. 

Hivatalban levő rendes tanárok véglegesen, hivatal-
ban nem levő okleveles tanárok, valamint segédtanárok 
próbaévre alkalmaztatnak. 

A szükséges okmányokkal és bizonyítványokkal kellő-
leg felszerelt folyamodványok /'. é. március hó 1-jéig 
alólirt egyházfelügyelőhez küldendők be. 

Szepes-Igló, 1893. január hó 22-én. 

Topscher György, 
az iglói ágosl. hitv. ev. egyház 

2 —3 felügyelője. 

P á l y á z a t . 

A debreczeni ev. ref. főgimnáziumban egy tanszékre 
pályázat nvittatik. 

A megválasztandó tanárnak magyar, latin vagy 
•magi/ar-némct irodalmi tanári képesítését kell igazolnia. 
Iskolai szervezetünk 103-ik §-a értelmében a tanár husz 
heti óránál többre nem kötelezhető. 

Csak ev. ref. vallású pályázók kérvényei fogadtat-
nak el. 

Tanári fizetés: évi díj 1150 forint. Lakbér fejében 
300 forint, 19 köbméter tűzifa beszállítva. 

A megválasztott tanár a tanári nyűg- és gyáminté-
zetnek jogos és kötelezett tagja leend. 

Hivatalát az 1893/94. tanév kezdetével foglalja el 
székfoglaló beszéd tartásával. 

Pályázók kellőleg felszerelt kérvényeiket folyó évi 
március 15-ig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki 
hivatalához adják vagy küldjék be. 

Debreczen, 1893. január hó 31-én. 
Kiss Aron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
A protestáns országos árvaházban a meglevő három 

mellé uj tanítói állás szerveztetvén. erre pályázat hir-
dettetik. 

Pályázhatnak oly protestáns vallású, nőtlen, okleve-
les lanítók, kik németül is tudnak. 

Kötelessége: az árvák oktatása és nevelése; mi 
végből a tanító a tanítási órákon kivüli idejét is az árva-
házban tölti. 

Hetenként kétszer van szabadság-ideje. 
Javadalma: 400 forint évi fizetés, szabad lakás az 

intézetben és teljes ellátás (élelmezés, fűtés, mosás, vilá-
gítás). 

A kellően felszerelt kérvények folyó hó 20-dikáig 
Brocskó Lajos igazgatóhoz (Budapest, VII. ker., szegényház-
tér 1. sz.) küldendők. 

Az állást f. évi március l-jén kell elfoglalni. 
Budapesten, 1893. február 2. 

Szőts Farkas, 
tanügyi bizottsági elnök. 

P á l y á z a t . 

A VI. sz. kir. városi ág. hitv. evang. esperességbe 
kebelezett, Szepesmegye területén fekvő, rokuszi ág. hitv. 
evang. egyház megnyervén az anyásítás jogát, lelkészi 
állomásának betöltésére pályázatot hirdet. 

Kötelességek: a rendes lelkészi teendőkön kivül a 
vallástanítás a III. és IV. elemi osztályban és az V. és VI. 
elemi osztály önálló oktatása, és pedig német nyelven. 

Évi javadalmazás: készpénzben 700 forint, három 
hold szántóföld jövedelme 48 forint, egy rét jövedelme 
40 forint, legelő, melynek bérértéke 18 forint, 10 öl tűzifa 
a paplakba szállítva 6 frtjával 60 forint, paplakás, gyü-
mölcs- és zöldséges kerttel, mely kertnek évi jövedelme 
legalább is 80 forint, s végre a stóla körülbelül 70 forint. 
Összesen: 1016 írt o. ért. 

A pályázóknak a német és magyar nyelvet tökéle-
tesen kell birni, tartoznak szent beszéddel az egyháznak 
f. é. ápril 9-ig valamely vasárnapon magukat bemutatni, 
utazási költségek megtérítése nélkül, és végre pályázók 
kérvényeiket 1893. évi ápril 1-jéig az alóUrottakhoz be-

. küldeni. 
Kelt Késmárk, 1.893. évi január 14-én. 
Linberger István, Kéler Pál, 

ág. hitv. evang. lelkész Késmárkon egyházfelügyelő, 
és a rokuszi leányegyházban. 2—3 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. kerület. Pipa-utca Ü3. szám, hová a kéz i ra tok 

c imzendök. 
Kiadd-liivatal : 

Hornyánszk1/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), h o v á az elöfiz. és hi rdet , d í j ak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési Ara : 

Félévrt: 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Az evangélikus zsinat harmadik ülésszaka. 
Rövid tartamú, de emelkedett szellemű, esz-

méitető és lelkesítő volt az ev. hittestvérek zsinat-
jának harmadik ülésszaka. Volt benne magasra-
törő lélek, rokonszenves temperamentum, evan-
géliomi íz és hazafiúi bölcseség. A megnyitó ülések 
elevenítő lelkesedése lobogott a szivekben. Zsinaton 
éreztük magunkat, evangéliomi keresztyének gyűlé-
sén, mely megadja a császárnak, a mi a császáré, 
de az Istennek is, a mi az Istené! 

Tárgyalásaiból különösen két mozzanat ra-
gadta meg figyelmünket: a hittestvéri közösség és 
a hazafiid kötelesség melegsége. Az a közös ügyek, 
ez az egyházpolitikai kérdések tárgyalásában tünt 
ki leginkább. S mi mindkettőnek szívből örülünk. 
A két egyház testvéri közeledése régi vágyunk, 
Lapunknak gyermekkori ábrándj a ; a hazafias 
egyházpolitika jelenkori egyházi életünknek égető 
szüksége, kiáltó parancsa. Mindkettő a mi ügyünk 
is, a reformátusok ügye is; mert mindkettőben 
a hazai protestántizmusnak elvitázhatlan közös 
feladata és együttes szüksége nyilatkozott meg. 

Az ev. zsinat által is elfogadott és intéz-
ményileg organizálandó prot. szövetség momen-
tuozus egyháztörténelmi esemény. Amiért annyi 
nemes prot, lélek küzdött a múltban és hevül 
a jelenben: a Zavak, Székácsok, Törökök és Bal-
lagiak hőn ápolt eszménye, az unió eszméje egy 
nagy lépést tett a megvalósulás felé. A két evan-
gélikus egyház, hitelveinek és egyházi egyéni-
ségének legkisebb sérelme nélkül, külsőleg is 
szervezendő kapocscsal kívánja összébb fűzni közös 
nagy ügyeit, együttes érdekeit. Megszívlelte, meg-
fogadta válságos korunk egyházpolitikai nagy 
parancsolatját: ne azt keressük, ami bennünket 
szétválaszt, hanem azt, ami egyesít. 

A hittestvéri szövetség, melyet most már 
mindkét zsinat magáévá tett, következő ügyekre 
vonatkozik: Gyenge anya- és leányegyházak és 
szórványok egyesült erővel való biztosítása, lépé-

sek tétele az államsegély felemelése végett, hu-
manitárius intézmények együttes ápolása, theolo-
gusok és tanárjelöltek képzése, tábori lelkészet, 
idegen intézetekben való vallásoktatás, fegyinté-
zetekben, tébolydákban a hivek gondozása, horvát-
szlavonországi egyházak gondozása stb. Mind oly 
tárgyak, melyek mindkét egyházat közösen ér-
deklik; melyekben egyetértő és együttes eljárásra 
van szükségünk; melyeknek lendítése, előbbvitele 
és szervezése parancsoló szüksége a két evan-
gélikus egyháznak. 

A legkényesebb kérdés annak a közös orgá-
numnak megteremtése, mely közös ügyeinket 
tárgyalja és intézze. De testvéri egyetértéssel és 
bizalommal ez is megtalálható. A reform, zsinat 
előzékeny határozata megadta erre a lehetőséget, az 
evang. zsinat testvéries végzése biztos reményt 
nyújt a megvalósításra. Mert a ref. zsinat kimondta, 
hogy a »vegyes bizottság ama javaslatát, hogy 
utasítsa a zsinat a konventeket, hogy a két egy-
házat közösen érdeklő ügyekben való közös érte-
kezés céljából évről-évre, vagy évek bizonyos 
számára egyenlőszámu bizottságokat válaszszanak, 
kik a szükséghez képest összejőni és a nélkül, 
hogy őket a végleges elhatározás joga megilletné, 
tanácskozásuk eredményéről a kiküldő konvent-
nek jelentést tenni tartoznak^. Most az evangéli-
kus zsinat szintén elfogadta ezt, sőt azt a pótló 
határozatot is, hogy a közös ügyek tárgyalására 
hivatott külső szerv végleges megállapítása végett 
a két zsinat közös bizottsága még tanácskozni 
fog és megállapodását a zsinatok határozata alá 
bocsátja. 

Teljes rokonszenvvel és elismeréssel adózunk 
a két zsinatnak e fontos határozatokért, melyek-
ben a mi hitünk szerint egészséges alapot vetet-
tek a két evang. egyház közötti társadalmi unió-
nak. Mert e hittestvéri egyesülés egyfelől teljesen 
érintetlenül hagyja a két egyház dogmatikai belső 
éleiét, vallás-erkölcsi jellemsajátságait; de más-
felől az egymásközti, állammal való és az idegen 



felekezetekkel való ügyekben és érintkezésben, 
tehát a két egyház társadalmi vonatkozásaiban 
szilárd alapú véd- és dacszövetség kötésére képe-
sít. Ily értelmű unió nem kelt bizalmatlanságot, 
nem támaszt féltékenységet, mert mind két fél 
jogos érdekeit kielégíti. A magyar protestantiz-
musnak pedig épen erre van szüksége. Marad-
junk mi továbbra is jó kálvinisták és jó lutherá-
nusok a mi leikeinkben és otthonunkban, temp-
lomainkban és iskoláinkban; de legyünk együtt 
érző, összetartó és együtt cselekvő protestánsok, 
valahányszor és valahol csak prot. eszmék, prot. 
kérdések, prot. érdekek és prot. törekvések tettre 
szólítanak. A testvéries egyetértés gyarapítja erőn-
ket, növeli súlyúnkat, erősíti intézményeinket, köz-
becsülést és tiszteletet szerez nevünknek; mig a 
visszavonás, sőt még az összetartás hiánya is, 
gyengít, sorvaszt, erőtlenít erőben, intézményeink-
ben és jóhírnevünkben. 

Másik kimagasló mozzanata az ev. zsinat-
nak, hogy elvi állást foglalt a polgári házasság 
melleit. Csaknem egyhangúlag kimondotta, hogy 
»a zsinat a házassági ügyeket olyanoknak ismeri 
el, a melyek mind a két egyházat közösen ér-
deklik és elismeri, hogy a házasság ügye első 
sorban állami szempontból bírálandó el; ez ügy 
mai állásában azonban nem tartja időszerűnek a 
házassági kérdésben bővebben nyilatkozni«. 

Az evangélikus zsinat e határozata, mely 
lényegileg egyezik a református zsinat nyilatkoza-
tával, nagyon időszerű és bölcs határozat. Bizo-
nyítja azt, hogy a magyar protestántizmus vész-
ben. viharban törhetlen hűséggel megáll a maga 
ősrégi liberális és hazafias tradíciói mellett; iga-
zolja azt, hogy a magyar protestánsok, őseik-
hez hiven, egyházi működésök minden mozza-
natában folytonosan szemelőtt tartják a haza 
jóllétét s áldozatoktól sem riadnak vissza, ha a 
haza békéje és virágzása ugy kívánja; és mutatja 
azt, hogy még az a sokszor kigúnyolt, sokszor 
gyanúsított, nemzetiségi velleitásokkal küzködő 
lutheránus egyház is hazafiasabb s hazája békés 
fejlődéseért áldozatra készebb, mint a magyar 
állam javaiban duskálódó s hazafiasnak kürtölt 
római klérus. 

De bölcsnek és tapintatosnak is tartjuk az 
ev. zsinat határozatát. Mert midőn nyilt határozott-
sággal kimondta azt az elvei, hogy a házasság 
ügye első sorban állami szempontból bírálandó el, 
egyszersmind dicséretes bölcseséggel tartózkodott 
a házassági kérdésben való bővebb nyilatkozástól. 
Egyházi és politikai nagy indokai vannak ennek 
az óvatosságnak. A zsinat nem mehetett bele a 
kérdés további fejtegetésébe, mert nem ismeri még 
részleteiben a kormány javaslatait. Hátha nem 
lesznek azok egyházi szempontból kielégítők? 

hátba nem lesznek a nemzet erkölcsi és társa-
dalmi szükségeinek megfelelők? hátha polgárinak 
deklarálják a római házasság-jogot s azt akarják 
a protestánsoknak is a nyakába varrni? hátha 
polgári lesz a házasság, de az elválás lehetősége 
nélkül, mint Olaszországban? Mi természetesebb, 
mint hogy a zsinat nem engedte magát elvakít-
tatni a kidobott jelszavak által, hanem a beter-
jesztendő javaslatok tartalmától tette függővé a 
további elhatározását. 

A lutheránus és a kálvinista zsinatok e szép 
példája pedig buzdítson minket is közös ügyeink-
ben hasonló testvéries, az egyházpolitikai kérdések-
ben hasonló hazafias felfogásra és magatartásra. 

Sz. F. 

Régi anyakönyveink. 
Most, mikor oly nagy mértékben folyik az 

eszmecsere, a vitatkozás, egyebek mellett az anya-
könyvek államosításának kérdésében is, legyen 
szabad nekem az anyakönyvekről nem a jövőre, 
de a múltra nézve, különösen tisztelt lelkész-
társaimhoz pár bizalmas szót mondani. 

Felesleges lenne hosszasan bizonyítgatni, hogy 
a régi anyakönyvek, tulajdonképeni rendeltetésük 
mellett mint történelmi emlékek is különös becsü-
lést és figyelmet érdemelnek. 

Koztudomásu tény, hogy a római katholikus 
egyházban a tridenti zsinat rendelte el a keresz-
telési és esketési anyakönyvek vezetését. Hazánk-
ban legelőször az 1611. és 1614. évi nagyszombati 
zsinatok rendelik el az anyakönyvek vezetését. 
Szórványosan azonban már elébb is találunk 
anyakönyveket. Igy például Pozsony, Malaczka 
és Baj na plébániáknak 1600-tól, Gajárnak 1608-tól 
vannak anyakönyvei. Az esztergomi főegyház-
megye 123 plébániájának vannak az 1600—1700 
közötti évekből anyakönyvei, Az a forrás, honnan 
ez adatokat veszem* még azt is állítja, hogy 
1600. évnél régibb időből még Németországban 
sincs anyakönyv. 

Ha ez utóbbi adat hiteles,** akkor mi elébb 
vagyunk Németországnál. Azt olvasom nevezete-
sen az 1893. évi Kassai Kalauzban, hogy a kassai 
római katholikus egyháznak keresztelési anya-
könyvei 1598, esketési anyakönyvei pedig 1587-től 
fogva vannak. 

Hát minálunk reformátusoknál hogy áll a 
dolog? Meglepőnek látszhatik, de ugy van, hogy 

* Az anyakönyvek államosítása. Irta,Turista. Budapest 1893. 
l í . lap. 

** Csecsetka Egyházjogtanában (886. lap) azt olvasom, bogy 
az evangélikus egyházban először Nürnbergben 1533. évben hozattak 
be a keresztelési anyakönyvek, főleg az anabaptisták ellen. Kell 
tehát lenni Németországban XVI. századi anyakönyveknek is. 



hazánkban a református egyház elébb intézkedik 
az anyakönyvek tárgyában, mint a római katho-
likus. Ugyanis az 1576. augusztus 14. és 15. nap-
jain tartott herczegszöllősi zsinatnak 23. kánona 
ezt mondja : »Továbbá azt ldvánjuk, hogv minden 
Praedikátornak könyve legyen, az kiben a meg-
keresztölt gyermekeknek neveket és esztendejöket 
tonna, az házaságban való sok zűrzavarnak 
eltávoztatásáért. Azt penig a könyvet, ha onnan 
elmenne is, el ne vigye, hanem az u tánna való-
nak hagygya.« 

Íme ez a legelső rendelkezés magyar refor-
mátus egyházunkban az anyakönyvek felől. Külö-
nös, hogy sem a komjátii (1623) sem a Gelei-
Katona (1641) kánonok nem szólanak az anya-
könyvekről. Talán azért, mert nem látták szükségét, 
hogy egy már átalánosan fennálló intézményre 
nézve törvényt hozzanak. 

Tizenhatodik századi, vagyis 1600-nál régibb 
anyakönyvünk azonban ma már nincs. Igaz, hogy 
az 1887-ben kiadot t Református Egyetemes Névtár 
(szerkesztette Tóth Sámuel) 174. lapján az áll, 
hogy a tokaji egyháznak anyakönyvei 1576-tói 
fogva megvannak; de ez az adat egészen téves, 
mert mint tokaji lelkésztársam értesíteni szives 
volt, egyházának anyakönyvei csak 1714-gyel 
kezdődnek. 

Nem resteltem a fáradságot, hogy a fentebb 
említett Névtárban egyházról-egyházra utána néz-
zek: hol találhatók még XVII. századbeli (1600 
—1700) anyakönyvek. Az eredmény, fájdalom! 
igen csekély volt. íme itt van : 

1. R a d n ó t h . . . 1610 
2. Kis-Komárom 1624 
3. Veszprém . . 1626 
4. Bal.-K.-Szőllős 1633 
5. Enying . . . . 1645 
6. Kassa 1651 
7. Bana 1660 
8. Fogaras . . . 1663 
9. T innve . . . . 1663 

10. Duna-Almás . 1667 

11. Mája (Erdély) 1677 
12. Halas . . . . 1678 
13. Nagy-Kőrös . 1 6 8 1 
14. Györké (Abauj) 1681 
15. B.-Keresztúr . 1681 
16. Lepsény . . . 1688 
17. Tácz 1689 
18. Aba 1691 
19. Ége (Erdély). 1691 
20. Göncz . . . . 1695 

E husz egyház közül kettő nem a Névtár 
után van felvéve. Egyik a kiskomáromi, mely ma 
már nem létezik. Anyakönyve azonban megvan 
Pápán, a dunántuli református egyházkerület levél-
tárában.* A másik egyház a kassai. Ennek anya-
könyvei a Névtár szerint 1764-ben kezdődnek; 
holott teljes hitelességgel állíthatom, közvetlen 
szemlélet alapján, hogy 1651-ben. Sőt a kassai 
egyház olyas valamit mutathat fel, amihez hasonló 

* Lásd bővebben a Protestáns Szemle 1892. évi folyamának 
IV. füzetében megjelent értekezésemet a presbyteriumok legelső 
nyomairól. (411—444. 1.) 

aligha maradt fenn a XVII. századból, nevezetesen 
két példányban vezetett anyakönyvet. 

A kassai egyház egyik (ivrét) keresztelési 
anyakönyve kezdődik 1651. augusztus 19-én Re-
géczi András papságában, s megszakítás nélkül 
folyik 1664. december l-ig. A másik (negyedrét) 
keresztelési anyakönyv kezdődik 1653. junius 8-án 
s tart 1662. augusztus 16-ig. Tehát e tiz eszten-
dőről két példányban vannak meg az anyakönyvek. 
Talán felesleges is mondanom, hogy e korát meg-
előző lelkiismeretes pontosság is a nagy Czeglédi 
István érdeme. 1664 után elvesznek az anya-
könyvek, csakis egy lap van meg 1688, 1689 és 
1690-ről. (Otrokocsi Fóris Ferencz idejéből.) Ismét 
megvannak az anyakönyvek, és pedig innen már 
minden megszakítás nélkül, teljesen 1713. március 
27-től a keresztelési, 1737. március 18-tól az 
esketési, 1755. ápril 1-től a temetési anyakönyvek. 
Sőt 1737-től kezdve fel vannak jegyezve azok 
nevei is, a kik először éltek az urvacsorával. Csak 
hogy ez időben még nem létezett a mai konfir-
máció és az azt megelőző rendszeres oktatás, 
mert p. o. épen 1737-ben öt alkalommal járultak 
uj vendégek az Ur asztalához: böjt első vasár-
napján, pünkösdkor, ujkenvéri és ujbori urvacsora-
kor, s végül karácsonkor. 

Mindezeknek előrebocsátása után az a kéré-
sem tisztelt lelkésztársaimhoz, hogy vizsgálják át 
egyházuk régi anyakönyveit s addig is, mig az 
Egyetemes Névtár (talán 1897-ben) új ra meg-
jelennék, igazítsák helyre p. o. e becses lapok 
hasábjain az 1887. évi Névtárnak az anyaköny-
vekre vonatkozó hibás adatait, mert hogy hibák 
bőven fordulnak elő, azt Tokaj és Kassa esetén 
kivül az is eléggé bizonyítja, hogy a Névtár adatai 
szerint a nagy tiszántúli kerületben egyetlen egy 
olyan egyház sincs, mely XVII. századi anyakönyvet 
tudna felmutatni! Hiszen épen a tiszántúli kerület 
egy része az, melynek egyházai legkevésbé voltak 
a vallási üldözéseknek kitéve. S mégis mily csodá-
latos, hogy maga Debreezen is csak 1703-tól tudja 
felmutatni anyakönyveit. Lehet, hogy a Debreczen-
ben sokszor pusztító nagy tűzvészek martalékaivá 
lettek a régibb matrikulák; de az sem lehetetlen, 
hogy ott lappanganak valahol a város vagy az 
egyház levéltárában. A kassai egyház hallatlan 
üldöztetéseket szenvedett; templomát, parochiáját 
három izben foglalták el, papjait bebörtönözték, 
elhurcolták, száműzték, páratlan becsű urasztali 
szentedényeit és térítőit csak ugy tudta meg-
menteni, hogy Nagy-Bányára, Kővárba és Fogaras 
várába küldte azokat, s mégis már 1651-ből fel-
tudja mutatni keresztelési anyakönyvét! 

Vegyük tehát szoros és pontos vizsgálat alá a 
régi anyakönyveket. Én azt hiszem, hogy tényleg 
sokkal több egyházunk bir XVII. századbeli anya-



könyvvel, mint ahogy azt az 1887. évi Névtár 
— a rendelkezésére álló téves adatok alapján — 
feltünteti. 

Bizton hiszem, hogy e Lap t. szerkesztője 
teljes készséggel ád helyet minden, e tárgyban 
hozzáérkező felvilágosításoknak* 

Kassa. Révész Kálmán. 

Az apostoli királyi jogok és a pápa. 
IV. 

Lássuk már most, micsoda következményei lehetnek 
annak a katholikus egyházra nézve, ha Róma megmarad 
intranzigens álláspontja mellett, s komolyan venné akár 
a magyar király, akár a magyar állam elleni fenyege-
tését ? 

E következmények kizárólag a római egyházat súj-
tanák, bár be kell vallanom, hogy a legújabb jelenségek, 
melyek e tanulmány megkezdése és befejezése közti idő-
ben felmerültek, azt látszanak mutatni, hogy nálunk a 
parlament, mint a népakarat kifejezője, még mindig nagyon 
csekély sulylyal bir s két, egymással szorosan karöltve 
haladó tényező a legkorszerűbb törekvéseket képes para-
lizálni: az egyik az udvar túlzott vallásossága, melynek 
egyik legváltozhatlanabb hagyománya a pápai székkel 
való barátság és egyetértés, másik a főpapság hatalma, 
mely egyrészt szintén az udvarban, másrészt a főrendi-
házban találja leghatalmasabb támaszát. 

Mindenekelőtt a királyi tetszvény régi, de elévül-
hetlen fontosságú jogát kell teljes mértékben alkalmazásba 
venni, mert ez a leghatalmasabb fegyver arra, hogy a 
pápai szék középkori törekvéseinek itt, a hazában gátat 
vessünk. S alkalmazni kell régi és uj törvényeinket az 
esetek súlyosságához képest teljes szigorúságában. Hajdan 
még fővesztésről is volt szó — erről ma nem beszél 
senki — ezt a büntetőtörvény rendelkezései is kizárják, 
ámde Zsigmond említett törvénye, a placetum megsér-
tőire azt mondja, hogy >crimen laesae majestatis incur-
runt« s az esetekhez képest az ellenszegülők valóban 
beleütközhetnek a büntetőtörvény 126. §. 3. pontjába, a 
királynak az uralkodásban való gátlásába, mert a ki 
a placetumot megsérti, gátolja az uralkodót magasztos 
hivatása teljesítésében. Különösen hatásos leend azonban 
a »privatio beneficiorum« a javadalomtól való megfosztás, 
oly eljárás esetén, minőt György püspök 1873-ban s leg-
közelebb tanúsított, a büntetőtörvény 171. és 173. §-ában 
előirt 2—5 évig terjedhető államfogház-büntetéssel kapcso-
latban. Azt hiszem, nem felette drága ár, ha a liberális 
haladás követelményeit s az ország békéjét néhány püspök 

* Cikkíró t. barátom intencióját nagyon helyeslem. Régi 
anyakönyveinkben egész halmaza lehet az egyháztörténeti adatok-
nak. Ezeket kár volna fölhasználatlanul hagyni. Az meg. hogy az 
anyakönyvek keletkezési évét pontosan közölje egyetemes »Név-
tár«-unk, szintén figyelemre méltó körülmény. Azt hiszem különben, 
hogy a téves adatok kiigazítására legjobb mód és alkalom akkor 
lesz, mikor uj egyetemes névtár fog kiadatni. Szeri;. 

elmozdításával kell megfizetni. Ők vetették a szelet, aras-
sák a vihart. Persze ezeket a fejtegetéseket a napilapok 
legújabb jelenségei roppant megcáfolni látszanak. Ő felsége 
állítólag nemcsak kivetni valót nem talált Schopper cselek-
ményeiben, de a történtek után szinte természetesnek, 
sőt talán kívánatosnak tartotta. Magyar ember hódoló 
tisztelettel hajlik meg a koronás király személye előtt, 
de egyoldalú akaratánál többre kell tartanunk a nemzet 
többségének akaratát, a szubjektív uralkodói érzelmeknél 
változhatlanabbnak véljük az alkotmány és a törvények 
erejét s igy hiszszük, hogyha ma nem, holnap okvetlenül 
fejét veszi a felvilágosultság, a haladás a pápai uralom, 
a klerikalizmus lernai kígyóinak. 

A másik eszköz arra, hogy a magyar állam és 
társadalom teljesen kibontakozzék azokból a bilincsekből, 
melyek nyomasztó hatását mindnyájan érezzük, kik hazán-
kat a lelkiismeret terén is szabadnak akarnák tudni, az 
alapok s alapítványok, valamint az egyházi vagyon kér-
désének végleges rendezése, illetve az 1848: XX. t.-cikk 
végrehajtása. Ugy szabadelvű, mint ultramontán irók 
elismerik, hogy az 1848: XX. t.-cikk 3. §-ának ama 
rendelkezése, mely szerint minden bevett vallásfelekezet 
egyházi és iskolai szükségei államilag fedeztessenek, a 
katholikus, állami eredetű egyházi vagyon bevonását — 
szekularizációját — involválja. Ez az elv, a negyven-
nyolcadiki törvényhozás szándékaihoz hiven, okvetlenül 
megvalósítandó, annál inkább, mert nemcsak a többi 
felekezetek jogos igényeinek kielégítését teszi lehetővé, 
hanem az állam és egyház közötti viszony rendezésének 
nálunk egyedül helyes alapját is képezendi. Ez az eszme 
is olyannak látszik, mely a már említett s összetartó 
tényezők hatalma folytán kivihetetlen. De hiszen az egész 
magyar alkotmány, az egész negyvennyolcadiki s hatvan-
hetediki átalakulás ezeknek akarata ellenére, vagy leg-
alább is óhajtása nélkül jött létre. A XIX. század és a 
magyar állam ereje itt is győzni fog. 

Teljes hatálvlval alkalmazandók az úgynevezett 
holt kéztől tiltó törvények is. Az aranybulla az 1.498: 
LV., LXV., az 1647: XVII. és 1715 : XVI. törvénycikkek ide-
vonatkozó rendelkezése, nálunk soha sem volt még eltö-
rölve. A vagyon összehalmozódásának meggátlása a holt 
kéz kezében politikai s nemzetgazdasági szükség; különben 
is a római katholikus egyház nálunk már most is tűi-
gazdag s igy tulhatalmas, elannyira, hogy ha ezek a 
holt kéztől tiltó törvények nem volnának, akkor meg kel-
lene azokat alkotni. Az ily szabályzatokat csakis a libe-
ralizmus mezébe öltözött ultramontánság, vagy az államélet 
legelemibb követelményeivel sem számoló, hiu légvárakat 
építő radikalizmus támadhatja. Különben is az 1715: 
XVI. t.-cikk oly hatalmas korrektívumot állít föl e tekin-
tetben, melyben a katholikus egyház is megnyugodhatik, 
ingatlan javakat királyi jóváhagyás mellett szerezhet. Ez 
a királyi jóváhagyás többször be fog következni, mint nem. 

Érvény szerzendő azon törvényeinknek is, melyek 
.a . szerzetes rendekre vonatkoznak. A szerzetesek egészben 
véve improduktív osztályát képezik a társadalomnak 



Talán a divatos felfogással ellenkezik, de én nyiltan ki-
mondom, hogy a tanító szerzeteket veszélyesebbeknek 
tartom a társadalomra, a kolduló szerzeteknél. Emezek 
egyszerűek, tagjaik kevésbé műveltek, s a legegyszerűbb 
ember is képes átlátni, hogy létezésüknek semmi komo-
lyabb célja, — a társadalom ingyenélői. Ellenben a tanító 
szerzetek látszólag áldozatot hoznak a tudománynak, 
apostolai a világosságnak, előkelők, műveltek, megnyerőek, 
tényleg pedig tetszetős külformákban a pápai szellem, az 
ultramontán gondolkozás terjesztői, a középkor szellemé-
nek kellemes modorú, de annál veszélyesebb terjesztői. 
Épen azért a szerzetes életet — akár férfi, akár női zár-
dákról legyen szó, mely utóbbiak a prozelita-csinálás s a 
vakbuzgóság melegágyai — nálunk megszorítandónak tar-
tom. A protestáns közönséget pedig fel kell hivnunk, hogy 
tömörüljön és kérvényezzen az országgyűlésnél s az ural-
kodónál az oly rendek ellen, melyek törvényellenesen 
telepedtek be az országba, jogos létalapjuk nincs, de a 
társadalom józan szellemének valódi mételyei. Első sor-
ban kell itt említenem a jezsuitákat. Ezek az országból 
kiutasítandók, az országos törvények ellenére birt javaik 
megváltandók. 

Az állam egy idő óta felhagyott az állami és köz-
ségi népoktatási intézetek terjesztésével s fejlesztésével. 
Részben pénzügyi okokból, de nagyobb részben a politika 
retrográv fejlődésénél fogva. Tudom, hogy a felekezet-
nélküli iskolákat a protestántizmus jelentékeny része is 
helyteleníti, annál inkább, mert az ily intézetekben nálunk 
tényleg a katholicizmus domináló, mint állami életünk-
ben is. Azonban ha a vallásos oktatásra kellő súlyt fekte-
tünk, akkor ez iskolák reánk nézve legkevésbé sem veszé-
lyesek ; de hatalmas gátját képezik annak, hogy az ultra-
montán szellem, a pápai s papi uralom iránti feltétlen 
engedelmesség már a gyönge gyermeki szívben kiirthatlan 
gyökeret verjen. Épen azért szivemből óhajtom, hogy ez 
az irány ismét fejlődjék, erősödjék ugy közoktatási poli-
tikánkban, mint a társadalom rokonszenvében. 

Dr. Bartha Béla. 

I S K O L A Ü G Y . 

Közép- és főiskolai tanügyünk a zsinaton 
és zsinat után. 

II. 
A javaslat tárgyalása november 28-án kerül a tanács-

kozás asztalára. A föntebbi előzmények után azt hinnők, 
hogy a javaslat általános tárgyalása nagyon rövid lesz. 
Nem ugy történt. A vita hullámai elég szélesen csapkod-
tak. Hagyján, ha az valamely nagyobb fontosságú elvi, 
vagy tanügyi kérdést vet felszínre, vagy kétes nézeteket 
tisztáz. Épen nem. Egy-két panaszhang az autonomia 
romlásán, több a tárgyhoz szorosan nem is tartozó ellen-
vetés mellett a jobb sorsra érdemes vita a körül a már túl-
haladott kérdés körül forog: elfogadja-e a zsinat^a-^tfvps^A 
latot az általános tárgyalás alapjául vagy nem ? ** 

( murnkm 

Cri/cc Lajos lép elő elsőnek azzal az indítvány nyal, 
hogy az egész javaslatot le kell venni a napirendről. 
Annak tárgyalása szerinte már csak azért sem időszerű, 
mert hisz' maga az állami kormány is folyton ingadoz 
a tanügy terén. Szavai nem keltenek valami erős visz-
hangot. Behatóbban, egyszersmind erősebben színezve kel 
az indítvány támogatására Görömbei Péter. Nem fogad-
halja el a javaslatot, mert az elsőben is hiányos; a meny-
nyiben, bár az 1790/91. XXVI. t.-c. teljesen biztosítja 
azt egyházunk számára, teljesen elhallgatja a tanítás és 
tanulás módjára, szabályára és rendjére vonatkozó jogain-
kat. Nem fogadja el azért sem, mert a javaslat vissza-
esést mutat nemcsak az 1881/81-iki zsinat, igaz, nem is 
szentesített alkotásához, hanem az 1891-iki konventi tör-
vényjavaslathoz viszonyítva is. E javaslat szerint minden 
teher az egyházé, minden jog ellenben az államé. Erős 
vádat emel iskolai ügyünk belső ellenségei: a tanítók 
ellen. Nem ismernek azok — a szónok szerint — alá-
rendeltséget; semmibe sem veszik, sőt sértegetik az egy-
házi felsőbbséget; kigúnyolják intézményeinket, sőt szer-
tartásainkat is. És mind ezekkel szemben a javaslat bőven 
beszél a presbyteriumok kötelezettségeiről, de sohasem a 
csúfolódó tanítók elleni jogairól. Nem fogadja el továbbá 
a javaslatot azért sem, mert az egyház minden áldozata 
dacára is. a melyekben végre is el fog vérzeni, mig saját-
képi hivatását nem teljesítheti és saját élete sivár és kopár 
marad, addig iskoláit is elveszti. Az idők szelleme külön-
ben is az iskolák államosításának kedvez; és valamint 
a megyék jogait elszedte az állam : ugy tesz majd isko-
láinkkal is. Azonban jelzi, hogy az állami iskoláknak nem 
valami nagy barátja. Elismeri: közöltek azok sok isme-
retet, de határozott irányuk, közszellemük nincs; nevel-
nek világpolgárokat, száraz, pedáns tudósokat, a kik neme-
sebb eszményekért lelkesedni nem tudnak; hozzá kath. 
jellegűek: megülik a katholikus ünnepeket; ünnepélyeik 
katholikus színezetűek stb. Ám tartsuk fel tehát, a inig 
lehet, felekezeti iskoláinkat, de követeljük az állam segít-
ségét, hisz' helyette és az ő szolgálatára is tartjuk fel 
azokat; de az állam segítsége legyen segély és ne ala-
mizsna. Végül felsorolja a javaslat hiányait. Igy egyebek közt 
hallgat az a leánynevelésről, a vallástanításról, vasárnap-
ügyről, belmisszióról, parochialis könyvtárakról, no ez 
utóbbiak csakugyan nem tartoznak oda! stb. Nem fogadja 
el tehát az iskolai bizottság készítette javaslatot, hanem, 
ha kell, inkább a konventi szervezetet. 

Gsike L. és Görömbei P. indítványai nem nyerték 
meg a közhangulatot. Ellenök elsőben is az iskolai bizott-
ság előadója, Mitrovics Gyula száll sikra. Higgadt alapos-
sággal kifejti, hogy az iskolai bizottság nem önoktából, 
hanem a zsinat egyenes megbízásából készítette javas-
latát; már pedig a zsinat saját méltóságát sértené meg, 
ha meggondolt határozatait oly könnyedén meg változtat-
gatná. Hisz1 a zsinat tavaszi ülésszaka a mostani ciklus-
nak épen az iskolaügyet tűzte ki egyik legfőbb tárgyául. 
De a halogatás e téren sem vezetne célhoz; sőt némely 
tanügyi kérdésben már azért is álláspontot kell foglalnunk, 
hogy az állam is megértse akaratunkat, megismerje törek-
véseinket. Ha mi mindig az állami megállapodásra, és 
pedig hasztalan, várunk, magunk is örökös bizonytalanság-
ban maradunk. Ajánlja azért az iskolai bizottság javaslata 
tárgyalásának megkezdését. 

Mitrovics Gyula nyomós okoskodásához hasonló 
szellemű szavaikkal többen csatlakoztak. Igy Szász Károly. 
Előadja, hogy bár a tavaszi ülésszakban ő is a Tisza 
Kálmán ajánlotta alapelvek embere volt; de most a már 
]fcész javaslat tárgyalása mellett szavaz. És pedig nemcsak 
azért, mert az iskolai bizottságot a zsinat többsége bizta 
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meg és az megbízatása értelmében készítette el munkálatát; 
nemcsak azért, mert a tárgyalást a zsinat méltósága köve-
teli, hanem azért is, mert a tárgyalás alkalmával a javaslat 
esetleges hiányai is könnyen pótolhatók. 

Antal Gábor szintén a javaslat tárgyalása mellett 
nyilatkozik; mert hisz' a javaslat épen az annyira han-
goztatott általános alapelveket fejti ki részletesebben. 
Szerinte arra vártunk, mig az állam befejezi tanügyi 
intézkedéseit, azért is lehetetlen, mert az állam a maga 
intézkedéseit a körülmények parancsa szerint folyton 
változtatván, befejezésök szinte lehetetlen. Ellenben, ha lesz 
szentesített törvényünk, annak keretében autonómiánkat is 
biztosíthatjuk, másfelől a hiányokat orvosolhatjuk, a vissza-
éléseket könnyebben megszüntethetjük. 

Fejes István az ellenvetésekre azt jegyzi meg, hogy 
tanügyi autonómiánkat az iskolai bizottság javaslata a 
konventi szervezetnél sokkal szélesebben felöleli. A javas-
latból csak azon intézkedések hiányzanak, a melyek felett 
határozni csak az állami törvények értelmében lehet; az 
állami törvények és intézkedések a zsinat vitatárgyát 
nem képezhetik. A mi törvényeket az állam most vagy 
ezután alkot, a mi alkotandó törvényeinket nem semmi-
sítik meg. Sőt meggyőződése szerint autonómiánknak 
sokkal erősebb biztosítéka az, ha a javaslat értelmében 
az egyházkerületek intézkednek az országos törvények 
alapján, mintha csak a zsinati törvények értelmében intéz-
kedhetnének. Azért a napirendre kiván térni. 

És valóban Kiss Albertnek a javaslat tárgyalását 
ellenző, majd Beöthy Zsigmondnak azt ajánló nyilatkozata 
után Tisza Kálmán a vitát bezárja és a javaslatot a 
tárgyalás alapjául a zsinat többsége elfogadja. 

Érzem, kelleténél hosszasabban időztem eme, külön-
ben sem egészen ismeretlen részleteknél; de ugy véltem, 
hogy ezek összegezett megújítása a tárgy kidomborítására 
nem volt egészen fölösleges. Ezek alapján ugy is annál 
könnyebben végezhetek a sajátképi tárgyalással. Valóban 
haladt is az aztán eléggé gyorsan és simán és csak itt-ott 
botlunk meg aztán egy-egy többnyire ártatlan §-ban, ugy, 
hogy november 29-én már a gimnáziumokról szóló cik-
kekbe is jól belemélyedhettünk. 

Futó Mihály. 

N é p o k t a t á s u n k á l l apo ta . 
A miniszter XXI. Jelentése szerint. 

E Jelentésben méltó kifejezést nyer a közoktatási 
miniszter elismerése azok részére, kik az 1890/91. iskolai év 
folyamán anyagi adományokkal támogatták a népiskola 
és kisdedóvás ügyét. Ez adományok közt 110 ezer forintot 
fölülmúl az adományozott telkek, iskolaépületek, építő-
anyagok, ruhanemüek stb. értéke. Készpénzbeli adományok 
közel 281 ezer forintot tesznek. Az adományozók sorá-
ban nemcsak földes uraságok és püspökök, hanem szerény 
jövedelmekkel rendelkező egyesületek, egyházközségek, 
lelkészek, iparosok stb. is találhatók. Nem halt ki tehát 
az áldozatkészség a magyar közönség lelkéből; ellenkező-
leg : a mai idők súlyosabb anyagi viszonyai közt is — 
mint a számok mutatják — támogatja az a nemzet leg-
nemesebb érdekeinek egyikét, a népnevelést. És a magyar 
népnevelésre valóban ráfér nemcsak az anyagi támogatás, 
hanem a jóakaratú érdeklődés is a közönség, a társa-
dalom részéről. A Rökk Szilárd-féle kulturális alap jöve-

delméből a miniszter 6600 forintot fordított népnevelési 
célokra. 

A miniszteri hivatalos jelentés körébe nem tartozik, 
de a tanügy mozzanatai sorában figyelemre méltó egy-
felől a néptanítók, másfelől a tanítóképző tanárok egye-
sületi működése az 1892. évben. A Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága augusztus havában Szegeden tartotta 
meg évi közgyűlését. Vendégszeretet tekintetében a bizott-
ság nagyon is meg lehetett elégedve a szegediekkel. Külön-
böző vidékekről vagy 260 tanító jelent meg e közgyűlésen, 
hogy tisztázza a népnevelés vezérlő eszméit, összhang-
zatba hozza az eszmékkel a tényleges állapotokat s hogy 
lehetőleg javítani törekedjék ott, a hol javításra szükség 
van. A közgyűlés elfogulatlanságának szép kifejezést adott 
azzal, hogy fölemelkedve a manap eléggé tapasztalt s 
egyedül üdvözítőnek feltüntetett felekezeti kislelkűség fölé, 
Calasanra József római katholikus paedagogus (1597) 
emlékére tartott istenitiszteleten részt vett. Kívánatos is, 
hogy ily nemes szabadelvüség tanúságot tegyen a magyar 
tanító szellemi érettségéről. Kívánatos pedig különösen az, 
hogy ez a nemes szabadelvüség ne egyoldalulag nyilat-
kozzék, ne oly módon, hogy a protestáns tanító a paeda-
gogia s humanizmus eszméivel győzi le a felekezetiség 
korlátait, mások ellenben felekezeti korlátokba szorítják 
a paedagogia s humanizmus eszméit. Nem említeném ezt 
a viszás egyoldalúságot, ha nem épen az 1892. évi 
Comenius-emlékünnep adott volna itt-ott neheztelésre alkal-
mat a protestáns tanférfiaknak azzal, hogy némelyek a 
protestáns Comenius emlékünnepétől tüntetőleg elzárkóz-
tak. Hát nem féltem én a tüntetőktől sem Comenius 
érdemeit vagy paedagogiai elveit, sem a protestáns paeda-
gogia áldásos szellemét, de helytelennek kell neveznem 
azt a szükkeblüséget, mely a tanügy testvér-munkásai 
közt visszavonást szít, és gyanúsaknak kell tekintenem 
azokat a kis óriásokat paedagogiájokkal együtt, kik Come-
niusnak tisztelettel adózni nem hajlandók. 

A szegedi tanítógyülésen egyik előadó dr. Bokor 
József »Kulturegyesülete.k* létesítését illetőleg szaporítását 
kívánja különösen a magyaroktól lakott alföldön. Igy hat-
hatósan elősegíttetnék a kormány kulturális munkája, mely 
magában elégtelen is a kultura felvirágoztatására; elősegít-
tetnék kiválóan az esetben, ha az egyesületek egy »Orszá-
gos Magyar Iskolaegyesületben* egyesíttetnének. Kovács 
István értekezése is olyan volt, hogy nemcsak figyelemre, 
hanem sokszoros ismétlésre is érdemes annak egynémely 
pontja. Azt mondja, hogy a népiskola nem mutat fel kellő 
eredményt, mert hibásan fejleszti az értelmet is és az 
emlékezetet is. Teljesen igaza van, eltekintve azon derék 
tanítók munkájától, kik hasonló hibák előidézésével nem 
vádolhatók. Azonban véleményem szerint az értekező nem 
találta el a kellő módot ama hibák elhárítására, ha a 
»házi feladatokhoz* és a kis tanulók »önálló foglalkozá-
sához* folyamodik. Épen ezek is rontják a kivánt sikert, 
ha az iskolai módszer kínlódássá, lelketlen munkává teszi 
a házi feladatot s az úgynevezett önálló foglalkozást. 
Ismertem s ismerek sok kis tanulót, kik házi feladatokban 



és foglalkozásokban nem szűkölködnek, de mert ezekben 
szellemi táplálékot s gimnasztikát nem lelnek, inkább 
átok, mint áldás követi a foglalkozást. Ime már ismét a 
népiskolai módszernél vagyunk, melyre fentebb azt jegyez-
tem meg, hogy lélektani alapot nélkülöző sablonos eljárássá 
fajulhat és a hibás tankönyvek közreműködésével az isko-
lák egy részében tényleg azzá fajult is. A házi feladatok 
száma idővel annak a biztos jele lesz, mennyire kényel-
mes vagy mechanikus a népiskolai oktatás, 

A tanít óképzö-intézeti tanárok országos egyesületé-
nék választmánya buzgó munkásságot fejt ki a népnevelés 
elősegítése, javítása érdekében. És munkásságának nyo-
matéka is van. A közoktatási miniszter urnák nemcsak 
figyelmét, hanem nagy mértékben bizalmát és jóakaratát 
is megnyerte az egyesület gondos és tevékeny választmá-
nya. Jelentékeny munkaköréből csak kettőt kell itt ki-
emelnem, először azt, hogy már egy év óta fárad a tanító-
képző intézeti tanterv tökéletesebb megállapításán. Bizott-
sági, választmányi értekezletek, intézetek tanárkarai és 
egyes tanárai hozzászólnak e terv elvi kellékeihez és 
keresztülvitelének gyakorlati célszerűségéhez. A mű még 
befejezve nincs, de tekintélyesnek Ígérkezik. Csak túlsá-
gosan fényes palotává ne legyen a számos koldus részére, 
azaz ne olyanná, mely kibékíthetetlen ellentét képez a 
népnevelés és tanítóképzés állandó nyomoraival szemben. 
A felekezeti tanítóképző tanárok nyugdíj-ügyére vonat-
kozólag eddig alig történt számbavehető mozgalom az 
országban. A tanítóképző-intézeti tanárok egyesületének 
választmánya ezreket hálára kötelez és korszakalkotó 
műhöz fogott azzal, hogy a felekezeti tanárok nyugdíj-
ügyét rendezni, illetőleg országos nyugdíjazásukat létesí-
teni törekszik. Törekszik pedig erejéhez mérten azzal, 
hogy ez ügyben már három felterjesztést tett a minisz-
tériumhoz. Mintha maga a választmány is érezné nagy 
jelentőségét annak a gondnak, mely sok felekezeti tanár 
figyelmét s erejét hivatásától elvonja; mely éhhalállal fenye-
get sokakat az esetre, ha eléggé vakmerőek megöregedni, 
munkaképtelenekké válni — sőt még meg is halni! 

Eperjes. Fabriczy János. 

T Á R C Z A . 

Egyesületünk programmja. 
Felolvastatott a »Református ifjúsági egyesület* január 16-án tartott 

estélyen. 

II. 
A dolog veleje tehát abban áll, hogy mi az írással 

nem ugy foglalkozunk az ifjúsági egyesület összejövetelein, 
mint tudós theologusok, hanem mint emberek, a kik meg-
sejtették, hogy abban a sokszor kigúnyolt könyvben oly 
igazságok vannak, a melyek valósággal gyógyító szerek 
lehetnek közéletünk sok sebére, bajára. 

Azután meg senki se gondolja, hogy az ifjúsági egye-
sület vezetői mindig csak bibliát akarnak olvastatni. Ko-

rántsem. Sőt inkább igyekezünk felhasználni művelődé-
sünkből mindazt, a minek a valláserkölcsi életre közelebbi 
vonatkozása van. Legyenek szívesek megengedni, hogy 
általános fejtegetések helyett erre nézve is néhány gya-
korlati példát hozzak fel. Tegyük fel, hogy egyesületünk 
egyik tagja kiváló előszeretettel foglalkozik az irodalom 
kiváló termékeivel. Nem örülnénk-e mindnyájan, ha ez 
az ifjú ember párhuzamot vonna előttünk Ibsen »Kísér-
tetei « s Daudet »Akadály«-ja között akként, hogy a szín-
padi, sőt még az aesthetikai szempontokat is háttérbe 
szorítva, a két darabban levő alapgondolatot világítaná 
meg. Tudvalevőleg Ibsen a társadalom bűneit kíméletlen 
sötét színekkel szokta rajzolni. Valami fátumszerü deter-
minizmus, valami borzadályt keltő pessimizmus vonul át 
minden művén. Feltárja a bajt teljes meztelenségében s 
azután azt hirdeti: Nincs reménység! A »Kisértetek« 
alapgondolata is az, hogy a mult bűne, mint a magasból 
alázuhanó lavina, ugv semmisíti meg kérlelhetlenül a jelen 
minden örömét s az édes anya minden gondoskodása sem 
mentheti meg a fiút, a kinek az apja valamikor a bűn 
utain járt. Nagyon csalatkoznak, a kik azt hiszik, hogy 
Daudet homlokegyenest ellenkező véleményt akar nyilvá-
nítani az »Obstacle«-ban. Ugy látszik, ő maga sem tudja 
tagadni, hogy a bün fiuról-fiura száll. Legalább darabjá-
nak egy mellékalakja, az orvvadász, a kit gazdája becsü-
letessé akar tenni, s erdőőrré tesz meg, a ki azonban mint 
becsületes ember nem jól érzi magát, s visszavágy a régi 
gonosz életbe, nagyon is hasonlít Ibsen alakjaihoz, a kik 
a bün láthatatlan, de mégis tapasztalt hatalmával küzdeni 
nem birnak. Daudet mégis darabja főalakjában azt a 
lehetőséget tünteti föl, hogy valaki megmenekülhet, hogy 
ugy mondjam: a determinizmus és az eredendő bün átká-
tól. Csakhogy mikor Didiernek, a főhősnek szájából ezt a 
vallomást halljuk: Je pense que pour luttez contre les 
puissances mauvaises du sang. de l'hérédité, l'homme 
possédeune force morale et intérieuse qui s'il veut, peut 
l'affranehir de ces lois de fatalité (Hogy megkiizdbessünk 
az öröklés gonosz hatalmasságaival, van bennünk egy 
oly erkölcsi erő, mely, ha akarjuk, megszabadíthat a 
végzetesség ama törvényeitől) nem tehetünk-e oly kér-
déseket, a melyek a Daudeténál is magasabb állás-
pontra emelnek? Mert ha tudva és látva, hogy a bün 
átka csakugyan nagy, hogy az öröklés törvényei csakugyan 
működnek, honnan vehetjük azt a »force morale «-t, azt 
az erőt, a mely megszabadíthat? És honnan vegyük azt 
a szent elhatározást, hogy meg akarunk szabadulni, mert 
hisz' Daudet is azt mondja, hogy az a belső erkölcsi erő 
csak akkor szabadít meg az öröklés gonosz hatásai alól, 
ha akarjuk? Miért akar egyik ember megszabadulni, s 
miért nem akar a másik? Azután meg mi jobban tudjuk, 
mint Daudet., hogy sokan akarnak megszabadulni, sőt 
kézzel-lábbal törnek a gonosz ellen, mégis elbuknak. A 
modern drámaírók s illetőleg társadalmi életünk lázas 
küzdelmei, melyek müveikből visszatükröződnek, elvezet-
nek minket ama nagy igazsághoz, a mit a keresztyénség-
ből a protestántizmus emelt ki, hogy t. i. kegyelem által 



tartatunk meg. Ha szabadulni akarunk a gonosz erők ha-
tásai alól, magasabb erőre van szükségünk, mint amilyen 
a mi »force morale«-unk. A bün determináló működését 
megrontja az isteni Lélek determinálása. A vér, az öröklés, 
azután még a példák, a helytelen összeköttetések rab-
szolgaságából kiemeltetünk az Isten gyermekeinek szabad-
ságára, s halljuk és értjük a Jézus mondását: »Ha a Fiu 
megszabadít, akkor vagytok igazán szabadok!* 

De most veszem észre, hogy nagyon is részletesen 
fejtettem ki a példámat. Pedig felette igen szeretném meg-
kérni történettudó barátainkat is, hogy ugyan mutassák 
meg: nincs-e ok és okozati összeköttetés Francziaország 
mai irtózatos helyzete s a közt, hogy onnan valaha száz-
ezrével űzték ki a hugenottákat, a kik vallásosak voltak 
képmutatás nélkül s erkölcsösök szenteskedés nélkül, hogy 
azután igy az egészséges elemek megsemmisítésével érvényt 
szerezzenek a vallás terén a vakhitnek, a politikában a 
zsarnokságnak s előkészítsék a kort, a melyben a nyomás 
ellenében kelt vihar elsöpört mindent s az egész nép-
életet ugy megrázta, hogy az a legvészesebb túlzások 
közt, milyenek a vakhit és a hitetlenség, a zsarnokság és 
féktelenség, a szenteskedés és a ledérség egyensúlyát 
megtalálni ne tudja ? Óhajtanám azt is, hogy a természet-
tudósok álljanak elő s fejtegessék az élet törvényeit. 
Mutassák ki, hogy mily nagy fontossága van az élő lényekre 
nézve a környezetnek. Bizonyítsák be, hogy minél töké-
letesebb a környezet, annál jobb irányban segítik elő az 
élő lény fejlődését. Hiszen igy értjük majd meg teljesen 
az isteni Megváltó sajátságosnak látszó mondását: Marad-
jatok én bennem, mert ha én bennem nem maradtok, jó 
gyümölcsöt nem teremthettek. A jogászok meg ismertessék 
meg velünk azokat az intézkedéseket, a melyet a külön-
böző korokban a szociális bajok orvoslása végett tettek 
az államférfiak vagy mások. 

Szóval, a ki amit tud, érvényesítheti mások hasz-
nára a mi egyesületünkben, a nélkül, hogy munkakörétől 
el kellene szakadnia. Nagyon óhajtandó volna, ha munkát 
vállalnának azok is, a kiknek jó hangjuk van, vagy a kik 
az instrumentális zenenemek valamelyikéhez jól értenek. 
Az éneklést, a zenét mi nagyon meg fogjuk becsülni s 
addig is, mig egyesületünknek külön ének- és zenekara 
lehetne, kívánatos, hogy a jó énekesek a theologus ifjak 
férfikarát egészítsék ki. Ezzel kapcsolatban meg kell emlé-
keznem arról is, hogy az egyesület vezetősége szándékozik 
társas összejöveteleket is rendezni; de nem azért, hogy 
az ifjúságnak pénzköltésre alkalmat adjon, hanem azért, 
hogy az ifjaknak, a kiknek élete sokszor nagyon is rideg, 
alkalmat adjon arra, hogy egyházunk vezérférfiaival, kiváló 
emberekkel barátságos szót válthassanak, felfrissülhesse-
nek s meglássák, hogy az emelkedett hangulatu vidám, 
de mindenképen tisztességes mulatozás, a hol nem az 
evés és ivás a fődolog, hanem, hogy ugy mondjam, a 
szellemi fűszer, az szintén jó eszköz a vallás-erkölcsi élet 
emelésére, mert megóv a tisztességtelen mulatozástól, 
a mely a testet és a lelket egyaránt megrontja s a mely-
lyel hiába dicsekesznek sokan, bizony csak szégyenére, 

sőt kárára válik mindenkinek, a ki a mulatozások közt 
emberi méltóságáról megfeledkezik. Mindennek, a mi piszkos, 
a mi lealacsonyító, a mi erkölcstelen, a mi léha, ki kell 
zárva lenni a mi társas összejöveteleinkből, természetesen 
egész életünkből is. De egy tisztességes vacsora mellett 
szívesen veszszük a jóizü humort s meg nem vetünk 
egy-egy csinos szavallatot, egy-egy szép éneket vagy dalt, 
valami kedves hegedűszót, szellemes felszólalásokat, minél 
kevesebb toasztot. íme, a mi társas összejöveteleink menu-je. 

Hanem talán már sok is lesz a jóból?! Talán már 
sokat is igérek a programúiban?! Persze, én könnyebb 
lélekkel állíthatom fel a programmot, mint az ország-
gyűlési képviselők, mert hiszen, amit ők ígérnek, azt nekik 
kell teljesíteni; amit meg én állítok fel programm gyanánt, 
azt majd Önöknek kell, tisztelt tagtársaim, megvalósítani. De 
azért csak nem mondok el még sem mindent, ami a szivemen 
fekszik. Azonban lehetetlen elmellőznöm a következőket. 

Először is figyelmökbe ajánlom Önöknek alap-
szabályaink ama pontját, amely szerint mi anyagi segélyt 
csak tagsági díjakból és önkéntes adományokból vár-
hatunk. A tagsági díjak megállapításánál is elmentünk 
lefelé a legvégső határig. Törekvésünk az volt, hogy egyenes 
legyen az utunk minden tekintetben. Még az anyagi 
segély megszerzésénél is jótékonyan akartunk hatni köz-
életünkre, amelynek egyik legnagyobb baja az, hogy az 
emberek a legleleményesebb eszközöket találják ki a célok 
megvalósítására kivánt összegek előteremtésére s igy 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az ügy iránt való lelkesedés 
ható ereje minél inkább meggyengüljön. S mig a jótékony-
sági mulatságok száma napról-napra szaporodik, addig a 
nyomor is napról-napra nő. És pedig az a nyomor is, amit 
szegénységnek nevezünk, mert hiszen ennek az enyhítésére is 
kevés jut a mulatságokra szánt pénzből; de még inkább 
a másik nyomor, a békételenség, az elégedetlenség és a 
kétségbeesés nyomora, amit nem lehet mással gyógyítani, 
mint közvetlen szeretettel, utánjárással, jó szóval. Szóval 
meg kell látogatni a szegényeket, közelről kell látni a 
nyomort s appellálni az igazi szeretetre, hogy van-e még 
belőle? De kétségkívül van. Néhány ifjú ember már meg 
is kezdte a szegények látogatását s a testi nyomor mel-
lett a lelki nyomor enyhítését. A mit tehát az elmondot-
takból levonni akarok, az első sorban annak a felemlítése, 
hogy ifjú emberekre nézve a leghálásabb munkatér épen 
a nyomorultak felkeresése. A ki e tekintetben tenni akar 
valamit, annak én szívesen adok útbaigazítást. Egy pár 
szabad vagy épen unalmas órát mindenki fordíthat ilyes-
mire. Az ifjú ember azután meglátogatva a családokat, 
elmondja, hogy mi a ba j ; mi pedig értesítjük erről a 
nőket, hogy itt egy kis ruhát, amott egy kis táplálékot 
adjanak, s csak mig az édes anya meggyógyul, mig a 
csúnya hideg elmúlik, mig a családapa munkát talál, addig 
segélyezzék a kis gyermekeket; azután ha csak egyszer 
látják Önök, minő hatása van a közvetlen, az igazi 
szeretetnek, majd akkor nem féltem én Önöket, hogy ettől 
a munkától visszariadnak. A másik következtetés az, hogy 
magunknak is meg kell értenünk s másokkal is megér-



tetnünk, mit tesz az a tagsági díjak felemlítésénél, hogy 
^legalább*. Ez azt teszi, hogy szegényebb ifjaknak is le-
hetőséget akartunk nyújtani, hogy egyesületünkbe belép-
hessenek, de, hogy a kinek módjában van, annak meg 
alkalmat akartunk adni, hogy többet is adhasson jó kedv-
ből, nem kényszerítve, hanem azért, mert egyesületünk 
céljait becsüli, mert munkálkodásunkat hasznosnak tartja. 

Azután csak nagyon röviden említem fel azt, hogy 
nemrég alakult Budapesten egy református betegsegélyző 
és közművelődési egyesület, a mely nagyon szívesen venné, 
ha valaki történeti vagy irodalomtörténeti vagy másféle 
előadást tartana tagjai számára. Én pedig azt mondom, 
hogy azt az alkalmat jó lenne megragadnunk. Mert annak 
az egyesületnek a tagjai leginkább munkások, s a hol a 
munkások kérve-kérik az intelligens osztályhoz tartozókat, 
hogy nyújtsanak módot nekik a mivelődésre. bizony öröm-
mel kellene kérésüket teljesíteni. Utóvégre is t. tagtársaim 
közül egyre két évenként kerülne egy előadás, s nem 
kellene semmiféle készület ahhoz, hogy valaki Arany ver-
seit felolvassa s megmagyarázza, más valaki pedig teszem 
a magyar alkotmányról tartson szabad előadást. 

Dr. Szabó Aladár. 

BELFÖLD. 

Az ág. h. evangélikusok zsinatja. 
Mult számunkban jeleztük már, hogy az evangélikus 

testvérek zsinatjának harmadik ülésszaka február 7-én 
vette kezdetét s ez alkalommal felolvastatott és az alkot-
mányi bizottságnak kiadatott a korona leirata a szente-
sítésre fölterjesztett törvényre vonatkozólag. 

A február 8-iki nyílt ülésben a naplóbiráló bizott-
ság előterjesztése alapján b. Prónay pártoló felszólalására 
elhatározták, hogy a zsinat naplója nyomassék ki s ennek 
eszközlésével a zsinati elnökség bizatott meg. Ezután zárt 
értekezletté alakult a zsinat. 

A zárt ülést G-yöry Elek vegyes bizottsági előadó-
nak előterjesztése nyitotta meg. Részletesen ismertette a 
vegyes bizottságnak eddigi működését, mely szerint az 
evangélikusok vegyes bizottsága érintkezésbe lépett a refor-
mátusok vegyes bizottságával s a két bizottság tárgyalta 
azokat az ügyeket, melyek a két protestáns egyházat 
közösen érdeklik. A közös tárgyalás eredménye az lett, 
hogy a reformátusok bizottsága nem látta szükségét annak, 
hogy a közösügyek tárgyalása és figyelemmel kisérése 
tekintetéből egy állandó közös bizottság létesíttessék, 
később azonban a reformátusok zsinata azt a határozatot 
hozta, hogy az ügyet nem tartja befejezettnek és felhívja 
az evangélikusok zsinatát, hogy tekintettel az általa tett 
javaslatra, terjeszszen elő konkrét javaslatot. Ebben a 
stádiumban áll most ez az ügy. Az előadó véleménye 
szerint az evangélikusok zsinatának a feladata most a 
további lépéseket megtenni. 

Kramár Béla esperes, ki sajtóban és esperesi kör-
levélben erős agitációt fejtett a két egyház közeledése 
ellen, most is kifogásolja azt, hogy bizonyos törvény-
javaslatokról beszélnek, de az értekezlet tagjaival nem 
ismertették meg a javaslatokat. A tárgyalás beszüntetését 
óhajtja s kéri a javaslatok kinyomatását. 

Györy Elek zajos helyeslések közben felvilágosítja 
az előtte szólót arról, hogy a bizottság nem volt fel-
hatalmazva javaslatok készítésére, és hogy itt nem is 
törvényjavaslatokról, hanem csak bizonyos megállapodá-
sokról van szó. Ezeket a megállapodásokat Győry ki-
merítően ismerteti. 

Prónay Dezső báró két dologra akarja az értekez-
let figyelmét felhívni. Először arra, hogy a reformátusok 
vegyes bizottsága nem fogadta el az evangélikusok javas-
latát, másodszor arra, hogy a reformátusok zsinata nem 
vette tudomásul az általa kiküldött bizottság jelentését, 
hanem ebben az ügyben tovább akart menni és meg-
tette az ismert felhívást. Most már az a kérdés, vájjon az 
evangélikusok akarnak-e tovább haladni a megkezdett 
uton s akarnak-e olyan szervet, mely a két protestáns 
felekezetet, ha nem is teljes, de mégis bizonyos össze-
köttetésbe hozza egymással? 

Györy Elek felolvassa a vegyes bizottságok ter-
jedelmes jegyzőkönyvét, mely jegyzőkönyvben közösügyek 
gyanánt vannak feltüntetve: 1. A budapesti magyar ki-
rályi egyetemen egy theologiai fakultás létesítése. 2. Meg-
szüntetése ama tarthatatlan állapotnak, hogy a tábori 
protestáns lelkészek a tábori római katholikus plébánu-
soknak legyenek alárendelve. 2. Az idegen felekezetek és 
katonai iskolákban tanuló növendékek vallási gondozása. 
4. A fegyházi lelkészek ügye. 5. A horvát-sziavonországi 
protestánsok ügye. 6. A jótékony intézetek. 7. A nagy egyház-
politikai kérdések. 

Baltik Frigyes dunáninneni püspök annak a meg-
győződésének ad kifejezést, hogy »közösügyes szerv* az 
evangélikusok immár szentesítés alatt levő törvényköny-
vébe sehogy sem volna beleilleszthető. Épen azért nem 
látja szükségét annak, hogy ez az ügy zsinati törvény 
által intéztessék el, hanem tökéletesen elégségesnek tartja, 
ha arra a zsinat jegyzőkönyvi határozatot hoz, és köz-
igazgatási uton intézkedik annyiszor, a hányszor az intéz-
kedésnek szükségét látja. 

Péchy Tamás elnök általános, jóizü derültség mel-
lett biztosítja Baltik püspököt, hogy »delegációra« senki 
sem gondol és ha létesíttetik is bizonyos összekötő szer-
vezet, ez sem az egyik, sem a másik egyház jogainak 
csorbítására nem szolgál. 

Prónay Dezső báró a legfontosabb tárgynak tartja 
a két protestáns egyház egymáshoz való viszonyát és 
ebben a bizalmas körben bizalmasan nyilvánítja ki, hogy 
ő ezt a viszonyt mennél bensőbbé, mennél mélyebbé 
óhajtja tenni. (Éljenzés.) Azt is óhajtja azonban, hogy 
eme benső viszonynak látható külső jelei is legyenek 
Hivatkozik az Európa más államaiban élő protestánsokra, 
kik az egyesülés szükségét szintén átérezték; hivatkozik 
különösen arra, hogy 1791-ben is egészen ezen a mos-
tani alapon egyesültek az evangélikusok a reformátusok-
kal és hogy ennek az egyesülésnek bizonyos látható szerve 
is volt. Igaz, hogy a reformátusok vegyes bizottsága bi-
zonyos hidegséggel fogadta az evangélikusok javaslatát, 
de ezt annak tulajdonítja, hogy akkor a láthatár tisztább 
volt. Azóta, ha nem is borult be az ég, de terhes felhők 
nyomultak elő és ennek lehet tulajdonítani, hogy a refor-
mátusok zsinata már komolyabban fontolóra vette a dol-
got. Nagy lelkesedést keltő, lendületes szavakban fejtegette 
ezután Prónay az egyesülés szükségét; ajánlja, hogy a két 
egyház közt bizonyos látható kapocs létesíttessék legalább 
a közösügyeket illetőleg, mely látható kapocs a zsinat 
törvényhozása által és ne közigazgatási uton létesíttessék. 

Az értekezlet abban állapodott meg. hogy a zsinat-
ból utasítni fogja a vegyes bizottságot, hogy a közös 
kapocs szervezésére konkrét javaslatot készítsen. 

U 



Ugyancsak ezen a zárt értekezleten Szentiványi 
Árpád és n. Szontagh Pál kezdeményezésére a polgári 
házasság ügyében beható eszmecsere indult, mely a más-
napi értekezleten fejeztetett be. Igen érdekes, tanulságos 
és a magyar állam souverainitásának sérthetetlenségeért 
lelkesedő beszédek mondattak el ez akalomból. Mintha a 
negyvenes években az országgyűlésen szereplő nagy szó-
nokok szellemei töltötték volna meg a tanácstermet, oly 
lángoló nyilatkozatok hangzottak fel a haza szabadsága 
és békéje érdekében. Hozzászólottak az ügyhöz a fent 
említetteken kivül Zelenka püspök, Radó Kálmán, Gyurátz 
Ferencz, Győri Elek, Fabiny Teofil. Behatóan fejtegette 
a kérdést egyházi szempontból Baltik püspök. Végül 
báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő összefoglalta a 
dolog ugy egyházi, mint politikai mozzanatait, kiterjeszked-
vén szép, magvas szónoklatában arra, mikép jött létre 
a különböző országokban a polgári házasság intézménye, 
egyúttal felemlítvén, hogy a házasság a római katholikus 
egyházban csak a tizenharmadik században lett szentséggé. 
Hangoztatja, hogy Magyarországon, ha minden felekezet 
tiszteletben tartotta volna az államnak vallásügyi törvé-
nyeit. a polgári házasság nélkül is békében élhettek volna 
a különböző egyházak; hogy a protestantizmusban amúgy 
is polgári a házasság, mert a két evangélikus egyház 
házassági ügyei (Erdély kivételével) világi biróságok által 
intéztetnek el és a protestántizmus a polgári házasság 
behozatala által nem nyer semmiféle nagyobb kedvez-
ményt. De most az állam a polgári házasságot be akarja 
hozni mint eszközt a felekezetek közti s ezek és az állam 
közti béke elérésére; az ág. hitv. ev. egyház ezen törek-
vés ellen nem küzdhet és nem agitálhat, annál kevésbé, 
mert a polgári házasság az ág. hitv. ev. egyház tanaival 
és elveivel ellenkezésben nem áll. A zsinat tehát mondja 
ki, miszerint elismeri, hogy a házassági ügy rendezése 
első sorban az állam joga és hogy a polgári házasság 
az ág. hitv. ev. egyház tanaival és elveivel nem ellenkezik. 
Tovább a zsinat azért nem mehet nyilatkozatában, mert 
a polgári házasságnak különféle alakjai lehetnek. Ha a 
tervezett polgári hazasság ugy alakilag, mint tartalmilag 
polgári és kötelező lesz, az ág. hitv. ev. egyház abban 
örömmel fogja üdvözölni az országunkra nézve oly felette 
szükséges béke eszközét. 

A február 9-iki nyilvános ülésen a királyi leiratra 
adandó válasz volt napirenden. Az alkotmányi bizottság 
erre vonatkozó jelentését Györy Elek előadó ismerteti. 
Kijelenti, hogy hálával eltelve a legmagasabb jóváhagyás 
iránt, a bizottság abban a véleményben van, hogy a mi-
niszteri leiratban foglaltak szerint való módosításokhoz * 
hozzájárul. 

Radó Kálmán hálával van eltelve az egyház leg-
főbb védnökének kegyes hajlandósága s köszönettel a kor-
mány jóakarata iránt, a melylyel az ág. ev. egyház tör-
vénykönyvénekjóváhagvását ilyen gyorsan elintézte; indít-
ványozza, hogy a zsinat az előterjesztett módosításokat 
egyhangúlag elfogadja s azt az alkotmányi törvénykönyvbe 
beiktassa. (Zajos helyeslés). 

Péchy Tamás elnök azt hiszi, hogy a zsinat a leg-
mélyebb hódolattal és ragaszkodással viseltetik a legma-
gasabb ur iránt, a ki atyai gondoskodásának ismét fényes 
jelét adta az egész egyház iránt. (A zsinat feláll és zajo-
san, lelkesen éljenez.) Méltóztatnak megbízni, hogy az 
imént elfogadott módosításokkal együtt az uj törvény-
könyv fölterjesztessék a kormányhoz azzal a kéréssel, 
hogy a legmagasabb szentesítést kérje ki. 

* A módosításokat lásd Lapunk f. évi 5. száma 71. lapján. 
S z e r k. 

A február 10-iki ülés napirendjére a reformátusok-
hal közös ügyeket tárgyaló bizottság jelentése volt kitűzve. 

Györy Elek orsz. képviselő, a protestáns közösügyek 
tárgyaló bizottság előadója, mindenekelőtt a folytatott 
tanácskozásokról tesz jelentést. A református zsinat már 
meg is hozta határozatait a bizottsági jelentésre vonat-
kozólag. A bizottság megállapodásai a következők voltak. 

1. Egy közös orgánum létesítése a két egyházat 
közösen érdeklő ügyek megbeszélésére. Ez orgánumot a 
konventek választják s csak indítványozási joguk van. A 
református zsinat a közös bizottság létesítéséhez hozzá-
járult, de ezzel nem tekinti az ügyet befejezettnek, hanem 
a további tárgyaiások céljából a közös bizottsághoz uta-
sítja. Győry Elek azt indítványozza, hogy a református 
zsinat e határozatához az ág. evangélikus zsinat is hozzá-
járuljon azzal, hogy utasítja a vegyes bizottságot, hogy 
e közös szervezet létesítésének és működésének tervezetét 
és szabályzatát dolgozza ki. (Helyeslés.) 

jBaltik Frigyes püspök nem tartja most szükséges-
nek a közös szervezet létesítését, mert az egyház alkot-
mányának fontos aktái le vannak zárva s igy ez alkot-
mányon kivüli szervezetnek nem volna célja. 

Báró Prónay Dezső kijelenti, hogy ámbár ő előtte 
egy sokkal messzebbre terjedő unió eszméje lebeg, egyelőre 
hozzájárul ahhoz a kapcsolathoz is, a melyet ez a szerve-
zet létesítene a két egyház között. (Élénk éljenzés) 

2. A gyenge anya- és leányegyházaknak a szór-
ványokban lakó híveknek az egyházi funkciók végzésére 
való egyesítéséhez az ág. ev. zsinat is hozzájárul, melv 
esetben az egyházi funkciókat bármely egyház lelkésze 
végezheti. 

3. A két protestáns egyház által végzett kulturális 
feladatokhoz méltó állami dotáció kieszközlését mindkét 
egyház közös ügynek fogja tekinteni. 

Báró Kaas Ivor elfogadja az indítványt, mely nem 
prejudikál semmi irányban a jövőnek. Nem osztja azonban 
azt az érvet, hogy a mostani parlamenti rendszerben nem 
lehet királyi adományra, vagy állami nagyobb adományra 
számítani, mert nem szűnt meg az államnak az a joga, 
hogy kulturális célokra nagyobb alapítványokat tehessen. 
Ö egyháza érdekében azt kívánja, hogy ne évi dotációk-
ban nyerje az egyház a segélyt, hanem olyan biztosított 
nagyobb tőkében, mint a milyent a többi egyházak is 
kaptak annak idején. Györy Elek felvilágosításai után a 
3. pontot elfogadták. 

4. Közös érdeküek a humanitárius intézmények. 
Ehhez a zsinat szó nélkül hozzájárult. 

5. A budapesti egyetem kebelében közös protestáns 
theologiai fakultás létesítését kívánta az ág. ev. bizottság. 
A református zsinat erre vonatkozólag megküldte a debre-
czeni és kolozsvári theologiai fakultások létesítését célzó 
előmunkálatait s pártolásra hívta fel az evangélikus zsina-
tot. Az ügy nem lévén mindjárt tisztázható s miután 
bővebb megfontolást igényel, a zsinat elhatározza, hogy a 
közös bizottsághoz utasítja vissza az ügyet. 

6. A protestáns tábori lelkészek ügyét a két egyház 
konventje szintén közösen fogja elintézni. 

7. Közös lépést tesznek az állami, községi, idegen 
felekezeti és katonai intézetekben, valamint 

8. a börtönökben és Őrültek házában való vallás-
tanítás és lelkészi gondozás érdekében. 

9. Mind a két egyház együttes közreműködését fogják 
megindítani a horvát-szlavonországi egyházak ügyében. 

Belohorszky Gábor esperes ismerteti a horvát-szlavon 
egyházak ügyét s indítványozza, hogy szólítsa fel ezeket 
az egyházakat a zsinat szervezkedésre s az anyaország 
egyházához való szerves csatlakozásra. Fabiny Teofil 



azt ajánlja, hogy részletekbe ne bocsátkozzék a zsinat, 
hanem fogadja el közös ügynek a horvát egyházak ügyét. 

A zsinat elfogadja a bizottsági javaslatot. 
10. A házassági ügyeket a zsinat olyanoknak ismeri, 

melyek mind a két egyházat közösen érdeklik s elismeri, 
hogy a házasság ügye első sorban állami szempontból 
bírálandó el, ez ügy mai állásában azonban nem tartja 
időszerűnek a házassági kérdésben bővebben nyilatkozni. 

E bizottsági javaslat mellett először Györy Elek 
szólalt fel. Jól átgondolt, tartalmas, hazafias s a mellett 
az egyházi szempontokat is kitüntető szép beszédét jövőre 
részletesen ismertetjük. Beszédét viharos éljenzéssel és 
tapssal fogadta a zsinat. Farbaky József csatlakozik a 
bizottság határozati javaslatához. Hadd tudják meg az 
illetékes körökben, hogy az ág. hitv. evang. egyház támo-
gatására számíthatnak, ha a kormány intézkedései szabad-
elvüség tekintetében nem maradnak az ág. evang. egyház 
mostani házassági intézkedései mögött. Kramár Béla be 
kívánja vétetni a határozatba, hogy a zsinat ragaszkodik 
az 1868. évi LIII. t.-c. föntartásához. Sztehló Kornél a 
fakultatív polgári házasságot kívánja az általános kötelező 
polgári házasság mellőzésével, liadó Kálmán főispán a 
Gvőry Elek lelkes beszédének hatása alatt eláll a szótól 
s elfogadja a javaslatot. Indítványozza, hogy Győry Elek 
beszéde, mely véleménye szerint hü tolmácsolása az összes 
protestánsok nézetének, elnöki intézkedéssel nyomattassék 
ki és küldessék meg az összes egyházaknak. Báró Kaas 
Ivor e határozati javaslatot olyan »ibis redibis«-féle fogal-
mazványnak tartja, mely elhallgatja, amit kimondania 
kellene s azért nem fogadja el. Ezután bőven foglalkozik 
a Győry Elek beszédével; sajnálja, hogy Győry nem foglal-
kozott a részletekkel s nem terjesztett elő javaslatokat 
a polgári házasság mikéntjére nézve. Nagyobb garanciát 
lát a Sztehló javaslatában. 

Kmetty János azt hiszi, hogy sem az egyháznak, 
sem a népnek nincs szüksége a polgári házasságra, sőt 
az a népben félremagyarázásokra is fog alkalmat adni. 

A délután öt órai ülésen 
Báró Prónay elfogadja az előterjesztett szöveget. Az 

egyház álláspontja ebben elég tisztán és világosan ki van 
fejezve. Ha a valódi protestáns álláspontot akarjuk elfog-
lalni, nem szabad elfeledni, hogy mit mondtak erről a 
reformátorok és mi volt az őskeresztyén álláspont a há-
zasságra nézve. A házasság lényege az őskeresztyén szem-
pont szerint a házasfelek kölcsönös beleegyezése volt. 
Még pápai döntvények is vannak, a melyek szerint nem 
a papi áldás a házasság lényege, hanem a házasuló felek 
beleegyezése. Meggyőződése az, hogy a házasság állami 
szabályozása egyháza tanaival nem ellenkezik. Megelég-
szik egyelőre annak az álláspontnak jelzésével, melyet az 
egyháznak e kérdésben elfoglalni tanácsos s ezt meg-
találja a bizottsági javaslatban. Baltik Frigyes püspök 
elismeri, hogy a tridenti zsinat tette a házasságot egyházi 
szentséggé. Véleménye szerint a házasságnak van egyházi 
és állami oldala. Ő megadja az államnak, ami az államé, 
de az egyházi házasságnak híve, mert az állami szem-
pontokat protestáns házasságoknál könnyen kielégíthetők-
nek tartja. Ezért a javaslatot oda módosítja, hogy »a 
házassági ügy ugy állami, mint egyházi szempentból bí-
rálandó el«. Thébusz János, Andorka. Gyula elfogadják a 
javaslatot, Kvacsala János pedig bele kívánja vétetni a 
szövegbe, hogy a polgári házasságot az egyházi érdekek 
kielégítése mellett s az 1868. évi LIII. t.-c. föntartásával 
fogadják el. Szontagh Pál (gömöri) és Bodiczkv Kálmán 
ugyanazt hangsúlyozzák. Fabiny Teofil nem helyesli olyas-
mihez szólni, a mit — úgymond — nem ismerünk rész-
leteiben. Mi a teljes vallásszabadságot akarjuk s az 1868. 

évi LIII. törvénycikk fentartásával ez nem volna lehet-
séges. Addig, a mig a vallásszabadságról szóló törvény nem 
fekszik előttünk, nem tartja helyesnek, hogy a 1868-iki 
törvény föntartását minden áron kívánjuk. 

A vita befejeztetvén, a zsinat a szavazatok nagy 
többségével elfogadta a bizottság javaslatát. 

Február 11-én rövid zárülésre gyűltek össze a zsinati 
atyák, mely alkalommal felolvastatott a szentesítést kérő 
felirat király ő felségéhez s azután Péchy Tamás elnök 
rövid zárbeszéde, Zelenka püspöknek Péchyhez intézett 
köszönő szavai és záró imája után az evangélikus zsinat 
harmadik ülésszaka ünnepélyesen és lelkes hangulatban 
berekesztetett. r. t. 

KÜLFÖLD. 
A brit és külföldi bibliaterjesztő társaság 

munkája hazánkban. 
— Az 1891—1892. évi jelentés alapján. — 

I. 
ígéretet tettünk arra nézve, hogy ismertetni fogjuk 

a bibliaterjesztő társaság munkáját hazánkban is; az igéret 
azonban sok ideig nem nyerhetett megvalósulást. Adjuk 
most az ismertetést azon édes reményben, hogy látva azt 
az igazi keresztyéni munkát, mit a Társaság hazánkban, 
e reá nézve különben teljesen közömbös területen, pusztán 
az evangéliom iránt való szeretetből folytat, s látva azt az 
óriási áldozatot, mit meghoz évenként miérettünk: mi is 
tettre buzdulunk, mibennünk is munkássá válik az evan-
géliom szeretete s mi is segédkezet fogunk nyújtani e 
magasztos munkához. 

Hazánk, dacára annak, hogy mi magyar reformátusok 
vagyunk az amerikai után a legnagyobb református egy-
ház, a bibliaterjesztés, a biblia ismerete tekintetében csak 
ép oly megművelendő, evangélizálandó terület a Társaság 
előtt, mint akár a szomszéd Törökország vagy Afrika 
vadonjai. Olyan terület, a melyről még igen soká fog a 
jelentés ugy hangzani, mint például Palesztináról, örvendve 
regisztrálván, hogy »a misszió munkája csaknem befeje-
zettnek tekinthető«; hogy »a népességnek csaknem minden 
nagyobb központja egyszersmind az evangéliom munkájá-
nak is«. 

Mi — fájdalom — még igen messze vagyunk ettől; 
bár a tények alapján táplál az az édes reménység, hogy 
el fog jönni az az idő is. Hiszem, hogy az evangélium 
fényes napja, mely most csak homályosan pislog a sürü 
ködön keresztül, végre át fogja törni azt s teljes fényében 
szórja reánk áldó sugarait. 

De lássuk a jelentést. 
A jelentésben, mivel egy agenciát képeznek, Ausztria 

és Magyarország együtt vannak feltüntetve, bár külön 
fejezetek alatt is feltaláljuk hazánkat s Erdélyt. Külön 
van regisztrálva az év általános eredménye az egész 
agenciára s hazánkra nézve is s ez az eredmény igen 
kedvező. Örvendve mondja el a jelentés, hogy : »A for-
galom mindenütt emelkedett, vagy legalább is állandó 
maradt. Magyarországban — az agencia legnagyobb és 
legfontosabb részében — a haladás jelei talán a legszembe-
tűnőbbek. Az ős magyar királyságban a forgalom 1891-ben 
nagyobb volt, mint azelőtt bármikor és a bibliarende-



lések próbára tették ugy raktáraink, mint embereink ere-
jét*. A kolportörök minden akadály nélkül folytathatták 
nemes munkájukat, mert ugy Magyar- mint Horvátország-
ban a legnagyobb jóindulatra találtak az elöljárósá-
goknál. 

S az örvendetes haladást, melyről a jelentés meg-
emlékezik, a számok is fényesen igazolják. Magyarország 
és Ausztria területén az 1891/92. évben eladott a Tár-
sulat 22.728 egész bibliát, 100.511 uj testamentumot, 
41.953 bibliai részt, összesen 165.192 példányt, ami az 
1890. évi eredménynyel szemben 21.709 példány emel-
kedést tüntet fel. 

Valóban bámulatos eredmény. A világ, mondhatni, 
semmit sem vesz észre a csendesen folyó munkából; 
nincs nagyhangú reklám, nincs zaj és vásári hűhó az 
evangéliom munkájában s mégis a haladás folytonos, az 
eredmény évről-évre fényesebb, megnyugtatóbb. Igen, 
mert az az erő, mely az evangéliumban rejlik, csendesen 
működik, mint a kovász, de hatalmasan, ellenállhatatlanul. 
Istennek ereje az, s mint Isten nem vásári zajjal működik 
e világban, ugy az evangéliom sem, bár munkája annál 
hatalmasabb, annál magasztosabb. 

Melyik nagyhangon kinált könyv az, mely egy év 
leforgása alatt ily kelendőségnek örvendett volna?! Egyik 
sem, csak az evangéliom, mert az Istennek ereje minden 
hivők üdvösségére. 

Külön csupán hazánkat tekintve, szintén igen örven-
detes az eredmény. >A keresztyéni élet és tevékenység 
— mondja a jelentés — évről-évre látható haladást mutat 
fél. Vasárnapi iskolák szaporodnak, s határozott törek-
vések indultak meg arra nézve, hogy a keresztyén mun-
kások száma szaporíttassék az egész országban.« »Igaz 
ugyan — teszi hozzá a jelentés másrészről —, hogy még 
sok a teendő; még igen sok tevékeny kézre és szivre van 
szükség; de mi örvendünk a keresztyéni munkásság min-
den előhaladásán, s mint igen reményteljes jelenséget 
tekintjük a népnek az Isten igéje után mind inkább nö-
vekvő vágyát.« 

Igen melegen emlékezik meg a jelentés a zsinatról 
is, melyhez megnyitása alkalmával üdvözlő táviratot kül-
dött, a melyben a társaság ujabb jelét látja ama jó vi-
szony erősbödésének, mely az angol és magyar református 
egyházakat már eddig is összekötötte. 

Mintegy munkatársáról beszél a Társaság a »Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap«-ról; köszönettel és elismeréssel 
nyilatkozván azon ismertetésekről, melyeket a mult évben 
boldogult Hamar Andor irt oly melegen s oly evangé-
liumi szeretettel. 

Itt is, ott is megérzi a Társaság finom szerveivel a 
haladást és javulást s sokszor olyan dolgok felett nyilvá-
nítja örömét, mit magunk észre sem vettünk. Ő már 
konstatálja, hogy népünk kebelében erősödik az Isten 
igéje után való vágy s mi nem veszszük észre magunkat. 
Ő látja, hogy a vallásosság emelkedőben van s mi foly-
tonosan a hitetlenségről és egyháziatlanságról panaszko-
dunk. Ő igénytelen kolportörei által be tud hatolni a zárt 
lakásokba, az elfásult szivekbe; mi pedig majdnem csak 
tétlen szemlélői vagyunk mindezeknek. 

A jelentés adatai szerint a tulajdonképeni Magyar-
országban 58.604 példány bibliát és bibliai részt adott el 
a Társaság; a mihez ha még hozzáveszszük Boszniát 
2760 és Horvát-Szlavonországot 10.425 példánynyal, a 
forgalomba hozott bibliák száma 7l.789-et tesz ki. 

Pusztán a számot tekintve igen szép eredmény; de 
ha az ország protestánsainak számához hasonlítjuk, nem épen 

valami rendkívüli, s csupán annyit mondhatunk rá, hogy 
a haladás örvendetes; azonban »még sok a teendő és 
még sok tevékeny kézre és szivre van szükség*. 

Az eredmény még kedvezőbb lett volna, ha az 
evangélium munkáját a felvidéken uralkodott inség nem 
gátolta volna. Azonban a testi szegénység sok helyen 
képtelenné tette még a különben fogékony lelkeket is az 
Isten igéjének pénzen való megszerzésére. Különben is 
figyelemreméltó akadály közönséges falusi embereink pénz-
szegénysége. A kolportörök adatai szerint igen sokszor 
előfordult, hogy szegény emberek pénzzel nem rendelkez-
vén, csirkéiket, terményeiket ajánlották fel a bibliáért, a 
miket azonban a kolportör nem fogadhatott el, s a sze-
gény ember biblia nélkül maradt. 

Érdekes adatokat szolgáltatnak különben is a kolpor-
török jegyzetei népünk jellemét illetőleg. Néhányat fel-
említek, hogy lássuk, miként férkőzik az emberek szivéhez 
a biblia egyszerű terjesztője. Az egyik kolportör a nagy 
Alföldön jártában egy magános tanyára ért, hol a gazda 
szívesen fogadván, magyarosan megkérdezte: »Mi jót ho-
zott kegyelmed nekünk!* »Az Isten igaz igéjét, minden 
áldásnak valódi forrását«, felelte a kolportör. A gazda 
kezébe vévén egy bibliát, megforgatta, megnézegette, olva-
sott belőle innen is onnan is, s végre ezt mondá: »Most 
már látom, hogy ez az igazi könyv; ilyen táplálékra van 
szüksége az ember lelkének az ilyen magános helyen*. 
És megvette a bibliát 

A másik kolportört pedig az Ínséges felvidéken el-
utasították, s midőn fejtegetni kezdte, hogy az Isten igéjét 
szeretni, tisztelni kell, az egyik Ínséges gazda ember elke-
seredésében kitörve mondá, hogy miért tisztelné, miért 
szeretné ő az Istent, mikor az most is minden gazdag-
ságát elvette. De midőn a kolportör felütvén a bibliát, 
felolvasta előtte a Siralmak Könyve 3. részének 39—42. 
verseit s utána a 22.-et: az elkeseredett ember egészen 
megindulva vallotta be beszédeinek helytelenségét, s a 
magasztos szavak oly mély benyomást gyakoroltak lel-
kére, hogy megvett egy bibliát. 

A kolportörök általában bibliaszeretőknek tüntetik 
fel népünket. Még a külföldön is, pl. Romániában a ma-
gvarok e tekintetben épen feltűnők. Igy a romániai bib-
liás ezt jegyzi meg az ott élő magyarokról: * Legjobb 
vevők a magyarok. Alig lehet találni magyar szolgálót, 
kinek uj testamentoma ne volna«. 

E tények s velők rokon ama másik tapasztalat, 
hogy népünk körében napról-napra örvendetesebben ter-
jedjenek a vallásos olvasmányok, füzetkék és lapok: 
szembeszökőleg megcáfolják azt a sokfelé elterjedt véle-
ményt, hogy a magyar nép nem szereti a vallásos olvas-
mányokat. Szereti biz' az, csak fel kell hívni rájok a 
figyelmét. 

A brit társaságon kivül szintén az evangélium ügyé-
ben fáradoztak a skót nemzeti bibliatársaság, a vallásos 
iratokat terjesztő társaság, s a skót szabad egyház misz-
sziója élén a derék Moodyval, ki egymaga tett már körül-
belől annyit, mint mi összevéve. 

Mindezen tényezők egymást megértő együttműködése 
megmagyarázza a szép eredményt; hátha még mindeni-
künk megtette volna, a mit megtehetett volna, mennyivel 
szebb s reánk magunkra nézve mennyivel kedvesebb 
volna benne gyönyörködni. 

Hamar István. 



RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

II. Az 1604 pozsonyi országgyűlés; az octroyalt XXII. t.-c. és 
következményei. 

A rendek az évről-évre szaporodó sérelmek miatt 
hevesen kikeltek az országgyűlésen, melyet 1604. március 
elején; a király öcscse, Mátyás főherceg nyitott meg bátyja 
helyett. Hevesen megtámadták az idegen zsoldosok garáz-
dálkodását és a katholikus főpapok vallás-üldözését s 
követelték az elfoglalt templomok visszaadását. Thurzó 
György szemére hányta Forgách Ferencz püspöknek, ki 
az üldözést védelmezte, hogy szép jelét adja a fiúi tiszte-
letnek, midőn apja vallását gyalázza és apját, Forgách 
Simon hadvezért méltatlannak tartja azon méltóságokra, 
melyeket az viselt. A püspökök nem tágítottak. A protes-
táns többség tehát kérvényt adott be s Mátyás főherceget 
arra kérte, hogy járjon közben a királynál, miszerint 
a vallás-háborgatás megszűnjék s az elfoglalt templomok 
visszaadassanak. Mátyás főherceg, Forgách Ferencz püspök 
és kancellár s a jezsuiták azonban azt tanácsolták Rudolf-
nak, hogy tulajdonkép ne is válaszoljon a rendek kérvé-
nyére, hanem toldja meg önkényesen a hozandó törvénye-
ket egy cikkel, a melyben jelentse ki, hogy a római 
katholikus vallást Magyarországban is uralkodó vallásnak 
akarja látni, minden eretnekségtől megtisztítani s uralkodói 
tiszténél fogva kegyelmesen jóváhagyja, megerősíti Szent 
Istvánnak s más boldogult királyoknak, az ő elődeinek 
a római katholikus hit érdekében bármikor kiadott tör-
vényeit, határozatait. És nehogy ezután, különösen az 
országgyűléseken a fontos közügyek tárgyalását a vallásos 
ügyek felhozásával késleltessék, rendeli és szigorúan pa-
rancsolja. hogy az ilyen nyugtalan, zavargó emberekre 
szigorúan alkalmaztassák a régibb dekrétumokban és arti-
kulusokban megszabott büntetés^1 Igv született (1604. 
máj. 1 ) az 1604: XXII. t.-c, mely nyilvános bizonyítéka 
annak, hogy sem Rudolf, sem tanácsadói nem tisztelték 
a magyar alkotmányt. 

Rudolf e törvénytelen szándékáról előre értesültek 
a rendek a lőcsei követektől, kik vallásos sérelmeik meg-
orvoslását, a kassai követekkel együtt, híjában sürgették 
Rudolfnál Prágában. Mielőtt tehát az országgyűlés szét-
oszlott volna, a rendek többsége óvást emelt Rudolf alkot-
mánysértő szándoka ellen Istvánffy Miklós nádori helytartó-
nál, 1604. ápril. 8-ikán és az óvásról tőle bizonyítványt 
is vett. 

Mindez mit sem használt. Pethe Márton sorra el-
szedte a szepesi 13 város protestáns templomait s a pro-
testáns papokat elűzte, bár néhol kemény ellenállásra is 
talált. Lőcsén például kővel dobálták meg, midőn a jezsuitá-
kat bevitte. Liszkán ugyan ő elűzte Szántai Pál református 
lelkészt s elvette a templomot és lelkészlakot. Thurzó 
Kristóf — kit időközben Pázmány visszatérített — Gal-
góczon vette el a protestáns templomot; Carigli Alfons 
jezsuita pedig nemcsak a protestáns templomokat szedte 
el Kolozsvárt, hanem némely polgárok magánházait is 
lefoglalta a jezsuiták számára stb.2 

Még tartott a pozsonyi országgyűlés, midőn a fel-
vidéki öt szabad királyi város követei Eperjesen arról 

1 Zsilinszky M. »Magyarországi vallásügyi tárgyalások.« 253— 
254. lap. 

2 Zsilinszky M. »Magyarországi vallásügyi tárgyalások.* 255 1. 

tanácskoztak, hogy megtámadott, vallás-szabadságuk védel-
méről miként gondoskodjanak. Ráthorv István felhívta a 
megyéket, hogy a vallás-szabadság védelme végett kiván-
nak-e hozzá csatlakozni ? Pozsonyban egy részleges ország-
gyűlésen a szomszédos megyék követei kijelentették, hogy 
addig adót nem fizetnek, mig vallás-szabadságukat' nem 
biztosítják. Homonnai István főkapitány alatt hasonlóképen 
nyilatkoztak a felsőmagyarországi rendek a gálszécsi rész-
leges országgyűlésen, midőn Belgiojoso kassai parancsnok, 
a had folytatására segélypénzt kért tőlük. Kimondák a 
Rudolf által önkényesen hozott pót-cikkely törvénytelen-
ségét, tiltakoztak a kassaiakon elkövetett vallási és más 
erőszakosságok, valamint a protestáns lelkészek üldözése 
ellen. Az ezen határozatokat kézbesítő küldöttség előtt 
azonban Belgiojoso kijelentette, hogy »Rudolf megparancsolta 
neki, miszerint a rendek minden szabadságának vessen 
véget, ha az egész ország elpusztul is bele*.1 

Hogy szavát beváltsa Belgiojoso, hadait meg is indí-
totta ; a hazafiak pedig szabadító után néztek és ez lett 
Bocskay István. 
(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** Az Életről és Halálról a természeti és lelki 
világban. E cím alatt Papp Károly, budapesti református 
lelkész Drummond után nagyon tanulságos két felolvasást 
tartott a vallásos estélyeken. Most e felolvasások külön-
füzetben is megjelentek. Olvasmánynak is érdekes és ta-
nulságos a füzetke; de különösen gazdag olyan eszmékben, 
melyek a valláserkölcsi életet építik s igy egyházi beszé-
dekben is előnyesen használhatók. A füzet terjedelme 
41 lap, ára 25 kr. Kapható Budapesten, Hornyánszkv 
Viktor könyvkereskedésében, az Akadémia bérházában. 

** Ellenzéki arczképcsarnok. Szerkeszti K. Szeless 
Adorján. Budapest (Rökk Szilárd-utca 23 ). Szerkesztő 
10 füzetre tervezett albumban be akarja mutatni az ellen-
zéki képviselőket s a kiválóbb ellenzéki politikusokat, 
életrajzban és képben. Az 1-ső főzet, mely most jelent 
meg, nagy negyedrét alakban, finom papiron, diszes ki-
állításban, Kossuth, Eötvös, Apponyi, Horánszky, Ugrón, 
Horváth Gy., Polonyi, Fornpek, Komjáthy, Klász I., Bol-
gár F., báró Kaas, Helfy, Hentaller, Ábrányi, Uray, gróf 
Károlyi G., Thaly, Justh, b. Jeszenszky L. és gr. Zichy H. 
politikusokat mutatja be. csinos képekben, tömören irt 
életrajzokban Előfizetési ára a 10 füzetnek 12 forint, 
kötve 15 frt. A tiszta jövedelem egy része az 1848/49-iki 
elaggott honvédek segélyezésére fordíttatik. Minden hónap 
1-én egy-egy füzet fog megjelenni, busz arcképpel és 
ugyanannyi életrajzzal. 

** Kérelem. Tisztelettel kéretnek mindazok, a kik 
a »Kálvin élete és theologiája« cimü művet előfizetési 
áron megrendelni akarják, szíveskedjenek a megrendelést, 
esetleg előjegyeztetésüket legkésőbb folyó évi március 
hó 1-éig, Nagy-Enyeden nálam eszközölni, miután a pél-

1 Ugyanott 256. lap. 



dányok a megrendelők száma szerint fognak nyomatni és 
ezen határidőn tul példányokkal előfizetési áron nem 
szolgálhatok. Tisztelettel fíaldi Károly, könyvkiadó. 

** Az anyakönyvek államosítása. Néhány józan 
szó a napirenden levő egyházpolitikai kérdésekhez. Irta 
Jurista, Budapest, 1893. ára 60 kr. Tartalma: I. Az 
egyházi anyakönyvek helyzete az egyházi és a világi jog-
rendben. II. Az egyház és az állam közötti kölcsönös 
viszony az eddigi anyakönyvekre vonatkozólag. III. A 
Csákv-féle rendelet. IV. Az ecclesia militans harcképtelenné 
lett. V. Kibontakozás a jövőben. — Nyugodt hangon, 
kellő tárgyismerettel irott röpirat. Először arra mutat rá, 
hogy a lelkész mint anyakönyvvezető eredetileg egy-
házi megbizottként vezette az anyakönyvet; azután azt 
fejti ki, hogy az állam lassanként világi törvényerővel 
ruházta fel az anyakönyvet, mely most már az országos 
irott törvény erejénél fogva államilag is közhitelű köz-
okmány jellegével bir, mit Jurista azzal bizonyít, hogy 
az állam uj rubrikákat rendelhet az anyakönyvbe, meg-
állapíthatja az anyakönyv nyelvét, biztonságukról intézke-
dik, büntetőjogi felelősségre vonja az anyakönyvvezetőt stb. 
E szabad rendelkezésből kifolyólag, a mikor tetszik, akkor 
államosíthatja az anyakönyveket. Jurista sürgeti is ezt 
a szülöttek és halottak anyakönyvét illetőleg, mig az 
esketési anyakönyv államosítását a polgári házasság életbe-
léptetésének idejére kivánja halasztani. A születési és 
halálozási polgári anyakönyv vezetése a járási vagy köz-
ségi orvosra bízandó. A születési anyakönyv államosításával 
a Csáky-féle rendelet azonban elesik, de az 1868. t.-c. 
továbbra is fentartandó és a polgári anyakönyvben akként 
érvényesítendő, hogy az anyakönyvvezető a Jegyzet rovat-
ban megjegyzi, hogy a vegyes házasságból született s itt 
meg itt keresztelt gyermek az 1868. L1II. t.-c. értelmében 
róm. kath., ev. ref., vagy ág. hitv. evang. vallásban neve-
lendő. — Jurista az egyházpolitika többi kérdéseibe is 
belemarkol. Hévvel védi, pedig római katholikus vallásu-
nak mondja magát, a Csáky-féle rendeletet, mely szerinte 
törvényes országos rendelet s az egész elkeresztelési herce-
hurcában az irányadó tényezők között csak Csáky gróf 
őrizte meg józan eszét. Jurista a klérus harcát politikai 
szempontból élesen elítéli. »A klérus — úgymond — 
vakon rohant a falnak s mikor összetörte magát, ezért 
másokat okozott. Az igazságért (t. i. hogy nem az állam 
joga a polgárok vallását meghatározni) vivott csatát 
ügyetlenségből elvesztette, sőt jövőre nézve teljesen harc-
képtelenné lett. Lealázták Róma legfőbb tanítói tekin-
télyét, megingott a bizalom a klérus vezérszerepe iránt, 
kompromittálva van tudománya és politikai belátása.« — 
A füzet érdemes a megszerzésre és tanulmányozásra. 

** Hallgassanak a papok! Miért prédikálnak a 
római katholikus papok a polgári házasság ellen. írta 
Egy római katholikus polgár. Budapest, Bosznyai Károly 
bizománya. Ára 20 kr. — Szenvedélyes, gyűlölködő hangú, 
durva modorú pamflet, mely tulságai miatt valószínűleg 
nem sok barátot szerez a polgári házasságnak. »A fekete 
banda (értsd: klérus) újra felrajzik, újra károg, üvölt, 
fanatizál, átkoz, fenyeget, tanácsol: Meg kell fojtani az 
újszülöttet* (^polgár i házasság). Pedig a polgári házas-
sággal »azt akarják elérni, hogy a ki a papok beleegyezé-
sével nem házasodhatik, házasodhassák anélkül, s a ki 
katasztrófának néz elé a házasság római k. bilincseiben, 
az a kölcsönös biztosítások mellett vallásváltoztatás, asz-
szonylealacsonyítás, gyermekbitangolás nélkül válhasson 
el«. S miért ellenzi a papság? Pénzérdekből és hatalmi 
érdekből. >Öh Tisztelendő uraim, vájjon az a J. Krisztus, 
a ki korbácscsal verte ki az Isten templomából a fari-

zeusokat. mit gondolnak, mit cselekednék, ha leszállna az 
égből, belépne az »egyedülüdvözítő, hétszentséges római egy-
házba ?« Ez az eszmemenete, ilyen a tenorja röpiratának. — 
Hasonló ehhez az az ujabb förmedvény, mely Veritas név alá 
rejtőzve agitál a polgári házasság mellett. Kevés érvvel, 
de sok szenvedélylyel van irva. Végső következtetése arra 
megy ki, hogy a római katholikus egyház az állam ká-
rára visszaélt hagyományos lelki hatalmával s előtte nincs 
sem haza, sem nemzet, sem polgár, sem család stb. Az 
ország ennek dacára tökéletesen ki van szolgáltatva a 
papoknak, s mivel ezt Bécsben is tudják, ott a »katho-
likus és különböző nemzetiségek papjai« biztos támaszt 
találnak. — A röpirat jellegénél és gyűlölködő modoránál 
fogva nem szolgál a jó ügy előnyére. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek. A belsősomogyi egyházmegye 
esperesévé Begedi István istvándi-i lelkészt Körmendy 
Sándor hedrahelyi lelkész 16 szavazatával szemben 4-1 sza-
vazatta] ismét megválasztották a gyülekezetek presby-
teriumai. — A belsősomogyi egyházmegye egyik papi 
tanácsbirói állására 37 szavazattal Körmendy Sándor 
hedrahelyi lelkész választatott meg, Szikszay Ödön 19 sza-
vazata ellenében. — A gesztelyi lelkészi állásra néhai 
Olajos Pál helyére fia. Olajos Pál hernádkaki lelkész 
választatott. 

* Lelkészjelölés. A felsőborsodi egyházmegyébe 
kebelezett kápolnai lelkészi állomásra 11 pályázó közül 
jelöltettek: Vladár József radistyáni, Bodnár István kele-
csényi, Szuliay Benedek felsőbarczikai rendes és Ferenczy 
Ferencz borsodi, Barna Gyula szentpéteri s.-lelkészek. 
A választás február 26-án lesz. — A nagybajomi (debreczeni 
egyházmegye) lelkészi állásra kijelöltettek: Fodor Sándor 
szerepi rendes, Mindszenti Imre debreczeni segéd-, Révész 
Mihály karczagi segéd-, Szűcs László vértesi rendes, és 
Vértessy Mór b. tordai rendes lelkészek; választás február 
28-án. — A sárándi (debreczeni e. m.) egyházba ki-
jelöltettek : Elek István debreczeni, Kassai Béla debreczeni, 
Kiss Sándor h. bagosi, Szolnoki Gerzson konyári és Veress 
Bálint henczidai segédlelkészek; választás március 2-án. 

* Belmisszió Budapesten. A Lónyay-utcai dísz-
teremben február 8-án este tartott vallásos összejövetelen 
Szász Károly püspök tartott nagy tetszéssel fogadott fel-
olvasást »A házasság és családi élet* cím alatt. Tárgyá-
nak első félében (a másik fele kifejtését más alkalomra 
Ígérte) fejtegetése arra az eredményre jutott: »Mintaköltő 
mondja: »Munkásság az élet sója, a romlástól mely meg-
óvja* ; vallásosság az élet világossága, fénye; és a szeretet 
az életnek, a családnak, a háznak melegítő tűzhelye. Ez 
a három jelszó: munka, vallás, szeretet: a házasság és 
család jelszavai, éltetői, boldogítói; de e három közül 
egyiknek sem szabad hiányozni, hogy a családi élet teljes 
legyen s elérje célját — a földi és mennyei boldogságot«. 
A tanulságos felolvasás előtt Szöts Farkas, utána Szabó 



Aladár mondott rövid imádságot. — Budán, s a Hold-utcá-
ban és az Erzsébet-köruton szintén megtartattak az estéli 
vallásos összejövetelek és pedig kedden és pénteken német 
és magyar, vasárnap magyar nyelven. — A Protestáns 
Irodalmi Társaság első felvasó estélve az evangélikusok 
Deák-téri disztermében február 18-án lesz, mely alkalom-
mal Kenessey Béla tart felolvasást az ótestamentum társa-
dalmi eszméiről és intézményeiről. — A budapesti lelkészi 
körben február 13-án Szöts Farkas tartott előadást a 
polgári anyakönyvekről. 

* Az evangélikusok zsinati lakomája, mely a 
tárgyalások befejeztével Szentiványi József vendégszerető 
házánál folyt le, nemcsak néhány kedélyes órát szerzett 
a megjelent zsinati atyáknak, hanem nagyobb dolgoknak 
kútfeje is lőn. Az asztaltársaság megállapodott abban, 
hogy báró Prónay Dezsőt, e rendíthetlen hitű és törhetlen 
buzgalmu áldozatkész főurat ismét meg fogják választani 
az evangélikus egyház egyetemes felügyelőjévé. Nagyon 
helyes; méltóbbat, érdemesebbet, egyháziasabbat nem 
állíthatnának arra a diszes polcra. A napilapok nagy 
zajjal kürtölgették. hogy a lakomán megjelent Apponyi 
grófot mily lelkesen fogadták és ünnepelték az evangélikus 
vezérférfiak s e tényhez politikai következtetéseket f'üztek. 
Mi az evangélikus egyház szabadelvüsége és a szabad-
elvű katholikusok egyházpolitikája között oly benső rokon-
ságot látunk, hogy egészen természetesnek tartjuk evan-
gélikus testvéreink rokonszenves magatartását a »jövő 
embere« iránt. Hazánkban a szabadelvű egyházpolitikai 
vívmányok egy század óta mindig a felvilágosult katho-
likus államférfiak segítségével létesültek s most is csak 
az ő támogatásukkal lehetségesek. 

* Egyházmegyei választások. A nagybányai egy-
házmegyében következő eredménnyel végződött a tiszt-
újítás. Esperes Bencsik István, gondnok Ujfalussy Sándor 
főispán, főjegyzők Soltész János egyházi, Tordai Imre 
világi részről, aljegyzőségre senki sem kapott többséget, 
tanácsbirák egyházi részről Gergely Károly, Soltész János, 
Szél György, Molnár Lajos, Balogh István, világi részről 
gróf Degenfeld Sándor, Tordai Imre, Böszörményi Sándor, 
Böszörményi Zsigmond, közpénztárnok Gergely Károly. — 
Szívesen üdvözöljük őket! 

* Egyházi aranykönyv. A páncsovai evangélikus 
egyházban a negyven évvel ezelőtt épített kis és roskadozó 
imaház helyére templomot akarnak építeni a hívek. Schwalm 
György lelkész és az egyháztanács kezdeményezésére gyűj-
téshez fogtak, mely rövid idő alatt Pancsován 1326 frtot, 
az evangélikus dalkör dalestélye 270 forintot, a lelkész gyűj-
tése Franzfelden 215 forintot eredményezett. Az adakozók 
között római katholikus és görög keleti vallásúak is többen 
vannak. 

* Egyház i hetiszemle. Ismét rövidre kell fognunk 
e tárgyat, mert Lapunk más helyein külön foglalkozunk 
a hét főeseményével, az evangélikus zsinattal. Rövid volt, 
de lelkes, hangulatos és okos; dicsőséget hoz a protestáns 
névre. — Az egyházpolitikai reform-törekvések ellenzése 
és pártolása a mult hét folyamán is figyelemre méltó 
hullámokat vetett fél. Schlauch, Dulánszky és Bubics 
püspökök, meg Fehér Ipoly főapát adtak ki pásztorleveleket 
a római hívekhez. E főpapi szózatok mindannyian egy húron 

pendülnek, védik a házasság sakramentumát (amit senki 
sem támad) és támadják a polgári házasságot, amit 
minden elfogulatlan politikus akar. De jellemző e főpapi 
intelmekben az, hogy most már hivatalosan is bevallják, 
hogy a pápa rendeletéből szítják a vallási viszályt. Aztán 
mondják még, hogy nem Róma csinál nálunk minden 
felekezetközi zavart és bajt! Az egyházpolitikát pártoló moz-
galmak között Szepes- és Borsodmegye közgyűlését említ-
jük föl, melyek a kormány egyházpolitikája és különösen a 
polgári házasság mellett pártolólag nyilatkoztak. — Az is 
érdekes eseménye a hétnek, amit a katholikus képviselők 
csinálnak. Polonyi G. elmondta egyik újságírónak, hogy 
az Eszterházy grófnál tartott értekezleten elfogadták az ő 
javaslatát, melyet a miniszterelnökkel is közöltek már. 
Ez a javaslat felöleli a függetlenségi párt manifesztumá-
ban foglalt egyházpolitikai elvek nagy részét: a legszéle-
sebb képviseleti alapon kívánja az autonomiát; a katho-
likusok világi vonatkozású ügyeiket maguk intézzék; a vallás-
alap kiadassék az autonómiának (Hát még mi nem? Szerk.); 
a hierarchia szervezete érintetlen marad; a kegyúri jogot 
tiszteletben tartja; a pártok és a kormány között kompro-
misszum létesítését célozza. Az értekezleten jelenvolt pártok 
elhatározták, hogy a kompromisszum elmaradása esetén 
a parlamenti vitában szabad elhatározásuk megmarad, 
de országos mozgalmat indítanak a papok mozgalmának 
ellensúlyozására. (Kötve hiszszük. Szerk.) — Végül meg-
említjük egy előkelő olasz irónak Vaszary hercegprímás-
ról tett hírlapi nyilatkozatát. Vaszary még részben sem 
felelt meg a hozzá kötött várakozásoknak. Az elkeresztelés 
kérdésében sem mutatott nagy következetességet; tény az, 
hogy már többször köpenyeget cserélt, magát béke apos-
tolának hirdető érsek az ismeretes püspöki konferenciában 
a liberális reformok ellen foglalt állást. A vallási kérdés 
nagyon élére van állítva, de ugy látszik, hogy a klérus 
magára van hagyatva. — Mi nem ugy látjuk. 

* Középiskoláink és a közoktatási bizottság. 
A képviselőház közoktatási bizottsága a Ház elé terjesz-
tett jelentésében következőleg nyilatkozik a középiskolák-
ról: »A miniszteri jelentésben foglalt bőséges adatokból 
meggyőződött a bizottság az oktatásügy ezen részének 
megnyugtató állásáról s helyesléssel vett tudomást a minisz-
ter kijelentéseiből arról, hogy ugy a felekezeti s községi 
középiskolák tanárainak nyugdíjügye, mint a tervezet 
középiskolai reform a kellő gondossággal s körültekintéssel 
vitetik a megoldás felé. Helyeselte a bizottság, hogy a 
tanárképzés rendezése tanulmány tárgyát képezi s az 
egyes szakokban észlelhető tanárhiány megszüntetése s 
a helyettes és próbaéves tanárok helyzetének javítása 
iránt történtek intézkedések. Azon óhajának adott kifeje-
zést a bizottság, hogy az igazgatói konferenciák rendszere 
hozassék be, a tornatanárok fizetése és nyugdíjügye ren-
deztessék s jövőben a jelentésbe a Ferenc-József-intézetre 
vonatkozó adatok is vétessenek fel. Mindezt a miniszter 
készségesen megígérte. A tanácskozás folyamán a köz-
oktatási intézeteknél alkalmazott tanerők tárgyalás alatt 
álló fizetésrendezési ügve is megbeszéltetett, mely alkalom-
mal a bizottság kebelében azon óhaj nyilvánult, hogy a 
tanerők rangosztályba sorozása mellőztessék. E kérdés-
ben határozni azonban nem állott módjában a bizottság-
nak, mert a fizetéseket s rangosztályt megállapító javaslat 
tárgyalására a pénzügyi bizottság illetékes«. 

* Interpelláció a pápai főiskola áthelyezése 
tárgyában. Fenyvessy Ferencz országgyűlési képviselő 
február 11-én meginterpellálta a közoktatási minisztert a 
pápai főiskola áthelyezése tárgyában, következőképen: 
»Tekintettel arra a mozgalomra, mely Komárommegye és 
város által támogatva odairányul, hogy a pápai ev. ref. 



főiskola Pápáról elvitessék és Révkomáromba helyeztessék 
á t ; s tekintettel különösen arra, hogy a mozgalomban 
nyiltan arra a 80.000 forint államsegélyre tétetik utalás, 
melyet a közoktatásügyi kormány a pápai ev. ref. főiskolá-
nak építési céljaira határozott adni és mely az állami 
költségvetésben is megszavazva lett: kérdem a t. miniszter 
urat, hogy a kérdéses 80.000 frt államsegély csakugyan 
a pápai ev. ref. főiskolának határoztatott-e adatni építési 
célból*. Csáky Albin gróf kultuszminiszter rögtön vála-
szol s kijelenti, hogy a kormány a 80.000 frt államsegélyt 
a pápai kollégiumnak adta s azt másra csak ujabb tör-
vényhozási engedélylyel ruházhatja. Fenyvessy Ferencz 
a választ tudomásul veszi. 

* A Kis Tükör debreczeni birálóinak. Én sze-
gény Kis Tükör ugyancsak megjártam múltkori levelemmel. 
Tréfás szavaimat komolyan vették, komoly beszédemet 
félre magyarázták s ezért is azért is megneheztelének 
debreczeni jó atyámfiai. Testvérek, őszintén sajnálnám, 
ha komoly haragot kezdenétek. A béke kedvéért ime 
kijelentem, hogy dolgaitokba többé már nem szólok, tréfá-
san komolyan tinektek nem írok. Ám higyjétek tovább 
is, hogy nálatok mindenek ékesen és szép renddel vannak; 
ám pihenjetek régi dicsőségtek fakuló babérjain! Én csak 
azért szóltam, mert azt szeretném, hogy Debreczen most 
is nagyságos és dicsőséges dolgokat művelne; mert azt 
óhajtanám, hogy abból a legnagyobb iskolánkból és leg-
népesebb egyházunkból elevenítő lélek és vezérlő példa 
sugárzanék az egész magyar protestántizmusra! Neked 
pedig, nagytiszt, és nagytekintetü laptársam, becses figyel-
medbe ajánlom a következő tényeket, hogy 1. Debreczen-
ben tényleg nem tarthatott közgyűlést az Irodalmi Társa-
ság; 2. hogy Debreczenben tényleg nem alakult ifjúsági 
egyesület; 3. hogy Debreczen tényleg nem kezdett bei-
missziói és evangélizáló munkába. Okát nem kutatom, 
csak a tényt konstatálom. Ha majd egyszer másképen 
fénylik a ti világosságtok, másként mutatok én is ró-
latok. a Kis Tükör. 

* Gyászrovat. Szilágyi Benő gyömrői lelkész, a 
pesti egyházmegye pénztárnoka folyó hó 14-én hosszas 
és kínos szenvedés után élete 57-ik, lelkipásztorsága 28-ik 
évében jobblétre szenderült. Tehetség, tanultság és szónoki 
erő tekintetében egyházmegyéje, sőt egyházkerülete kiválóbb 
papjai közül való volt. Egyházmegyéjének sok ideig fő-
jegyzője, két izben zsinati képviselője, egyházkerületének, 
a dunamelléki egyházkerületnek megválasztott aljegyzője 
volt. Halála nemcsak családjára nagy veszteség, de a 
megyére és egyházkerületre nézve is. Áldott jóságú neje, 
szül. Kiss Erzsébet, négy kiskorú gyermeke, agg édes 
anyja és anyósa, nagyszámú rokonság gyászolja halálát. — 
Kemény Ödön a tápiószentmártoni ev. egyház közszeretetben 
álló lelkipásztora,e hó 13-ánélete 37-ik évében szivszélhüdés-
ben hirtelen elhunyt. — Tóth Imre nagykun-madarasi lelkész 
élete 69-ik, Ielkipásztorkodása 40-ik évében folyó hó 9-én 
hosszas és kinos szenvedés után ejhunyt. Özvegye és két 
nagykorú gyermeke gyászolja elhunytát. — Bodnár Endre 
kunágotai lelkész, a liires »Bandi pap«, először kunágotai 
plébánus, majd népszínmű-énekes, végül református lelkész, 
Kunágotán a napokban jobblétre szenderült. — Dr. Várady 
Béla temetése nagy részvéttel ment végbe Budapesten. 
Szász Károly püspök szép beszédben méltatta az egyháza 
iránt is kiváló buzgóságu férfi érdemeit, a theologusok 

kántusa gyászdalokat énekelt. Temetésén a pesti egyház-
megye és a budapesti egyház előkelőségei s a fővárosi 
társaság sok kitűnősége volt jelen. Özvegye és öt kiskorú 
árvája gyászolják. Béke hamvaikra! 

P á l y á z a t 
ének- s zenetanári állomásra. 

A debreczeni ev, ref. egyház ezennel pályázatot hir-
det az általa fentartott felsőbb leányiskolában rendszere-
sített ének- s zenetanári állomásra, melvlyel a felsőbb 
leányiskolában az éneknek és zenének (zongorán és hegedűn 
játszásnak) az igazgatótanács rendelkezése szerint heten-
ként 18—20 órán tanítása, továbbá ujabb intézkedésig a 
Kossuth-utcai templomban istenitiszteletek alkalmával az 
énekvezetés és orgonázás van összekötve. 

Javadalmazás: ezer forint évi fizetés és kétszáz fo-
rint évi lakpénz évnegyedi előleges részletekben kiszol-
gáltatva. 

Zenetanárságra képesített egyén állandóul választa-
tik; ha pedig képesített egyén nem jelentkeznék, a választás 
egy évre történik, mely idő alatt a zenetanár képesítést 
tartozik szerezni, mert közmegelégedésre való működése 
mellett is egy év múlva csak ebben az esetben állandó-
síttatik. Az állásra ev. ref. vallású egyének pályázhatnak, 
kik kellően felszerelt pályázati kérvényeiket 1893. évi 
május hó 28-ik napján esti öt óráig bezárólag Kiss 
Albert lelkész s igazgatótanácsi elnökhöz küldjék vagy adják 
be, személyesen pedig ez évi május hó 30-ik napjára jelen-
jenek meg, a mikor az igazgatótanács tagjai előtt a temp-
lomban próbaorgonázást és éneklést tartanak. 

Az állomás folyó évi szept. 1-én foglalandó el. 
Debreczen, 1893. évi január hó 29-én tartott pres-

byteri közgyűlésből Az elnökség. 

P á l y á z a t . 

Az iglói ágost. hitv. evang. főgimnáziumnál betöl-
tendő tanári állásra, melylyel, ha rendes tanár alkalmaz-
tatik, évi 1100 forint fizetés, 40 köbméter tüzelőfa — 
jelenleg 74 forint — és a felvételi, magán- és érettségi 
vizsgadíjakból befolyó összegnek egy-egy rendes tanárra 
eső része; ha pedig helyettes tanár alkalmaztatik, 700 frt 
jutalomdíj és a rendes tanárnak járó failletmény élvezete, 
van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Tantárgy: 
a latin és magyar nyelv. 

Ezen állásra, mely a megválasztás után azonnal, 
legkésőbb pedig f. é. szeptember hó 1-én elfoglalandó, 
ágost. hitv. evang. és evang. ref. egyének pályázhatnak. 

Hivatalban levő rendes tanárok véglegesen, hivatal-
ban nem levő okleveles tanárok, valamint segédtanárok 
próbaévre alkalmaztatnak. 

A szükséges okmányokkal és bizonyítványokkal kellő 
leg felszerelt folyamodványok /'. é. március hó 1-jéig 
alólirt egyházfelügyelőhez küldendők be. 

Szepes-Tgló, 1893. január hó 22-én. 

Topscher György, 
az iglói ágosf. hitv. ev. egyház 

3—3 felügyelője. 
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A gyomai vallásos estélyek. 

I.me napok jönek, ezt mondja az Ur Isten, 
melyeken bocsátok éhséget e földre; nem kenyérnek 
éhségét, sem italnak szomjúságát, hanem az Ur 
beszéde hallgatásának éhségét és szomjúságát. H o g y 
ez az idő, ezek a napok ismét megérkeztek, azt 
mi is szemeinkkel látjuk. Az Ur beszéde hallga-
tásának éhsége és szomjúsága nagy a mi gyüle-
kezetünkben is. Ez évben lépett életbe nálunk 
a vallásos estélyek tartása, a központi fiiskola 
nagy termében, s az eddig tartott hat estély 
tapasztalata afelől győzött meg, hogy nincs váro-
sunkban olyan tágas terem, mely az ezen estélyekre 
vágvakozókat befogadhatná. Nem tagadhatom pedig, 
hogy egyelőre aggodalmaim voltak, miután a naza-
rénusok az esti gyülekezéseket nem a legjobb 
hirbe hozták. Először tehát az előítéleteket kellett 
eltávolítanom, s megadnom a szükséges felvilágo-
sítást. Ezt elvégeztem az első estélyt megnyitó 
beszédben. E tekintetben tehát rendben vagyunk. 
De nem kevés gondot adott az is, hogy mint 
járjunk el? Budapest példája nagyon magas; ez 
nem a vidéknek való. A mi biblikus népünk, 
miután itt a szorosabb értelemben vett intelli-
gencia aránylag nem oly nagy, egészen mást 
kiván. Csak az az egy az igaz, hogy a főváros-
ban is, meg a vidéken is, a helyzet, a gyülekezeti 
élet psychologiája s az ezen nyugvó tapasztalat 
adja meg az irányt. Erre az alapra kell állanunk; 
és ebben a kulcsa annak, hogy p. o. a gyomai 
vallásos estélyek oly keresettek, hogy tömve van 
még a folyosó is. Biztos alapon mondhatom, hogy 
oly emberek is kezdenek járni, kikről azt vallják 
az őket ismerők, hogy esküvőjök óta templom-
ban nem voltak. Sőt mi több, az egyébként 
csekélyszámu nazarénusok (úgynevezett baptisták) 
közül is többen hiveink közé lopják magukat, 
s a nők különösen fejeiket beburkolva őrzik meg 
incognitojukat. De érdeklődik a szorosabb érte-
lemben vett intelligencia is, főként pedig a nők, 

kik a vallásos dolgok iránt egyébként is fogéko-
nyabbak. 

És ha valamikor fontosak lehettek a vallásos 
estélyek, fontosak ezek épen napjainkban, mikor 
a hires »pax« jelszó oly gyalázatos csütörtököt 
mondott. Nem kell-e áron is megvennünk a jó 
alkalmatosságot, hogy a nagy zűrzavarban világo-
sítsuk, és építsük hiveinket a templomon kiviil 
is? Sok oly mondanivalónk van nekünk, a mit 
a templomban el nem mondhatunk. Mi alkalma-
sabb mind ezeknek elmondására, mint a vallásos 
estélyek, melyek a belmissziói munkálkodásnak 
rendkívül gyümölcsöző alkalmai. Im a hazánkba 
becsempészett jezsuiták körutakat tesznek, izgat-
nak az államkormány ellen, s kihivó vakmerő-
séggel bontogatják a felekezetközi béke oszlopait. 
Hát ha ők ily törvénytelen dolgokat cselekesznek, 
mi ne használnók-e a törvényadta jó alkalmakat, 
hogy terjeszszük az evangéliomi békességet? Mi 
az, a mit közönségünk nagy része a népiskolában 
tanult, kivált a régibb időben? Ezeket a hiányos 
ismereteket a templomban nem pótolhatjuk, ki 
nem egészíthetjük, e nehéz időben kellő tájéko-
zást nem nyujthatunk. 

Sőt számításba kell vennünk még azt is, 
hogy a lélek természetén nyugszik a »varietas 
delectat« közmondás, s hogy igy a megszokás 
folytán zsibbadásnak indult lelki erőket, nagyon 
üdvös dolog néha-néha pezsgésbe hozni, különö-
sen a vallási téren, hol az egykedvű lágymelegség 
kiválóan veszedelmes lelki állapot. Nem olyan-e 
ez a felgerjedés, az érzelmeknek e hullámzásba 
hozása, mint a minő volt az Ur angyala a Be-
thesda tavában, vagy mint az ugarlás, mely biz-
tosítja a templomi vetés aratását! Csak olyat ne 
mondjunk — a szavaikat nem mérlegelő túlbuz-
gókkal — hogy a vallásos estélyek a templomi szol-
gálat kisebbítésére szolgáljanak. Mindennek meg 
v a n a m ó d j a és ideje , s a bölcs ember tudja az 
időket és az alkalmatosságokat. A szépen elterjedt 
»Téli Újság« s az oly rövid idő alatt nagy kedves-
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séget nyert »Kis Tükör * is nyilván bizonyságot 
tesznek * afelől, hogy van a mi népünkben erős 
hajlam a jó iránt s a fellángolásra. Ezt a hajla-
mot és lelkesedést a pásztoroknak is fokozni kell; 
meri sok az aratásra való gabona s az arató kevés. 

Az a minden hivatalos ridegséget kizáró s 
a templomi szolgálat szavánál közvetlenebb hang, 
melylyel az ily estélyeken hallgatóinkhoz szólha-
tunk; az a respektáló elismerés, melylyel híveink 
ez önkéntes szolgálatunkat fogadják, oly biztosí-
tékot nyújtanak a sikerre nézve, a minőre csakis 
a belmisszió munkakörében számíthatunk. Itt 
valósul a szó betüszerint való értelmében : ingyen 
vettétek, ingyen adjátok. Mert h á t n e m i smere t l en 
az a hang a gyülekezetekben: »Prédikálnak, mert 
fizetünk érte«. Ellensúlyozni tehát és megcáfolni 
az ily sértő és káros szólásokat, már magában 
véve is igen nagy nyereség, noha pedig ez még 
nem plántálás, csak a fattyuhajtások nyesege-
tése. Hol van az a gyülekezet, melyben csak e 
tisztogatásra is szükség nem volna? Hát még 
aztán a nagyobb áldások? 

Bizony jól tette Budapest, hogy ezt a szent 
munkát megindította, és jól teszi minden pásztor, 
ha naplemente után is rágondol híveire, annyival 
is inkább, mert a rajongó szekták is épen az 
unalmas téli estéket használják fel, híveinknek 
szólítgatására. Ha mi magunk gondoskodunk róluk, 
nem fognak a rajongók bámulására sietni, s az 
elszennyesedett ész posványába alámerülni. 

De lássuk már azt is, mi hogyan járunk el? 
Pontban hat órakor indulok, azon tanító** urak 
társaságában, a kik a felolvasásnál segédkeznek. 
A zsúfolásig megtelt teremben a hivek már ekkor 
énekelnek; mert a mi híveink az éneket el nem 
engedik. Az estélyt irott alkalmi énekekkel kezd-
jük, s ezek között alkalmazzuk a lapokban meg-
jelent átirt énekeket is, a körülmények szerint. 
És mit tapasztalunk? Vannak, a k i k nem énekel-
nek, hanem a diktálás után leírják a mondott 
énekeket. Másnap pedig több irányból jönnek az 
énekért, s kérve-kérik, hogy csak leírni is adjuk 
oda. Nem kedves bizonysága-e ez annak, hogy 
a hatás nem pillanatnyi? És nem a legjobb 
mód-e ez arra nézve, hogy az uj énekeskönyv 
útját egyengessük s várttá tegyük ezt már előre is? 

Az ének után rövid fohászt mondok, s erre 
következik az első beszéd, mely a legközelebbit 
kivéve, midőn a diakonissa-ügyet ismertettem, 
egy-egy valláserkölcsi tartalmú elbeszélés volt, élő-
szóval előadva, mint egy tárca-cikk. Ezek a tör-

* »A Mi Otthonunkéról nem szólhatok, sem a »Keresz-
tyén«-ről, miután ezek még nem birtak utat törni hiveink közé, 
a »Koszorúdból pedig mutatvány sem jött. 

** Eddig Fazekas Zsigmond, irgon kántor. Ligárt Mihály és 
Gál István urak voltak szívesek közreműködni. G. Gy. 

ténetkék azután szájról-szájra mennek s lassan-
ként elhatnak a nép minden rétegébe, lm a 
diakonia, melyet a buzgó nép maga folytat! És 
nem az a fődolog, hogy a másod, harmad stb. 
előadásokban, megmarad-e az előadás érdekfeszítő 
elevensége, hanem az, hogy a bennük közlött 
vallás-erkölcsi eszmék és igazságok, mint ható 
erők tovább plántáltatnak. És miután azt is 
megmondom, hogy az ezekhez hasonló és 
szivet nemesítő történeteket, egy-két, négy-öt stb. 
krajcárért, még venni is lehet, ebben meg nem 
egyengetjük-e meg az útját a traktátusoknak, 
melyeknek elárusítá sa, az ily vallásos estélyeknek, 
egyik leggyümölcsözőbb feladata? Im igy jőnek 
az eszmék munka közben; mert hát mikor meg-
ragadta szivemet az az eszme, hogy bevezetésül 
ily elbeszéléseket fogok mondani, még sejtelmem 
sem volt a felől, hogy törekvésemnek még más-
nemű következményei is lesznek, s hogy meg-
villan elmémben a traktátusok elárusításának a 
gondolata is. Feljöttek a jó gondolatok, mint fel-
jőnek fejünk felett a fényes csillagok! 

E legfelebb 15 — 20 percig tartó elbeszélések 
után, történeti felolvasásokat tartunk, melyeknek 
tárgya ez idő szerint: a magyarországi reformáció, 
a helyzethez mérve, népies modorban. Hogy mi 
okból választottam éppen ezt a tárgyat, felesleges 
volna megmondanom, mikor maga a levegő is 
egészen tele van a felelettel. 

A felolvasás után, van eset, hogy summá-
zom az összes tanulságokat, s végül pár énekvers 
zárja be az estélyt, a mely után »csendes jó 
éjszakát« kívánunk. 

Im tisztelt szerkesztő barátom, ezekben kí-
vántam megismertetni a gyomai dolgokat, azon 
gondolatban, hogy nem végzek haszontalan mun-
kát, ha, egy vidéki gyülekezet példájában, felmu-
tatom a vallásos estélyek hatását, vagyis azt a 
nemét a szent magvetésnek, a mely felől többen 
azt állítják, hogy: »csak a fővárosba való, nálunk 
nincs rá szükség, sőt nem is volna jó«. Hát 
próba nélkül ilyen ítéletet nem mondhatunk. 
Mindeneket megpróbáljatok, s a mi jó, azt megtart-
sátok! Ily tanácsot ad az írás. Próbáljuk meg 
tehát minél többen, és azután szóljunk.* Én 
próba után szóltam, szóljanak mások is, szóljunk 
minél többen. 

Garzó Gyula, 

* Én is a mondó vagyok: Próbáljuk meg, próbálja meg 
minden lelkész és azután ítéljen. Tapasztalatból mondhatom, hogy 
ba a gyülekezet szükségei szerint vannak rendezve, a vallásos eslélyek 
sokféle áldás forrásai lesznek. Cikkiró tisztelt barátomnak pedig 
adassék tisztelet és elismerés, hogy ily szép és tanulságos példát 
nyújtott a gyülekezetek pásztorainak a belmisszióra és evangélizá-
lásra. A gyülekezetekbe életet önteni az evangélium isteni erejével: 
ez minden hű lelkipásztornak első és főfő kötelessége. Pásztorok, 
kik nem szégyenlitek a Jézus Krisztus evangéliumát, sorakozzatok 
a kibontott zászló a lá ! Szerk. 



Az apostoli királyi jogok és a pápa. 
V. 

A polgári házasság és az anyakönyvezés polgáro-
sítása nemcsak az emberiség fejlődésének természetes 
következménye; nemcsak az államiság elengedhetlen köve-
telménye, hanem a vatikánizmus leghatalmasabb ellensége 
is. Vannak oly rövidlátó protestánsok, kik ellenzik ; vannak, 
kik közönyösek iránta, de tán inkább ellene, mint mellette 
vannak, bár elenyésző kisebbségben vannak; pedig a fel-
világosodás s igy a protestántizmus eszméje, ez intéz-
ményben egyik legszebb s legmessze kibatóbb diadalát 
aratná. Az államnak s a protestantizmusnak tehát váll-
vetve kell megvalósítására törekednie s az udvar, az 
aristokrácia, a klérus és az alsó néposztály mesterségesen 
szított ellenszenvét a viszonyok kényszerítő hatalma előbb-
utóbb megtörendi. 

A papi reakció ellenében, a magyar állam szuvereni-
tásának, a pápai hatalomtól való nagyobb függetlenségé-
nek biztosítása végett minden szabadelvű, s minden protes-
táns ember harcolni fog emez intézmények ellenzői ellen, 
valamint a katholikus autonomia hangzatos neve alá 
foglalt klérikális intézmény ellen. Szép, magasztos eszme 
a szabadság eszméje, s mi sem volna kívánatosabb az 
emberiség fejlődésére nézve, mint az, hogy a szabadság 
és önkormányzat, a nemzeti függetlenség institúciói a 
római katholikus egyház kebelében is meghonosulhassanak, 
megerősödhessenek. Azonban ez, legalább a mai, vatikáni 
katholicizmus alapelveivel merő ellentétben áll. A potes-
tas ordinis et jurisdictionis, a rendi, törvényhozói és kor-
mányzói hatalom a római katholikus egyház tanítása 
szerint változhatlanul és isteni jogon a pápát s püspöki 
kart és oly módon illeti meg, hogy erről még akarva 
sem mondhatna le sem egészben, sem részben. A vatikáni 
zsinat amellett oly elvet emelt érvényre, mely a püspöki 
kartól, még inkább a hivők tömegétől ugy a vallási, mint 
az erkölcsi téren, sőt még — amint a legújabb pápai 
nyilatkozatok tanúsítják — még a politikai élet mezején 
is feltétlen engedelmességet kiván. A pápai csalatkozhat-
lanság dogmáját értem, melynél végzetesebb, az emberi-
ség szabadságára s haladására veszélyesebb, a katholikus 
népekre lealázöbb hittételt alig alkottak a keresztyénség 
megszületése óta. Mit is mond a vatikáni közzsinat első 
dogmatikai konstituciója: »Tanítjuk . . . hogy a római 
pápa e felsőbbségi hatalma valóban püspöki, közvetlen, 
melylyel szemben minden ritus és minden méltóságbeli 
pásztor és hivő, mindegyik magában s mindnyájan összesen 
véve hierarchiai alárendeltség és igaz engedelmességre 
van kötelezve, és pedig nemcsak a hit és erkölcsi dolgok-
ban, hanem azokban is, melyek az egész világon elterjedt 
egyház fegyelmét és kormányzatát illetik*. 

Vegyük ehhez hozzá a tulajdonképi csalatkozhatlan-
sági dogmát, mely az említett konstitúció negyedik fejeze-
tében foglaltatik: 

»Tanítjuk . . . mint Isten által kinyilatkoztatott hit-
elvet ; a római pápa, midőn ex cathedra szól, azaz ha 

minden keresztyén pásztorának és tanítójának hivatalát 
gyakorolva, legfőbb apostoli tekintélyével a hit, vagy az 
erkölcsök dolgában az egész egyház által megtartandó tant 
definiál, a sz. Péterben neki igért isteni segély által ama 
csalatkozhatlansággal bir, melylyel az itteni Megváltó egy-
házát a hit s az erkölcsök feletti tan definiálásánál ellátni 
akarta és ezért a római pápa definíciói magukban véve 
irreformabilisok. Ha azonban valaki — mitől Isten ment-
sen — merészelne ezen definíciónknak ellenmondani, az 
átok alatt legyen«. 

Bármely józan eszű embertől kérdem, hol lehet 
autonómiáról, mely az öntörvényhozást és önkormányzást 
jelenti, szó ily hierarchikus szervezet mellett, mely a leg-
teljesebb abszolutizmus elvén épül föl ? Valóban csodál-
kozom azon világiakon, kik ily hangzatos jelszó által 
félre hagyják magukat vezettetni s küzdenek olyan eszméért, 
mely a katholikus pápai egyház körében lényege szerint 
képtelenség, s nem szolgál egyébre, mint ürügyül arra, 
hogy ez egyház ügyeinek intézése, vagyonának kezelése, 
javadalmainak betöltése, teljesen kikerüljön az alkotmányos 
kormány és törvényhozás ellenőrzése alól. Az uralkodó 
személyes jogává akarják tenni a főkegyúri jogot, melyet 
azonban abszolutisztice gyakorolna, minden alkotmányos 
befolyás nélkül. Egyik abszolutizmus a másik szövetségét 
keresi. S amellett számít az autonómiáért küzdő hierarchia 
a fejedelem föltétlen hitbuzgóságára. melynek a mostani 
egyházpolitikai küzdelmekben is oly sok kétségtelen tanú-
jelét látjuk, s mely a liberális elvek megvalósulását épen 
nem látszik előmozdítni óhajtani. 

Képzeljük el már most, hogy az autonomia hang-
zatos jelszava alatt sikerül az alkotmányos kormány és 
törvényhozás ellenőrzése alól kivonni a főpapi székek 
betöltését, a főpapi javadalmak kezelését, a közalapokat, 
alapítványokat; képzeljük el, hogy az állítólagos ön-
kormányzatra jogosított világi hivők s alsóbb papság a 
pápának s püspököknek »hierarchiai alárendeltségre és 
igaz engedelmességre van kötelezve, és pedig nemcsak 
a hit és erkölcsi dolgokban, hanem azokban is, melyek 
az egész világon elterjedt egyház fegyelmét és kormány-
zatát illetik«; képzeljük el. hogy e tan magában véve, 
mert ex cathedra van hirdetve, irreformabilis és infalli-
bilis: aztán tisztában lehetünk az iránt, hogy az az auto-
nomia milyen irányban fog működni s előbb-utóbb minő 
végzetessé fog válni ugy sem fölöttébb erős, ugy sem 
teljesen hamisítatlan alkotmányosságunkra, állami erőnkre, 
már is szertezuzott társadalmi békénkre, s a legfelsőbb 
köröktől az utolsó kápláni lakásig meghurcolt, megcsúfolt 
liberalizmusunkra. 

A pápai túlkapások, a Schopper-féle törvénytelenségek, 
a papság és püspökök által vezetett fanatikus agitáció teljes 
mértékben megmutatta, hogy állami érdek, a szabadelvü-
ség, a lelkiismereti szabadság és a protestántizmus érdeke, 
hogy a katholikus egyház autonómiáját azon alakban, 
melyben az alkotmányos magyar állam fennálló jogait 
legkevésbé is csorbítaná, megvalósítni ne engedjük. 

Autonómiáról a pápás katholicizmus körében beszéln' 
15* 



nem lehet; nem még akkor sem, ha a katholikus egyház 
lemondana minden vagyonról, melyet állami forrásból 
nyert, mert a katholikus egyház világszervezete, egyed-
uralmi alkata, a föltétlen abszolutizmus, mely minden hivő 
egész vallás-erkölcsi világát, sőt politikai magatartását is 
a pápa csalhatatlan akaratának átok terhe alatt rendeli 
alá, egész más eljárást követel az állam részéről, mint 
aminő az állami határokon belül, nemzetileg szervezett, 
önálló egységet képező protestáns egyházakkal szemben 
jogosult vagy kivánatos. A valódi egyenlőség az egyen-
lőtlenekkel való megfelelő bánásmódban, nem a meg-
gondolatlan nivellálásban áll. Az államhatalom öngyilkos-
ság nélkül nem tulajdoníthat más értelmet az 1848: 
XX. t.-cikkben kifejezett vallásegyenlőségnek sem. Az 
állam csak akkor helyezkedhetnék a protestántizmussal 
szemben is ugyanazon álláspontra, mint a katholiciz-
mussal szemben, ha amaz is abszolút és csalhatatlan 
pápai uralom alatt álló, feltétlen engedelmességre kötelezett 
hierarchikus világ-szervezet volna. 

A katholikus hivők lelkiismeretük szabadságát, valódi 
autonómiájukat csak ugy szerezhetik vissza, az erkölcsi 
rabszolgaságból csak ugy szabadulhatnak ki: ha a pápa-
ság telhetetlen hatalomvágya alól felszabadítják magukat 
s nemzeti alapon, a zsinatok s az egész püspöki kar 
fenhatósága alatt szervezkednek. Egyszóval, ha mint már 
többször említém, az ultramontán katholicizmus helyébe 
az ó-katholicizmus tanait fogadják el. Ámde ehhez a 
kezdeményezésnek a katholikus hivők köréből kell ki-
indulni. A vaknak hiába beszélünk színekről, ha valaki 
nem érzi azt a lelki szolgaságot, melyben sínylik, nem 
lehet belőle kiszabadítani. Némely ember boldogságát a 
szabadság képezi, másokét a szolgaság. Chacun selon sa 
fagon. De reméljük, hogy a mostani ultramontán heccek 
öntudatra ébresztik a magyar katholicizmust s megszülik 
azt az újjáteremtő reform-mozgalmat. S akkor az állam 
és a protestantizmus készséggel gyámolítandja a felvilágo-
sodás eme diadalát. 

Még egyet okvetetlenül magával fog hozni a most 
folyó egyházpolitikai harc, mely azonban a szabadelvüség 
és reakció között folyó küzdelem is: a főrendiház átalakí-
tásat a lordok házából felső házzá, második kamarává, 
szenátussá, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. Az 1885: 
VII. t.-cikk félrendszabály, s mint minden ilyen, csak ideig-
óráig tartó kisegítő eszköz. Ez a reform már alkotásakor 
el volt ítélve egyik lényeges pontjában egy nagy halott, 
Deák Ferenc által. Elítélte a haza bölcse, s abszurdum-
nak nevezte 1873. jun. 28-iki képviselőházi beszédében, 
melyre már a »Polgári házasságiról irt munkámban 
hivatkoztam, hogy a katholikus, görög katholikus és görög 
keleti egyház főpapjai, mint ilyenek a főrendiház tagjai 
legyenek, s hogy a jogegyenlőség cimén más felekezetek 
papjai is, mint ilyenek bejöjjenek oda: ez szerinte nem 
volna más, mint egy abszurdumnak még egvgyel való 
szaporítása. S mert a radikális reform nehéz lett volna, 
hát meghagyták ez abszurdumot s a főrendiházat ugy 
megreformálták, hogy az ultramontán reakció most min-

den reményét az udvarban s ebben veti. De hiszem, hogy 
a nagy építő mester, a szabadelvű haladás, e foldozott, 
de alapjában korhadt épületre is mielőbb ráveti tekin-
tetét, lebontja s más modern alapokon építi föl. 

íme, ezeket remélem én, mint a pápai túlkapások, 
a hierarchiko-ultramontán izgatások, s ezekkel szövetkező 
reakció természetes következményeit. Nem vagyok opti-
mista. Nem hiszem, hogy nagy, kemény tusák nélkül minden 
végbe menjen, mert hiszen ezredéves institúciók átala-
kításáról, ezredéves előítéletek legyőzéséről van szó. De 
bármily hosszú és nehéz küzdelem után is, a korszellem-
nek elvégre diadalmaskodnia kell s bizonyára le is fogja 
győzni a Vatikánt s fekete seregét hazánkban is épugy, 
mint a politikai s társadalmi reakció fekete seregét. Sajnos, 
hogy a magyar nemzet katholikus és protestáns, haladó 
és maradó pártokra oszlott, ahelyett, hogy egységes erővel 
munkálnák a haza, nyelv és nemzet erősödését is diadalát 
a nemzetiségök, a magyarság nagyszámú külső és belső 
ellenségei ellen. De hiszen az ultramontán papizmus 
épugy nem ösmer hazát, mint a legvörösebb szociálizmus, 
saját érdekében épugy gyöngíti s támadja az államot, 
mint a nemzetiségi agitáció. Ugy, hogy elmondhatjuk: 
a magyar állam soha se lehet erős és egységes a kleri-
kális hatalomvágy legyőzése nélkül s az a harc, melyet 
most a liberalizmus és protestantizmus folytatni kénytelen, 
látszólag ugyan megosztja a nemzetet, bár ezt ezt a 
harcot sem mi kezdtük, azonban, ha a világtörténelem 
szellemét s tanúságait tekintjük, nyugodtak lehetünk abban, 
hogy a hon legszentebb érdekeiért küzdünk. 

Dr. Bartha Béla. 

I S K O L A Ü G Y . 

Közép- és főiskolai tanügyünk a zsinaton 
és zsinat után. 

III. 
Zsinatunk gimnáziumi javaslata a munkálat 58— 

81. §-ai között foglal helyet. Itt elsőben is a 64. §. kapja 
meg figyelmünket, mint amely egyenesen a konventi 
szervezet nyomán, a tanárok heti óráinak számát akként 
szabja meg, hogy az igazgató nem-teljes gimnáziumok-
nál 16, teljes gimnáziumoknál 12, a többi tanár 20, a 
rajztanár pedig 24 heti óránál többre nem kötelezhető. 
Ha mégis ezeknél többet tanítanának: fáradozásukért mél-
tányos külön díjban részesítendők. 

Ha már a mi óraszámunkat az állam rendelkezése 
alatt álló tanintézetek tanárainak köteles óraszámaival 
összevetjük: ott a törvény (1883. XXX. t.-c. 32. §.) az 
igazgatóra teljes tanintézeteknél 10, a nem-teljeseknél leg-
fölebb 15, a szaktanárokra 18. a rajztanárra 20 óra-
maximumot szab. A helyettesítés kivételes esetében is az 
igazgató 10, illetőleg 15, a szaktanárok 25, a rajztanár 
28 heti óránál többre semmi esetben sem vállalkozhatik. 
Az esetleges óratöbbletért itt is méltányos külön díj van 
meghatározva. 

Ha már a zsinati törvényjavaslatnak és az állami 
törvénynek az igazgatóra, a szak- és rajztanárokra meg-



állapított óraszámait egymással szemben mérlegeljük : valami 
feltűnő nagy különbséget nem találunk. Ha mégis feleke-
zetünk tanárai a maguk terbét állami kartársaikéval e 
részben is összevetve, helyzetüket mostohábbnak találják : 
csak természetes. És valóban elég sürün is ballhatunk 
összehasonlításokat és azokból levont, olykor nem épen 
vigasztaló következtetéseket. Ki nem találná mindezt 
kellően igazoltnak? De viszont legyen nekem is szabad 
e tárgyra vonatkozó egyéni nézeteimet előadnom és tapasz-
talatomra építenem. 

Nem egy-két évtizede eszem már a tanári pálya 
nekem nem oly keserű kenyerét, de ez idő alatt azt 
tapasztaltam magamon, azt tapasztaltam tiszttársaimon is, 
hogy 20 heti óra távolról sem támadja meg egészségünket; 
nem gátol a bár leglelkiösmeretesebb előkészülésben és 
összes tanári tisztünk teljesítésében; élhetünk mellette a 
családnak; jut idő a szórakozásra; sőt időnk okos beosz-
tása mellett épen nincs kizárva a nálunk elengedhetetlen 
önképzés; lehető, ha kedvünk és hivatásunk van hozzá, 
az irodalmi foglalkozás. 

Én a heti 20 órát igaz jóakarat mellett és rend-
szeres viszonyok között könnyen megbirhatónak találom. 
De beszéljenek a lett dolgok. Mit látunk a legtöbbször 
épen azok részéről, a kik a nyűgöző sok tanóra miatt 
kifogásokat emelnek? Azt, hogyha az ilyeneknek mellék-
foglalkozásra kínálkozik alkalom, nem is valami fényes 
díjazás mellett készek tanári foglalkozásuk terhéhez ujabb 
és gyakorta épen nem könnyebb terhek elhordozására is 
vállalkozni. Hányan adunk, csak alkalom legyen rá. vagy 
más tanintézetben, vagy más uton is, még magánórákat, 
vagy vállalunk most kedvtelésből, majd bizony mérsékelt 
díjazás mellett szabad időnket lefoglaló munkakört. És ami 
sajátságos, sőt csaknem természetellenes, de való dolog, 
hogyha magánteendőkre vállalkozunk és ennek követ-
keztében a kötelességek összeütközése esetében tisztünk 
egyik vagy másik ágát meg kell rövidítenünk, rendszerint 
eredeti hivatásunk búzza tiz eset közül nyolcban a rövideb-
bet és magánvállalkozásunk teendője fölözi le legjobb 
erőink szinét, javát. Pedig első sorban mégis annak a 
tanintézetnek volnánk tisztviselői, amely ad állást, ad 
tisztességet és biztosítja többé-kevésbé jövőnket; tehát 
viszont az számíthatna jogosan lelki és testi erőnk tel-
jességére. 

De visszatérve a heti 20 órára, nem szeretnék sem 
egyoldalúan merev lenni, sem félreértetni. Ha biztos volnék 
arról, hogy az a tanár 18 óra mellett többet és igazán 
tanulmányoz, talán búvárkodik; hogy komoly, magvas 
irodalmi munkásságot folytat: részemről az ilyeneknek 
épen nem volnék idegen akár a 18 órát is tetemesen 
csökkenteni. Hisz' az ilyenek példájok által építik tanít-
ványaikat, becsülést vivnak ki a tanári állásnak és fára-
dozásuk eredménye jótékonyan vísszaáradhat esetleg a 
nemzeti irodalomra és közművelődésre. De legyünk őszin-
ték. Ha az a tanár 18 óra mellett, bizonyára vannak 
dicséretes kivételek, épen ugy nem öli meg magát a 
komoly tanulmányozásban, vagy a magvas irodalmi foglal-
kozásban, nem vidéki sekélyes újságcikket értek, mint a 
20 óra mellett; ellenben más térre jut ideje és ereje 
bőven: nem tudom megérteni, miért jusson hetenként 
2 — 3 órával több a kaszinónak, vagy épen nép- és olvasó-
köröknek ; akár a tétlen kényelemnek, akár a tanári állás-
hoz nem is mindig szorosan vágó mellékfoglalkozásnak ? 
Egyet azonban tudok, és ez az: magyar református szegény-
ségünknek lehet, legyen is pénze tanügyének valódi, igaz 
szükségeire, de kevéssé busulok rajta, ba vékonyan jut 
fényűzési cikkekre. 

Nem a husz órában fekszik az igazi baj, hanem 

a megélhetés súlyos gondjaival szemben tanári fizetéseink 
csekély voltában. Épen napjainkban országos a — sze-
rintem is egészen jogosult — forrongás az állami isko-
lák tanárai körében épen a tanári díjazás csekélysége 
miatt, pedig még az ő helyzetűk e részben a miénknél 
általában mégis jóval, sokunkéhoz mérten határozottan 
kedvezőbb. Részemről nem utolsó bajnak tartanám, ha 
az állami tanároknak ama sokat mondó mozgalma ev 
reform, egyházunk őrállóit is nem emlékeztetné, és annak 
közvetett szózata őket is gondolkodóba nem ejtené. Ha 
rajtam fordulna meg a dolog: tanárainknak nem a husz 
óráját csökkenteném, hanem fizetésöket emelném a tisz-
tességes megélhetés fokáig. Adjuk meg tanárainknak a 
mindennapi kenyeret, azután várjuk, esetleg követeljük 
meg a lelkiismeretes munkát. Ez a kölcsönös igazság. 

Mielőtt tárgyamnak ezen, szinte már a inegunásig 
fejtegetett oldalától elfordulnék, azon kijelentéssel zárom 
be e részbeli mondókámat, hogy amint föntebb a husz 
órát könnyen elbirhatónak állítottam : ugy azt egyenesen 
a tanintézet érdekében elégségesnek is tartom. Mert egye-
bet mellőzve: a tanár is alá van vetve az egészségi vál-
tozásnak ; a tanár is családfő, a családi élet minden bajá-
val ; ugyanő a közélet embere is, a kit részint hivatala, 
részint magánéletének váratlan esélyei nem egyszer aka-
ratán kivül elvonhatnak tanóráitól Már pedig meg vagyon 
irva: az iskola jó hire nem engedi, hogy a tanórák szüne-
teljenek, a tanítás menetét megzavarják, a tanulók rend-
szerét, az iskola figyelmét meglazítsák: ilyenkor az egész-
ségesnek vagy a közvetlenül el nem foglaltnak kell tehát 
hiányzó tiszttársát pótolni. És ez nem pusztán tiszttársi 
előzékenység, hanem a tanintézet iránti kötelezettség. De 
a nagyon lefoglalt tanártól, habár a helyettesítés esetleg 
kölcsönbe mehet is, jogosan nem követelhetjük a jókedvű 
helyettesítést. 

Szintén életbe vágó kérdéssel foglalkozik a 65. és 
66. §. Ennek elseje a gimnáziumi tanárok fizetését a 
200 forint lakbér mellett 1200 forintban, az igazgatóét teljes 
gimnáziumban 300, nem-teljes gimnáziumban 200 forint-
ban, mint legkevesebb összegben állapítja meg. 

Ha már számba veszszük itt, hogy ez a javadalma-
zás az állami középiskolák tanárainak eddigi törzs fizet csé-
vél alapjában összevág; ha tekintjük, hogy ev. reform, 
gimnáziumaink tanárainak fizetése ez összeget — talán 
egy-két kivétellel — el nem érte, a legtöbb tanintézetnél 
pedig azon jóval, nem egy helyen szánandóan jóval alul 
maradt: első tekintetre a zsinat határozata ellen alig tehet-
nénk nyomósabb észrevételt. Bizonyára ez a fizetés jelen 
összegében is számos református tanár nyomasztó sorsán 
enyhítene és nem egy nyílt sebet hegesztene. De mé-
lyebben nézve a dolgot, még sem nyomhatunk el egy 
pár megjegyzést. 

Első az, hogy az iskolai bizottság javaslata (95. §) 
azzal végződött, hogy: »Mindezen törvények azonnal és 
rögtön hatályba lépnek; fenhagyatván mind amellett az 
egyházkerületeknek azon joguk, hogy ahol és amennyiben, 
lontos érdek kockáztatása nélkül, az intézeteket fentartó 
testületek anyagi körülményei nem engedték meg e tör-
vényeknek teljes érvényesítését, ott és ily esetekben, az 
erőkifejtést ugyan folytonosan szorgalmazva, ujabb segély-
források megnyíltáig, melyeknek eszközlésére az egyetemes 
egyház is törekedni hivatva lesz, idő és esetenként három 
vagy legfelebb hat évi határidőn belől haladékot adhas-
sanak«. És a zsinat e már magában is nagyon ruganyos 
és sok kibúvót megengedő részletet ezen pótlékkal toldotta 
meg: »Rendkívüli esetekben az illető egyházkerület indo-
kolt fölterjesztésére az egyetemes konvent ezen időhala-
dékot, meghosszabbíthatja 



Amint látjuk, már az iskolai bizottság, midőn javas-
lata végére időhaladékul odavetette a három, illetőleg hat 
évet, elég hosszú időt engedett a jóakaratú előkészületre. És 
valóban az iskolai bizottság nem is találomra járt el, sőt 
erősen számot vetett azzal a köztudomásu ténynyel, hogy 
gimnáziumaink jó részében, a hol eddig a tanárok 900 — 
1000, sőt ennél is kevesebb forintért fáradozva nélkülöztek, 
az 1400 frt fizetés nem lesz rögtönösen foganatosítható. 
Gondosan számba vette azt is, hogy nem egy fentartó 
testület kerül, a melynek buzgó törekvés mellett is több 
évre lesz szüksége, mig oly tetemes alapot előteremthet, 
a mely ily kiadási emelkedésnek biztosan megfelelhet. 
Másrészről felekezeti tanügyünk egyenes érdekében tevé-
keny erőfeszítésre akarta serkenteni a fentartó testületeket: 
azért ajánlotta, mint szerinte legszélesebb korlátot a három, 
illetőleg hat évet, de viszont azzal a gondolattal, hogy azon 
belül maradni már tanintézeteink javára okvetetlenül 
tanácsos. És a zsinat még e tágas korlátot is túllépte. 
Részemről örömest fölteszem, hogy lesznek fentartó testü-
letek, a melyek a három évet sem várva be, emberül meg-
teszik a magokét. De viszont azt az aggodalmamat sem 
nyomhatom el, hogy olyanok sem fognak hiányozni, a kik-
nek nagyon kapóra jön ez a — nem kétlem — jóakarat 
sugallta, de mindenesetre kényelmes kibúvót nyújtó kedvez-
mény. Senki nálam őszintébben nem örvendene, ha az 
események megcáfolnák aggodalmaimat. 

Másik megjegyzésem: Tehát zsinatunk a tanári lak-
bér és a törzsfizetés tekintetében az állami tanárok jelen-
legi, de a viszonyok után ítélve, talán a közel jövőben 
emelkedő javadalmazási alapjára állott. .lói van eddig. 
De szó sincs, nem is volt a zsinaton, a 100 frtos ötöd-
éves korpótlékról, a melyről a mi fentartó testületeink 
eddig vagy hallani sem akartak, vagy itt-ott nagyon 
mérsékelt fokon foganatosították. 

Tény az, hogy az állam és a közönség parancsoló 
érdeke, de a tanintézet hitele is, a mi felekezeti taná-
rainknál sem elégedhetik meg alacsonyabb szellemi és 
erkölcsi színvonallal, mint az állami iskolák tanférfiainál; 
tény az, hogy tőlünk mindenki ugyanazt a fokú és értékű 
munkát várja, mint az államiaktól, sőt a mennyiben isko-
láinkban a tanári létszám rendszerint mérsékeltebb, reánk 
általában is több teher néz; tény az, hogy vidéki, jó részt 
elmaradottabb városainkban levő gimnáziumainknak föl-
szerelése is nem egy helyt hézagos is lévén, tanáraink 
önképzése is tetemesen meg van nehezítve, azért helyze-
tünk e részben is mostohább állami kartársainkénál; tény 
az, hogy a középiskolai tanártól értelmi és erkölcsi tőké-
jénél, hivatali állásánál fogva jogosan megvárhatja a társa-
dalom, hogy a közélet mozgalmaiban, egészen hozzá illő 
értelmében veszem a szót, annak közügyeiben, alkotásai-
ban méltányos részt vegyen, sőt külső föllépésében, élet-
módjában is állása követelményeihez alkalmazkodjék, mindez 
pedig rá többé-kevésbé költséget is ró : mintegy logikai 
kényszerűséggel következnék ezekből, hogy felekezetünk-
nek tanárai fizetésében sem kellene alább maradnia az 
állami tanárokénál, hogy bennök a munkaerő ne zsib-
badjon, a munkakedv ne lazuljon. De mert az ellenkezőt 
látjuk, ne csodáljuk sem azt, ha a tanári pályázataink, 
még a debreczeni ősi főiskolánál is, ha talán nem épen 
a folyamodók számára nézve, de képesítettségök tekinte-
tében, meddők maradnak; még kevésbé csodáljuk, ha 
kisebb gimnáziumaink még szerencsének tartják, ha ideig-
lenes kisegítőül nem-végzett, egészen próbálatlan tanerő-
ket kaphatnak; épen ne csodáljuk azt sem, ha jóravaló 
tanerőink helyöket csak átmeneti állomásokul tekintvén, 
irántunk mélyebb erkölcsi kötelezettséget nem érezve, a 
menekülésre a legelső kínálkozó alkalmat tétova nélkül 

megragadják. Igy jut az»án tanintézeteinknek a nem irigy-
lendő szerep, hogy előkészítő iskolai lesznek a hatalma-
sabb állami tanintézeteknek. 

Ez az átmeneti vagy előkészítői állomás már is 
achillessarka felekezeti gimnáziumainknak. És ez előre 
láthatólag nem ideiglenes kinos jelenség, de ez a helyzet 
idővel csak súlyosbodni fog. Idősebb tanáraink, a kik itt-
ott a megszokás, vagy talán családi kötelékek következté-
ben meggyökeresedtek, lassanként elhullanak; ha már az 
ujakat lekötni, bennök a tanintézeteinkhez való ragaszko-
dást ápolni, megerősíteni nem birjuk: kiteszszük iskoláin-
kat a tanárvándorlás esélyeinek. Unalmas dolog volna 
hosszasan bizonyítgatnom, hogy a tanintézetek virágzása 
legelső sorban a tanárokon, iskoláink versenyképessége 
a tanerők képzettségén, hivatalos buzgóságán, odaadó 
ragaszkodásán nyugszik: tehát jó tanár kell, és az vár-
hatólag lesz, ha számukra tisztességes ellátást biztosítunk. 

Sokszor elmondották mindezt mások és jobban mint 
én. Fia mégis szólok ez ügyhöz, nem önző érdekből teszem, 
hanem azért, mert felekezetünk tanügyén szivem melegé-
vel csüggök; mert középiskoláinknak felekezeti és nemzeti 
fontos hivatásáról mélyen meg vagyok győződve; teszem 
ezekből folyólag végül azért, hogy fentartó testületeinknek, 
egyházunk legfelsőbb köreinek figyelmét a fenyegető körül-
ményre az én gyönge szavam is felhívja. Mert erősen meg 
vagyunk már is támadva. Az állam és nálunk gazdagabb 
felekezetek tanintézetei küzdelmes versenyre hivtak. Fele-
kezeti tanügyünknek sorvadása, s majdan halála lesz, ha 
a versenyben legyőzetünk. Ha tehát nem tengődni, de 
valóban élni akarunk: erőnket már ma meg kell feszítenünk, 
híveink áldozatkészségét munkás tevékenységre serkentve, 
szilárd és bőséges alapot kell teremtenünk. Minden mulasz-
tás, sőt a halogatás is keserű bosszúval jár. 

Futó Mihály. 

T Á R C Z A. 

Egyesületünk programmja. 
Felolvastatott a ^Református ifjúsági egyesület* január 16-án tartott 

estélyen. 

III. 
A mondottak után még két nagyfontosságú tárgyról 

kell szólanom. F^gyik egy református »Otthon«-nak a 
kérdése. A másik a külfölddel való összeköttetéseink. 
A mi az »Otthon«-t illeti, vagyis egy oly helyiséget, amely-
ben mi gyakran összejöhetünk, eszméinkét kicserélhetjük, 
sőt kisebb összejöveteleket is tarthatunk, arra nézve csak 
örvendeteset mondhatok. A »prot. irodalmi társaság« vezér-
férfiai ugyanis az imént egy felhívást bocsátottak ki a 
társaság tagjaihoz, melyben sok üdvös eszme mellett az is 
ott van, hogy a társaság béreljen egy helyiséget, mely 
találkozó helyül szolgálhasson az itt lakó vagy városunkat 
felkereső protestánsoknak. Tudomásom van arról, hogy 
az »Otthon «-ba, ha t. i. meglesz, minket is befogad az 
irodalmi társaság, s hogy nagyon rosszul, nagyon idegenekül 
ne érezzük magunkat, még azt is elfogadja, hogy a bér-
összeghez mi is járulhassunk valamivel. Ha azután az 
irodalmi társaság bármi oknál fogva magának egy »Otthon« t 
nem szerezne, akkor természetesen nekünk kellene arról 



gondoskodnunk. De talán lesznek áldozatkész férfiak, a kik 
e tekintetben segítségünkre jönnek. Még a napot is meg-
jelelhetjük, a melynél előbb aligha kapunk külön helyi-
séget, a minél későbbre azonban a dolgot halasztanunk 
nem volna szabad. Ez a nap a most folyó év november 
havának elseje. Mert május vagy augusztus l-re nem 
volna érdemes helyiséget bérelni, hogy az az egész nyáron 
üresen álljon, hanem november l-re már jó volna, ha 
lenne egy szép » Otthon <-unk, mert akkor egyesületi 
életünk bizony sokkal élénkebb lehetne a jövő télen, mint 
a milyen a kezdet nehézségei miatt e télen lehetett. 

Legyenek szívesek megengedni, hogy most még 
külföldi összeköttetéseinkről szóljak, a melyeket nekünk, 
meggyőződésem szerint, gondosan kell ápolnunk. Nem 
azért, mintha mi a külföldről óriási összegeket várhatnánk, 
ámbár azt hiszem, hogy ha jó munkát folytatunk, igazi 
evangéliomi szellem lesz közöttünk, akkor külföldi testvéreink 
szeretetben munkás hitöket mirajtunk is megmutatják majd. 
Hanem a fődolog az, hogy mi erőt merítsünk abból a 
tudatból, mely igazán fenséges tudat, hogy t. i. mi szellemi 
összeköttetésben állunk az egész világ evangéliomi érzületü 
ifjúságával. Hogy ezt megértessem, kissé meg kell magyaráz-
nom alapszabályaink ama pontját, mely igy hangzik: 
Az egyesület a keresztyén ifjúsági egyesületek genfi köz-
ponti bizottságával testvéries viszonyt tart fenn. Először is 
hangsúlyozom, hogy a »keresztyén« kifejezést külföldön, 
különösen Angliában és Amerikában nem oly értelemben 
használják, mint nálunk, a hol mindjárt arra gondolnak 
sokan, hogy a ki keresztyénnek nevezi magát, az tartozik 
gyűlölni a nem-keresztyéneket. Hanem a »keresztyén« szó 
annyit tesz a genfi bizottság címében, hogy a keresztyén 
felekezetek sajátságos tanait és felfogásait nem tartják 
akadálynak oly munkára való egyesülésben, a mely 
munkára az ösztönzést az a nagy szeretet adja meg, 
a mit Isten megmutatott, a mikor egyszülöttét adta vált-
ságul az emberekért. És a keresztyén ifjúsági egyesületek-
ben képviselve is van minden keresztyén felekezet; az 
igaz, hogy mégis túlnyomó többségben protestáns fele-
kezetekhez tartoznak a tagok, mert a kathoükusokat papjaik 
nem igen engedik oly egyesületekbe belépni, a melyben 
nem valami külső szervezet, hanem a Lélek, nem emberi 
tekintély és zsarnokság, hanem az Isten mindent megújító 
kegyelme a fődolog. 

Már most a világ kerekségén mindenfelé vannak 
ilyen egyesületek. Az 1890-iki statisztika szerint az amerikai 
egyesült államokban volt 1259 egyesület, Angliában 583, 
Francziaországban 61, Németországban 836, Schweiz-
ban 383, Olaszországban 41, még Spanyolországban is 8, 
Japánban is 10, Dél-Afrikában 10 s az egész világon 
összevéve 4107. Ez egyesületek mindenike független a 
másikától, egyiknek nincs beleszólása a másik ügyeibe, 
de önként, testvéri szeretettől indítva, egy nagy szövet-
séggé egyesültek, melynek kifejezésre juttatója a genfi 
központi bizottság is, mert más összetartó kapcsok is 
vannak. E genfi bizottságnak van 6 — 8 schweizi tagja, 
de azonkívül képviselve van benne az egész világ, Ugy hogy 

mikor mi a genfi központi bizottsággal tartunk fenn jó 
viszonyt, voltaképen a világ minden pontjával összeköttetés-
ben állunk. Érdemes tudni, hogy a genfi központi bizott-
ságban Angliát egy nagykereskedő képviseli, Japánt egy 
államtitkár, Svédországot egy tanár és igy tovább. 

Azért ez az öszeköttetés minden tekintetben csak 
előnyös és dicsőséges lehet ránk nézve. Annyival inkább, 
mert a mint már előbb utaltam rá, itt az egység nem 
uniformitás, hanem igazán a szeretet egysége. Nem arról 
van itt szó, hogy egy más országban levő hatalom bele-
szóljon a mi dolgainkba, irányítsa lelkiismeretünket, intéz-
kedjék életünk legnevezetesebb ügyeiben s esetleg hazánkkal 
ellentétbe hozzon bennünket. Hanem arról, hogy azokat 
a magasztos igazságokat, a melyeket az angol, meg a 
franczia, meg a japán keresztyén ifjak alkalmasoknak 
találtak a társadalom sebeinek gyógyítására, azokat mi 
is alkalmasoknak véljük, csakhogy mi azokat magyarul 
hirdetjük s első sorban magyar nemzetünknek akarunk 
azok megvalósításával használni. 

És hogyha most a munka kezdetén meg tudjuk magun-
kat tagadni, ha Isten nevében igyekezünk leküzdeni a 
kezdet nehézségeit, ha csak néhány evangéliomi szellemben 
működő ifjúsági egyesületet tudunk is létrehozni, akkor 
néhány év múlva majd módunkban áll nemcsak az, hogy 
magyar hazánknak, hanem az is, hogy az ifjak által és 
ifjak közt folytatott keresztyén munkának nagy szolgálatot 
tegyünk. Mert az a 4000 egyesület három évenként gyűlé-
seket szokott tartani, melyen a különböző országbeli ifjú-
sági egyletek képviseletében mintegy 500-an jelennek meg 
a világ minden részéből. Nincs semmi akadály az előtt, 
hogy egy ilyen gyűlés néhány év múlva Magyarország 
fővárosában tartassék meg. Tudom én azt, hogy idegenek 
ellátogatnak mostanában már szép számmal édes hazánkba. 
El ám, hogy itt jól mulassanak, s azután, mikor elmennek, 
olyan képtelenségeket terjeszszenek rólunk, mint a leg-
közelebbi kiállítás után egynéhány franczia vendégünk 
beszélt, vagy hogy megfeledkezzenek rólunk. Azután meg 
bizony a világ nagy részéből eddig nem igen jöttek hozzánk. 
De ha most mi Amerikából, meg Chinából, Afrikából, 
meg Svédországból ide gyüjtjük azokat a komoly ifjakat, 
a kikből a legkiválóbb tudósok, a leglelkiismeretesebb és 
legbuzgóbb lelkészek, a leggazdagabb és legtisztességesebb 
kereskedők lesznek valaha s a legbecsületesebb államférfiak 
lesznek, s azután azok mind ezer meg ezer embernek 
beszélnek otthon Magyarország szépségéről, meg arról, 
hogy Magyarország független ország, hogy Magyarország 
müveit ország, s hogy végre Magyarországon már az 
evangéliumi élet is kezd fellendülni, bizony, oly erkölcsi 
és anyagi hasznot szerzünk nemzetünknek, hogy azért 
érdemes buzgólkodni, a gúnyolódásokkal nem törődve, 
küzdeni a közönyösség, a hitetlenség és a léhaság ellen, 
s kitartással terjeszteni azokat az eszméket, melyek egye-
sületünknek léteit adtak. 

Jj Önökre nehezedik a munka súlya, tisztelt tagtársaim, 
a kik először alapítottak ilyen evangéliomi alapon álló 
egyesületet, de önöké lesz az öröm is, majd ha meglátják. 



mily nagy dolgokat hoz létre az Ur a kicsiny mustár-
magból. Majd. ha meglátják, mily nagy szerep jut ifjúsági 
egyesületünknek a magyar nép életében, majd ha ama 
száz meg száz ifjú ember jelenléte s beszédei felvillanyoz-
nak mindnyájunkat, s majd ha a magyar nemzet ismerete 
s az iránta való rokonszenv száz meg száz uton jut el 
a világ minden részébe. Tartsanak ki azért önök! Ne 
szégyeljék a Krisztus evangéliomát, mert bizony az Isten-
nek ereje. Végzem Petőfi Sándor szavaival: 

Szégyen reá, ki lomhán vesztegel 
Dicsőség arra, a ki dolgozik! 

Dr. Szabó Aladár. 

BELFÖLD. 

A polgári házasság mellett. 
Gyüry Elek előadó beszéde az evangélikus zsinaton. 

Főtiszteletü zsinati közgyűlés! A közösen érdeklő 
ügyeknél természetszerűleg fölmerült a házasság ügye, 
annál is inkább, mert — mint méltóztatik tudni — korábbi 
időkben zsinati tárgyalást képezett, a határozatok azonban 
szentesítve nem lettek. E házassági kérdésekkel kapcsolat-
ban és ezekre vonatkozólag a mi zsinati bizottságunk 
kebelében többféle indítvány merült föl és javaslatképen 
a vegyes bizottságnak is elő volt terjesztve. Mivel azonban 
ezeket mellőzték és a létesült határozatokban foglalva 
nincsenek, azt hiszem, helyesen cselekszem, ha mindazt, 
ami a református zsinaton az erre vonatkozó határozatot 
megelőzte, föl nem elevenítem. A református zsinat, a 
vegyes bizottságnak — Tisza Kálmán indítványára hozott 
— következő javaslatát fogadta el: »A zsinat a házas-
sági ügyeket mind a két egyházat közösen erdeklőknek 
ismeri el, de mivel ez ügyek a mai állásukban első sor-
ban állami szempontból birálandók el: nem tartja idő-
szerűnek a házassági kérdésekben ez idő szerint nyilat-
kozni «. 

A mi tanácskozásunkon e kérdés föl vettetvén, ugy 
találta a tanácskozmány, hogy ez nem fejezi ki egész 
világosan amaz álláspontot, a mely a mi álláspontunknak 
és a mi kijelentésünknek, Luther nyilatkozata értelmében, 
tartalmat képezni van hivatva. Tehát világosabb kijelentést 
ohajtott a tanácskozmány, melyet most formulázva méltóz-
tattak meg is kapni a most kiosztott szövegben, a mely 
a következőleg szól: »A zsinat a házassági ügyeket olyanok-
nak ismeri, a melyek mind a két egyházat közösen érdek-
lik és elismeri, hogy a házasság ügye első sorban állami 
szempontból bírálandó el; ez ügy mai állásában azonban 
nem tartja időszerűnek a házassági kérdésben bővebben 
nyilatkozni*. 

Méltóztassanak megengedni, hogy amaz álláspont 
megvilágítására, a mely itt. kifejezve van és a mely bizo-
nyos mértékben eltér attól, a mely a vegyes bizottság 
ajánlatát képezte, épen ama különbségekre és okokra 
vonatkozólag elmondhassam a tanácskozmány nézeteit. 

Főtiszteletü zsinati közgyűlés! A tanácskozmány 
szeme előtt az lebegett, hogy a házasság intézménye — 
természeténél fogva — az állami feladatok helyes fölfogása 
mellett kiválóan érdekli az államot és annak legfőbb 
céljaival szoros összefüggésben van. Hiszen tudjuk mind-
nyájan, hogy a házasság létesíti a családot, a társadalom-

nak első láncszemét; hogy a család s a vele kapcsolatos 
érdekek a legszorosabb érintkezésben állanak minden 
irányban az államnak legfőbb érdekeivel és föladataival, 
a melyek közé tartozik a vallás-erkölcsi érzület ápolása. 
Mert, ha az állam helyesen fogja föl a feladatát, nem 
zárkózhatik el az elől, hogy sem a büntető törvények 
büntető intézkedéseivel, sem más jogi intézkedésekkel 
nem lehet pótolni azt erőt, a melyet a vallás és erkölcsös-
ség a társadalmi rend, a jog és az igazság támogatására 
nyújt, mert azzal a társadalmi rend őre egyszersmind a 
kebelben és a lelkiismeretben lakozik. Ebben van egyszers-
mind ama kapcsolat is, a mely e téren az állam föladatát 
az egyháznak föladatával és törekvéseivel érintkezésbe 
hozza, mert az egyháznak nemes és nagy feladata a 
házasság viszonyainak az állam részéről való bármily 
rendezése mellett gondosan őrködni a végett, hogy a 
családi élettel járó köfelességek biztosítékukat ne csupán 
külső rendszabályokban, hanem a belső erkölcsi erőben, 
a kötelesség és vallásos érzület teljességében is birják. 
E kölcsönös viszony és egymásra utaltság és az, hogy a 
házasság és a családi ügyek sem kizárólag az egyháznak, 
sem kizárólag az államnak gondoskodása alá nem.tartoz-
nak, kifejezést nyert, mint én fölfogom, a történelemben 
működő fejlődés fonalán is. Amennyiben ma a házasság 
és vele kapcsolatosan a család ügye természetszerűleg 
első sorban az állami törvényhozás keretébe tartozik, mégis 
egyúttal, vagy egészen külön is, az egyházi törvény-
alkotás keretében is megjelenik. 

Nem akarók visszaélni a főtiszteletü zsinat türel-
mével a történelmi visszapillantásokat illetőleg. Azt hiszem, 
elég lesz kiindulásul rövid vonásokban csak ama kulturára 
hivatkoznom, a mely a nyugati civilizációval és a mienk-
kel is összefüggésben áll. Ennél az intézménynél is, mint 
átalában a többi intézményeknél, azt tapasztaljuk, hogy 
a házasság ügyének szabályozása eleinte szintén a vallás 
körében mozgott. Később azonban, tudniillik azokban az 
időkben, a mikor az állam a saját föladatainak világo-
sabb megismerésére jutott, ez ügy is az állami törvény-
hozás föladatai közé lett sorozva. Mert akkor már ama 
fontos ügyeket, a melyek az örökösödési eljárásra, a 
gyermekek törvényességére vonatkoztak: nem akarták 
többé az állam intézkedésének köréből a vallásbeli be-
folyásnak átengedni. Ez áll átalánosságban, ha a római 
birodalom történetére és az azóta lefolyt időkre vetünk 
történelmi visszapillantást; a mely idők napjainkig igen 
hosszúak, de a közbeesett egyes fázisok ugyanazért eltérő 
tüneményekre is mutatnak, épen amaz összefüggésnél 
fogva, a mire e kérdésnél az állam és az egyház föladatai 
tekintetében utaltam. 

A mikor a római birodalom romjain uj államok 
kezdtek alakulni, a gyermekkorukat élő államok fejlődésé-
ben az egyház a dajkájuk és ápoltjuk volt. Erkölcsi 
hatásánál fogva üdvösen működött közre a népek javá-
nak előmozdításában és az idők folyamán mindinkább 
nagyobb befolyást szerzett az államélet alakulásában s 
nagyon jól tudjuk, hogy számos olyan dolog, a melyre 
vonatkozólag ma már senkinek nincsen kételye az iránt, 
hogy az az állam föladatai közé tartozik: az egyház kezébe 
ment át. Igy történt, hogy lassankint az egyház hatás-
körébe ment át a házasság ügyében való intézkedés és 
nevezetesen a bíráskodás ügye. Ámde ez sok időbe került. 
Majdnem hat század mult el az egyházi bíráskodás kezde-
téig. A keresztyénség megalapításától majd egy ezredévig 
tartott, a mig a házasság fölbonthatlanságának hangozta-
tására került a sor s azután még kétszáz esztendőnek 
kellett lefolynia, a mig az szentségnek lett nyilvánítva. 
Csak 1409-ben, a flórenczi zsinaton, a melynek hatá-



rozatai azonban megerősítést nem nyertek, nyilvánították 
az utóbbit dogmának és végleg csak a tridenti zsinaton 
mondották azt ki, hogy átok arra, a ki a házasság ügyét 
világi ügynek tekinti. 

A fejlődés nálunk is majdnem hasonló volt. Magyar-
ország a XI. században, tehát akkor lépett be a vázolt 
fejlődés folyamatába, a mikor az egyház a hatalmának 
és befolyásának tetőpontján állott, a mikor koronákat 
osztott és császárokat buktatott meg. 

A magyar királyok megőrizték ugyan az ország 
függetlenségét, a katholikus egyháznak azonban kezdettől 
fogva természetszerűleg és az alkotmány erejénél fogva 
is nálunk hatalmas és nagy befolyása volt. Mindinkább 
több ügy, a mely természeténél fogva polgári ügy volt, 
ment át az egyházi kezelés körébe, mint tudjuk, még a leg-
utóbbi időkig is, például a hamis eskü, a végrendeletek 
külkellékei fölött, hozomány és hasonló kérdésekben való 
bíráskodás az egyházak hatáskörébe tartoztak. Annál ter-
mészetesebb, hogy a házasság, a mely oly szoros kap-
csolatban áll a valláserkölcsiség érdekeivel, szintén az 
egyházi törvényhozás és bíráskodás körébe jutott. Mind 
amellet érdekes, hogy elvileg nálunk is kifejézésre jutott 
az, hogy a jogát az egyház részben átvitt hatáskörben 
gyakorolja; mert a magyar törvényhozás ez ügyekre vo-
natkozólag a jogát — az előadottak ellenére is — több 
izben közvetlenül gyakorolta. Igy például utalok sz. István 
törvényére, továbbá Kálmán király törvényére, a mely 
annak ellenére, hogy akkor az egyház fölfogásával ellen-
kezett. az egyház szine előtt való házasságkötést köve-
telte. Különösen nálunk az egyházi törvényhozás az állam 
beleegyezésétől függ. Nem is érvényesülhetett másképen, 
mint a magyar államnak képviseletében, a magyar király 
beleegyezésével, mert a legutóbbi időig fönn volt tartva a 
placetum joga; ennélfogva az egyházi főhatóság intézke-
dései hazánk területén csak a magyar király beleegyezé-
sével érvényesülhetnek. 

Én e tényeket csak azért akartam fölemlíteni, mivel 
a szaktanácskozmányban is szóba kerültek s utalni akar-
tam a protestántizmusnak ama nagy harcosára, a kinek 
nevéből alkotja a lutberánizmust, mint az állhatatlan-
ságnak, az ingadozásnak jelképét akarták föltüntetni, 
holott az mintaképe a legerősebb meggyőződésnek, hatá-
rozottságnak és a legszilárdabb akaratnak. Megkezdte a 
harcot, hogy az egyház ne vindikáljon kizárólagos jogot 
ama föladatokra nézve, a melyek természetüknél fogva az 
állam föladatai közé és hatáskörébe tartoznak és oda 
igyekezett a házasság kérdésének ügyét is állítani, a hová 
az az ős keresztyénség idejében állott, a midőn császárok 
gyakorolták a római állam nevében a kérdésekre nézve 
a törvényhozás jogát. De egyszersmind szem előtt tartotta 
— amit a tanácskozmányunkon egyik püspökünk is fel-
említett — hogy tudniillik a házasság ügyére nézve az 
egyház misszióját, az őrködést a fölött, hogy a család 
valósággal a vallás és az erkölcsi érzületnek valóságos 
ápolója legyen, hogy az egyház, a mely az embert 
születésétől kezdve haláláig kiséri, az kisérje családi 
életén is, s igyekezzék oda hatni, hogy az mennél ben-
sőbb, tisztább és az erényeknek minél zavartalanabb for-
rása legyen. 

Az eddig elmondottaknak akart a tanácskozmány 
lehetőleg kifejezést adni akként, hogy e fölfogást a zsinat 
nyilatkozatában határozottabban kidomborítsa, mint az a 
vegyes bizottság javaslatában történik. 

Mi abszolúte nem zárkózhatunk el az elől, hogy az 
államnak joga, sőt gyakran kötelessége a házasság intéz-
ményét a maga szempontjai és föladatai, de az intézmény 
természetéhez képest szabályozni és szervezni; annál ke-

vésbé zárkózhatunk el az elől, mert az e mondottak szerint 
nincs és nem is lehet ellenünkre. Helyesnek tartjuk azért, 
hogy kifejezést adjunk annak, a mely szerint a házasság 
ügye első sorban államszempontok szerint bírálandó el; 
hogy tehát annál a kérdésnél, vájjon az állami törvény-
hozást illeti-e meg a házassági jog megalkotása és a há-
zassági ügyekben való bíráskodás: ennél a kérdésnél mi 
ellenkező álláspontot elfoglalni nem kívánunk. Kifejezni 
akarjuk azt, hogy nincsen ellenünkre, ha a házasság pol-
gári törvénynyel lesz szabályozva, a melynek folyománya, 
hogy az egységesen szabályoztassék minden honpolgárra 
nézve. 

Mi azonban, a midőn ezt a kijelentést teszszük, 
nem kívánunk forgalomban levő jelszó-értékű kifejezésekre 
támaszkodni; mi most csak azt tudjuk, hogy a házasság-
nak polgári törvénynyel való egységes szabályozása terv-
ben van; de azt, hogy mi lesz ama törvények tartalma, 
minő alapon fog az nyugodni, meg fog-e felelni valóban 
az állami föladatoknak és érdekeknek, ugy amint azt az 
előzetesen kifejtettek szerint mi értelmezzük, azt nem 
tudjuk. Azt tartom, hogy világos megkülönböztetést kell 
tennünk a között is, hogy mi az állam érdeke és esetleg 
miképen fogják azt föl, egyik vagy másik időben azok, 
a kik az állam képviseletében javaslatokat előterjeszteni 
vannak hivatva. Mi nem politizálni akarunk. Mi csak ki-
fejezést akarunk adni annak, hogy mi a mi álláspontunk. 
Ez az egyik, a mi a tanácskozmányban — hajói fogtam 
föl — óhajtásképen nyilvánult. Mi ezzel ki akarjuk 
mondani — amint már említettem —, hogy nem jelszavak 
után indulunk; mert annak hangoztatása, hogy polgári 
házasság legyen-e, sok alapja és értelme van, és annak 
hangoztatása is, hogy kötelező, hogy fakultatív, vagy 
szükségbeli polgári házasság legyen, valóban csak jelszó 
értékével bír. Gondoljunk csak arra, hogy ama fejlődés-
nél fogva, a melyet röviden vázoltam, az egyházi törvény-
hozás keretébe menvén át a házasság szabályozása, kér-
désessé vált még az is, vájjon joga van-e erre az államnak 
és eme kérdéssel szemben a polgári házasság természetét 
abban kezdték keresni, vájjon az polgári tisztviselő előtt 
kötendő meg, vagy nem, holott nagyon lényeges, minő 
föltételektől függ a megköthetés, mely esetekben érvényes, 
vagy érvénytelen a házasság, fölbontható-e az, vagy sem, 
szóval nagyon is lényeges:, nem az alak, hanem magának 
a házassági jognak a tartalma. 

Helyesebb tehát, ha akkor, a midőn álláspontunkat 
kívánjuk jelezni, azt mondjuk, hogy első sorban a házas-
ság ügye állami szempontok szerint biráltassék el, mert 
ezzel utalás történik arra is, hogy ez tartalmilag való-
sággal az állam jól fölfogott feladatainak és szempontjai-
nak feleljen meg; hogy az ne tartalmazza csupán egyik 
vagy másik egyháznak a házassági jogát, a mi egyértelmű 
volna az egyik egyház házassági jogának a többi egy-
házakra való kényszerítésével. 

Hogy e tekintetben mily fontos a tartalom, mutatja 
például az, hogy kötelező polgári házasság van Olasz-
országban felbonthatlansággal. Francziaországban, a midőn 
behozatott a polgári házasság, az mint felbontható sza-
bályoztatott és csak később a reakció, a resztauráció 
változtatta azt ismét át felbonthatlan házasságra. Ugyan-
csak tartalom tekintetében különösen figyelemmel kell 
lennünk arra, hogy több vallásfelekezet szabadságban és 
egyenlőségben élhessen e hazában, és hogy egyes hon-
polgárok is megszabadulhassanak törvényes módon oly 
kötelékektől, mely az állam érdekeinek helyes felfogása 
szempontjából, valamint a házasság természeténél fogva 
sem az erkölcsök, sem egyéb állami feladatok érdekében 
fenn nem tartható a mostani állapot. 



Ezek nézetem szerint az ajánlott határozatban ki-
fejezésre találnak, annyival inkább, mert ha mi mondjuk 
ezt ki, a kik szem előtt tartva, hogy mennyi különböző 
vallásfelekezet él együtt e hazában, az állam fensőbb-
ségét mindenkor elveinkkel összhangzásban állóknak ismer-
tük. Mi, a kik mindenkor a szabadság harcosai közé 
tartoztunk s megvédelmeztük azt legtöbbnyire országunk 
keleti részének támogatásával; akkor mirólunk senki igaz-
ságosan és méltányosan nem állíthatja, hogy az állam 
érdekeit az egyház jogainak és szabadságainak rovására 
hangoztatjuk. 

Egyházunk rovására való nyilatkozásnak kizárt vol-
tát természetesen nem anyagi értelemben vettem. Tudom 
én, hogy ha a polgári házasság a hatóság előtt lesz 
kötendő, lelkészeink ez által anyagi kárt fognak szenvedni, 
de hiszem, hogy lelkészeink, ugy mint Poroszországban 
történt, ez esetben méltányos kárpótlásban részesülnének. 
Igaz ugyan, hogy polgári házasság lenne az is, ha ugy 
mint Zürichben van, a lelkészek előtti házasság meg-
kötését mondanák ki, de a házasság feltételeinek meg-
határozása és a bíráskodás az állam kezében maradna 
meg. De ha ez nem igy történnék is, vagy ha bizonyos 
tekintetben hátránynyal járna is egyházunkra a házasság-
nak oly szabályozása, mely a kifejtettek értelmében kizáró-
lag állami szempontokat tart szem előtt: amint én a 
tanácskozmány szellemét felfogtam s amint egyházunkat 
ismerem, azt hiszem bátran kimondhatom, hogy ez eset-
ben is szem előtt tartanok azt, amit soha szem elől nem 
tévesztettünk: hogyha hazánknak szüksége van a polgári 
házasságra, mi ügyünket a haza ügyétől soha el nem 
választjuk. 

Főtiszteletü zsinati közgyűlés! A tanácskozmány 
megbízásából ajánlott határozati javaslatnak van egy 
harmadik része is, a mely nem tartja időszerűnek a há-
zassági kérdésekben ezúttal bővebben nyilatkozni. Ennek 
oka pedig az, hogy konkrét formulázott javaslat, amely-
ből megítélhetnék, vájjon megfelel-e azon szempontok-
nak, a melyeket kiemeltünk, nem fekszik előttünk. A 
zsinat pedig, mint egyházunk képviselője, nem bocsát-
kozhatik oly kijelentésekbe, a melyek rá nézve ez idő 
szerint ismeretlen javaslatokkal szemben bizonyos mérvű 
erkölcsi kötelezettséget hárítanának. Ha jól fogtam fel 
a tanácskozmány szellemét, nekünk mint zsinatnak nem 
lehet más kijelentést tennünk, mint jelezni elvi álláspon-
tunkat, azonban semmiesetre nem szabad, épen mert még 
nem ismerjük a szóban levő javaslatokat, az agitáció 
terére lépnünk. 

Mi egész nyugodtsággal bevárhatjuk a dolgok to-
vábbi fejlődését, mi nyugodtan nézhetünk a bekövetke-
zendők elébe. Minket nem támadnak meg, mi támadásra 
okot nem szolgáltatunk, mi nekünk semmi szükségünk 
nincsen arra, hygy a házassági jog államilag szabályoz-
tassék, mi az ily szabályozás szükségességére okot nem 
adtunk, de ismételjük, hogy ha az hazánk érdekében szük-
séges, mi attól, a házassági ügyek jelen állapota könnyí-
téséül. el nem zárkózhatunk. 

Ha kérdi tőlünk valaki, hogy az állami törvény-
hozás szervezze-e a házassági jogot, mi kimondhatjuk, 
hogy az elveinkbe nem ütközik. Mi elismerjük, hogy első 
sorban az állam feladata saját szempontjai szerint a 
házassági ügyeket rendezni, de természetes az is, ha ily 
rendezés be nem következik, vagy ha igen, az nem felelne 
meg az állam jól felfogott érdekeinek : mi nem mondunk le 
azon jogunkról, hogy a házassági jog abban az esetben 
az egyház keretében szerveztessék. 

Mi kimondhatjuk azon meggyőződésünket is. hogy 
annyival inkább szükséges, hogy az állam vegye rendező 

kezébe ez ügyeket, nehogy a vallásfelekezetek közt való 
torzsalkodás lábra kapjon és megzavartassék Magyar-
országnak nagy kincse: a vallási béke. Jelszavunk nekünk 
is a pax, de nem ugy, hogy a ki békét akar, az harcra 
készüljön. Ajánlom a tanácskozmány megállapodásainak 
elfogadását. 

A debreezeni és kolozsvári fakultások 
érdekében. 

— Felhívás a magyar evang. reform, egyház összes tagjaihoz. — 

Egyetemes Zsinatunk már f. é. április hó 2-án 
tartott ülésében határozatilag kimondotta, hogy »egy, a 
debreezeni főiskolával kapcsolatban álló teljes bölcsészeti 
kar, mint középiskolai tanárképző-intézet, és egy, esetleg 
a kolozsvári tudományegyetemmel is kapcsolatba hozható 
ref. theologiai kar felállítását egyetemes egyházunk első-
rendű szükségei közé sorozza s ezek együttes létesítésére 
az előkészítő lépéseket megtenni s azok alapját lerakni 
már most kivánja«. S e végből bizottságot küldött ki. 
mely a két intézet létesítésére szolgáló forrásokat s meg-
levő alapokat számba vévén, a netalán még hiányzó fel-
állítási és fentartási költségekre uj forrásokat keressen és 
hozzon javaslatba. 

E bizottság jelentésére és javaslatára Egyetemes 
Zsinatunk f. é. december hó 1-én és 2-án tartott ülései-
ben kimondotta, hogy — a kötelező megadóztatás mellő-
zésével — az önkéntes adakozás folytonosan buzgó és 
kimeríthetetlen forrását kívánja első sorban igénybe venni. 

És áthatva azon meggyőződéstől, hogy a szóban 
levő mindkét intézet felállítása, szervezése és fentartása 
nemcsak református, hanem egyetemes protestáns érdekek: 
elhatározta testvéries kérdést intézni az ágostai hitvallású 
magyarországi egyház zsinatához is, nem volna-e hajlandó 
mint egyház hozzájárulni a kitűzött kettős cél valósí-
tásához. 

Egyetemes Zsinatunkat mind e határozataiban az az 
erős meggyőződés vezette, hogy egyfelől középiskoláink 
leendő tanárainak protestáns szellemben való képzése 
s a felekezet nélküli állami tanárképző-intézetekben is 
megnyerhető tudományos szakképzettség mellett és fölött, 
az azokban meg nem nyerhető erős protestáns szellem-
ben való neveltetés és képzés elsajátítása —, másfelől 
leendő lelkészeinknek, a most is minden egyházkerületünk-
ben fennálló theologiai intézetekben nyerhető képzés 
mellett és fölött — a most csak külföldi egyetemeken 
nyerhető — magasabb tudományos képzés s szélesebb 
látkör elsajátításának egy hazai magyar tudomány-egyete-
men lehetővé tétele: oly nagy és kiválóan protestáns 
érdekek, melyeknek megvalósítására áldozatoktól sem sza-
bad visszariadnunk. 

És bár nem zárkozott el Egyetemes Zsinatunk annak 
eleven érzetétől sem, hogy egyetemes egyházunknak egyéb 
sürgető szükségei is vannak, minők szegény egyházaink 
s lelkészeink szükségeinek ideiglenes és állandó orvoslása, 
szétszórva élő híveinknek összetartása és egyházunk s 
hazánk és nemzetünk számára megmentése, melyeknek 
fokozatos kielégítéséről az Egyetemes Közalap segély-
forrásaiból folyvást gondoskodik is, s jövőre, az erre szol-
gáló forrásokat és eszközöket még növelve, egyre fokozot-
tabb mértékben kíván gondoskodni: — mindamellett szintén 
elsőrangú szükségnek ismerte fel ugy a protestáns szellem-
ben való tanárképzést, mint a magasabb fokú lelkészképzés 
előtt egy hazai egyelem tudományos forrásainak meg-
nyitását.; abban az erős meggyőződésben levén, hogy 



csak tudományosan képzett és a mellett evangéliomi hitünk-
höz hü s hitbuzgó lelkészek — s az ifjúság nevelését 
nemcsak a tudomány, hanem az egyház szellemében is, 
vallásos és egyházias irányban vezető tanárok buzgó 
működése biztosíthatja ugy azt, hogy egyházunkban és 
gyülekezeteinkben szilárdul és rendíthetetlenül álljon az az 
alap, melyen kivül más fundamentumot senki sem vethet: 
t. i. a Jézus Krisztusban való hit s az arra épített buzgó 
vallásosság és tiszta erkölcs, valamint azt, hogy iskoláink-
ban, vallásos szellemű tanárok állal, hü, buzgó, áldozatra 
kész tagok neveltessenek az egyháznak és a hazának, kik 
mint őseink, a jövő nemzedékekben is, még a legnehezebb 
időkben is megálljanak egyházunk védelmében ugy, mint 
felvirágoztatásában. 

Számba vévén Egyetemes Zsinatunk a szóban levő 
két intézet első félállításához és fentartásához, sőt tovább 
fejlesztéséhez szükséges, valamint a már rendelkezésre álló 
alapokat, arról győződött meg, hogy már az első felállí-
táshoz még hiányzó összeg a debreczeni főiskolánál fel-
állítandó bölcsészeti kar- és középiskolai tanárképezdénél 
évi 8000 forintot, a kolozsvári egyetemmel kapcsolatos 
theologiai karnál évi 6000 frtot, összesen évi 14.000 frtot 
(vagy az ennek 50/0-os számítással megfelelő 280.000 frt 
tőkét) tesz ki, mely önkéntes adakozásokból s alapítvá-
nyokból lesz beszerzendő. 

Ismeretes protestáns szegénységünk mellett első te-
kintetre ez nagy összegnek látszik! De a szintolv isme-
retes protestáns buzgóság mellett még sem oly nagy, hogy 
előállítható nem volna. Ha minden egyházkerület és egyház-
megye, a maga köreben megteszi kötelességét, hogy egyes 
egyházait, lelkészeit, összes híveit a közreműködésre buz-
dítsa s vezesse, ha magok az egyházkerületek s egyház-
megyék közpénztáraikból s általános egyházi célokra ren-
delt alapjaikból s jövedelmeikből alapítványok tételével 
vagy évjáradékok biztosításával jó példával járnak elől. 
ha az egyes tehetősb egyházak ugyanezt teszik a köz 
javára; ha minden lelkész, tanár és tanító s az egyház 
minden szolgája lelkére és kezébe veszi a szent ügyet, s 
házról-házra járva, a híveket adakozásra buzdítja, lelke-
síti, ha az egyes hivek meghallják a felhívó szózatot, a 
gazdagok alapítványaikkal, a kevésbé módosak, valamint 
az erkölcsi testületek, évi járadékok kötelezésével s még 
a legszegényebbek is egyszermindenkorra, bármi csekély 
adományokkal, habár csak fillérekkel is járulnak a szent 
cél előmozdításához; ha még ágostai hitvallású evangélikus 
testvéreink is, a hozzájok testvéri bizalommal intézett 
kérdésre, közös protestáns érdekünk valósítására velünk 
egyesülve sorakoznak, ha minden protestáns, gazdag és 
szegény, megteszi, a mennyit tehet, és senkit, sem kö-
zöny, sem elfogultság, sem álszemérem vissza nem tart 
attól, hogy adjon, a mennyit adhatni elgondolta szivében: 

akkor a szent cél rövid időn megvalósulva s a 
tervezett bölcsészeti és theologiai két fakultás felállítva, 
megnyitható lesz s üdvös működésüket protestáns egy-
házunk javára, Isten dicsőségére megkezdendik. 

Erre kérjük, buzgó esdekléssel egyházunk hiveit, 
nagyjait és kicsinyeit, erre egyházainkat s egyházi ható-
ságainkat. 

A kegyelem Istene tegye foganatossá a mi kérel-
münket s áldja meg az áldozók buzgó áldozatait. 

A mellékelt aláírási ivek fejezetei s a két rendbeli 
alapító, valamint az évjáradékokra kötelező levelek szö-
vegei megjelölik az önkéntes adakozás módjait, I. a két 
intézetre együttesen vagy II. a debreczenire és III. a 
kolozsvárira külön-külön s mindhárom rovatban 1. az 
alapítványok tételére, 2. állandó vagy meghatározott évekre 
szóló évjáradékok biztosítására és 3. egyszer s mindenkori 

adakozásra, kinek-kinek tetszése és tehetsége szerinti szabad 
választás szerint. 

Kelt a Magyarországi ev. ref. Egyetemes Egyház 
1891. évi december 5-ére összehívott Zsinatának 1892. évi 
december hó 5-én tartott üléséből. B. Vay Miklós, világi 
elnök. Tisza Kálmán, világi alelnök. Kolozsvári Sándor, 
világi jegyző. Kun Bertalan, egyházi elnök. Tapp Gábor, 
egyházi alelnök. Tóth Sámuel, egyházi jegyző. 

KÜLFÖLD. 
A brit és külföldi bibliaterjesztő társaság 

munkája hazánkban. 
— Az 1891—1892. évi jelentés alapján. — 

II. 
Szomorú dolog csak egy van a jelentésben s ez a 

katholikus klérus türelmetlensége s a biblia terjesztése ellen 
irányzott törekvése. »Szomorú szívvel jegyezzük meg — 
mondja a jelentés —, hogy az Isten igéje terjesztése ellen 
irányult törekvés, főként Róma egyháza ifjú papságu 
körében, emelkedőben van.« Bizony szomorú dolog ez, 
de ezt mi már annyira megszoktuk, hogy legkevésbé sem 
csodálkozunk rajta. Miért is lenne világosság ott, a hol 
kedves a sötétség?! Bizony körülbelől igaza van a »Hallgas-
sanak a papok« cimü mérges röpirat szerzőjének, midőn 
igy fakad ki a klérus ellen: »Az Isten azt mondá: legyen 
világosság; a papok pedig ezt mondják: legyen setétség«. 

E szomorú tény azonban ujjmutatás nekünk, kik a 
világosság fiainak s evangéliomi protestánsoknak nevezzük 
magunkat. Ha elleneink küzdenek a biblia ellen, nekünk 
küzdenünk kell mellette; ha ők elhomályosítani törekesz-
nek a világosságot, nekünk annál lelkesebben kell dolgoz-
nunk annak terjesztésén. Ha még semmi veszély nem 
fenyegetné is az evangéliom ügyét, még akkor is egész 
lélekkel kellene munkálkodnunk annak érdekében, mert 
hiszen hitünknek és cselekedeteinknek egyedüli zsinór-
mértéke az evangéliom; s mivel meg van a veszély, 
kétszeres szent kötelességünk az ellen küzdeni a világos-
ságnak és igazságnak fegyvereivel. 

S ha átgondoljuk még egyszer azt. a mit a világ 
többi népeiről és országairól elmondottunk, s összehason-
lítjuk azoknak állapotát saját állapotainkkal, a legjobb 
esetben is csak örvendetes haladásról lehet beszélnünk, 
de a mely után a jelentéssel együtt oda tehetjük: »még 
sok a teendő, s még sok tevékeny kézre és szivre van 
szükség«. 

Vegyük csak tekintetbe hazánk protestáns népes-
ségének számát s hasonlítsuk össze az eladott bibliák 
számával, rögtön ki fog tűnni, hogy még igen sok a teendő. 
Magyarországon a legutóbbi népszámlálás szerint van 
2,212.663 református, 1,180.4-89 lutheránus, protestáns tehát 
összesen 3,393.152. Ez összeggel szemben 1891/92. évben 
elkelt 58.604 biblia és bibliai rész, mit ha percentekben 
akarunk kifejezni, kitűnik, hogy ezer protestáns lélekre 
esik átlag 18 biblia. Igy tekintve az eredményt, bizony 
nem valami fényes; ha pedig nemcsak a protestánsok 
számához, hanem az ország egész népességéhez hasonlít-
juk, talán még szomorúnak is mondható, mert arányszám 
18-ról egyszerre 3"3-re esik le. 

Bizony sok itt még a teendő s vájjon elnézhet-
nénk-e összetett kezekkel, hogy a hiányt pusztán csak a 



nagylelkű bibliatársaság- pótolja ki; vájjon megengedhet-
nénk-e, hogy dacára tekintélyes számunknak mi zsebeinket 
bezárva ingyen nyerjük mások jóvoltából azt, a mi él-
tünknek fentartója, táplálója?! 

Nem, semmiesetre sem. Nekünk magunknak is hozzá 
kell fognunk a munkához. S miként? 

Bizonyára a legszebb dolog az volna, ha önmagunk 
láthatnánk el magunkat Istennek örök Igéjével; ha meg-
volna a saját nemzeti bibliaterjesztő társulatunk, mint 
megvan nálunknál sokkal kisebb és sokkal szegényebb 
népeknek. Ez az óhajtás azonban még óhajtásnak is me-
rész a mi jelen viszonyaink között. Nálunk e célra nincs 
pénz; de talán lelkesedés sem. Ha megvolna ez utóbbi, 
hiszem, meglenne az előbbi is. Nálunk van, kell lenni 
pénznek ujabb theologiai akadémiára, egyetemre, felesle-
ges s csak kinlódó vidéki gimnáziumokra, de Isten igéje 
terjesztésére nincs. S tekintélyes számukra s tekintélyes 
vagyonúnkra tekintve, vájjon nem szégyenletes állapot-e, 
hogy nem hogy nemzeti bibliaterjesztő társaságot nem 
tudunk teremteni, de még a nekünk annyi áldozatot meg-
hozott anyatársulatot sem tudjuk másban részesíteni, csak 
erkölcsi támogatásban?! Forgatva a Jelentésben az ada-
kozások listáját, szomorúan látom, hogy mig Afrika, Ame-
rika, Ausztrália félvad népei évenként tisztességes összeget 
adnak a bibliatársaság nemes munkájának támogatására, 
Magyarországot az adakozók közt nem találtam sehol. 
Bizony ezt látni nem nagyon lélekemelő s nem nagy 
evangéliumi buzgóságra enged következtetni. 

De ha nemzeti bibliaterjesztő társaságot nem tudunk 
is szervezni, ha elfogadjuk is ugyan a mások által drága 
pénzen kinyomatott bibliát, mégis tehetnénk valamit, hogy 
az az erkölcsi támogatás, a mit mi a szép eszmék szá-
mára igen könnyen s igen szívesen meg szoktunk szavazni, 
legyen valóban erkölcsi támogatás, s ne csupán olyan 
magyar nesze semmi, fogd meg jól igéret. Tehetnénk mégis 
igen sokat az evangélium érdekében, a nélkül, hogy saját 
erszényünket fel is kellene nyitni. 

S ebben a munkában nekünk papoknak kellene 
nemes példával előljárni. S e munka az evangéliom terjesz-
tése, megkedveltetése minél szélesebb körben. Ha büszkén 
hivatkozunk evangéliomi protestáns voltunkra, legyünk is 
valóban evangéliomosak, bibliásak. Hajdan minden kál-
vinista-család asztalán ott volt a biblia, mit pedig akkor 
drága pénzen szereztek meg, s ma ritka az a ház, mint 
a fehér holló, a melyben az Isten igéjét feltaláljuk. Hajdan 
az örökösök összevesztek a családi biblián, ma bizony 
nem okoz az fejtörést, hogy kié is legyen. A régi család 
kiszállott tagjai a bibliával indultak el, s ma ki gondolna 
arra, hogy az élet útjára a testi kenyér mellett elvigye 
vagy elvitesse a lelki kenyeret is! Népünk ma is szívesen 
olvasgat, mint régen, de a biblia helyét erkölcstelen, vagy 
a legjobb esetben is haszontalan olvasmányok foglalták 
el. Rémregények-, ponyvairodalmi léha történetek nagy 
kelendőségnek örvendenek, de nem a biblia, s mig azoknak 
olvasása a falusi műveltség feltétele, a biblia teljesen ki-
ment a forgalomból s vagy egészen hiányzik vagy a por 
lepi be a polcon. 

S lehetne-e ezen segíteni ? Igen, csak tegyük meg 
azt, a mi hivatásunk. Ismertessük népünknél a bibliát; 
beszéljünk róla minél többet s ne csak a prédikáció-
textust olvassuk fel belőle, hanem olvassuk s olvastassuk a 
templomon kivül is. Igen szépen fel lehetne használni 
e célra a vasárnap délutáni bibliamagyarázó istenitiszte-
letet, sőt még azzal sem követnénk el vétket, sőt igen 
hasznos dolgot cselekednénk, ha a délelőtti istenitisztelet 
aktusai közé is bevinnénk a biblia olvasását, mint be-
vitték külföldi hitrokonaink. Én mindenütt igen üdvösnek 

s igazán keresztyéninek találtam, hogy az istenitiszteleten 
a beszéd tárgyának és céljának megfelelő bibliai részek 
olvastattak fel; mert ez mig egy részről felkelti a hallgató-
ság figyelmét, másfelől igen üdvösen munkál a biblia 
megismerésére is. A mi textus-felolvasó rendszerünk 
mellett a bibliának legnagyobb része elveszti hatását a 
közönségre nézve, mert csak azokat a helyeket használ-
juk fel, a melyből prédikációt lehet alkotni, a többieket 
azonban, a melyek pedig szintén építők, tanulságosak, 
olvasatlanul hagyjuk mi magunk is, közönségünk is. 

S ha már a templomba nem akarjuk is nagyobb 
terjedelemben felhasználni a bibliát, a mi, inter parenthesim 
legyen megjegyezve, nem nagyon evangéliomi gondolkozás-
módra vall, annyit mégis megtehetnénk, hogy a hosszú 
téli estéken rövid bibliaolvasó és magyarázó órákat tar-
tanánk. Én, amennyire népünket ismerem, hiszem, hogy 
igen szívesen elmenne az ilyen magyarázatokra. 

De a templomon és esti bibliaolvasásokon kivül 
van elég egyéb alkalom is, amit igen jól fel lehetne hasz-
nálni a bibliaterjesztésére. Minden nagyobb családi ese-
mény, gyermekszületés, esketés s különösen a konfirmáció 
ilyen kedvező alkalom. Nem szép, nem üdvös dolog lenne-e 
minden uj egyháztagot azzal venni be, hogy egy bibliát 
is adjunk számára s nem kedves emlék lenne-e s nem 
mély benyomást gyakorolna-e mindenki lelkére az a biblia, 
a melynek táblájára fel volna jegyezve születésének, keresz-
teltetésének napja egy alkalmas bibliai lókus kíséretében ? 
Nem ereklye lenne-e az sok emberre, s nem az örök 
élet kenyere lenne-e az sok lélekre nézve ?! 

S midőn a gyermek kilép a családból s megtalálva 
társát, elindul az életnek rögös útjára, nem szép lenne-e 
melléadni a leghívebb tanácsadót, a legjobb barátot, a 
legtökéletesebb vigasztalót ? Bizony szép volna ; s ha az 
uj pár szent tisztelettel magával vinné az urnák hajléká-
ból az urnák Igéjét is, nem volna annyi családi keserűség, 
annyi boldogtalan házasság. 

S ott van a legkedvezőbb alkalom, mit elszalasz-
tani valóságos bün: a konfirmáció. Ekkor lesz igazán 
egyháztaggá a gyermek, ekkor tesz vallomást hitéről, s 
ekkor tesz fogadást, hogy az evangélium igazságai mellett 
rendületlenül meg fog állani. S nem szent kötelesség volna-e 
kezébe adni áldással azt az evangéliumot, melyre épen 
fogadást tesz Isten szine előtt? S vájjon nem abnormis 
állapot-e, hogy jelenben épen arra tétetünk fogadást, a mit 
gyermekeink vagy épen nem vagy igen kevéssé ismer-
nek? Mert hogy megy nálunk a konfirmáció? Megtanít-
tatjuk szajkó módra a kátét, egy délután kikérdezzük és 
akkor egyszerűen felszabadítjuk a gyermeket az urvacso-
rával való élésre. E methódus szerint azonban a konfir-
máció, a gyermek életében mondhatni e legfontosabb tény, 
egy száraz vizsgává, egy üres formává változik, melynek 
a szivre, a lélekre bizony semmi hatása nincs. A gyermek 
csak annyit tud, hogy most már szabad az urvacsorával 
élnie; de lelkét, hitét konfirmálva bizony nem érzi. Vallást 
tesz hitéről, melynek alapját nem is ismeri; önálló egyház-
taggá lesz, a nélkül, hogy egyháza tanításainak forrásá-
hoz elvezéreltetett volna. Bizony fájdalom, hogy sokan 
elégnek tartják a népre nézve a kecskeméti káté taní-
tásait s a biblia ismeretét feleslegesnek tekintik. Így tör-
ténhet azután meg. hogy református ifjúságiink, feljővén 
a nagyvárosokba, házasság kötése alkalmával minden 
skrupulus nélkül hagyja el evangéliumi hitét. Igy történ-
het meg, a mit hivatalos dolgaim között már sokszor 
fájdalommal tapasztaltam, hogy kálvinista nők, különösen 
férfiak egész jó lélekkel bevallották, hogy ők bizony a 
bibliát nem hogy nem olvasták, de még nem is igen 
látták. 



Ezen a szomoru állapoton pedig igen könnyen 
lehetne segíteni az által, hogy a konfirmáció-tanítást ne 
a kecskeméti káté, hanem az evangéliom alapján eszkö-
zöljük. Tanítás közben mindig a bibliát olvassuk, olvas-
tassuk s annak alapján ismertessük meg evangéliomi 
protestáns hitünk tételeit, s midőn a konfirmándust önálló 
egyháztagnak elismertük s tőle az evangéliomra szent 
fogadást vettünk, adjuk kezébe is az evangéliomot, hogy 
az legyen az életben kísérője, tanítója, vigasztalója. 

A vidéken alig egy néhány helyet ismerek csak, hol 
a konfirmációval a biblia-adás is együtt van, de ott 
üdvösen meg is látszik a hatás. Pesten is belátták e tény-
nek nagy fontosságát s a mult évben már minden gyermek 
kapott egy bibliát saját nevére egy szép bibliai jelmon-
dattal. S nem lehetne-e azt megtenni mindenütt ? Bizony 
meg lehetne, csak meg lenne a buzgóság is bennünk. A 
biblia ára nem képezhet akadályt, mert hiszen az oly 
csekélység, hogy szinte potom árnak mondható. Ha teljes 
áron veszszük is, egy egész biblia 80 kr., egy uj testa-
mentom 12 kr.. a zsoltárokkal együtt 18 kr.; a mi való-
ban olcsóság. De a bibliákat még olcsóbban is meg-
kaphatjuk. Az angol bibliaterjesztő társaság, mely nem 
tekintve az anyagi veszteségre, csak a biblia minél nagyobb 
elterjesztését tartva szeme előtt, meghozza számunkra azt 
az áldozatot is, hogy a konfirmándusok számára féláron 
adja a bibliákat. Igy egy bibliát megvehetünk 40, egy 
uj-testamentumot legfeljebb 9 krajcáron. S vájjon a szülők 
nem szívesen meghoznák-e ezt a csekély áldozatot gyerme-
keikért? Meghoznák azok, csak mi magunk is lennénk 
buzgó terjesztői Isten igéjének. 

Epen most küldi szét felhívását a társaság pesti 
ügynöke e tárgyban, vajha figyelembe vennénk, s vajha 
legalább a biblia szorgalmas terjesztésével hálálnánk meg 
a társaság roppant anyagi áldozatait. 

Csak néhány kedvező alkalomra mutattam reá. a 
melyet igen jól fél lehetne használnunk Isten országa ter-
jesztésére. s ha csak ezeknél megtennénk is azt, a mit 
megtehetünk, igen szép eredményt volnánk képesek fel-
mutatni. Hátha még mindazt felhasználnánk, a mit fel-
használhatunk! 

Talán már hosszura nyúlt ismertetésemet azon óhaj-
tással végzem, hogy bár mindegyikünk egyen-egyen valódi 
apostola lenne a Krisztus evangéliumának, hogy lehetne 
az Igének lakozása mi köztünk, s nekünk benne boldog-
ságunk, megnvugovásunk, felvirágzásunk, örök életünk. 
A nemes célú Társaságnak pedig legyen köszönet és áldás, 
legyen véle a mindenható Istennek kegyelme és segedelme, 
hogy csendes munkájával meghódíthassa e világot s elve-
zérelhesse oda, hogy minden térdek meghajoljanak az előtt, 
kinek neve szent mindenek felett Hamar István. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

III. Bocskay István fölkelése s diadala; erdélyi s magyarországi 
fejedelemmé választása 1604—1605 

Kismarjai Bocskay István a legőszintébb és leg-
buzgóbb hive volt Magyarország és Erdély egyesítésének 
a magyar korona alatt. A török folytonos hitszegése s 
az ország pusztulása érlelte meg benne e tervet; de a 
melyet mintegy atyjától is örökölt. E szép tervet Rudolf 

egvügyüsége, a német és cseh tanácsosok lelkiösmeretlen-
sége dugába döntötte. Midőn 1599-ben Budolf, mint 
Zsigmond követét bebörtönöztette Prágában s onnan meg-
szabadult, teljesen kijózanodott. Elkeseredetten vonult 
vissza biharmegyei jószágaira; ámde Bogati Mihály, ki 
Bocskay jószágaira vágyott, bevádolta őt Rudolfnál, mint 
árulót; ez pedig a nagyváradi német várkapitány Con-
cini Cyprián felügyelete alá helyezte. Majd midőn 
Belgiojoso kassai kapitány elkezdé a földesurakat kölcsön 
cime alatt fosztogatni, hogy abból rakoncátlan hadait 
fizethesse, Bocskaitól is 20 ezer forintot kért, amit ez 
megtagadott: az erdélyi bujdosók feje, Bethlen Gábor 
levélben felhívta őt, hogy fogadja el az erdélyi fejedelem-
séget és fogjon fegyvert az elnyomott vallási és polgári 
szabadság visszavívására. És Bocskay vállalkozott is erre, 
hogy ha a török is támogatja! . . . »Oh bizonnyal rette-
netes dolgok voltak azok, mondja Szilágyi Sándor, a 
melyek Rudolfnak oly rendületlen s erős jellemű hívét 
az ellentáborba korbácsolták!« 

Az erdélyi bujdosók Bocskayt csakugyan Erdély 
fejedelmévé is választották; de Rákóczy Lajos és Dam-
pierre s Duval katonái szétverték a bujdosókat, a midőn 
a Bethlen és Bocskay levelezése is kézbe került. 

Belgiojoso is kiindult Kassáról s azt hirdetve, hogy 
a török ellen megy. több hajdu-csapat is csatlakozott 
hozzá. Belgiojoso most táborába idézte Bocskay Istvánt 
Rakamazra; ez pedig a gyulai és temesvári törököknél 
keresett védelmet s Relgiojosot arra kérte, hogy ügyét 
rendes törvényszék elé vigye. Majd hirtelen megerősítette 
szentjóbi várát s azt Fráter Istvánra és Székely Ferenczre 
bizta; aztán Kerekít hozta rendbe és a vitéz Örvendi 
Pált tette parancsnokává; maga pedig Sólyomkőbe zár-
kozott. Belgiojoso hallani sem akart a törvény rendes 
útjáról, hanem erdélyi és váradi hadakkal erősödve, Bocskay 
birtokaira tört Egy azon korbeli iró tanúsága szerint, 
nagyot ivott és azt mondá: csak tizenkét olyan lázadót 
adjon neki az Isten, mint Bocskay, hát gazdag ember 
lesz belőle. 

Szent-.lób nem soká állott; de Kereki alól elvonult 
az ellen, mert Örvendi Pál a várból, az ostromlók leg-
nagyobb ágyuját leszerelte. Bocskay Örvendi hiradására 
Kerekiben termett; a Kerekiben levő hajdúk pedig alku-
dozást kezdtek a Belgiojoso táborában levő hajdúkkal, 
kiket ez — zsold helyett — Debreczen városának kirab-
lásával kinált meg. E gálád ajánlatot »a magyar hitü« 
hajdúk nem fogadták el. Bocskay e közben nem kímélte 
a pénzt s midőn az elfogyott, ezüstnemüit darabolta szét 
és azt osztotta ki. Belgiojoso Pezzen nevü csapat-vezérét 
magához rendelve, maga indult Kereki ellen; de a hajdúk 
zúgolódni kezdettek, hogy nem török vár sem Szent-.lób, 
sem Kereki és Bocskayhoz állottak. Bocskay 1604. októ-
ber 14. és 15. közötti éjjel megtámadta Pezzent é§ erős 
küzdelem után megverte és magát a vezért is elfogta. 
A harc után zsákmánynyal rakott seregével diadalmasan 
vonult be Debreczenbe s itt fogadta Kassa követeit, kik 
őt városukba hivták. A gyáva olasz Belgiojoso is vert 
seregével Kassa felé futott; de ez bezárta előtte kapuit. 

Bocskaynak hódolt Nagy-Várad, Kálló, számos egyéb 
vár s város és október végén Kassa is. Ezt követték 
Kézsmárk, Lőcse, Eperjes és az egész felvidék. Novem-
ber 12-én Bocskay bevonult Kassára s innen kibocsátott 
körlevelében a nemzet szabadságának és a protestáns 
vallásnak védelmére hivta fel a hazafiakat. Most az Erdélyt 
kiharácsoló Básta is ellene ment; de sem az osgváni 
mészárlás, sem az edelényi diadal, sem Kassának meg-
kisérlelt ostroma nem rendítették meg Bocskay állását: 
sőt Fülek és Szatmár is átállottak hozzá. Básta végre 



Pozsonyba vonult vissza, miután fizetetten zsoldosi nagyon 
is szökdösni kezdettek. 

Bocskay magyarországi diadalai hirére a székelyek 
mellette nyilatkoztak s a február 21-én Maros-Szeredán 
tartott országgyűlés fejedelemmé választá és ünnepélyes 
követséggel meghivta. 1605; ápril 17-én pedig a szerencsi 
országgyűlésen 22 magyar vármegye gyűlt össze s 20-án 
Magyarország fejedelmévé választá Bocskayt. Innen kiált-
ványt bocsátott ki Európa népeihez a fejedelem, csatla-
kozásra szólítá a Rudolf által szintén üldözött morva és 
sziléziai rendeket s barátságot ajánlott a lengyel király-
nak. Csapatai e közben Morváig s a Dráváig kalandoztak, 
és Ausztria és Stiria széleit pusztították. Végre az erdélyi 
szászok is meghódoltak s Bocskay Szász-Megyesen, 1605. 
szeptember 14-én esküt tett az erdélyi alkotmányra, 
fogadta a fejedelmi jelvényeket hozó török követséget; 
de minthogy Magyarország fejedelme is volt; Kassát választá 
székhelyül; erdélyi kormányzóul pedig Rákóczy Zsigmondot 
tették a rendek. Az országos végzések megerősítése után 
Rudolf biztosait és német hadait Lengyelországba kisérteté 
Erdélyből s maga Magyarországba indult, hogy a török 
nagyvezérrel találkozzék. 1605. november 10-én történt 
a találkozás a Rákos mezején, hol Lalla Mohamed, a 
nagyvezér kardot kötött Bocskay oldalára, királyi pálcát 
adott jobbjába, fejére1 pedig koronát tett s magyar királyul 
üdvözölte; de a fejedelem levette a koronát fejéről s 
csak mint a szultán barátságának jelét fogadta el; »nem 
lévén más czélja, mint helyreállítani az alkotmányt és 
biztosítani a vallás-szabadságot*.1 

p] Bocskav-féle fölkelés előkészítésében és sikerében, 
Alvinczi Péter ugy személyes befolyásával, mint szenve-
délyes szónoklataival, jelentékeny tényező vala,2 de diada-
lában is osztozott. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán, 

IRODALOM. 
** Evangéliomi elmélkedések. Irta Dicső fi József, 

a debreczeni theol. akadémia volt professzora, a debre-
czeni református egyház egyik lelkipásztora. — E válla-
latból eddigelé négy nyolcadrétü iv küldetett be szerkesz-
tőségünkbe. Tartalma: 1. Előszó. 2. A vallásról általában. 
3. A kijelentés. 4. A keresztyén vallás. Figyelemmel 
elolvasgattuk és okultunk, épültünk belőlük. Nem a szak-
tudomány elvont nyelvén, hanem könnyebb modorban, a 
müveit közönség által is élvezhetőleg irt építő irányzatú 
elmélkedések. Van bennök hiterő, mert van evangéliomi 
izök és jellegök. Tanult elméből és hivő lélekből fakadnak. 
Mint az előszóban maga is mondja, szerző őszinte és 
alázatos keresztyén tudást akar hirdetni, mely nem vágyik 
többre, mint amennyit a szentírásban talál, mely az isteni 
kijelentés talapzatáról soha le nem lép, hanem e funda-
mentumról szorgalmasan épít. Isten igéje és kijelentése 
által akar Isten öntudatos,- igaz gyermekeivé nevelni, ujjá-
szült és ujjászülő életre emelni. Dicsőfi hitvédő és hiterő-

1 Fraknói Vilmos ^Pázmány Péter* 62. lapja szerint Alvinczi 
ajánlatot tett a fejedelemnek, hogy magyar királylyá koronázza, 
amint ezt Pázmány szemére is veti, mondván, hogy: »a király-
kenéshez stb. nagyobb kedved vagyon*, 

2 Ugyanott i l , lap. 

sítő, tehát apologetikus irányban elmélkedik a fent jelzett 
kérdésekről, ami nagyon helyes törekvés a jelen korban. 
Mert nagy szükség van hitünk erősítésére. Bevallhatjuk, hogy 
hitünk erőtelensége és meddősége a legnagyobb baja, s ennek 
megváltoztatása a legégetőbb szüksége korunknak. S Dicsőfi 
a hiterősítés eszközét is helyesen jelöli ki, mert bizony 
csak az evangélium isteni hatalma képes a mi elgyengült 
hitünket megerősíteni, megtermékenyíteni. Dicsőfivel tehát 
mi a hiterősítésnek mind céljában, mind eszközében telje-
sen egyetértünk. Ő is evangelizál, mint mi; evangélizálja 
a hittudatot, a dogmatikai tudást, a theologiai tudományt. 
Az elmélkedések között legsikerültebbnek tartjuk a keresz-
tyén vallásról szólót, melyben főként »istenországa* fejte-
getése ragadta meg figyelmünket; a vallásról és a kijelen-
tésről való elmélkedések nem oly szabatosak és meggyőzők. 
Egészben véve a Dicsőfi elmélkedéseit időszerű, hézagpótló, 
s ezért pártolásra méltó vállalatnak tartjuk. Lelkészek, 
művelt világiak haszonnal forgathatják s óhajtandó, hogy 
minél többen forgassák. Kapható Telegdi K. Lajos könyv-
kereskedésében Debreczenben, két ives füzetenként, 25 krért. 

** A Garzó Gyula szerkesztése alatt megjelenő 
Bibliamagyarázatok tizenharmadik évi folyama, mint érte-
sültünk, a »Mennyei Jelenések Könyve* magyarázatával 
indul, a mely munkálat a leggvakorlatibb angol kommen-
tár után van kidolgozva és szószékre alkalmazva. Nyil-
vános dolog, hogy a helyes értelmet kiforgató nazarénusok 
(baptisták) főként e titokzatos könyvből táplálkoznak; 
időszerű tehát és nagyon szükséges, hogy a helyes magyará-
zat a pásztorok kezébe adatván, az önvédelen megkönnyít-
tessék. A biblia helyes magyarázása a legjobb evangélizálás. 
Most, mikor oly nagy szüksége van pásztornak és népnek 
az evangéliomi erőkre, azt hiszszük, alig ajánlatunk jobb 
hiterősítő eszközt, mint a biblia tanulmányozását és helyes 
magyarázását. Az előfizetés egy évre 4 frt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* A ref. ifjúsági egyesület vallásos estélye 
február 27-én, hétfőn, este fél 7 órakor fog megtartatni 
a ref. főgimnázium dísztermében. Változatos programmja 
a következő. 1. Karének. Előadja a ref. theologusok és 
egyet, hallgatók kara. 2. Ima. Vásárhelyi József, reform, 
theol. senior. 3. Megnyitó. Szöts Farkas, theol. tanár. 
4. Gyöngyök a bibliából. Kenessey Béla, theol. tanár, 
5. Szaval: Geguss D. szigorló jogász. (A lelkiismeret: 
Jfugo V.-tól). 6. Karének. Előadja a nők és férfiak kara. 
7. »Réverie.« Vieuxtemps-{iS\. Hegedűn zongorakísérettel 
előadja Seymann Emil ur. 8. Szaval: György László 
püspöki titkár. (Merengés: Kovács Gyulától.) 9. »Csergő 
patak. * (Solo-ének). Énekli zongorakísérettel Haypál Benő 
ref. s.-lelkész. 10. Zárima. Dr. Kecskeméthy István. 11. A 
közönség éneke. 137. dics. 6. verse. Karmester: lloffmann 
Viktor, zenetanár. Belépti díj nincs. Adományok szivesen 
fogadtatnak. A rendező-bizottság: Szöts Farkas elnöklete 
alatt 16 tagból áll. 

* Egyházi aranykönyv. A kőbányai göztéglagyár 
4000 fali téglát adományozott a zuglói ref. templomra 
s a helyszínére is szállítandja az építéskor. E szép tett 
nem szorul dicséretre. 



* Egyházi heti szemle. Hétről hétre mozgalma-
sabb idők járnak. Az egyházpolitikai reformok pro et 
contra növekvő hévvel tárgyaltatnak. A törvényhatóságok 
egymásután nyilatkoznak. Somogy-, Szepes-, Borsodmegyék 
példáját Kecskemét, H.-M.-Vásárhely és Budapest városok 
követték. Mindannyian helyeslik és sürgetik az egyház-
politikai kérdések rendezését: az anyakönyvezés és a 
házasságügy államosítását. A napi sajtóban a Nemzet, 
Lloyd, Egyetértés, Magyar Hirlap és Pesti Hirlap a refor-
mok mellett foglaltak állást, a Pesti Napló, Budapesti Hir-
lap szűr alól dolgoznak, a Magyar Állam nyíltan agitál 
ellenök. Rendkívül érdekes és tartalmas cikkek olvashatók 
mostanában a Pesti Hírlapban, mely a leghatározottabb 
előharcosa a tervezett reformoknak s dicséretes nyíltsággal 
ostorozza az ultramontánizmust. A protestáns egyházi lapok 
a reformok mellett, a római katholikus lapok a reformok 
ellen nyilatkoznak. A püspöki pásztorlevelek és a plébá-
nusok böjti prédikációi csak ugy ontják a tervezetek ellen 
a förmedvényeket. Legutóbb Hidassy püspök irt kárhoztató 
körlevelet. Az időszaki sajtóban minden héten terem egy-
egy röpirat a kérdések ellen vagy mellett. A hét brosür-
ujdonsága Beksics Gr. tartalmas és meggyőző röpirata, 
melyről jövő héten részletesebben irok A katholikus körök 
akciója is mind nagyobb hullámokat vet. A soproni katho-
likus nagygyűlés ép most van folyamatban, nagy hűhóval 
van rendezve, érdekes programmal csinálva, melynek nyilt 
célja, hogy a németországi céntrumpárt mintájára katho-
likus politikai pártot szervezzen hazánkban. A katholikus 
püspöki tanáeskozmányt február 28-ikára újból összehívta 
Vaszary bibornok-érsek, de ugy látszik, hogy az auto-
nómiával oly nagy követ dobtak a pápistaság kútjába, 
hogy most már sehogy se tudják kihúzni. A protestáns 
bárkában csendes várakozásban vannak. Csak a két 
fakultásra való gyüjtő-iv okoz gondot a tervezőknek, no 
meg az ivtartóknak. Aztán meg a pataki és kolozsvári 
egyházi lapok szurkálják az Irodalmi Társaságot azért, hogy 
csinál valamit. Dr. Rustiéus. 

* Irodalmi társaságunk felolvasásai a már 
közölt programm szerint február 18-án kezdődtek meg 
az evangélikusok Deák-téri dísztermében. A szépszámú 
és válogatott közönség először Szász Károly püspök és 
társulati elnök megnyitóját hallgatta meg, mely így kez-
dődött: »Tisztelt közönség! A Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság Igazgató Választmánya által 1891. ápril 6-án 
tartott ülésében hozott s a Társaság közgyűlése által 
ugyanaznap helybenhagyott határozatnak és megbízatás-
nak engedelmeskedünk,* midőn Társaságunk titkárával, 
ez évben is egy közérdekű, egyszersmind protestáns szel-
lemű felolvasási sorozat rendezését tüztünk magunk elé 
s ebben részvételve Társaságunk kiváló szakerői közül 
többeket megnyerve, ez önálló, de összefüggésben levő 
előadások sorozatát a Társaság titkárának mai felolvasá-
sával megnyitni szerencsénk van«. A jelen cyklus tárgyául 
a szociális kérdések tudományos fejtegetését tűztük ki, 
megkérdezve ez örökös és mindig aktuális kérdések felől 

* Az elnöki megnyitó e passusára fölhivjuk azon egyházi 
laptársaink figyelmét, melyek e felolvasásokról szólva, kifogásolták, 
hogy azokat a Protestáns Irodalmi Társaság vezetői a Társaság 
nevében és cége alatt merik rendezni. Secrk. 

először a kijelentés könyveit, azután a történelem tanul-
ságait, s végül a jelenkor egyházi és világi tanácsait és 
szükségeit. A tetszéssel fogadott megnyitó után Kenessey., 
Béla társ. titkár olvasta fel szépen kidolgozott tartalmas 
értekezését az ótestamentum társadalmi eszméiről és intéz-
ményeiről. Kifejtette, hogy az ótestamentumban is a 
család és birtok kettős sarka körül forognak a szociális 
kérdések. A családi élet alapja a vallás volt, a birtok-
viszonyoké a Jehova tulajdonjoga. Izraelben a birtok néni 
az egyéné, hanem a családé s illetőleg a legfőbb család-
főé, magáé a Jehováé volt. A család- és birtókjogban is 
a theokraciai eszme uralkodott. Ezen alapult a föld nyuga-
lom éve minden 7-ik esztendőben, s ezen a 7-szer 7-ik 
szabbát-évre következő jubileumi év minden 50-ik eszten-
dőben, a mikor az eladott föld visszakerült az eredeti 
birtokos, illetve haszonélvező család kezébe. E humánus 
családi és birtokviszonyok nagyon humánus intézménye-
ket eredményeztek, pl. a rabszolgákkai és szegényekkél 
szemben. Még a rabszolgatartás is sokkal humánusabb volt 
Izraelben, mint más ókori népeknél. Nagy melegséggél 
ismertette felolvasó a -szegényekről való emberséges gon-
doskodást, ami nem engedte kifejlődni a pro.letárságot. 
— A sikerült felolvasást lelkesen megéljenezték. Jövő 
szombaton Petri Elek olvas fel az újtestamentum szociális 
eszméiről. 

* A néptanítók Eötvös-alapja, melyet Péterfy 
Sándor ezelőtt 18 évvel kezdeményezett, s melyet a nép-
tanítók java-sava lelkesen felkarolt s tőle telhetőleg támo-
gat, fennállása óta 470 tanítói család gondjait enyhítette, 
33.875 frtot adván részint ösztöndíjak, részint segélyek 
alakjában a hozzá folyamodóknak. Ily módon 199 róm. 
kath., 102 ev. ref., 82 ág. ev,, 10 gör. kath., 8 unit. és " 
69 izr. tanító, tanítónő és tanító gyermeke szeméből törülte , 
le a nélkülözés okozta könyüket. Ezen kívül a »Tanítók 
országos -Árvaházának« a költségeihez 1910 forinttal járult, 
a »Tanítók Háza« alapjára 1303 forintot gyűjtött, saját 
alapjára pedig 48.937 forintot tőkésített. Van az egyesület-
nek 30 tiszteletbeli.- 750 pártoló, 1450 rendes, 32 alapító 
és 88 örökös tagsági díjat fizetett tagja. A mult évben 
befolyt adományokból 454 frt, tanító-égyletek évi járulékai 
— adományai — és gyűjtéseiből 226 frt, egyc3 iskolák-
nál elhelyezett perselyekből 35 forint, közigazatási ható-
ságok gyűjtéseiből 80 forint, egyéb adakozásokból és 
gyűjtésekből 1365 forint; összes bevétel 12.480 forint, 
kiadás 9195 forint. A mult évi tiszta jövedelem 3285 frt; 
ebből ösztöndíjakra és segélyekre fordít 1500 forintot, a 
Tanítók országos Árvaházának alapjához ad 294 forintot, 
betegségben sinlődő rendes tagoknak nyújt 250 forintot, 
a beteg tanítók menedékháza alapjára tőkésít 150 forintot, 
a magyar Tanítók Házának alapjához csatol 150 forintot, 
a Rökk Szilárd, Rökk Pál, Gyertyánffy, Lederer, Zirzen, 
Békey, Örley és Pétérfy-féle alapítványok kamatai fejében 
kioszt 370 forintot; az egyesület tőkésített vagyonához 
pedig 551 forintot csatol. Most főként a »Tanítók Ott-
hon «-ának létesítésén fáradozik, mely nemes ügy elő-
mozdítását melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe! 

* Az egyházi teher arányos viselése. Pacsérról 
irják Lapunknak: Református egyházközségünk vagyonos 
polgársága nemcsak dicséretet, nemcsak hervadhatlan ér-
demet szerzett magának, hanem nemes szivüségének, 
igazságérzetének kétségbevonhatlan jeleit is adta akkor, 
midőn a pusztán személyre alapított helytelen adókulcsot 
megváltoztatta, s a bizonyára leghelyesebb és legigazságo-
sabb államadó-forint utáni, tehát birtok- és jövedelem-
aránylagos adózási rendszert fogadta el, és pedig olykép; 
hogy jövőben az adózás készpénzzel (nem terményekkel) 
történjék. Kimondatott tehát a birtokarányos teherviselés. 



Midőn ezen adórendszert a nagyobb birtokos osztály elfo-
gadta, igaz hogy magára jelentékeny terhet rótt, de va 
gyontalan felebarátját az oly súlyos és igaztalan teher 
alól részben felszabadította, másrészről egyháza jóllétének 
alapját s annak jövőjét ma még nem eléggé méltatható 
biztos alapra fektette különösen akkor, midőn a sorok 
közt olvasható határozatával évről-évre bizonyos összeget 
tőkésíteni kiván. Elismeréssel adózhatunk tehát az egyház-
község presbyteriumának, s abban benlevő birtokosok-
nak, midőn erösebb megadóztatásuk dacára is egyhangú 
határozatot hoztak a hitközség javára. És elismeréssel kell 
adóznunk a gyülekezet vezetőjének, Szendy Lajos lelkész 
urnák is, kit hivei néhány évi itt működése alatt csak 
szeretni és tisztelni tanultak, s kinek jelentékeny szerep 
jutott az ügy diadalra juttatásában. Adjon Isten egyházköz-
ségeinknek jeles vezetőket és adjon nemesen gondolkodó 
áldozatkész egyháztagokat! Pacsér, 1893. február 15-én. 
Hajdú Zs. 

* Levél Tisztelendő Czékus László Úrhoz! 
Czékus László ur szerént a statisztika kedvezőtlen adato-
kat tüntet fel a protestantizmusnak hazánkban való neve-
kedésére nézve. S nem tudja ennek az okát? Csodálom. 
S felsóhajt, hogy bár a magyar protestantizmus is az 
önszaporítás és önterjesztés útjára lépne ?! Én azt hiszem, 
hogy gondolkodni is felesleges ezen. Hiszen a ki nem 
akarja, csak az nem tudja, mi ennek az oka. Ahol az 
országos s egyházi más nagy terheken kivül, 10—20 frt 
között váltakozik a lelkésznek s tanítónak páronként fize-
tendő járandóság, ott a mai viszonyok között, terjesz-
kedésről alig lehet szó. S megtörténik az is, hogy a szegény 
cselédnek felmondják a szolgálatot, ha csak nem katho-
lizál. Kik nem forogtak lukmázó nép között, s kiknek 
fogalmuk sincs, az egyes vidékeken lakó — de nagy 
számot tevő — szegény protestáns nép állapotáról, azok 
gondolkozhatnak csak a fenti kérdés felett. De a ki szemei-
vel látja, hogy a szegény fertályos gazda, midőn orsz. adóját 
s egyházi terhét lefizette, elvetette őszi földjét s nem maradt 
csak egy marok gabonája: az előtt meg van magyarázva 
a dolog. S ez igazságot ezeren aláírják. Szomorú arccal 
fizeti a szegény protestáns nép, még a legkedvesebb papját 
s tanítóját is. Nem maradván kamarájában semmi, fuvarral 
s napszámmal (ha kap) szerzi meg asztalára nem a hust, 
de a sovány kenyeret. Czékus László ur — teljes igazság-
gal — nem vádol senkit. De nekem igen kedvező alkal-
mat nyújtott, hogy a nekem is kezemre adott kérdésre, 
megfelelhettem. Bizony, bizony, nem az aratók hibája, ha 
alkalmatlan idők járván, nem arathatnak ugy, mint kellene 
s a hogy szeretnék! Tisztelettel Beczefán, 1893. febr. 9. 
Munkácsy Lajos, református lelkész. 

* Gyászrovat. Nagy Lajos nyug. törvényszéki elnök, 
a székelyudvarhelyi református kollégium nagy tevékeny-
ségű főgondnoka élete 75-ik évében Székely-Udvarhelytt. 
— Doleschall Sándor kiérd, zólyomi főesperes, az evan-
gélikus egyetemes egyház levéltárnoka, a budapesti né-
met egyházközség lelkésze élete 63-ik, lelkipásztorsága 
35-ik évében hosszas szenvedés után Budapesten. Nagy 
buzgalmu, magas műveltségű, erős hitű, ékesszavu lelki-
pásztor volt, ki egész erejével szolgálta az evangéliom 
szent ügyét. Országos prot. árva-egyesületünk választ-
mányában mint a karácsonyi ünnepélyek német szónoka, 
utóbbi időben mint a tanügyi bizottság elnöke buzgólkodott 
az árvák ügyéért. Irodalmilag is működött, jobbára német 
nyelven, s e fajta müvei között a budapesti evangélikus 
egyház száz éves jubileumára irt egyháztörténeti monog-
ráfiája a legértékesebb. Temetése folyó hó 18-án nagy 
részvéttel ment végbe. A zsúfolásig megtelt Deák-téri 

templomban Schrantz János pesti lelkész mondott felette 
gyászbeszédet s az evangélikus énekkar zengett gyász-
dalokat, a temetőben Scholtz Gusztáv budai lelkész tartott 
búcsúztatót. — Szilágyi Benő gyömrői lelkész temetése 
Gyomron a lakosságnak, a környék intelligenciájának és 
papságának impozáns részvétével folyt le. A papilak 
udvarán Szánthó János pesti esperes mondott szép gyász-
imát, a templomban Vargha László némedi-i lelkész tartott 
gyászbeszédet, a sirnál Papp János segédlelkész búcsú-
beszédet és Szász Károly püspök mondott gyönyörű áldást. 
A temetésen a budapesti theologiai énekkar szép gyász-
dalokat énekelt. — Kovács Béla m.-szigeti főgimnáziumi 
tanár, élete 54-ik évében, agyszélhüdésben. Széles látkörü, 
jól képzett tanár volt; a piarista-rendből 1872-bén lépett 
át hozzánk. Özvegye gyászolja. Koporsója fölött Szikszay 
Zoltán m.-szigeti lelkész mondott beszédet és imát, a sir-
nál Darabant Gusztáv vallástanár vett tőle bucsut. 

A D A K O Z A S . 
Az óbecsei fiókegyház templomépítési alap-

jára adakoztak: Korbay Károly kulai ügyvéd 5 forint, 
gy.-vári elöljáróság 5 forint, geszti egyház (Zemplén-
megye) 3 frt 20 kr., péterfalvi egyház 1 frt, szent-andrási 
elöljáróság 1 forint, Sátoraljaújhely város tanácsa 2 frt, 
Kötegyán elöljáróság 2 frt 50 kr., sárándi elöljáróság 6 frt 
30 kr., mihálydi körjegyzőség 3 frt 20 kr., soponyai elöl-
járóság 3 frt, Turóczi Endre (Szeghalom) 8 frt 40 kr., 
Katona József (Szentes) 8 frt 20 kr., Schenkenberger 
Ede tanító (Torzsa) 6 frt 70 kr., Szabó János (T.-Föld-
vár) 1 frt 35 kr., Dunay József (Czecze) 5 frt 30 kr., 
Darányi Ignácz 2 forint, Szász Sándor (Szászlóna) 5 frt 
69 kr., mélt. Szász Domokos püspök 5 frt, Sober Ferencz 
városi főjegyző (Göncz) 6 frt 5 kr.. Varga Lajos tanár 
(Sárospatak) 1 frt 50 kr., Bévárdy József (Tisza-Bura) 4 frt, 
Molnár Pál tanító (Pánd) 4 forint 55 kr., Nagy Sándor 
(T.-Nagykér) 1 frt 22 kr., Bartha György (Neszmély) 3 frt 
21 kr., Nagy Dániel (Tépe) 1 forint 60 kr , Csik Dániel 
püspöki titkár (Miskolcz) 2 frt 15 kr., fogarasi egyház 2 frt, 
Révész Mihály 4 frt, pelsőczi elöljáróság 10 frt 55 kr., 
felsőmérai egyház 1 frt, zsibói elöljáróság 5 frt, kemen-
csei elöljáróság 2 frt 29 kr., zsámolyi elöljáróság 2 frt 
15 kr., dr. Gidófalvi István királyi közjegyző (Szász-Régen) 
1 frt, krassói elöljáróság 6 frt 80 kr., Kebelei Nagy Pál 
(Szőkefalva) 16 frt, Madari István főjegyző (Komád) 4 frt 
20 kr. Összesen 154 frt 11 kr. Ó-Becsén, 1893. február 
12-én. Zentay Gyula. 

266/93. sz. P á l y á z a t . 
A dunamelléki egyházkerület külsősomogyi egyház-

megyéjébe köbelezett német-gyönki ref. egyház lelkészi 
állomására. 

Jövedelem hivatalos becslés szerint 1000 forint, s 
igy ez egyház harmadosztályú. A gyülekezet német ajkú 
lévén, a német nyelv teljes birása kívántatik. 

A pályázók kellően felszerelt kérvényeiket folyó évi 
március hó 20-ikáig nagytiszteletü Bocsor Lajos reform, 
esperes úrhoz (Tengőd, Tolnamegye) nyújtsák be. 

Budapest, 1893. február hó 20-ikán. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 
HORNYANSZKY VIKTOR KONYVNYOMOAJA BUDAPESTEN. 
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Házasság és családi élet. 
Felolvastatott Budapesten a február 8-iki vallásos estélyen. 

»Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek 
neki segítőt, a ki mindig mellette legyen!« monda 
az Ur, a paradicsomban, miután az első embert 
teremtette — s teremté az asszonyembert ( l .Móz. 
11. 18.). Az asszony tehát a férfi segítőtársa, az 
élet minden viszonyaiban és változásaiban, bajai-
ban és örömeiben mindig mellette levő. 

Azt is mondta még az Ur: »Gyümölcsözze-
tek és sokasodjatok és töltsétek be a földet és 
hajtsátok azt birodalmatok alá! Uralkodjatok a 
tenger halain, az ég repeső madarain és a földön 
a mező vadain s minden csuszó-mászó állatán« 
(1. Móz. I. 26., 28). 

Az embernek a földön és a természeten 
való uralkodásáról ma nem akarok szólani — csak 
azért idéztem az Urnák erre vonatkozó szavait, 
mert ezek Összefüggésbe vannak hozva az emberi 
nem sokasodásával s az egész föld kerekségén 
elszaporodásával és elterjedésével; ez pedig két 
gondolatot foglal magában: a család alkotást a férfi 
és a n ő által, a szoros értelemben vett családot; 
és az egész emberi nemnek, 'elterjedésében is 
együvé t a r t o z á s á t : a széles értelemben vett ember-
családot. Ezekről akarok ma szólani, ha időm tul 
nem halad. 

I. 

Először a szoros értelemben vett családról s 
abban a házasság jelentőségéről. 

A család alapja, alkotásának feltétele, valódi 
alapeszméje a férfi és a nő viszonya, mely a 
teljes egyesülésben áll. A természet parancsa ez 
egyesülés, melyet a teremtő szava fejezett ki, mi-
d ő n azt m o n d á : Nem jó az embernek egyedül 
lenni. 

Az ember nem egyedüliségre, hanem társu-
lásra van teremtve. A magány, az elhagyatás, a 
társaitól való elzárkózás rideggé teszi az ember 

életét. Gyönyört nyújthat ugyan a magányban is 
a természet, ezer bájaival, szépségeivel; szellemé-
nek táplálékot a tudomány, a szemlélődés, az 
elmélkedés; de ezek csak egyoldalulag foglalkoz-
tatják s az ember egész valóját be nem töltik, 
ki nem elégíthetik. Még az emberekbei való tár-
salkodás is, ha közülök egygyel teljesen össze 
nem forrhatott, nem azonosulhatott, csak félig 
elégítheti ki. A legnemesebb barátság — a legélén-
kebb, legszellemesebb társaság legalább egy hurt 
az emberi lélek oly sok huru hangszerén érin-
tetlenül hagy. Mert az emberi sziv nem élhet 
szeretet s vágyak nélkül, melyeknek kielégítését 
követeli, hogy boldog lehessen, A szeretetnek 
pedig nemcsak különböző fokozatai, hanem külön-
böző nemei is vannak. Szerethetünk sokakat, de 
egyiket inkább szeretjük mint a másikat. Szeret-
hetjük barátainkat, rokonainkat, testvéreinket, 
gyermekeinket, szülőinket, s mind e szeretet külön-
böző, más-más nemü. A baráti szeretet hasonlít 
a rokoni és testvéri szeretethez, de mégsem az. 
Mi más a szülői szeretet a gyermekek iránt, sőt 
még az apai szeretet is különbözik az anyai 
szeretettől, s egészen más a gyermeki szeretet a 
szülők iránt. De mindezeknél hatalmas erősebb 
a szeretetnek az a neme, melyet minden más 
szeretettől külön névvel is nevezünk s különböz-
tetünk meg: az, melyet szerelemnek nevez a (más 
nyelveknél ebben is gazdagabb s finomabb árnya-
latra képes) magyar nyelv, egyedül a két nembeli 
ember, a férfi és a nő közötti hitvesi szeretetet, 
jelezvén általa; mert habár a házasság előtt kelet-
kezik az ifjú és leány kebelében, vágya, mely 
lobogtatja, célja, melyet elérni akar, hogy a hitvesi 
eskü s a házassági kötés által nyerje meg szente-
sítését s állandósága biztosítékát. Ez az a szeretet, 
mely az Énekek énekének költője szerint, erős 
mint a halál, szilárd mint a koporsó, a buzgó 
szerelem, annak szenei tüzesek mint a sebesláng 
(Én. VIII. 6.); de ereje nemcsak heves, hanem 
állandó is, az élet és sors semmi változásai. 



viszontagságai, ostroma azt meg nem másíthatják, 
meg nem semmisíthetik -— sok vizek el nem olt-
hatnák e szerelmet, a folyóvizek árjai sem moshat-
nák el azt — és végre nem vehető meg áron, 
mert csak a viszonzásban van meg ára — ha 
valaki minden gazdagságát adná is e szeretetért — 
mégis megvetnék azt (Én. VIII. 7.). 

Ez a kölcsönös, hő és állandó szeretet a há-
zasság legfőbb feltétele s legbiztosabb alapja; — 
de nem az egyetlen. A természetek s egyéniségek 
egyezése, vagy jobban mondva összeillősége szin-
tén megkívántatik hozzá. Nem a teljes azonosság, 
sőt inkább a különbségek, sőt ellentétek szülik 
meg ezt az összhangot, mely a házas életben 
szintúgy megkívántatik s nélkülözhetetlen —• mint 
a zenében. Mint ebben nem lehet egy hangban 
az összhang, mert abból csak egyhangúság szár-
mazik, mely végre unalmat szül : ugy a házas-
ságban is különböző, de összeillő s egymást ki-
egészítő tulajdonok hozzák létre a boldogságot. 
Már maga a férfi és a nő természeti különbsége, 
sőt ellentétei, melyek egymást kiegészítik s a két 
félt egy egészszé egyesítik. Az ember egész testi 
és lelki természete — jelleme sajátságai, sem a 
férfiban, sem a nőben, hanem a kettőben együtt 
vannak kinyomva s nyernek megvalósulást, s azért 
a házasság teljessége és boldogsága csak a kettő-
nek egymást kiegészítő egyesülése s egy erkölcsi 
egyénben — melynek neve házaspár — egybe-
olvadása által lehetséges. 

Fájdalom, ezzel az egybeolvadásnak eszmé-
nyi teljességével az életben nem találkozunk. A 
földi dolgoknak s azok közt az emberi természet-
nek is tökéletlensége s hozzátapadt gyarlóságai 
azt sem engedik; ám az arra való őszinte törek-
vés, az egyenetlenségek elsimítására a kölcsönös 
jó akarat, a szeretet által, mely a nagy apostol 
szer int mindeneket elfedez, mindeneket eltúr, a 
házasságot, az egymást őszintén szerető házas-
társak közt a legboldogítóbb intézménynyé teszi, 
teheti. 

De a házasság magában még nem alkot 
családot; egy házaspár még nem család, csak ha 
a férj és nő apává s anyává lesz: van család. 
Gyermekek nélkül család nincs, vagy nagyon 
szomorú annak a képe. Egy nagy költő (Hugó 
Viktor) mondja, a gyermekről irt költeményében : 

Oh uram, őrizz meg engem s enyéimet. 
Sőt ellenségem' is — ki káromon nevet, 

Ne lássunk sohasem 
Méhek nélkül köpüt, virágtalan nyarat, 
Üres fészket, gyümölcs nélküli kosarat, 

S házat —' gyermektelen ! 

Dávid pedig, az ókor szent költője egyik 
zsoltárában igy dicsőíti a teljes és boldog csa-
ládot : 

»Boldog ember, a ki féli az Urat és az ő 
utaiban já r ! A te kezeid munká já t eszed, boldog 
lészsz és jól leszen dolgod. 

»Feleséged mint a termőszőlő házadban ; fiaid 
mint az olajfa ágai asztalod körül! 

»Ime igy áldatik meg a férfiú, a ki féli az 
Urat!« (Zsolt. CXXVII.) 

Az első gyermek! Ki tudná festeni — ha 
nem látta, ki nem érti meg, ha látta: a szülők 
örömét, boldogságát, első gyermekök születésén! 
Testvér, barát, sőt a házastárs maga sem szeret-
het ugy, mint az anya szereti gyermekét. Férfi 
nem örülhet ugy kincsnek, dicsőségnek, mint 
gyermekének az apa! 

Az első gyermeket néha nem követi több; 
egyetlen gyermek marad. Akkor ebben az egyben 
összpontosul mind az a szeretet, gyönyörűség, 
mely — habár az anyai szeretetet egy nagy költő 
oly kenyérnek nevezte, mely akárhány felé osztva 
is mindig egész marad — sokkal erősebb, monda-
nám intenzivebb, mint több gyermek közt meg-
osztva. Mily gond, mily ragaszkodás, mily féltő 
kímélet környezi, kiséri azt az egyet! Ha annak 
az egynek baja volna, ha az az egy megtalálna 
halni : mily kétségbeejtő gondolat. Ha tiz közül is 
meghal egy: oly lesújtó fájdalom, elveszítve ugy 
érzik, hogy az volt a legjobb, a legkedvesebb, azt 
szerették legjobban. De ha egy van, abban elvesz-
tenék mindenöket s hová mennének akkor vigasz-
talásért? S ebben rejlik az egyetlen gyermek 
veszedelme; azt a szellőtől is óvják, a rossz 
tekintettől is kímélik, annak mindent elnéznek, 
mindent megengednek; annak nem merik semmi-
ben kedvét szegni, ellent mondani, elnézik hibáját, 
legyezgetik, simogatják ferdeségeit — valósággal 
elrontják; a kiváló kényeztetéssel sem testi, sem 
szellemi fejlesztését, edzését nem eszközlik, nehogy 
baja essék, nehogy megerőltessék, az egyetlen 
kedvest. 

Máshol, ellenkezőleg, igen sok a gyermek; 
hosszú sorban követik egymást, mint az orgona-
sipok. Itt az ellenkező veszedelem fenyeget; a 
sok gyermek gondja, még ha anyagi gond, a ruhá-
zat, élelem, nevelés költsége nem sulyosul is 
elviselhetetlenné — már magában a gondviselés, 
a figyelem, a gyermekekben való kedv és gyö-
nyörűség kifárad a sok között; következik az 
elhanyagolás, a beleunás — a családi életnek nem 
mondom legsetétebb, de szürke és színtelen oldala. 
Ja j a családnak, ha a gyermekekben való öröm, 
a rajtok csüngő szeretet, az őket vezető gond 
ellankad, e l fásul A sziv virágának himpora tör-
lődik le, édes fénye bágyad el. 

Ily különbségeket idéznek elő a gyermekek 
a család-életben. A család arculatának jellegét, 
légkörének hőfokát a gyermekek adják meg; Ők 



a család virágai, gyümölcsei; ők a bánat éjjelé-
ben a vigasztalás csillagsugárai; ők adják a férfi-
nak az erőt a munkára, van kiért dolgozzam, 
kiért küzdjek, szenvedjek; a nőnek: van kiért 
fáradjak, viraszszak, gondoskodjam, tűrjek. A gyer-
mekek a férj és nő között a legerősebb kapocs. 
Ha valamiben különköznének, talán ellenkezné-
nek; ha kedvetlenség, unalom, meghasonlás, talán 
gyűlölet érzése is férkőzhetnék közéjök: van, a mi 
kiengesztelje, összetartsa; a mi a verítékezőt fára-
dalmaival, a tűrőt sérelmeivel kibékítse. Ha az 
élettől elkedvetlenednek, van, a mi ismét kedvessé 
tegye nekik az életet; van, a mi ahhoz csatolja, 
a miért élni, fáradni, tűrni érdemes: gyermekeik 
vannak, vérökből való vér, a magoké — a magok 
hasonmásai — ők magok, kicsiben. A magok 
gyermekkorának képét látják bennök megeleve-
nedni s életök komor estéje, öregkoruk képe föl-
derül a gondolatra: nem mindenestől halunk 
meg, nemünk, emlékünk, életünk munkája nem 
vész el halálunkkal. 

Íme a gyermekek jelentősége, magának az 
őket létrehozó házasságnak a jelentősége a csa-
ládban. 

Szász Károly. 

Nyilt levél Garzó Gyulához. 
Nagy örömmel olvastam e Lap legutóbbi 

számában közleményedet, mely a Gyomán meg-
kezdett vallásos estélyekről tudósítja a lap olvasóit. 
Örültem először annak, hogy volt bátorságtok 
megkísérteni, hogy vájjon kedvező fogadtatásra 
talál-e vidéki közönségünknél az, a mi a főváros-
ban jól sikerül? Mert sokan a vidékiek közül 
attól félnek, hogy kudarcot vallanak, s meg akarván 
óvni magukat a szégyentől, kísérletet sem tesz-
nek. Íme, a ti kezcleményezéstek eredményében 
meg van ennek a cáfolata és egyszersmind a 
buzdítás a munkának megkezdéséhez. 

Nem akarok arról beszélni, mily nagy szük-
ség van híveinknek ilynemű vezetésére, oktatá-
sára mindenkor ugyan, mert mindig vannak 
dolgok, a miket szószékből el nem mondhatunk, 
ilyen alkalommal pedig megmondhatjuk; de külö-
nösen a mai viszonyok követelik s híveink is 
várják, hogy szóljunk hozzájuk azokról a napi kér-
désekről is, melyek izgalomban tartják az orszá-
got. És csakis itt e helyen lehet megmagyarázni, 
hogy valamint maga a mi mesterünk a békeség 
fejedelme, ugy nekünk is békeségre kell töre-
kednünk, nem csak szóval, hanem magunkvise-
letével és tetteinkkel is. 

Engedd meg, hogy itt röviden szóljak a pesti 
vallásos estélyekről. 

Mi pestiek két egymásután következő évben 
tartottunk vallásos estélyeket minden héten szerdán 
este. Kezdtük énekkel, imával, azután szabad 
előadás vagy felolvasás vallásos vagy a vallással, 
egyházi élettel szoros kapcsolatban levő tárgyról, 
végül ima és zárének következett 

E mi estélyeinket legnagyobb részben az 
intelligencia látogatta, a nép közül néhány nő 
s egy-két férfi jelent meg. Holott azt kívántuk 
volna, hogy népünk is részt vegyen estélyeinkben. 
Népünk távolmaradása kedvetlenül hatolt reánk. 
Csak a mult évben tudtam meg ennek az okát, 

A mult év elején ugyanis egy küldöttség jött 
hozzám az iparos-osztályból azzal a kéréssel, 
hogy segíteném őket egy tervöknek keresztül-
vitelében, mely egy »közmivelődési, betegsegélyező 
és temetkezési egylet« alakítása lenne a református 
iparosok és munkások körében. Midőn a köz-
művelődési céljuk iránt kérdést tettem, azt mon-
dották: mi felolvasásokat, előadásokat akarnánk 
hallani, énekkart kívánnánk magunk közül alakí-
tani, a templomi és majd halotti énekeket tanulni 
s elhalt társaink temetésénél énekelni; felolvasást 
és előadást pedig azért kívánnánk mi — mondják 
tovább —, mert mi a szerdai felolvasásokra el nem 
mehetünk, munkásemberek vagyunk, s ha talán 
egyik-másik végzi is akkorra a munkáját, mikor 
a felolvasás kezdődik, ki van fáradva s öltöz-
ködnie is kellene, egyszóval: nekünk az nem 
alkalmas stb. 

Ez az egylet már megalakult, működését 
megkezdette. A gimnáziumi lanár urak közül 
Szalay Károly és Szádeczkv Gyula urak ajánlkoz-
tak előadások tartására. Haypál Benő s.-lelkész ur 
tartott két felolvasást, Szalay Károly ur eddig 
egy előadást. Ez ügy támogatására megkértem 
Szász Károly püspök urat is, ki tudvalevőleg 
minden jó és nemes ügyet pártol és segít. 

Avagy nem az idők jele-e ez, hogy maga a 
nép jő hozzánk lelki eledelt kérni? 

A népnek kell e szerint alkalmat nyújtani 
arra, hogy a vallásos estélyekben részt vehessen. 
Erre nézve a tervem következő. A vallásos estélye-
ket ezután vasárnap kell tartanunk, hogy ezeken 
a munkás osztály is jelen lehessen és pedig oly 
helyen, a hol sokan elférnek. Ez a hely a templom. 
E célból a Ganz-gyárhoz fordulunk, hogy templomun-
kat villamvilágításra rendezze be, a mire a téli 
esketések szempontjából is szükségünk van. De 
ezekkel nem untatlak tovább. Ezeket azért mon-
dottam el, hogy a mi beléletünknek egy kis 
részét megvilágítsam. Most jövök arra, a mi egy-
házunk lelkészi karát érdekli. 

Hiszem, hogy lelkésztársaink közül sokat 
az is gátol a vallásos estélyek megkezdésében, 
hogy nem tudja, mit adjon hallgatóságának, s 



milyen modorban adja, hogy az prédikáció ne 
legyen. 

Ezt az akadályt azzal lehetne leginkább 
elhárítanunk, ha azokat az előadásokat és fel-
olvasásokat, melyek ugy Pesten, mint Gyomán 
tartattak és tartatni fognak, kis röpiratokban 
közrebocsátanánk, részint, hogy ezek tájékoztató-
kul szolgáljanak, részint, hogy a viszonyokhoz 
képest egészben is felhasználhatók legyenek. 

Ezeknek kinyomatása és közrebocsátása pedig 
a »Protestáns irodalmi társaság« feladata lenne 
ugy, hogy ezt minden lelkész ingyen, vagy leg-
feljebb kiállítási áron szerezhetné meg. 

Papp Károly. 

Falusi gondolatok a polgári házasságról. * 
Hazánkban darab idő óta a polgári házasság kér-

dése a közvéleményt annyira foglalkoztatja, hogy mellette 
minden más kérdés háttérbe szorul. A védők szintúgy, 
mint az ellenzők a legkülönösebb érveket, olykor inkább 
okoskodó, mint okos érveket hoznak elő, melyek annál-
fogva oly meddő viták, melyeknek nincs semmi értékük 
és eredményük, mert igénytelen falusi gondolatom szerint 
a polgári házasság hazánkban ez idő szerint aligha fog 
törvényerőre emelkedhetni. Megmondom az okát, hogy 
miért ? Mert semmiféle minisztérium, bármely párthoz tar-
tozzék, a polgári házasságra nézve nem fog oly bölcscség-
követ feltalálni, hogy ennek behozatala uj terhet ne rak-
jon a nép vállaira. 

Rendezett tanácsú városokban ez ugyan megtörtén-
hetik a házasok nagyobb anyagi terheltetése nélkül, de 
az is teher lenne rájuk nézve, ha a tanukkal a város-
házánál kellene jelentkezniük beiratás végett. De hát azon 
nagyszámú községekben, hol sem jegyző, sem orvos, sem 
alsó gimnáziumi osztályt végzett egyén nem létezik, mikép 
volna ez kivihető a nép megterheltetése nélkül ?! 

Ha pedig a minisztérium mind e mellett is ez 
országgyűlés folyama alatt, erkölcsi befolyásolással képes 
volna a polgári házasságot törvény erejére emelni: akkor 
biztosra vehető, hogy a nép ítélni fog a képviselők felett 
s mérlegbe fogja vetni, hogy a polgári házasság által elért 
előny ellensulyozza-e a vele járó uj terheket ?! 

Ez indokból azokra nézve, kik ezt perhorreskálják, 
nem szolgáltathat nyugtalanságra okot azon körülmény, ha 
a polgári házasság ez országgyűlés alatt törvény erejére 
emeltetik. Mert ha ez el lesz halasztva, ugy annak védői-
ben mindenkoron megmarad a harcias inger, annak be-
hozatalát sürgetni. De ha az törvényerőre emelkedik, 
s a nép ebből kifolyólag ítélni fog a képviselők felett, 
és a jövő országgyűlésre olyakat választ, kikről feltétele-
zik, hogy a polgári házasságot ellenezni fogják: akkor 

* Szerzője iránti tiszteletből közöljük e cikket. Felfogásá-. 
bun nem osztozunk. Eltérő álláspontunk ismeretes. S z e r k . 

az inger annak behozatala mellett hosszabb időre meg-
szűnik, s akkor a nem eléggé bölcs államférfiak tapasz-
talni fogják annak igazságát, mit egy bölcs államférfi 
mondott: »Sokan azt vélik, hogy a közvélemény csak 
leves, pedig tenger az, mely elnyeli azokat, kik azzal 
szembeszállnak«. 

E szempontból tekintve sajnálatos tévedésnek látszik, 
hogy a két protestáns felekezet legújabb zsinatai, a tör-
vényszékek szervezését a házassági ügyekben ismét elha-
lasztották, azon egy század óta hangsúlyozott indokból, 
hogy a kormányt nem kell akadályozni a polgári hazas-
ság létrehozásában. Majd várhatunk újra egy századig! 
A debreezeni zsinaton Kovács Antal felsőbaranyai esperes 
indítványát, a házassági törvényszékek szervezésére nézve, 
többen aláírták és a zsinatnak beterjesztették. Az ügy tiz 
évre el lett halasztva. A pesti zsinat az ügyet ismét 
elhalasztotta tiz évre. Várhatunk újra türelemmel egy 
századig! 

Ez eljárás hasonlít azon politikához, mit Péczely 
József egykori debreezeni tanártól hallottam, hogy midőn 
az 1825-iki országgyűlés alatt I Ferencz király egy bi-
zalmas beszélgetés alkalmával azon nézetét nyilvánította 
miszerint célszerűnek vélné, hogy a katholikus püspökök 
mellett a protestáns püspököknek is helyük lenne a főrendi-
házban, a jelenlevő református hitvallású gróf Vay Ábrahám 
e szavakkal hűtötte le a király jó intencióját: »bárcsak 
a katholikus püspökök se volnának ott!« Úgyde, miután 
a tények logikája erősebb, mint minden theoria, s csak-
ugyan tény, hogy a katholikus püspökök a főrendiháznak 
tagjai, ebből következik, miszerint Tisza Kálmán azon 
pozitív politikája, hogy a katholikus püspökök mellett a 
protestáns püspököknek is helyük legyen a főrendiházban, 
bölcsebb, mint gróf Vay negatív politikája. 

De e példa után aztán okszerűen következtetni lehet 
azt is, hogy ha már a római katholikusok, görögkeletiek, erdé-
lyi protestánsok és unitáriusok egyházi törvényszékeikben 
ítélnek a házassági pörökben, különösen pedig az erdélyi 
protestánsok és unitáriusok egy-két év alatt elvégzik a 
házassági válópöröket, mig a mi válópöreinket a világi 
törvényszéken tiz évig is hercehurcolják, minek aztán az 
szokott következménye lenni, hogy az ekkép zaklatott 
házasok azon felekezetnél keresnek menekülést, hol kevesebb 
zaklatással érhetik el válási szándékukat: ily körülmények 
között bölcs politika volna, hogy addig, mig a többi hit-
felekezeteknek házassági törvényszékeik vannak, a magyar-
országi protestánsok is szervezzék házassági törvényszékei-
ket. Ha aztán tiz, husz, vagy több év múlva az ügy 
annyira meg lesz érve, hogv a nép a polgári házasság 
mellettt némi csekély terhet viselni nem fog idegenkedni, 
akkor a többi hitfelekezetekkel együtt a magyarországi 
protestánsok is, az állam érdekében megszüntethetik házas-
sági törvényszékeiket. Addig pedig, mig ez bekövetkezik, 
figyelembe veendő, hogy volt idő, midőn a nép vallásos 
meggyőződésből és buzgóságból csatlakozott azon fele-
kezethez, melynek hitelvei meggyőződésével egyeztek s 
ezért kész volt nehéz áldozatokat is hozni. De jelenkorunk-



ban a vallásos buzgóságot elnyomta az önzés szelleme, 
s a nép ezáltal vezéreltetve, örömest keresi fél azon 
helyeket, hol minél kevesebb igával terheltetik. 

Torzsa. Kármán Pál. 

I S K O L A Ü G Y . 

Közép- és főiskolai tanügyünk a zsinaton 
és zsinat után. 

IV. 
Térjünk vissza ismét a zsinathoz. A törvényjavaslat 

66. §-a azt irja elő, hogy a gimnáziumi tanárok számára 
nyugdíjazási, özvegyeik és árváik számára segélyezési 
alapról gondoskodni, a fentartó testületek kötelessége. No 
ez elég szép általánosság, de nem is több. Egy árva szó 
sincs a javaslatban, de a zsinatban sem hangzott arról, 
hogy az a fentartó testület aztán mimódon, honnan és 
mily mértékben gondoskodjék ? vagy ha a gondoskodásról 
megfelejtkeznék: miképen volna arra szorítandó? 

Ugy tartom, hogyha már a nyugdíjazásról törvényt 
akartunk alkotni és annak elvét abba be is illesztettük: 
aligha nem öreg hiba volt e mulasztás. Lehet, hogy talán 
az a tudvalevő körülmény, hogy t. i. a közoktatásügyi 
kormány vette kezébe a felekezeti tanárok nyugdíjazásá-
nak kérdését, kötötte le a nyelveket. Hát mi felekezeti 
tanárok, habár a költő szerint e részben már b'zony 
évek óta szívjuk az édes reménység emlőit, még ma is 
reménykedünk, hogy elvégre meglátjuk a nyugdíj-kérdés 
várva várt idvezítőjét, habár addig még az Ur nem egy 
szolgáját bocsátja el békével. De hát, midőn épen tüze-
tesen az állami nyugdíjazás kérdéséről — és nem is egy 
izben — volt szó, bizony akkor sem mutatott zsinatunk 
valami hevesebb érdeklődést ezen kérdés iránt, pedig azt 
mindenki érzi, hogy ez egyházunkat nemcsak tanügyi, 
hanem pénzbeli oldaláról is mélyen fogja érinteni. Egy-
szerűen megelégedett azzal, hogy a kérvényt a kormányhoz 
beterjesztvén, a konventet utasította, hogy az ügy fejlő-
dését kisérje figyelemmel. Azt hiszem, egy pár erélyes 
sürgető szó nem volt volna merőben fölösleges. A kor-
mány, ha csakugyan akarja, megteremti a tanári nyug-
díjat a maga módja szerint, mint megteremtette azt, egy 
szót sem szólva az egyháznak, az elemi tanítók részére. 

Valóban fentartó testületeinkre erősebben és hatá-
rozottabban kellett volna hatni, mert az előzmények után 
nem ok nélkül tarthatunk attól, hogy zsinatunknak ugy 
a tanári nyugdíj- és gyámintézetre, mint a tanári fizetésre 
vonatkozó határozata — főleg a már föntebb említettem 
fentartás után — hosszú időre papíron marad, mint 
annyi sok más üdvös határozata egyházunk egyetemének. 
Ne mondja senki, hogy a legtöbb helyen már is vannak 
tanintézeteinknél nyugdíj- és gyámintézetek. Vannak való-
sággal, de — biztos adataim nincsenek — tudomásom 
szerint nem a fentartó testületek áldozatkész gondoskodásá-
ból. Az ilynemű intézmények létesítése ugyanis a magokra 
hagyatott és közvetlenül szorongatott tanárok ösztönszerű 
gondoskodásának köszönhető. Meglevő gyám- és nyugdíj-
intézeteink nevezetesen a magunktól megvont filléreinkből 
és a nagy közönség lelkesebbjeinek kegyeletes adományai-
ból jöttek létre és gyarapodnak, de a fentartó testületek-
nek a legtöbb helyen édes-kevés érdemök van abban. 
Ezekkel előhozakodnunk tehát okszerűen aligha lehet. De 
tudnunk kell azt, hogy ezek az intézmények vagy gyermek-

éveiket élvén, annyira gyöngék, hogy bajainkat enyhít-
hetik. de nem orvosolhatják; vagy ha keletkezésük messzebb 
időre nyúlik is vissza — talán a debreczeni főiskolait 
kivéve —, ugy a kifáradt tanárnak, mint az özvegyeknek 
és árváknak csak alamizsnát nyújtanak. Felsőbb ható-
ságaink, nevezetesen az egyházkerületek sincsenek a zsinati 
törvények által többre utalva, mint a felügyelésre és egész 
általánosságban a pártfogásra. Miben fog nyilvánulni e 
pártfogás? a jövő tanít meg. Mert ha az állami nyugdíj 
létre jön is, az sem létesül a fentartó testületek terhe 
nélkül. Eddig keveset vagy néhol semmit sem tettünk 
önkényt, biztos, hogy tennünk kell az állam parancsára. 

De viszont amennyire tudomásom terjed, igazságos-
nak kell lennem. Így a tiszántúli egyházkerületre vonat-
kozólag nem szabad elhallgatnom, hogy ez egyházkerü-
letünk — nem érintve a debreczeni ev. ref. főiskolai 
tanárok gyám- és nyugdíjintézetét — az egyházkerületben 
többi középiskolai tanárok ily rendeltetésű egyetemes 
intézménye javára évenként pénztárából 300 forint segélyt 
szolgáltat, a fentartó testületeket pedig arra kötelezi, hogy 
minden tanszék után 12—12 forinttal, a magántanulók 
1—1 frttal, a rendes növendékek pedig fejenként 50 krral 
járuljanak évenként e célra. Gyarapodik is ez intézmény 
eléggé megnyugtatóan. Mert noha csak az 1881 /82-ik 
tanévvel létesült és benne csak nyolc, többnyire nemteljes 
gimnázium vesz részt; noha nem épen kevés a fentartó 
testületek és egyes tanárok hátraléka, és noha már a 
legelső évek óta segélyez, a mult tanévben pedig már 
gyám- és nyugdíjban 1233 forint 33 krt fizetett ki: 
a mult tanév végén tényleges vagyona meghaladta a 
30.000 frtot. De kérdem: más egyházkerületnél történik-e 
ennyi? Én ugy találom, hogy eddigi áldozataink nem 
valami erős próbái gimnáziumi tanügyünk munkásai iránt 
tanúsított kötelezettségeinknek 

Már ezeknek a sarkalatos kérdéseket tartalmazó 
64 — 66. §-oknak tárgyalása meglehetős lanyha érdeklődés 
mellett és oly simán folyt le, hogy az egész tárgyalás 
alig mondható egyébnek, mint egvszerüen tudomásul vett 
felolvasásnak. Sőt a 67—81. §-ok közül is némely fel-
szólalásokat leszámítva, csak a 73-ik keltett némi érdek-
lődést. Ez nevezetesen a gimnáziumokat igazgató testületek 
fokozatait körvonalozván, azok között épen az anyagilag 
is legközvetlenebbül érdekelt fentartó testületet, a presby-
teriumot mellőző hallgatással. Ez minden esetre jelentős 
mulasztás levén, a zsinat az igazgatótanács után be is 
sorozta a fentartó testületet. 

És ezzel a gimnáziumot illető rész tárgyalása véget 
érvén, november 30-án a főiskolákat tárgyaló negyedik 
rész tárgyalása megkezdetvén, azon napon be is fejeztetett. 

Így egyszerre eleven vita keletkezik a 83 §-nál. 
Ez nevezetesen igy szól: »A főiskolák szervezetének, 
valamint az egész felső oktatásnak alapelve: a taníási 
és tanulási szabadság*. E szavak többek szivében aggo-
dalmat keltenek, a melynek elsőben is Szász Károly 
püspök ad kifejezést. Nagyon ruganyos szerinte ez a ki-
fejezés, és ha vele visszaélnének, nem egy kellemetlen 
következménynek lehetne kútforrása. De nálunk, különösen 
a theologián, a szó teljes értelmében nem is alkalmazható 
a tanítási és tanulási szabadság. Hisz' vannak tantárgyak, 
a melyeknek tanulása minden hallgatóra nézve föltétlenül 
kötelező; másrészt főiskoláinkban egy-egy tantárgyra rend-
szerint csak egy tanár levén, a tanulási szabadság már 
ezen is megtörik; továbbá a tanítási és tanulási szabad-
ságot bizonyos fokig egyházi törvényeink is korlátozzák. 
Aggodalma van, hogy a tanítási szabadság, ha esetleg 
átlépte az elengedhetetlen korlátokat, a főiskola hitfele-
kezeti rendeltelésével is összeütközésbe jöhetne; azért 



a szavak valódi értelme felől felvilágosítást kér az iskolai 
bizottságtól 

A felvilágosítást azonnal meg is adta Mürooics 
Gyula bizottsági előadó. Nem osztozik Szász Károly 
aggodalmaiban. Hiszen épen abban, a mit a püspök ur is 
említett, hogy t. i. mind a tanár a tanításban, mind a 
hallgató a tanulásban egyházi törvényeink által annyira 
meg van kötve főiskoláinkban, találja legerősebb bizto-
sítékát annak, hogy egyik fél sem törheti át könnyedén 
a megvont korlátokat. A tanulási szabadságot részéről 
ugy értelmezi, hogy a hallgató a főiskolai tanpályán nem 
lehet ugy alávetve a mindennapi leckéztetésnek, mint az a 
gimnáziumban talán szükséges és hasznos, hanem módot 
kell neki nyújtani, hogy idejét az önálló tanulásra és a 
szorgalmas önképzésre fordíthassa és fokozatos önálló-
ságra juthasson. Református főiskoláinkban tudomása 
szerint eddig is volt, ma is van ilyen forma értelmű 
tanítási és tanulási szabadság és megvoltunk vele tisztes-
ségesen. A tanároknak tanulmányozniok kell, de hogy 
tanulmányozásuk eredményét egyházunk hitelvei ellen ne 
fordíthassák, a tanférfiakat, a mellett, hogy egyházunk 
kebelén születtek,, hitelveiben neveltettek, tehát e szellemi 
kötelékek mellett hivatalos esküjök köti. • Ezt az esküt 
pedig épen az egyháznak és tanárainak nem lehet számí-
táson kívül hagvniok, midőn az állami hatalom is meg-
bízik a polgároknak őket is szorosan kötelező esküjében. 
Másfelől épen a protestáns egyháznak, mint a szabad 
gondolkodás és vizsgálódás szülöttének, nem lehet félnie 
a tanárok hitbeli hűsége mellett az egyéni felfogás mérsé-
kelten szabad fuvallatától. Ajánlja a szöveg elfogadását. 

A Szász Károly és Mitrovics Gyula szavai jóformán 
megadták a kellő alapot, a melyen az eltérő felfogások 
sorakozhattak. Ezután sem volt ugyan hiány a felfogások-
ban ide és oda; adtak véleményeket erre és amarra az 
oldalra. De nem látom szükségesnek részleteznem a vita 
folyamát, legyen elég röviden csak a Fejes István szavaira 
kitérnem, a ki teljesen a Mitrovics Gyula oldalára állván, 
azt. a nyilatkozatot tette, hogy feltűnőnek találja a Szász 
Károly álláspontját. Hiszen a vitás §. a konventi szöveg 
555. §-ának betűszerinti hü másolata, ez a szöveg pedig 
épen a püspök ur elnöklete alatt hozatott s onnan került 
az iskolai bizottság javaslatába. Következtek a Györy 
Lajos, Szeremlei József és Tisza Kálmán módosításai, 
a melyek, ha én jól látok, alapjokban ocla vágtak, hogy 
a §. eredeti szöveg célzatától nem valami messze térnek el, 
hanem talán egyesek megnyugtatását célozták, talán saját 
felfogásukat akarták a szabad tanítás és tanulás elvével 
kibékíteni. Végre is Kolozsváry Sándor találta meg a 
kérdés megoldását, a ki azt indítványozta, hogy az egész 
83. §. mereven hagyassék ki. Meg is történt; a §. 51 szó-
val 40 ellenében eltemettetett. 

Hát én ugy látom: megmaradt volna az a 83. §. 
avagy kihagytuk, elvégre igencsak egyre megy. Theologiai 
tanáraink, hisz' az egész vita tulajdonképen az ő rová-
sukra ment, a minő nagy különben is a mi ellenőrzésünk, 
e §-sal, vagy e nélkül, tanítanak, mint eddig, ezután is 
tanulmányaik és legjobb meggyőződésük szerint, de hiven 
esküjükhöz és azon egyházhoz, a melynek szolgálatában 
állanak; egyik talán valamivel szabadabb szellemben, 
másik talán több konzervativizmussal, de bizonyára itt 
és ott egyiránt óvakodni fognak, hogy egyházunknak akár 
alkotmányos szervezete, akár dogmatikai álláspontja miattuk 
rázkódást szenvedjen. De van a kérdésnek más oldala is. 

Hangsúlyozták a zsinaton is, hogy a protestáns egy-
ház a szabad gondolkodás és önálló vizsgálódás szülötte; 
a lelkiismereti szabadság zászlója kezdet óta: és ha lét-
elvéhez hü akar maradni: ezt a zászlót jövőre sem szabad 

elhagynia. Ezen zászló alatt fejlődött felekezetünk egész 
élete : ez alatt egyházunk alkotmánya és összes intézménye; 
ez alatt tudományosságunk és ez alatt egész művelődésünk; 
ez alatt lehet jövőnknek is jogosultsága és legerősebb bizto-
sítéka. Semmi ujat, sőt merészet sem mondunk vele, ha 
azt mondjuk, hogy dogmatikus álláspontunk sem merőben 
az ma, ami a XVI. század első felében volt. Ez a fejlő-
dés törvénye. Előttem nagy kérdés: vájjon Luther és Kálvin 
a XIX. század végén ugy alkotják-e meg a reformációt, 
amint azt megteremtették a XVI. században ? Szerintem 
kár volt e §-t vita tárgyává tenni, kivált olyan főpapnak, 
a ki irataiban tudvalevőleg a szabad eszmék bátor zászlósa; 
és kár volt a zsinat 51 tagjának megrebbenie attól a 
kis szabad szellőtől. Megéltünk volna vele becsülettel. 

A föntebbi nagy vita után e rész tárgyalása is nyugodtan 
és gyorsan folyt le. ^Ajánlottak ezután is itt és ott módo-
sításokat, de a melyek a törvényjavaslat lényegén még 
elfogadva sem módosítottak gyökeresen. Igy egyszerű 
felolvasásban részesült a 86. §. is, a mely a főiskolai 
tanárok fizetését — természetesen korpótlék nélkül — 
1500 forintban és 300 forint lakbérben állapítja meg. 
Talán azért ment ez is a gimnáziumi tanárokéval egyetem-
ben oly osztatlan közegyetértéssel, mert az összegeket 
a zsinat tagjai sem sokallották. De bárcsak ez is minden-
hol tetté válhatnék és ne maradna hosszú ideig a papir 
dicsekvése és a szivek jámbor ohajtozása! 

Futó Mihály. 

T Á R C Z A. 

Lutheránus kálvinisták. 
Napjainkban ismét aktualissá lett a protestáns egy-

házak egyesítésének időnként fel-felmerülő eszméje. Most 
a mozgalom a zsinatból indult ki és egyelőre az egyházak 
mint emberi szabad társaságok külső viszonyainak és 
vonatkozásainak egységesítésére szorítkozik. Hogy ez az 
idők jelenségeinek bölcs mérlegelésével célba vett terv min-
den nagyobb nehézség nélkül megvalósítható, az a tör-
ténet tanúbizonyságán kivül már az egyházak alapelveinek 
azonosságából is következtethető, de hogy sokak ezen 
vágyára mikor jő el az idők teljessége, azt ma még sej-
teni sem lehet. Tudjuk, hogy a szétválás sem volt rög-
tönös és mikor a két egyház hivatalosan külön szervez-
kedett, egymásra hatni akkor sem szűnt meg. A duna-
menti — tuli és inneni — ágost evangélikus egyházak a 
hercegszőllősi kánonokat majdnem szórói-szóra átvették 
és legalább a XVII. században használhatták; 1 viszont a 
reformátusok egyházi élete is mutat fel olyan vonásokat, 
a melyeknek ellenkezése a kálvini tanokkal kétségbe nem 
vonható. 

Erre im egy példa. 
A kiskomáromi református egyház, a melynek papja 

az után a Soos János után, a ki a Formula concordiae-t 
Nádasdi papjainak unszolására — mint akkor még lósi 
prédikátor — csak bizonyos megjegyzésekkel, sajátos értel-
mezéssel irta alá, a melyeket midőn figyelembe venni 

1 V. ö. mult évben megjelent munkám. A dunántuli ág. ev. 
egyház 1598. törvénykönyvének ismertetését. 
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nem akartak, aláírását a hegyfalvi gyűlésen semmisnek 
nyilvánította s követelte, hogy nevét az aláírók sorából 
töröljék ki,1 Nagy Gáspár, a veszprémi papságban Pathai 
István elődje 2 volt, száz évvel a reformáció megindítása 
után meg ostyával vette az urvacsorát. Pathai István 
püspök kedves K. Pálfi János esperesével 1618 junius 
24-én deputációban járt nálok, hogy őkét a megrögzött 
régi szokás elhagyására birja, s a mint Kanizsai megjegyzi 
»Sárkány István kapitány különös jóakarata folytán nem 
jártak egészen hiába«, de a kívánt eredményt nem érték 
el s a legközelebbi kerületi közgyűlés az esperesi hivatalt 
letenni s őket odahagyni szándékozó, elkeseredett pász-
torjukat kitartásra buzdítván, szükségesnek ítélte hozzájok 
a következő levelet intézni: 

> Kegyelmeteknek, mint minekünk jóakaró Platronu-
sinknak és az Ur Krisztusban kedves Atyánkfiainak az 
Istentől, a mi Atyánktól és az Ur Jézus Krisztustól 
kegyelmet és békességet kívánunk és isteni szolgálat-
beli tisztünk szerént való kész szolgálatunkat is ajánljuk. 

Bizodalmas Uraink és szerelmes Atyánkfiai Krisztus-
ban! Jól tudjuk, hogy Ti Kegyelmeteknél nyilván vagyon 
Idvezítőnknek ama mondása, a hol igy szól az apostolok-
nak : A ki — ugy mond — titeket hallgat, engemet hall-
gat ; a ki titeket megvét, engemet vét meg. Ezért elhisz-
szük azt, hogy Kegyelmetek a mi egyházi személyünket 
megbecsüli és amit mi, ugy mint az Ur Krisztusnak mél-
tatlan, de igaz szolgái, Kegyelmetek lelkének javára szólunk 
vagy szemtől-szembe, avagy pedig levelünk által, azt Ti 
Kegyelmetek örömest meghallgatja és be is veszi. E Kegyel-
metek felől való jó bizodalomhoz képest mi egész gyüle-
kezetül lévén, ilyen dolgokat akarunk Ti Kegyelmeteknek 
tudására adni e levelünk rendiben. 

Legelőször, hogy a Ti Kegyelmetek becsületes, jámbor 
lelki tanítója, Nagy Gáspár, ki e mi egyházi gyülekezetünk-
ben egyik senior, e mi gyülekezetünkbe bejövén, mi közü-
lünk a kinek illett, azoknak tett ilyen jelentést: hogy 
ő mind a kis-komári eklesiát egyáltalán fogva elhagyná, 
mind pedig a seniori tisztet és a környül levő tanító 
atyafiakra való gondviselést letenné; és igy tőlünk zsina-
tunkban tisztességesen következék. Mert minekünk regulánk 
az, hogy a senior a mely gyülekezetből ki akar menni, 
nem különben, hanem a mi gyülekezetünknek hírével 
menjen ki. Mely szándékának midőn ő kegyelme elege-
dendő okát nem adhatná: ő kegyelmét is arról méltó-
ságos parancsolatunkkal elinténk és azt is végezénk 
magunkban, hogy Kegyelmeteket is ezen dolog felől keresz-
tyéni módon intő levelünkkel megtalánánk. 

Minek okáért Ti Kegyelmeteket ugy mint az Ur 
Krisztusban minekünk szerelmes Atyánkfiait kérjük és 
intjük nagy buzgósággal egész gyülekezetül, hogy Ti 
Kegyelmetek semmi úttal arra ne lépjék, hogy Gáspár 
uramnak, a mi kedves szolga-társunknak a Kegyelmetek 
eklesiájából való kibontakozását Kegyelmetek megengedné. 
Mert látja azt Kegyelmetek, mely igen szük legyen köztünk 
az előkelhető tanító: nem tudunk köztünk találhatni olyat, 
kit ő kegyelme helyébe Kegyelmetek közé collocálnánk, ki 
elegendő volna arra, hogy nemcsak a Kegyelmetek eklesiá-
ját, hanem még az ott környül való vidékben levő tanító atya-
fiakat is gondviseléssel igazgathatná. Mert mi a Kegyelmetek 

1 Komáromi Péter levele Sárvári Mihály szakonyi paphoz 
1597. február 19. V. ö. Fabó: Beythe élete 63. 1. 

2 Nagy Gáspár veszprémi papságáról e Lap 1891 évf. 18. szá-
mában emlékeztem meg. 

nevezetes helyében oly tanítót akarunk tartani, ki nemcsak a 
Kegyelmetek eklesiájátiak, hanem még a vidékben lévő tanító 
atyafiaknak is gondját viselje, azaz közöttünk egyik senior 
légyen. Immár pedig ha Gáspár urunk Kegyelmetek közül 
kiköltözendik, mi a tanítóknak igen nagy szük volta miatt 
olyat nem találhatunk (Kegyelmetek közé) ő kegyelme 
helyébe, kit arra elegendőnek tenni méltán ítélhetnénk. 
Meghagytuk azért egész gyülekezetül, hogy ő kegyelme 
a Kegyelmetek helyéből semmi úttal ki ne bontakozzék 
és abbeli szándékát teljességgel letegye, hanem mint eddig, 
ugy ezután is ő kegyelme az Istentől és az egész eklesiá-
tól ő kegyelmére bizatott seniori tisztnek ereje szerént 
gondját viselje és Ti Kegyelmetek is arra kérjük nagy 
szeretettel, hogy Ti Kegyelmetek ő kegyelmét mind addig 
is a Kegyelmetek eklesiájából kiköltözni se most, se ezután 
ne hagyja, valamíg Kegyelmetek mi tőlünk nem ért felőle 
és mi nekünk egész gyülekezetül consensusunk nem acce-
dal hozzá, hanem Ti Kegyelmetek ő kegyelmét az ő 
böcsületes vénségében ugy lássa, hallgassa, böcsülje, mint 
az Ur Krisztusnak igaz szolgáját és a mi tanítói gyüle-
kezetünknek egyik hivséges seniorját és Kegyelmetek az 
Istentől adatott erő szerént (a miképen az Aron és Kűr 
régenten a pusztában támogatták az Amalek pogány 
nemzetség ellen imádkozó Mózesnek kezeit, hogy le ne 
csüggedjenek) ő kegyelmét az ő tisztinek elkövetésében 
gyámolítsa. Melyet mind mi egész gyülekezetül Istennek 
Kegyelmetekért tisztünk szerént való imádkozásunkkal 
Kegyelmeteknek meghálálni igyekezünk, mind pedig leg-
főképen a pásztoroknak fejedelme az Ur Jézus Krisztus Ti 
Kegyelmetektől igen nagy jó néven veszen. És ez az első 
dolog, melyet Kegyelmeteknek egész gyülekezetül tudására 
akartunk adni. 

Másodszor. Midőn Gáspár urunktól ő kegyelmétől 
megtudakoztuk volna, hogy ha ő kegyelme Ti Kegyel-
metek között immár (a szerént, a mint mi tőlünk ő kegyel-
mének eleibe volt adattatva) az Urnák vacsoráját oszto-
gatta volna-e, avagy nem: ő kegyelme minékünk azt feleié, 
hogy néminemű alkalmatlan akadályok miatt még meg 
nem cselekedhette volna; melyet ő kegyelmétől meghallván, 
nem tagadjuk, nehéz néven vettük és az ő késedelmes 
voltát illendő dorgálással meg is feddettük. Meghagytuk 
azért ő kegyelmének egész gyülekezetül, hogy ő kegyelme 
minden ez ideig való tartózkodásnak békét hagyván, 
némelyeknek általkodásokkal semmit nem gondolván, mint 
az Ur Krisztusnak jó lelki vitéze bátran a Kegyelmetek 
eklesiájában az Ur vacsorájának szentséges sacramen-
tomát a. Krisztus rendeléséhez illendőképen szolgáltatná ki. 
Melyről Ti Kegyelmetek is, mint mi velünk az Ur Krisztus-
ban egy keresztyéni igaz hitnek és szeretetnek kötelével 
öszvekötöztetett Atyánkfiait mind fejenként az Ur Jézus 
Krisztus nevében nagy áhítatosan kérjük és egyházi tisztünk 
szerönt intjük is, hogy mint immár Istennek kegyeleméből 
egyéb dolgokban, igy ebben is, ugy mint a szent vacsorában 
az Ur Krisztus rendelése szerént közönséges kenyérrel 
való élésben Kegyelmetek magát az evangeliom igájának 
engedelmessége alá hajtsa. 

A mi keresztyéni igaz hitünk szerént, mely által 
idvezülni kívánunk és lelkünk esméreti szerént, melyet 
Istenünknek, a mennyire tőlünk lehet., tisztán megtartani 
akarunk, mondom a szerént a mi keresztyéni igaz hitünk 
és lelkünk esméreti szerént itt az élő Isten előtt és szent 
gyülekezetben lévén, irjuk azt mi Ti Kegyelmeteknek, sze-
relmes Atyánkfiai, hogy az Ur vacsorájában a Krisztus 
rendeléséhez sok ezerszer illendőbb közönséges, igaz ke-
nyérrel, hogy sem mint ostyával élni. És a mint hogy 
immár Isten által püspökségünk alatt levő eklesiákban 
jószerént bevittük az Ur vacsorájába a közönséges, igaz 



kenyeret és letettük az ostyát: igy az Isten fiának velünk 
munkálkodó ereje által naponként azon leszünk, hogy a 
mely eklesiákba még be nem vitettethetett, lassan-lassan 
bevitettessék és az ostya letétettessék. Engedjetek azért 
Ur Krisztusnak drága vérével megváltatott hivek a mi jó 
intésünknek, ne álljatok ellene e mi isteni igazságra való 
jó igyekezetünknek, becsüljétek meg az Isten fiának képé-
ben Ti néktek szóló személyünket és ugy mint az Ur 
Krisztus asztalára való jó lelki halak, engedjétek maga-
tokat mi tőlünk az evangeliomnak hálójával ez eránt is 
a hiábavalóságban és emberi találmányban gyönyörködő 
rossz világnak tengeréből kifogattatni stb. Melyre fejenként 
Ti Kegyelmeteket segélje a teljes szent háromság egy-
Isten. Ámen. 

Ezekről akartuk szerelmes Atyánkfiai Ti Kegyelme-
teket e levelünkben tudósítani. Ezzel annak az Istennek 
oltalma alá ajánljuk fejenként Ti Kegyelmeteket, kinek 
hatalmával a választottak hit által őriztetnek az idves-
ségre. 

Költ a mi (Szent-Lőrinczen a Gyöngyös mellett levő) 
zsinatunkban, Mindszent napján 1618-dik esztendőben. 

Kegyelmeteknek az Ur Krisztusban szeretettel szol-
gáló Atyjafiai és lelki vezéri 

Pathai István, püspök. 
Seniorok és az egész 
tanítói gyülekezet. 

Külcím. Generoso, egregiis, bellica virtute praestan-
tissimis Viris, Domino Stephano Sárkány de Ákosháza, 
Vojvodis, caeterisque militibus in praesidio Kis-Coma-
riano constitutis etc Dominis, amicis et fautoribus per-
petua fide nobis observandissimis. 

Mokos Gyula. 

BELFÖLD. 

Egyházi tanárok állami nyugdíjintézete. 
A régóta vajúdó tanári nyugdíjintézet ügyében az 

igért tervezet valahára elkészült. A vallás- és közoktatási 
minisztérium a napokban népes értekezletet hiv össze, 
mely a tervezetet megvitassa. 

A tervezet szerint az országos tanári nyudíjintézet 
kiterjedne mindazon nyilvános középiskolákra, a melyek-
nél az alkalmazott rendes tanárok és igazgatók, továbbá 
azoknak özvegyei és árvái az 1885. évi XI. t.-c. vagy 
pedig más természetű közrendelkezés alapján nyugdíjra 
vagy végkielégítésre, illetőleg özvegyi ellátásra és nevelési 
járulékra jogosítva nincsenek. Ily középiskolák azok, a 
melyeket autonom felekezetek, a törvényhatóságok, a köz-
ségek s ugyanezek alapítványai és végre a kormány 
kezelése alatt nem álló és felekezeti jelleggel nem biró 
alapok vagy alapítványok tartanak fenn. A tanintézetek 
belépése a nyugdíjintézetbe, az illető középiskola fentartó-
jának jelentkezése alapján, önkéntesen történnék. 

E nyugdíjintézet felállításának és fentartásának költ-
ségeire az eszközölt valószínűségi számítások szerint — 
a melyeknél az eddig telt bejelentések alapján 62 közép-
iskola 568 tanárral vétetett számba — évenkint mintegy 
141.000 frtra lenne szükség, a mely összeg a következő-
kép volna fedezendő: 

n) a tanárok részéről fizetésűknek 300 frton felüli 

része után, valamint fizetésüknek minden szaporulata után 
egyszer s mindenkorra befizetendő V3 rész 14.000 frt, 

b) a fentartók részéről tanáraik törzs-
íizetése után évenkint fizetendő mintegy 
5 százaléknyi összeg kerek számban . . 27.000 frt, 

c) a tanulók részéről fejenkint és éven-
kint fizetendő 3 forintnyi díj kerek szám-
ban 40.000 frt, 

(l) az államkincstár részéről adandó 
évi segély 60.000 frt, 

Összesen 141.000 frt. 

Amint e költségszámításból látható, e nyugdíjintézet 
létesítésénél, a néhol már létező helyi nyugdíjalapoknak 
az országos intézet céljaira való igénybevétele nem tervez-
tetik ; miért is ezen helyi nyugdíjalapok ezen országos 
intézet létesülte után a fentartók által szabad tetszésök 
szerint, vagy az a), b) és c) alatt felsorolt befizetések 
alapjául szolgáló tőkeként volnának kezelhetők, vagy pedig 
esetleg más — eredeti rendeltetésükkel rokon — célokra 
fordíthatók. 

Az országos nyugdíjintézet javára befolyó jövedel-
mek az állampénztárban a néptanítói országos nyugdíj-
és gyámintézeti pénztár eljárása szerint a kormány keze-
lése alatt álló közalapként volnának kezelhetők. 

A már szolgálatban levő tanárokra nézve meg volna 
engedhető, hogy az őket terhelő, a) alatt fenn megjelölt 
befizetést 36—48 havi egyenlő részletben teljesíthessék. 
Azonban a most nevezettek, fizétésök és fizetésök szapo-
rulatainak egyszersmindenkorra beszolgáltatandó 1/3 részén 
felül, ezen beszolgáltatandó összeg után, most említett 
javadalmazásuk elnyerésének időpontjából számítva, 5 % 
kamatot is volnának kötelesek fizetni. 

Ugyané tanárokat illetőleg a miniszter, a bekivá-
nandó hiteles okmányok alapján, minden egyénre nézve 
külön állapítaná meg azt, hogy a múltban teljesített szol-
gálati idejök és élvezett járandóságuk mértéke a nyug-
díjba mennyiben számítható be. E megállapítást a mi-
niszter az 1885. évi XI. t.-c. megfelelő rendelkezései és 
azok analógiájának alkalmazása alapján eszközölné. 

Oly esetben, a midőn a tanároknak nincs termé-
szetben lakásuk vagy szálláspénzök, a nyugdíjba számít-
ható fizetés megállapításánál az összes állandó járandóság 
egy ötödrésze lakbérnek vétetnék. 

A most alkalmazásban levőknél a 24-ik korévet 
megelőző szolgálat ideje a nyugdíjba semmi esetben sem 
volna beszámítható; a jövőben alkalmazandóknál azonban 
e megszorításnak nem volna helye. 

A nyugdíjintézet érdekében biztosítékokról kellene 
gondoskodni arra nézve, hogy a 30-ik szolgálati év, vagy 
pedig a 65-ik év elérése előtt, a nyugdíjazás elrendelése 
csakis a legnyilván valóbban kényszerítő okok alapján 
forduljon elő. 

Végül megállapítandó volna, hogy egyrészről a jelen 
országos nyugdíjintézet kötelékébe tartozó középiskolák 
tanárai, másrészről pedig az 1885. évi XI. t.-c. alá eső 
tisztviselők és tanárok közt, a nyugdíj szempontjából min-
den tekintetben teljes viszonosság álljon fenn s e viszo-
nosság lehetőleg ki terjesztessék a minisztérium közvetlen 
rendelkezése alatt álló középiskoláknál működő azon ta-
nárokra is, a kik korábban valamely, a jelen nyugdíj-
intézet kötelékébe tartozó középiskolánál voltak alkalmazva 
és ezen most jelölt minőségben töltött szolgálatuknak a 
nyugdíjba való beszámítására az 1885. évi XI. t.-c. vagy 
más jogforrások alapján igényt nem tarthatnának. 

A minisztérium közvetlen rendelkezési jogkörébe nem 
tartozó jogakadémiáknál, tanító- és tanítónő-képzőknél, 



óvó-képzőknél, kereskedelmi középiskoláknál és felsőbb 
leányiskoláknál alkalmazott tanároknak ezen nyugdíjinté-
zet külön osztályába vagy egy külön nyugdíjintézetbe való 
bevonása iránt, az előmunkálatok egyidejűleg megtétettek. 

A tervezet fölött tanácskozó értekezletre meghi-
vattak : 

Prónay Dezső br. az ág. ev. egyház egyetemes fel-
ügyelője, Vay Miklós br., Tisza Kálmán, Bánffy Dezső br. 
ev. ref. egyházkerületi főgondnokok, Szentiványi Márton. 
Péchy Tamás, Fabiny Teofil és Radó Kálmán ágost. ev. 
egyhézkerületi felügyelők, Papp Gábor és Szász Károly 
ev. ref. püspökök, Karsay Sándor, Zelenka Pál, Baltik 
Frigyes és Sárkány Sámuel ág. ev. püspökök, Tóth Sá-
muel tiszántúli ev. ref. egyházkerületi főjegyző, Győry 
Elek dr. ev. egyház egyetemes főjegyzője, Kovács Albert 
országgyűlési képviselő, Fejes István, a sárospataki ev. 
ref. főiskola gondnoka, Szabadka és Szentes városoknak 
polgármesterei, Böhm Károly és Vámossy Mihály buda-
pesti, Breznyik Károly selmeozbányai, Poszvék Sándor 
soproni, Micbaelis Vilmos pozsonyi. Ludmann Ottó eper-
jesi és Váró Ferenc nagvenyedi főgimnáziumi igazgatók, 
Baczoni Lajos dr. debreczeni és Bartha Béla sárospataki 
ev. ref. jogakadémiai tanárok. Dóczy Imre debreczeni, 
Parádi Kálmán kolozsvári és Nagy Ferenc kecskeméti 
főgimnáziumi tanárok. 

Eddig a tervezet, melynek eszméjét elvben mi is 
helyeseljük, mert tanáraink számára nyugdíjintézet léte-
sítését égető szükségnek tartjuk; annyira szükség van rá, 
mint a mindennapi kenyérre. 

De a létesítés módja iránt komoly aggodalmaink 
vannak, melyeket most csak futólag jelzünk. 

1. Nem helyes, hogy csak a középiskolák tanárai 
számára terveznek nyugdíjintézetet, az akadémiai és prae-
parandiai tanárokat pedig kihagyják. A prot. iskoláknál 
gimnázium és akadémia szerves összefüggésben vannak; 
gyámintézeteik országszerte közösek. A kétfelé választás-
ból nagy baj lesz, a megcsonkított intézetekre is, a fen-
tartó egyházra illetőleg testületre is 

2. A tervezet szerinti nyugdíjintézet elviselhetlen 
terhet ró a fentartókra és a tanulókra, örök időkre ezre-
ket fog fizetni minden iskola — az államnak. A tervezett 
nyugdíjintézet oly méregdrága, hogy a fentartó egyházak 
és testületek kétszer is gondolják meg: nem lehetne-e 
olcsóbban is üdvözülni ? 

3. Ezért azt kérdezzük : nem lehetne-e az egész 
tanári nyugdíjintézetet a néptanítók nyugdíjintézetének 
keretében és feltételei szerint szervezni? 

4. Vagy utolsó esetben nem lehetne-e a kérdést ugy 
megoldani, hogy az állam az erre szánt 60 ezer irtot 
állandó évi segélyül adja ki a mostani partialis gyám-
intézeteknek s ezek azt autonom módon kezeljék, de 
évenként számoljanak róla az államnak, az egyházi fő-
hatóságok ut ján? Mert ha már fizetni kell, mégis csak 
bölcsebb dolog, ha az egyház magamagának fizet és gyűjt. 

Mi csak fölvetjük e kérdéseket, és reméljük, hogy 
a meghívott bizalmi férfiak rajta lesznek, hogy az égető 
kérdés az egyház és iskola jól felfogott érdekeinek meg-
felelő módon oldassák meg. 

Szerk, 

A bélzerindi egyház örömünnepe. 
Templomszentelés s 50 éves lelkészi jubileum. 

Az Isten akaratán való csendes megnyugovás, s az 
Ő benne vetett tántoríthatlan hit, s lángoló buzgóság min-
den iránt, mi szép, jó és nemes, kell hogy jellemezzenek 
minden keresztyén embert. Ezek a keresztyén ember eré-
nyei. E keresztyéni erényekhez való szilárd ragaszkodás, 
jellemzi BéJzerind község kisded, alig 400 lelket számláló 
református gyülekezetét; mert csakis az Istenben vetett 
erős hit tarthatta fenn a kisded gyülekezetet, mely tiz 
hosszú évig küzdött, a csaknem mindenöket végpusztu-
lással fenyegető árvizekkel. 

De a megpróbáltatásnak ez éveit nem elégelte meg 
az Ur, s őt még a csapások idején is oly nagyon szerető 
gyermekeinek hitét, hozzávaló ragaszkodását még erősebb 
próbára tette 1879-ben, a midőn nevezett év december 
6-án a Fekete Kőrös rohanó hullámai elseperték a föld 
színéről az egész községet, nem maradván meg egyéb 
az Isten házánál, mely a pusztító vizár közepén is büsz-
kén emelte fel tornyát ég felé, hirdetve Istenünk végtelen 
hatalmát, ott maradván mint élő tilalomfa, s intvén a 
mindenét vesztett gyülekezetet: »Ne csüggedjetek*! 

És e nép nem csüggedt, nem vesztette el Istenben 
való bizalmát, szemei előtt tartván mindig a zsoltáriró-
nak eme szavait: »A mit az Ur egyszer végez, az jó 
véghez megyen mindenütt®. Következő év tavaszán és 
nyarán, a báró Simonyi Lajos ur által kicserélt magasabb 
helyen, »paphalmán«, a pusztulás helyétől mintegy öt 
kilométernyi távolságra eső területen fölépítette házait, 
iskoláját, paplakát. Csak az Isten háza hiányzott még. 
13 hosszú évnek kellett elmúlnia, mig — részint önere-
jéből, részint könyöradományokból — hozzá kezdhetett 
annak építéséhez. 

És imé az Isten reánk fordította ismét orcájának 
világosságát, mivel a munka — nagy küzdelem után — 
he van fejezve. Legyen hála és dicsőség érette Istennek, 
hogy erre bennünket megsegített! Ezért örül a mi szivünk, 
ezért volt örömüunep nekünk a templomszentelés napja. 

E nap reggelén 7*10 órakor megkondultak a haran-
gok, melyeket két régi harangja kicserélése mellett, 358 frt 
ráfizetéssel öntetett újra az egyház, s megindult az Ur 
házába, a szomszéd községekből nagy számmal egybe-
gyűlt atyánkfiaival, a bélzerindi üneplő gyülekezet. Itt a 
37-ik és a 233-ik dicséret néhány versének elhangzása 
után Márk Ferencz. nagyharsányi lelkész s egyházmegyei 
tanácsbiró lépett a szószékbe, s mondott egy minden izé-
ben szép, a pásztorával együtt annyi szenvedésen átment 
egyház múltját s jelenét meghatólag festő felavató imát. 
Majd a 233-ik dicséret 8-ik verse után Hajdú Elek, vadászi 
lelkész mondott az ünnepély méltóságához illő alkalmi 
beszédet, lelkesítve az egyháztagokat vallásosságra, igaz 
hazafiságra. Ezután következett a 112-ik dicséret 5-ik verse, 
melynek elhangzása után kezdetét vette az urvacsora-
osztás, melyhez előbeszédet Nagy Imre, ugrai lelkész 
s egyházmegyei tanácsbiró tartott, szép gondolatokban 
gazdag beszédében rámutatván arra, miképen kell szeretnie 
egy keresztyén református embernek Krisztust s az ő 
evangéliumát; bevégezte a szertartást Szűcs Jószef, füzes-
gyarmati lelkész. Ezután a 111-ik dicséret 5-ik verse 
után keresztelt Miklóssy Béla E. gyaroki lelkész. Meg-
áldó imát mondott a gyülekezetnek 47 éven keresztül 
lelkésze, híveivel örömben s fájdalomban egyaránt osztozó, 
őket sem a jó, sem a balsors nehéz napjaiban elhagyni 
nem tudó agg lelkipásztora, Szöcs Imre mint 50 éves 
jubiláns. Végre a 174-ik dicséret hangjainál oszlott szét 
a gyülekezet az Urnák félszentelt házából. 



Az ünnepélynek egyik megható része azonban a lelkész-
lakon — hova az értelmiség összesereglett — folyt le, 
hol is a megjelent lelkészi kar, mint egyházmegyei testület 
élén Nagy Sándor, ágyai lelkész üdvözölte, az egyház-
megye s általában mindnyájunk nevében Szőcs Imre 
lelkészt, mint az Urnák 50 éves agg szolgáját, egyszerű, 
de szívből fakadt, szívhez szóló szavakban mondván a 
többek közt: jöttünk, hogy néked tisztességet tegyünk; 
nem hoztunk mi neked — mint a napkeleti bölcsek Jézus 
bölcsőjéhez — aranyat, tömjént, mirhát; nem hoztunk 
vagyont, gazdagságot, de elhoztuk mi mindezeknél drágább, 
elhoztuk elismerésünket, becsülésünket az Urnák egyszerű 
agg szolgája iránt, elhoztuk téged forrón szerető szivün-
ket sat. Mely beszéd hatása alatt kevés szem maradt, 
melyben köny ne ragyogott volna fel, melyre jubiláns 
lelkész megköszönve a megtiszteltetést, a szíves elismerést, 
az őszinte szeretetet, könyekig meghatva válaszolt, azt 
mondván: hogy a hosszú életkor, nem az ő érdeme, 
hanem az Istené, ki őtet azzal megáldotta; nem az övé, 
hanem az Istené, az ő mennyei Atyjáé legyen tehát a 
tisztesség, hála, dicséret és dicsőség, s az őt megtisztelő 
lelkésztársaira is viszont Isten áldásait, különösen az általa 
elért hosszú boldog életet kérve, s jubilánssal mindnyájan 
egyenként kezet fogva, s őt megcsókolva bevégződött ez 
ünnepélyes eljárás is. 

Ezek után a már megterített asztalok hívogatták a 
szépszámmal egybegyűlt vendégeket, hol ősi magyar szokás 
szerint megindult a felköszöntők árja, köztetszéssel talál-
kozott különösen Hajdú József, vadászi református kántor-
tanítónak a kettős ünnepélyt méltató, szép ódája. 

Ezekben kívántam a kettős ünnepélyről, nagytis/;te-
letü szerkesztő ur becses engedelmével, rövid tudósításo-
mat megirni, kívánva azt, hogy adjon az ég oly buzgó 
egyháztagokat, oly lelkes s áldozni tudó férfiakat, mint 
a minőkkel mi is dicsekedhetünk! 

Bél-Zerind. 1893. február 13. 
Váczi Dezső. 

ev. református s.-lelkész. 

KÜLFÖLD. 
E g y h á z i h a v i s z e m l e . 

A luzerni egyetemes katholikus kongresszus jóté-
konyan hatott az ókatholikus reformmozgalom terjedésére 
és benső megizmosodására. Annak egyik legközelebbi 
gyümölcse a nemrég életbe lépett nemzetközi theologiai 
folyóirat, az uniói érzelmű és irányú »Revue internatio-
nale de Theologie*. Előttünk lévő első évnegyedi füzeté-
ben Beinkens német püspök a világteremtés végcéljáról, 
Kalogeras görög érsek a báseli zsinat uniói értekezletei-
ről, Herzog svájczi püspök Máté 11., 12-ről, salisbury-i 
Worthsworth anglikán püspök a buddhismusról, Michaud 
berni tanár a theologiáról s a jelenkorról, dr. Weibel 
és Ririeff tábornok a luzerni kongresszusról, Bonet-
Maury tanár Döllingerről s Michaud tanár a theologiai 
bibliographiáról értekezik. Egy ügyesen szerkesztett »chro-
nika« zárja be a terjedelmes s ép annyira tartalmas első 
füzetet, a melyet ez uton is szives figyelmébe ajánljuk 
az ó-katholikus ügy meleg barátainak. A folyóiratot a 
berni Schmidt és Francke-féle cég adja ki. 

De nemcsak a tudományos theologiai, hanem a 
gyülekezeti és gyakorlati egyházi életre is jótékopyan 

hatott a luzerni kongresszus, a mi arra mutat, hogy az 
ókatholikus reformmozgalom vezetői teljes tudatában 
vannak a belmissziói tevékenység fontosságának és áldásos 
hatásainak. Igy a bonni gyülekezet e napokban ülte 20 éves 
fennállásának jubileumát, mely alkalomból kitűnt, hogy 
ez a 7—800 lelket számláló gyülekezet egyházi céljaira 
158 ezer markot gyűjtött, mig egyik tagja a 80 ezer 
markot érő Johanneummal ajándékozta meg e derék 
gyülekezetet. Wicsbadenben a mult évben 55, Offénbach-
ban 29 s a csehországi Dcsscndorfban 520 uj taggal 
szaporodott az ókatholikus hivők száma, s a mi a leg-
örvendetesebb: a lelkes Warnsdorf tiliáival együtt ma 
már 10 ezer lelket számiái. München, bizonyára a luzerni 
kongresszus hatása alatt meghonosította a tisztán német 
nyelvű liturgiát, Essen egy ókatholikus diakonissza-intézet 
létesítésén fáradozik, a eonstanzi máris áldásosán működik, 
Beidelberg dr. Stubenvoll agitálására egy »Charitas« nevű 
ókatholikus halotti pénztárt létesített, mely ma már 
27 ezer markkal rendelkezik, s végül Königsberg az 
ókatholikus diaspora szervezésére tett igen figyelemre-
méltó lépéseket. Az ókatholikus gyülekezeti élet föllendü-
lését az is bizonyítja, hogy Solingenben dr. Webcr tanár 
egy az antijezsuita mozgalmat nagyon erősítő népies fel-
olvasást tartott a jezsuit-kérdésről, mely hatalmas tanu-
ságul szolgálhatna jelen egyházpolitikai viszonyaink között 
a mi antipápás hazafias törekvéseinknek. Megtanulhatnák 
nevezetesen, hogy miként kell »a népet is felvilágosítani 
az egyházpolitikai és társadalmi kérdésekről«, illetve mikép 
lehetne azt megóvni az ulramontán papi agitáció vesze-
delmes következményeitől. 

Olaszországban is örvendetesen halad az ókatholi-
cizmus ügye, a melyre tudvalevőleg Bonghi a pápa figyel-
mét is fölhívta egyik nyilt levelében. Ventimiglia uj 
ókatholikus kápolnát szentelt, s általában az olasz ókath. 
egyház szervezetét és liturgiáját a német és svájci püs-
pökkel egyetértőleg rendezte be Campello, az olasz ókath. 
ügy eme lánglelkü apostola és szervezője. Spanyolor-
szágban az anglikán egyház védnöksége alatt fejlődik az 
ókatholicismus, ugy hogy legközelebb Cabrena püspök a 
duslini érsek pártfogása mellett Madridban templomot is 
épített. Az ókatholicizmus közös theol. fakultása Bonnban 
van, a melyre évenként kilenc ezer markot áldoznak a 
gyülekezetek. 

Szóval az ókatholicizmus mindenütt gyarapszik, mert 
belmissziói hivatásának él. Papságának életerős hite terjed 
és hódít, eszméltet és emel, s ennek köszönhető az ókath. 
közösség tiszteletreméltó egyházi, egyházirodalmi és theol. 
tudományos élete. Tanulhatnánk tőle a sikeres evangéli-
zálás müvében jelen kimerült és hiternyedésben szenvedő 
viszonyaink között, nevezetesen tanulhatnánk tőle hiterős 
érdeklődést protestáns egyházunk munkásai, tudománya 
és intézményei iránt! 

Annál válságosabb helyzetben van a protestántizmus 
ügye Németországban. A Schrempf-Hamack-féle vita az 
Apostolikum érvénye és használata fölött máig is lázas 
izgatottságban tartja a kedélyeket, s belső egyházi vita-
kérdéssé és merev pártellentétté fajult. A vita különben 
az írásnak, s az evangéliumi hitre vonatkozó normatív 
jelentőségének különböző felfogásán alapul. 

Nagy baj Németországban az is, hogy a hagyományos 
prédikálás és katekhizálás üres sablonokban mozog, a 
népélet széles köreire nézve teljesen érthetetlen, mert 
nélkülözi azt a kritikailag megtisztult keresztyén ismeretet, 
mely a keresztyén üdvigazságok felfogása és megértéséhez 
feltétlenül szükséges. A mai dogmatizáíó konfesszionáliz-
musnak azonban nem kell akadémiai, hanem semináriumi 
lelkész- és tanárképzés; a theologiai tudományt, mint 



valami titokzatos tant tradálja, a melynek hiányzik az 
éltető ereje és kritikai élénksége. Igy aztán skepsis és 
konfesszionálizmus öli meg a hitéletet, s gátolja az evan-
géliom üdvözítő hatását és erejét. Az Egidy-féle mozgalom 
napnál világosabban bizonyít állításaink igazságai mellett! 

Ugylátszik, a német protestáns theologia fokozato-
san halad a hiternyedés veszedelmes lejtőjen. A Kultur-
kampf s a Canossába induló Bismarck-féle egyházpolitika 
idején nem tudta kifejteni azt az evangéliomi erőt, mely 
a protestantizmusnak sarizmatikus alaptulajdonát képezi. 
Jött a Hammerstein-Kleist-Stöcker-féle javaslat, majd a 
a szerencsétlen Zedlitz-féle felekezetieskedő népiskolai tör-
vényjavaslat, s a német protestántizmus mit sem tett a 
maga ügyének megszilárdítására, sőt inkább theologiai 
pártharcokban gyengítette következetesen a maga sáncait. 
Végül a Harnack-féle vita teljes nyomorúságában tárja 
elénk a német protestántizmus képét, 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

NEKROLOG. 

Nagy Lajos emlékezete. 
1893. február 13-án este földi életének utolsó napját 

végezte be Nagy Lajos, nyugalmazott törvényszéki elnök. 
Életideje 75 év. Született Árvát falva kisded köz-

ségében szabad székely szüléktől, kik a gyermek tehet-
séges voltát korán felismervén, a kebli iskoláztatás végez-
tével fiók nevelését a székely udvarhelyi kollégiumra bizták. 

Itten végezte a mai elemi és középiskolai tanfolyam-
nak megfelelő akkori nyolc osztályt, s a mai érettségi 
vizsgálattal egyenértékű, diákfelvételi vizsgálatot is dicsé-
retesen kiállván, föllépett a bölcseleti tanfolyamra. Innen 
azonban az eszményiség iránt kiváló előszeretettel meg-
áldott lelket iljui heve két más tanulótársával, u. m. Feleld 
Miklóssal és Csiszár Istvánnal egyetemben 1837-ben a 
szinészeti pályára ragadta. 

De néhány évre terjedő vándorszinészkedése azon 
meggyőződést érlelte meg lelkében, hogy visszatérjen az 
elhagyott kollégiumba és ott a jogi tanfolyamon tanulását 
tovább folytassa. 

A jogi tanfolyam végeztével akkori rendtartás szerint 
átlépett a theologiai tanfolyamra s két év alatt azt is 
végezvén: kancellariára ment. 

Átélte az 1848-ik és 1849-ik évek örömeit és 
szomorúságait. 

Az 50-es évek kezdetével állami szolgálatba lépett, 
s mindvégig abban is maradt, szolgálván leginkább az 
igazság-szolgáltatás terén, még pedig évtizedeken át, mint 
törvényszéki elnök, mig ezelőtt néhány évvel nyugalomba 
lépvén: itten Székely-Udvarhelyen családi otthonában vonta 
meg magát. 

De nemcsak a polgári társadalomban szolgálta hazáját, 
hanem mint református ember igaz buzgalommal szol-
gálta egyházi társadalmát is, abban különösen az iskola-
ügyet. Évtizedeken át gondnoka, néhány év óta épen 
főgondnoka volt a reformátusok székelyudvarhelyi kollé-

giumának, s mint a mely intézet őt is nevelte, ügyei 
iránt annyira érdeklődött, hogy a 60-as években rendes 
jogtanár hiánya miatt helyettes tanári minőségben a jogász-
ifjuság érdekében még rendes előadások tartására is 
vállalkozott. 

Általában szólva csaknem 300 év óta működő nevelő-
intézetünknek általános emberi, magyar nemzeti és protes-
táns hitfelekezeti tekintetben itten a székelyföldön nél-
külözhetetlensége iránt annyira meg volt győződve, hogy 
ennek érdekében minden lehető áldozatra kész volt. 

Nagyon lelkén viselte a helybeli reformált egyház-
község sorsát is, s szintúgy örvendezett, látván, hogy 
egyházközségünk félszázados szerencsétlenségének a küszö-
bön álló papválasztás által talán ma-holnap vége lesz. 

De az egyetemes társadalom alapját az ős társa-
dalom teszi. Ezt pedig vezeti az értelmiségben elől álló 
elem. Ennek nemesbítésére is kiváló gondja volt. 

E célból vállalkozott a helybeli kaszinó alelnöki 
tisztére, s Török Albert főispánnal kezet fogva, több lelkes 
tagtárs lankadatlan buzgalmával sikerült a 32 éves kaszinót 
uj életre indítani, elannyira, hogy a mult évről átjött 
40—43 tagból álló létszám ma már csaknem ötannyira 
emelkedett. 

És a nemes lélek, kinek a szellemi munka ma is 
élvezet volt, nincs többé! Keblébe fogadta azon sír, a 
melyben korán elköltözött két kis fián kívül ezelőtt 23 évvel 
eltemetett kedves életpárja, Técsi Itebi nyugszik, kiről 
a 40-es években egy önképzőköri költeményében ugy 
emlékezett volt meg: 

Éget a nap, éget a nap, 
Fejeden a szalmakalap 
Meggyulásától remegek ! 

. Ott pihennek immár mind a négyen egy közös sír-
ban, s az életben maradt három gyermek mindenike nagy-
korúságot érve, elég erős szembenézni az élet bajaival. 

Temetését mai napon Menyhárt András esperes 
és Bod Károly kollégiumi tanár végezték, a halotti gyüle-
kezet is méltó lévén az elhunyt egyéniségéhez. 

Sz.-Udvarhelyt, 1893. február 15. 
Szakács Mózes. 

IRODALOM. 

** A magyar nemzet függetlensége az állami 
és az egyházi kormányzatban, különös tekintettel a magyar 
király apostoli jogaira és a katholikus autonomiára. Irta 
Beksics Gusztáv. Budapest. 1893. az Athenaeum kiadása, 
108 lap, ára 1 frt. — Aktuális kérdéseket komolyan és 
tudományosan tárgyaló politikai s különösen egyházpolitikai 
röpirat. Tíz fejezetből áll. melyek a történelmi jogról, a 
nemzet és korona jogairól, a föntartott jogokról, a katho-
likus egyház közjogi állásáról, a legfőbb kegyúri jogról, 
a pápa megerősítési jogáról, a jus placeti-ról. a katho-
likus autonómiáról s a legfőbb felügyeleti jogról szólnak. 
Jobbára tehát azokról a kérdésekről, melyeket Lapunk 



is fejtegetett dr. líartha Béla tollából. A könyv célja ki-
mutatni a magyar állam függetlenségét és a magyar 
nemzet souverainitását különösen Rómával szemben. Ala-
posan megcáfolja azt a téves (ultramontán) nézetet, hogy 
a koronának oly közjogai volnának, a melyeket a nemzet 
törvényes képviselete, t. i. a parlament és felelős kormány 
nélkül gyakorolhat. Eszmemenete következő. A nemzet 
jogai a történelmi fejlődésből vett argumentumokkal védel-
mezhetők meg legjobban. Verbőczy tanúsága szerint a 
király az uralkodást és kormányzást a nemzet átruházása 
alapján gyakorolja. Ezt egész korábbi és későbbi közjogi 
törvényeink is tanúsítják. Még a király haduri joga is 
az 1715: VIII. t.-cikkben foglalt átruházásból származik. 
Általában véve alkotmányunk az átruházott jogok alap-
ján áll. Az 1867: XII. t.-c. is egy sereg jogot ruházott 
át a koronára, -lus reservatum közjogunkban egyáltalán 
nincs is; csak átruházott jog van (habár igen sok) s 
ezeket is csak az átruházó törvényekben foglalt korláto-
zások mellett gyakorolhatja a korona, mint pl. a hadügyi 
fölségjogokat mindig az újonc és költségmegajánlás korlátjai 
közt gyakorolta. A katholikus egyház külső adminisztrációja 
körül a királynak az u. n. apostoli kegyúri jogai szintén 
nemzeti errdetüek. A legfőbb kegyúri jog (javadalom-
adományozás, kinevezés, áthelyezés, letétel) Verbőczy helyes 
megállapítása szerint szent István apostolkodásából, a 
katholikus egyház alapításából, a folytonos gyakorlatból 
és zsinati (konstanci) megerősítésből származik s nem 
pusztán az államfenségből. A pápa megerősítési joga (jus 
confirmandi) a magyar király apostoli joga rovására nem 
gyakorolható. A király nemcsak prezentálja, de kinevezi 
a püspököt, s a pápa a kinevezett püspöktől a megerősí-
tést csak kánoni bizonyítás alapján tagadhatja meg. E 
jog nem a király személyes joga, hanem a nemzet és az 
állam joga. A jus placeti nem apostoli királyi kegyúri 
jog, hanem kizárólag állami souverainitás kifolyása. Meg-
sértése esetén a büntető szankció a püspök letételéig 
terjedhet. A katholikus autonomia megszorított formában 
lehetséges és kívánatos. Legyen községi, püspökmegyei s 
orsz. központi autonomia, de mindez az állam felügyeleti 
jogai mellett, és csakis az u. n. közalapok (vallás- és 
tanulmányi alap) kérdéseinek megoldása után. Ha ezek 
jellege el van döntve, a katholikus autonomia legyen 
olyan, mint bármelyik protestáns autonomia, de addig 
nem lehet olyan. Addig nem is érdemes a katholikus 
autonómiáról beszélni. A legfőbb felügyeleti jog a magyar 
államhatalom joga. Kiterjed az összes egyházi intézetekre, 
testületekre s egyházi javakra és alapokra. — A tanulsá-
gos, alapos és időszerű füzetre felhívjuk olvasóink figyelmét. 
Dr. Eusticus. 

** Koszorú. Hasznos könyvek tára, szerkesztik 
Szabó Aladár és Kecskeméthy István. IV. füzet: »De mi lett 
Jánosból ?« Elbeszélés, irta Kecskeméthy István. Budapest, 
Rózsa K. könyvnyomdája. 24 1., ára 4 kr. —A »Koszorú« 
e IV. füzete méltó társa az előzőknek. Tőről metszett 
magyaros elbeszélés a nép életéből. Vörös János betyárt, 
kiről már a III. füzetben is volt szó, elítélik Kalocsán, 
fogságra vetik Illaván, hol a fegyencek hitvány társasága 
még inkább elrontja. De a fegyházi lelkész szívhez szóló 
prédikálása és tapintatos cura pastorálisa megtéríti. Krisztus 
hivévé teszi. Vallásos erővel és azzal a zamatos magyar-
sággal van irva, mely Kecskeméthy elbeszéléseit oly kapó-
sakká tette. Melegen ajánljuk a nép között való terjesz-
tésre. Egyszersmind fölhívjuk olvasóink figyelmét a Koszorú 
szerkesztőinek következő értesítésére: Midőn a Koszorú 
negyedik füzetét a nyilvánosság elé bocsátjuk, megjegyez-
zük a következőket: 1. A Koszorú I. és 1T. füzete teljes-
séggel elfogyott. Ezekre tehát megrendelést el nem fogad-

hatunk. 2. A Koszorú III. füzete még mindig kapható. 
Mivel ez terjedelmesebb, mint a két első füzet együttvéve, 
azért ára fűzve 10 kr., 10 példány 90 kr., 25 példány 
2 írt 20 kr., 50 példány 4 frt 20 kr. A Koszorú III. füzete 
diszkötésben, finom papíron is kapható. Ára 50 kr. Ha valaki 
egyszerre három példányt rendel meg, akkor egy pél-
dány ára 40 kr. A III. füzet tartalma: egy vallásos költe-
mény, Luther nejének és Kálvin Jánosnak élettörténete 
s egy elbeszélés a magyar nép életéből, a melynek folyta-
tását képezi e IV. füzetben levő elbeszélés. A IV. füzet 
ára 4 kr., 25 példány 90 kr., 50 példány 1 frt 70 kr., 
100 példány 3 f'rt. A megrendelések Rózsa Kálmán könyv-
kiadó hivatalába, Budapest, Szentkirályi-utca 30 sz., inté-
zendők. 

** Mi hát a polgári házasság? E cim alatt név-
telen szerzőtől ujabb röpirat jelent meg a polgári házasság 
mellett, Budapesten, Singer és Wolfner kiadásában. ára 
10 kr. — Okosan, tárgyilagosan és világosan van irva. 
A röpirat először a püspöki pásztorlevelek és a plébá-
nusok túlhajtott és sok tekintetben hazafiatlan izgatása 
ellen szól, s ezzel szemben a magyar nép kipró-
bált józanságára, értelmességére és hazafiasságára appellál. 
Majd az állam házasság-szabályozó jogát fejti ki, a sok-
féle házassági jogból folyó zűrzavart ismerteti s fölvilá-
gosító módon tárgyalja, hogy a polgári mellett az egyházi 
házasság szentsége és valláserkölcsi mozzanata sérelmet 
nem szenved. Idézi Deák Ferencz ismeretes beszédéi 
1874-ből, Csáky A. grófnak 1884. évi, Apponyi grófnak 
1892-iki, Eötvös Károlynak ugyanakkori beszédét s még 
több előkelő politikusnak a nyilatkozatait. Egyike, a leg-
sikerültebb röpiratoknak. 

** A Pallas Nagy Lexikona, E monumentális iro-
dalmi vállalatból pontosan megjelennek az igért füzetek. Most 
már a 15-ik füzet, s ezzel a teljes I-ső kötet hagyta el a 
sajtót. A munka közhasznúságára már több izben rámutat-
tunk. Diszes kiállítása, szép nyomása ritkítja párját. Tar-
talma szakíróktól kerül ki s igy teljesen megbízható. 
Mindenik füzetet szép mellékletek díszítik, melyekből 
némelyik számban három is van. Az eddigi lexikonok 
fölött az a nagy előnye van, hogy teljesebb és hogy 
eredeti magyar. Idegen lexikonokból való átfordítások nin-
csenek benne. Az egyházi tudományok körébe eső tárgyak 
is kellő figyelemben részesülnek. A prot. theol. cikkeket 
Balogh F., Gsiky L., Erdős J , Farkas J., Zoványi J. stb. 
irják. — Melegen ajánljuk e nagybecsű munkát az iskolák, 
testületek és tehetősb magánosoknak megszerzésre. A Nagy 
Lexikon előfizetési ára negyedévre (13 f.) 3 frt 90 kr., 
félévre (26 f.) 7 frt 80 kr., egész évre (52 f.) 15 forint 
60 kr.; egy-egy füzet ára 30 kr. Az előfizetési pénzek 
a Pallashoz (Budapest, Kecskeméti-u. 6.) küldendők. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A református konvent ez évi gyűlését az 

elnökség márczius 14. és következő napjaira hivta össze 
Budapestre, a Lónyay-utcai főgimnázium dísztermébe. 



* Lelkészválasztás. A íelsőborsodi egyházmegyébe 
kebelezett kápolnai egyház rendes lelkészévé február 26-án 
egyhangúlag Szuhay Benedek f.-barczikai lelkész, Lapunk 
ismert dolgozótársa választatott meg. Örömmel veszszük 
megérdemlett előléptetését. 

* Protestáns irodalmi társaságunk igazgató 
választmányát március 15-én délután 6 órára, közgyűlését 
március 16-án délután 5 órára hivta össze az elnökség 
Budapestre a Lónyay-utcai főgimnázium dísztermébe. A 
meghivók a napokban küldettek szét. 

* Országos közalapunk végrehajtó bizottsága 
március l l -én d. e. 10 órakor kezdi meg tanácskozásait 
a Lónyay-utcai főgimnázium könyvtár-termében. Tárgy: 
számadás vizsgálat, költségvetés elkészítése és a segély-
kérvények elbírálása. 

* Irodalmi társaságunk felolvasásai. A második 
felolvasást Petri Elek theol. tanár tartotta a Deák-téri 
díszteremben az ujtestamentom társadalmi eszméiről. A 
rossz idő dacára válogatott szép közönség hallgatta, több 
férfi, mint nő. Az erőteljes, sok helyt lendületes irályban 
kidolgozott, szépen felolvasott dolgozat vezérgondolata az 
volt, hogy az ujtestamentom társadalmi institúciókat nem 
teremtett s a fennállott társadalmi intézményeket nem 
rombolta le ; hanem uj erőket, uj lelket, uj szellemet vitt 
azokba s ezek segélyével megnemesítette s fokozatosan 
átalakította az ókori társadalmat. A keresztyénség szocio-
logiája sok csatlakozási pontot talált az ótestamentomi 
és görög-római társadalom erkölcstanában, de azért eredeti 
és sajátos. A tanok tömörítésében és abban áll eredeti-
sége, hogy Jézus Krisztus sajátos bélyeget nyomott reájok 
s megelevenítő lelket öntött beléjök. A keresztyén szocio-
logia kerete az istenországa, főelve a szeretet, polgárai a 
szentlélek által ujjászült Isten fiai. Ez országban csak 
viszonylagos értékkel bir a vagyon, annyival, amennyire 
előmozdítja az erkölcsi célokat. A vagyon nem öncél, 
sőt a vagyonhoz tapodó önzés oly kárhozatos bün, mely 
kizár az istenországából. A lemondás, az önmegtagadás 
s az istenországában teljesített szolgálat ad a vagyonnak 
erkölcsi értéket. Ez a jótékony és könyörülő szeretetnek, 
a keresztyén szociologia főtörvényének a kútforrása. Ez 
tette az első keresztyénséget valóságos szeretetközösséggé, 
ez teremtett Krisztus hivei között egészen uj világot, 
melyet a pogányság megbámult, de utána csinálni nem 
volt képes. Ebből folyt a jeruzsálemi gyülekezet vagyon-
közössége, melyet a felolvasó érdekes világításban muta-
tott be; ebből az agapé vagy szeretet-vendégség, ebből 
a diakónus és diakonissa-intézmény, melyeket rokon-
szenvesen ismertetett. Ez az eszme nemesítette meg a 
munkát, mely istenországában való szolgálattá lett; ez 
könnyítette meg a rabszolgaságot, melyet a keresztyén-
ség nem törölt mindjárt el. hanem belsőleg, erkölcsileg 
szabaddá tett. Végre kifejtette, hogy a szeretet isteni ereje 
megtisztította és megnemesítette a családi életet, mono-
gámiává tette a házasságot, a férjjel egyenjoguvá a nőt, 
erkölcsi szeretetté a nemi szerelmet s a legnemesebb erények 
melegágyává a családi életet. — A felolvasást mind 
végig figyelemmel kisérte s a végén zajosan megéljenezte 
a közönség. Jövő szombaton dr. Gsiky Kálmán mű-
egyetemi tanár fog felolvasni. 

* A református ifjúsági egyesület első vallásos 
estélye február 27-én minden tekintetben fényesen sikerült. 
A Lónyay-utcai főgimnázium dísztermét és melléktermeit 
zsúfolásig megtöltötte az összegyűlt előkelő közönség, 
többen be sem mehettek. A külső sikert fokozta a belső. 
Igen szép és eszméitető volt Kenessey Béla felolvasása, 

melyben a bibliából fűzött össze szép gyöngyfüzért. Ki-
tűnően sikerültek a zenei és énekrészek: a theologusok 
és egyetemi hallgatók férfikara, a nők és férfiak vegyes-
kara, a hegedü-solo és különösen a Haypál Benő solo-
éneke, melyet a közönség megismételtetett. — Március 
vége felé ujabb összejövetelt rendez az egyesület a főváros 
valamelyik nagyobb termében. 

* A budapesti reformátusok közművelődési 
egyesülete február 26-án tartotta évi közgyűlését a 
Lónyay-utcai főgimnázium dísztermében Az egyesület, 
mely munkások- és iparosokból áll, igen szépen gyarapo-
dik és halad előre. Az év folyamán többször tartottak 
felolvasó összejöveteleket, szerveztek vegyes énekkart, 
betegsegélyezést és más jótékonyságot is gyakoroltak. Az 
egyesületnek most már 186 tagja van. Mostani közgyűlé-
sén Petri Elek theol. tanárt választotta elnökévé, kinek 
tapintatos vezetése alatt ennek a szép hivatásu egyesület-
nek még nagyobb virágzása várható; titkár lett liúczkcvei 
Lajos. — Közgyűlés előtt Kacziány Géza, főgimnáziumi 
tanár tartott a munkásoknak érdekes előadást Tompa 
Mihály költészetéről, közbe-közbe mutatványokat olvasva. 
Utoljára a feltámadás hitének szükségességét oly meg-
rázóan feltüntető hires költeményét: »A haldokló mellett® 
cimüt szavalta el, mit a hallgatóság nagy tetszéssel fogadott. 

* Egyházi aranykönyv. Hegedűs Sándor ország-
gyűlési képviselő és zuglói főgondnok ur a zuglói templom-
telken levő 900 frtnyi adósságot kegyeskedett a sajátjából 
kifizetni. Mely nemes tetteért a zuglói ev. ref. egyház 
nevében ez uton is köszönetet mond. Budapest, 1893. 
február 27. I. Vitéz Kálmán, ref. h.-lelkész. 

* Egyházi hetiszemle. Az egyházpolitikai kérdések 
dominálják a helyzetet. Püspöki tanácskozmányban, párt-
konferenciákban, törvényhatóságok gyüléstermében, fő-
pásztori levelekben, napi és időszaki sajtóban, gomba 
módra termő brosürákban, sőt még az élclapokban is az 
»egyházi politika« a főtárgy. Száljai-szóval szörnyen 
egyháziasok levénk egyszerre! A soproni katholikus nagy-
gyűlés nem volt se katholikus, se nagy, hanem volt a 
klerikálisok kisgvülése, melytől nemcsak a vidéknek, de 
magának Sopron városának az intelligenciája is távol 
tartotta magát. Sváb parasztok asszonyostól-gverekestől, 
püspöki és papi ispánok, falusi plébánusok és káplánok 
s néhány reakcionárius főúr: ebből állotta ^nagygyűlés*, 
mely a felsülésben igazán nagy vala. A kath. értelmiség 
pironkodik is miatta. Különben a gyűlésből táviratilag 
üdvözölték a pápát, a királyt, a prímást, a megyés püspö-
köt s elfogadtak egy sereg telivér ultramontán rezoluciót. 
Sürgették a katholikus autonomiát. Sürgették az ovodáktól 
az egyetemig a nevelés katholizálását. Kimondták, hogy 
az istentelen sajtót pártolni, katholikusokhoz nem illő, 
bűnös, könnyelmű cselekedet; ellenben, minden katholikus 
kötelezve van, az igazság sajtóját, a katholikus politikai 
lapokat, a katholikus irodalmat pártolni; amellett katho-
likus nép-irodalmat, katholikus szépirodalmat, katholikus 
tudományos irodalmat előmozdítani; minden városban, 
minden községben katholikus köröket, olvasó-egyesületeket 
kell teremteni, felolvasásokat rendezni, könyvtárakat fel-
állítani. A katholikus sérelmek ügyében határozati javas-
latot szerkesztettek: az 1868: LIII. t.-c. eltörlendő; az 
1890. februári rendelet hatályon kivül helyezendő ; a polgári 
házasságra és az anyakönyvek államosítására vonatkozó 
programm visszavonandó. Egy szóval tessék pápistává 
lenni mindennek és mindenkinek, s akkor szent a békes-
ség. Jó szerencse, hogy ettől a túlzó pápistaságtól első 
sorban maguk a művelt katholikusok fordulnak el. A fel-
világosult katholikusoknak se ez a programm, se ez a 



modor nem kell. Főként Sopron óta, meg azóta perhorres-
k ál jak a klerikalizmust, mióta a dako-románok, meg a 
pánszlávok, meg a pangermánok is egy követ fúnak az 
ultramontánokkal. íme a klérus feldicsért hazafisága nyílt 
érdekszövetségben a haza nyilvános ellenségeivel, a 
nemzetiségi reakcionáriusokkal. Csak rajta, minél több 
példát ebből a szép érdekszövetségből, s akkor a hazafias 
liberalizmus diadala biztosítva van! A nemzetiségi és ultra-
montán reakció ellen egymásután lépnek akcióba a törvény-
hatóságok : a katholikus Budapestet követte a katholikus 
Szeged és a harcias Molnár plébánus városa, Komárom, 
és a Bánság derék metropolisa, Temesvár. A napisajtó 
sem egyhangúlag zeng már dicshimnuszt az ultramontán 
hazafiságnak. Kezd pirkadni, világosodik. Dr. líusticus. 

* A hivatalos tankönyvbirálatok ellen. Az 
orsz. középiskolai tanáregyesület budapesti szakosztályai-
nak együttes értekezlete a hivatalos tankönyvbirálatok 
ügyében egy szavazat hiján egyértelmüleg kimondta, hogy 
a tankönyvek hivatalos megbirálását és engedélyezését 
szükségesnek nem tartja és a tankönyvirodalom igazi fel-
virágzását nem az illiberális cenzúrától, hanem csakis a 
szabad versenytől várja. A közoktatásügyi minisztérium-
nak azonban megmaradna az a joga, hogy az erkölcs-
rontó vagy államellenes tanokat hirdető -tankönyveket 
kitilthassa az iskolából és korlátozza az indokolatlan, 
gyakori tankönyvváltoztatásokat. Az országos tanáregyesü-
leti közlöny legközelebbi száma felszólítja az ország összes 
tantestületeit, hogy e fontos kérdésben mielőbb nyilat-
kozzanak. Ha ezek is elfogadják, valószínű hogy az eddigi 
cenzúra megszűnik és az országos közoktatási tanács 
felszabadulván a tankönyvbirálatok nyűge alól, minden 
erejét és idejét a hazai közoktatásügynek felvirágoztatá-
sára s a küszöbön álló fontos reform-kérdések megoldá-
sára fordíthatja. 

* A gyülekezetek életéből. A kecskeméti ev. egy-
házközség derék lelkészét, Laukó Károlyt több mint egy 
negyedszázad alatt kifejtett áldásos tevékenységéért abban 
a ritka elismerésben részesítette, hogy készpénzbeli fize-
tését 521 írtról 1000 frtra, Kressák Pál tanítóét pedig 
334- frtról 834 frtra emelte. A derék gyülekezet szép tette 
önmagában hordia dicséretét. — A székelyud,varhelyi 
ref. egyházban az eddigi két rendes papság helyett egy 
rendes és egy segédlelkészi állást szervezett az elöljáró-
ság. Nem jobb lett volna a két pap számára a gyüle-
kezetet két parokhiára osztani ? — A pesti egyházmegyé-
ben V. Hártyán, Kisszent-Miklós, Veresegyház és Tótfalu 
községekben régebb idő óta vannak nazarénusok és bap-
tisták, kik most mint a Bp. Hp. irja, Fóthon is tanyát 
ütöttek és bomlasztják a református egyházat. Vájjon nem 
lehetne-e őket egy kis evangéliomi buzgósággal a gyomai 
példa szerint visszaterelni, vagv legalább a még el nem 
tévelvedetteket az elszakadástól megóvni? Avagy itt is 
a régi slendrián jelszó jár ja: hadd hulljon a férgese? 
Egyszer majd az épje is el talál fogyni! — Hódmező-
vásárhelyi ref. egyházunk presbyteriuma a Nagy András 
János-féle alapítvány kamataiból 29 népiskolás tanítójá-
nak fizetését összesen 1600 frttal javította. Követésre 
méltó példa. 

* Régi anyakönyveink! E becses Lap ez évi 
folyamának 7. számában, Révész K. lelkésztársam, a 
»Régi anyakönyvek«-ről szólván: azt mondja a99 . lapon, 
hogy nem. restelte a fáradságot, a Református Egyetemes 

Névtárban egyházról-egy házra utána nézni: hol talál-
hatók még XVII. századbeli anyakönyvek, s fáradozásá-
nak eredménye 20 ilyen anyakönyv. Hogy a 19-re nézve 
nem csalódott-e Révész ur: nem tudom; de a 20-iknál, 
Göncz régi anyakönyvénél, nagyon tévútra lett vezetve 
az Egyetemes Névtár által. Az 1695. év nagyon gyászos 
emlékű év a gönczi ev. ref. egyház életében! Ekkor a 
régi anyakönyvek nem kezdődtek, sőt ellenkezőleg, meg-
semmisíttettek; mert ez évi március 16-án, a kassai 
jezsuiták karhatalommal elfoglalván a templomot, a lelkésze-
ket, tanítókat s a tanuló ifjúságot kiűzvén a városból: az 
anyakönyveket lefoglalták s hihetőleg megsemmisítették, 
amint ezt a gönczi egyház történetében közöltem is, a 
Sárospataki lapok 1884. évi számaiban. És csak 88 év 
múlva. 1783-ban engedtetett meg az egyháznak lelkész-
és tanítóbivás, ekkor lett megkezdve ismét az anya-
könyvek vezetése is, s pedig a kereszteltek anyakönyve 
1783. november 6 , a halottaké 1783. október 20-án, s a 
házassági anyakönyv 1784. január 14-én. Csak ebből is 
látható, hogy az 1887-ben megjelent Egyetemes Névtár, 
mennyire megbizhatlan forrás a régi anyakönyvekre nézve. 
Göncz. 1893. február hó. Füzy János, ev. ref. lelkész. 

* Az ujbanovcei misszió köréből. Kedves köte-
lességet teljesítek, midőn az ujbánovcei szeretetházra az 
1892 — 1893. iskolai évben (1892. szeptember hó óta) 
eddig érkezett adományokat itt közlöm azon rendben, a 
mint érkeztek: A vinkovcei ref. filia Bohr gondnok által 
1 frt, az alsóbaranyabácsi ref. egyházmegye egyházainak 
adománya 19 frt 85 kr., a főt. konvent segélye az 1892. 
évre 99 frt 80 kr.. keresztelési stóla 4 frt 62 kr., Poór 
Hermina 6 frt, Csúza ref. egyházközség 3 frt, id. Mach-
mer Fülöp 5 frt, Uj-Soóvé ref. egyháztanács 10 frt, percent 
bibliaeladásból 50 kr., baseli nőegylet dr. Böhl bécsi theol. 
tanár által 50 frt, perselypénz Ivance pusztán 1 frt 4-4 kr., 
Kelecsényi Zádor kir. alügvész 5 frtot (ezenkívül kará-
csonra a gyermekek számára Írószereket küldött) gróf 
Khuen-Héderváry Károly né 15 frt. Kozma László egyház-
megyei tanácsbiró 2 frt, Kozma Irén 1 frt, a szlavóniai 
és bosznabródi magyar ref. asszonyok az első magyar 
istenitisztelet alkalmával 2 frt 30 kr., a íot. dunamelléki 
ref. egyházkerület segélye 1893. évre 50 frt, az ujszivaci 
vallásttevők Poór József lelkész által 10 frt, Szilassy 
Aladár főgondnok és neje 10 frt, Tüszkő J. vendéglős 
Vukováron 1 frt, debreezeni ref. egyháztanács 10 frtot, 
czeglédi ref. egyháztanács 5 frtot. Összeen 313 frt 51 kr. 
Tizenöt gyermek van ez iskolai évben a vidékről, pusz-
tákról s a szerémi szőlőkből iskolánkba és szeretethá-
zunkba felvéve, kik közül öt sajátköltséges, tiz a szeretet-
ház költségén él. Az Ur kegyelmes megsegítése folytán 
már volna annyink, hogy imaházunk közelében egy házat 
vehetnénk. De erre az egész tőkénk reámenne. Várnunk 
kell tehát még mindég s reményleni, hogy szeretetházunk 
iránt a keresztyéni s hazafiúi áldozatkészség nem fog 
csökkenni. Uj-Bánovcén, 1893. február 22-én. Keck Zsig-
mond, ref. missziói lelkész. 

* Kolumbus-tojás. Nagy tiszteletű szerkesztő ur! 
A katonák nősülési ügyében létező törvények és kör-
rendeletek annyira zavarossá tették a tájékozhatást, hogv 
kevés lelkész kerülné ki a bajt, ha 1868 óta mindegyik-
nek utána kurkásznának, hogy a körrendeletek szerint 
esküdtetett-e mindenkor. A honvédelmi miniszternek 1-90. 
32.500/XVII. sz. a. kibocsátott körrendelete ismét egy jó 
indulatu Ariadné-fonál akart lenni a hatóságok számára; 
de hogy még ez az Ariadné-fonál is mennyire szakadozott 
kócmadzag, legvilágosabban bizonyítja a 14-ik lap ezen 
bekezdése: »Ha a lelkészeknek, az előadottak mellett, 
egyik vagy másik irányban, még aggályaik merülnének fel, 



és nem bírnák elhatározni, hogy a nősülendő ifjú a fel-
sorolt osztályzatok melyike alá tartozónak tekintendő: 
az ez iránt az illető sorozási járási tisztviselőhöz intézett 
kérdéseikre, a felvilágosító válasz, sürgősen és soron kívül 
megadandó«. Képzelheti hát nagytiszteletü szerkesztő ur, 
hogy minő bonyodalmas §-ok gyülekeztek össze 13 oldalon, 
midőn a minisztérium jónak látott utasítást adni a 14-ik 
lapon arra nézve, hog'y hova kell folyamodni akkor, ha 
egy teljesen qualifikált testület »az előadottakon« nem 
birna eligazodni. Hát én azt gondolom, hogy ebből a 
labyrinthból könnyebben is ki lehetne igazodni. Nevezete-
sen ugy, ha minden elbocsátó katonai hatóságnál volna 
két stampiglia; egyiknek körirata ebből állna: engedélyivel 
nősülhet; a másiké ebből: engedély nélkül nősülhet; az 
előbbinek a közepén, egyenes vonalban helyet foglalna az 
a hatóság is, melyhez a folyamodvány beterjesztendő, 
pl. honvédezred-parancsnokság, vagy honvédelmi minisz-
térium. Ezt a stampigliát belenyomnák a katonakönyvbe 
minden hazaeresztéskor. Igy aztán nemcsak a lelkésznek 
nem venné el idejét »az előadottak« bogarászása ; nem-
csak a főszolgabiróságot nem terhelnék kérdésekkel; hanem 
maga az ifjú katona is tudná, hogy miként nősülhet: 
s ha engedélylyel lehet nősülnie, idejében hozzá kezdhetne 
a folyamodáshoz. Másrészről a honvédelmi minisztérium 
hudgetje is nyerne pár ezer forintot a körrendeletek ki-
adásai megkimélésével. Természetesen, mindig az a stam-
piglia volna irányadó, mely az utolsó bejegyzéskor nyoma-
tott a katonakönyvbe. Ez a század a formalitások százada 
ugyan s a §. gyártás százada . . . mindamellett az illetők 
talán nem állnak útját e század irányának, ha ezt a 
nősülési dolgot ekként egyszerűsítenék. Nagytiszteletüséged 
bölcsesége majd kieszeli, hogy miként jusson ez a 
minisztérium tudomására; nem akartam várni a traktuális 
gyűlésig. (Az én bölcseségem azt szeretné kieszelni, hogy 
lelkészeink minél előbb fölszabaduljanak az ilyen »polgári 
ügyletek« irka-firkáitól, hogy aztán egész erővel a lelkészi 
hivatásnak élhessenek. Szerk.) Szívesen üdvözli Ó-Moravicza 
1893. február 21. Hetest/ Viktor. 

* A tanulók országos tornaversenye a rendező 
bizottság megállapodása szerint pünkösdkor, azaz május 
21. és 22-én a városligeti mesterséges jégpálya helyén 
fog megtartatni. 

* Budapesti ref. egyházunkban a közel jövőben 
három uj templomot építenek, u. m. a Zuglóban, Budán és 
Kőbányán. Leghamarabb, még ez év tavaszán a zuglói 
templomhoz fognak, melyre 12 ezer forintja van a pesti 
anyaegyháznak. A fő- és székváros ötvenezer forint segélyt 
szavazott meg az uj templomokra, miből Buda 30, Kőbá-
nya 12 és Zugló 8 ezer forintot kap. Az építendő temp-
lomok javára Tisza Kálmánn.é védnöksége alatt március 
17-én hangverseny lesz a VI—VII. ker. körben. 

* A szatmárnémeti ref. főgimnázium fentartó 
testülete folyó évi március 1-én Szatmáron rendkívüli 
közgyűlést tart. melynek a folyó ügyek mellett állam-
segélyért való folyamodás a főtárgya. Helyes, emeljék, 
hozzák jó karba minélelőbb azt a fontos hivatásu közép-
iskolánkat! 

* Gyászrovat. Részvéttel vettük a következő gyász-
jelentést: »A munkácsi evangélikus református egyház-
község presbyteriuma fájdalommal és benső részvéttel 
tudatja, feledhetlen lelkipásztorának, nt. Peterdy Károly 
urnák, a beregi református egyházmegye esperesének, 
megyei közig, bizottsági és megye bizottsági tagnak. 
Munkács városi képviselő testületi tagnak, a munkácsi 

Társaskör igazgatójának stb. élete 60-ik évében, e hó 
22-én, éjjeli 1/23 órakor történt gyászos elhunytát*. 
Peterdy K. anyaszentegyházunk kiválóbb papjai közé tar-
tozott. Mint pap lelkesen prédikált, mint esperes bölcsen 
kormányzott, mint misszionárius úttörő munkát végzett 
Beregben. Ő szervezte az első magyar református missziót 
Kilkén, még a 70-es években, a Prot. Egylet támogatásá-
val. Egyházunk egyetemes érdekei és céljai iránt erős 
érzéket és energikus tevékenységet tanúsított. Az egyete-
mes konvent szervezésének lelkes híve volt, az egyházi 
közalap felállítását hévvel sürgette; mindezt akkor és oly 
időben, mikor a partikularizmus félszeg uralma miatt csak 
az élesebb látású és bátrabb vezérférfiak gondoltak anya-
szentegyházunk egyetemes nagy érdekeinek ápolására. 
Rokonszenves egyénisége az egyházin kívül is széles kör-
ben tiszteletet és becsülést szerzett nevének. Nyugodjék 
békében, áldás emlékezetére! — Bartha Gyula pozbai 
ref. lelkész február 23-án élete 33-ik évében hosszas 
szenvedés után jobb létre szenderült. — Deák János kar-
czagi gimnáziumi tanár, életének 73 évében, febr. 26-án 
Karczagon elhunyt. 

* Orgonavásárlók figyelmébe. Egy teljesen uj, 
előljátszó pedálos, nyolc szolo és három mellékváltozatu, 
továbbá tiz szolo és négy mellékváltozatu szintén előljátszó 
pedálos orgona, mindkettő kúprendszer ntán készítve közel 
áll a befejezéshez, szép erőteljes és igen kellemes válto-
zatokkal lesz ellátva. Van egy hat és egy hét változatú 
előljátszó pedálos, gyökeresen kijavított illetve átalakított 
orgona is készen, melyek jutányos áron szerezhetők meg. 
Egyúttal ajánljuk szép. kiállítású és nagyszerű hangú ame-
rikai harmoniumainkat is. a melyekről kívánatra képes 
árjegyzéket bérmentve küldünk. Bővebben levélben vagy 
személyesen értekezhetni Országh Sándor és fia, orgona-
készítőknél. Budapest, VI. ker., Szondy-ntca 36. szám. 

A D A K O Z Á S . 
A tápiószelei ev. ref. templomra adakoztak: 

Háta 1 frt 12 kr., Liszka 6 frt 50 kr., Péterfalva 1 frt; 
Pusztafalu 20 kr., Ónod 1 frt; Hartyáni Imréné gyűjtése 
Czegléden 40 frt; Tisza-Sas 11 frt 99 kr., Kis-Ráska 1 frt 
28 kr., Dad 50 kr.. Tisza-Tokaj 3 frt 84 kr. (Folytatjuk.) 
Tápió-Szelén, 1893. év február 19-én. Bányai Géza, ev. 
ref. lelkész. 

A bélzerindi ref. templomra adakoztak: Stern-
thal Adolf gyulavarsándi izraelita földbirtokos kérés nél-
kül 25 irtot; Sternthal Salamon peéli földbirtokos, az 
előbbinek fivére 20 frtot; Király Ő Felsége 300 forintot; 
néhai Tabajdy Károly aradmegyei főispán gyűjtése 329 frt 
18 kr., József főherceg ő Fensége 100 frtot; államsegélyt 
kapott az egyház 40 forintot; nagyzerindi egyház adott 
36 frtot: esperesi felhívásra, anti egyház 11 frt 52 krt., 
ugrai egyház 5 frt 97 krt , m.-gyoroki egyház 1 forintot: 
kisperegi 14 frt 55 krt., árpádi 2 frt 40 krt., vadászi 
Kovács Ferencz 34 frtot. Domesztikából két izben 400 frt. 
A Gusztáv Adolf-egylet adott, előbb néhai Láng Adolf 
evang. esperes közreműködése folytán, később Zelenka 
Pál evangel. püspök pártfogásából 10 év óta összesen 
1256 frt 44 krt., az egyháztagoktól befolyt 380 forint. 
Mind ezek takarékpénztáriig gyümölezöztetvén, mult évi 



aug. 17-ig 3867 frt 62 krra szaporodtak. A mult évben 
ismét folytak ujabb adományok: jelesül báró Simonyi 
Lajos adott 200 frtot; gróf Wenkheim Frigyes 50 frtot; 
Lajos Ferencz egyháztag 100 frtot; vadászi Borbély Mózes 
25 frtot; vadászi Bondár Sándor 18 frtot: vadászi Vékás 
Sándorné 5 frtot; nagyzerindi hét egyháztag 7 frtot; Fried 
Dániel regálebérlő izrael. 7 frt 50 krt., főhercegi oláh 
summár ímre Flóra 5 frtot; uradalmi sum. Buki András 
5 frtot; özv. Balogh Juliánná cseléd 3 frtot; nővére 
özv. Balogh Zsuzsánna vadászi 1 frtot; Kis Imre sarkadi 
ember 1 frtot. Az egyháztagoktól újra befolyt 1254 frt; 
egy vadászi bálból befolyt 18 frt 33 kr. Szép kis temp-
lomunkat felépítette Puskás Albert nagyszalontai építész 
5000 frt készpénzfizetés mellett,, a régi templomunkat s 
tornyunkat is átadtuk neki 1200 forintban; de vállalatába 
megbukván, ráfizetett az egyház 300 frtot; ezenkívül 
két régi harangjait becserélvén 196 frtért Walser Ferencz 
budapesti harangöntőnél, két uj, divatos, összhangzatu haran-
got öntetett 358 frtért, a 196 frton kivül. Mindezen jói-
tevőink iránt legforróbb hálánk s köszönetünk nyilvánítása 
mellett kívánjuk, vegyék el Istentől méltó jutalmukat! 
Szöcs Imre, ref. lelkész. 

P á l y á z a t . 
A hevesnagykunsági ev. ref. egyházmegyébe kebe-

lezett nagykunmadarasi egyház halálozás által megürült 
egyik lelkészi állomására. 

Évi jövedelem díjlevél szerint 941 frt 50 kr. 
1. Száznyolevankilencz frt az egyház pénztárából. 
2. Ötvennyolc köböl buza az egyház magtárából. 
3. Ötvenhárom köböl árpa ugyanonnan. 
4. Négy öl kemény tűzifa. 
5. Hat hold szántóföld, melynek adóját az egyház 

fizeti. 
6. Stóla. 
Megjegyeztetik, hogy e javadalomnak felét a stolárék 

kivételével a kegyeleti év leteltéig, azaz 1894. május 1-éig, 
illetve a földnek 1894. szept. 29-ig, az elhalt lelkész özve-
gye fogja élvezni. 

Ezen egyház az egyházmegye 18—1883. sz. végzése 
által másodosztályba van sorozva. 

A megválasztandó lelkész köteles lelkészi hivatalát 
1893. május 1-én elfoglalni s a hevesnagykunsági papi 
gyámintézetbe belépni. 

A felszerelt pályázati kérvények folyó évi március 
15-éig Dorogi Lajos esperes úrhoz, Kisújszállásra kül-
dendők. 

Debreczen, 1893. február 23-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 

17/1893. s z . P á l y á z a t . 

A már marosszigeti államilag segélyezett ev. ref. 
lyceumban, mint főgimnáziumban, egy természetrajzi és 
földrajzi tanszék betöltendő. A tanárnak kötelessége a 
természetrajzot és földrajzot, mint főtantárgyakat hetenként 
20 órán, esetleg valamely kisebb más, de rokontárgyat, 
(pl. történelem) tanítani, s tagjává lenni a tiszántúli ev. 
ref. egyházkerületi tanári nyugdíjintézetnek. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR K( 

Évi fizetése 1100 frt 200 frt lakbérrel. A kinevezés 
joga a lyceumi pártfogóság felterjesztésére a nagyméltó-
ságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urat illeti. 

Az állomást elnyerni óhajtók, a kik a nagyméltó-
ságú közoktatási kormánynyal kötött szerződésnél fogva 
csak ev. ref. hitvallásuak lehetnek, kérvényüket, és végzett 
tanulmányaikról, képesítésükről és eddigi alkalmazásukról 
szóló bizonyítványaikat folyó évi március hó 20. napjáig 
a lvceum felügyelő gondnokságához Már mar ós-Szigetre 
küldjék. 

M.-Szigeten, 1893. évi február 21-én. 
Szőllosy Antal, 

lyceumi felügyelő gondnok. 

293/93. sz. P á l y á z a t . 

Az alsózempléni egyházmegyébe kebelezett hernád-
kaki ev. ref. egyház lelkészi állomására, melynek évi 
jövedelme: készpénz, szántóföld, rét, legelő, termények, 
tűzifa, szolgálmányok és stolárékban 601 forint 65 krajcár, 
s igy a IV. osztályba tartozik. 

Pályázati kérvények folyó évi március 15-ik napjáig 
nagytiszteletü Kopré Ferencz esperes úrhoz Tiszei-Luczra 
küldendők be. 

Miskolcz, 1893. február 23-án. 
Kun Bertalan, 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 

P á l y á z a t . 
A VI. sz. kir. városi ág. hitv. evang. esperességbe 

kebelezett, Szepesmegye területén fekvő, rokuszi ág. hitv. 
evang. egyház megnyervén az anvásítás jogát, lelkészi 
állomásának betöltésére pályázatot hirdet. 

Kötelességeit: a rendes lelkészi teendőkön kivül a 
vallástanítás a III. és IV. elemi osztályban és az V. és VI. 
elemi osztály önálló oktatása., és pedig német nyelven. 

Évi javadalmazás: készpénzben 700 forint, három 
hold szántóföld jövedelme 48 forint, egy rét jövedelme 
40 forint, legelő, melynek bérértéke 18 forint, 10 öl tűzifa 
a paplakba szállítva 6 frtjával 60 forint, paplakás, gyü-
mölcs- és zöldséges kerttel, mely kertnek évi jövedelme 
legalább is 80 forint, s végre a stóla körülbelül 70 forint. 
Összesen: 1016 frt o. ért. 

A pályázóknak a német és magyar nyelvet tökéle-
tesen kell birni, tartoznak szent beszéddel az egyháznak 
f. é. ápril 9-ig valamely vasárnapon magukat bemutatni, 
utazási költségek megtérítése nélkül, és végre pályázók 
kérvényeiket 1S9S. évi ápril 1-jéig az alólirot falchoz be-
küldeni. 

Kelt Késmárk, 1893. évi január 14-én. 
Linberger István, Kéler Pál, 

ág. hitv. evang. lelkész Késmárkon egyházfelügyelő, 
és a rokuszi leányegyházban. 3—3 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesz tőség : 
IX. kerület, Pipa-utca US. szám, hová a kéziratok 

cimzendöli . 
Kiiultf-hivatni : 

llovni/ánszki/ Vilctor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), l iová az elöfiz. és hi rdet , d í jak intézeiidök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtököd. 

Előfizetési ára : 
Félévr«: 4 frt 30 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

A magyar klérus törekvései. 

Nekünk békére és munkára van szükségünk. 
Nekünk nem a gyűlöletre, hanem a szeretet 
evangéliumára van szükségünk. Ennek hirdetésére 
hivjuk fel a katholikus papságot. Ezt követeli a 
magyar állam konszolidációjának, megerősödésé-
nek érdeke; de ezt követeli a Magyarországban 
lévő összes vallásfelekezetnek az érdeke is. 

Ne tolják előtérbe a katholicizmusnak egyedüli 
idvezítő voltát, Ez a tan nem egyeztethető össze 
sem az egyenlőség, sem a testvériség eszméjével. 
Gondolják meg. hogy minden uralkodó vallás 
valaha szintén eretnekségnek tartatott! Every 
established religion was once a heresy, monda 
Buckle, a ki pedig jól ismerte a vallások fejlődés-
történelmét. 

Ez a történelem azt is mutatja, hogy vala-
mennyi felekezet a fenség és szentség hirében 
állott, a mig el volt nyomva; de azt azonnal 
elveszíté, mihelyt uralomra jutott! 

Tegyünk külömbséget a keresztyénség lényege 
és annak külső szervezete között. Amaz az Isten 
kinyilatkoztatása, mely előtt meghajlunk; emez 
az emberek találmánya, s épen azért az emberek 
kritikájának is tárgya. 

A római pápa nem a keresztyénség feje, 
mert az egyedül csak a Krisztus lehet; de feje a 
külső szervezetnek, a katholikus hierarchiának, 
mely épen nem isteni eredetű. 

Épen azért végzetes veszedelemnek tartjuk, 
ha a katholikus papság a külső szervezetet a 
lényeggel összetévesztvén, Rómából irányoztatja 
magát oly kérdésekben, melyek egyedül Magyar-
ország fejlődését illetik. 

Annak a kérdésnek eldöntésére, hogy a magyar 
nemzet minő egyházpolitikát kövessen, nem Róma 
az illetékes fórum, hanem a magyar parlament, 
mely a nemzet közvéleményének hű kinyomata. 

És mit kiván ez a nemzet az alkotmány 
visszaállítása óta? 

Azt, hogy az 1848-ban törvényileg kimondott 
nagy eszmék életbelépjenek ; hogy vallás tekinteté-
ben ne legyen külömbség felekezet és felekezet 
között; hogy az egyenlőség és viszonosság minden 
téren érvényre emeltessék; hogy a katholikus 
egyház a megváltozott viszonyokhoz képest szer-
veztessék és az úgynevezett katholikus autonomia 
az alkotmányos felfogás igényei szerint megalkot-
tassék. 

Hogy miként fogja ezt tenni az egyház, 
ahhoz az államnak, ha különben az ő érdekei 
nem érintetnek általa, semmi köze. 

Ebből azonban az következik, hogy az egy-
ház se akadályozza az államot abban, hogy saját 
viszonyát valamennyi más felekezeteihez az alkot-
mány alapelvét képező eszmék szerint rendezze. 

Nem akadályozhatja meg abban, hogy például 
a zsidó felekezet is törvényesen bevett vallásnak 
jelentessék ki, mert ezzel a saját érdeke nem 
csorbul. 

Nem akadályozhatja meg abban, hogy a 
házassági jog, mely kiválóan világi természetű, 
az ország összes lakosságára nézve egységes 
alapokon szerveztessék, mert ezzel sincs sértve 
a vallási érdek. 

Nem akadályozhatja meg abban sem, hogy 
polgárainak nyugalmáért behozza az úgynevezett 
polgári házasságot, mely már tényleg több ország-
ban, a vallásnak sérelme nélkül behozatott, még 
pedig a római pápáknak beleegyezésével! (VII. 
Pius.) 

De nem akadályozhatja meg végre abban 
sem, hogy az egyenlővé lett vallások szabad gya-
korlatát biztosítsa és megoltalmazza. 

Fájdalom, a katholikus klérus ezt a viszo-
nosságot nem ismeri el. Középkori előjogokra és 
dogmákra hivatkozik. Háborút üzen annak a 
kormánynak, mely ezeket a valláspolitikai kérdé-
seket megoldani akarja, a katholikus vallás sérelme 
nélkül. Mielőtt látná az illető törvényjavaslatokat, 
mielőtt tudná, mily szellemben lesznek azok szer-



kesztve: kezébe veszi a római pápának dekré-
tumát és a szószékre siet, hogy onnét a nép 
szenvedélyét Felköltse és az illető javaslatok ke-
resztülvitelét megakadályozza. 

Vájjon okos és hazafias cselekedet-e ez? 
Bizonyára nem Sőt ellenkezőleg ez a leg-

veszélyesebb játék, mely könnyen maga után 
vonhatja az ország romlását. Mert könnyű a nép 
vallásos nyugalmát megzavarni, könnyű a szen-
vedélyt fölébreszteni, de ki fogja azt és mikor 
fogja lecsillapítani! 

Régi közmondás: hogy a ki szelet vet, vihart 
arat! Isten óvja meg hazánkat azoktól a viharok-
tól, melyek hasonló szélvetéstől oly sokszor va-
donná változtatták termő rónáinkat! 

Ezeknek felidézése bűn, melyért az illetők 
felelni fognak az Istennek ítélőszéke előtt. 

Már előre láthatjuk a bekövetkezendő ese-
ményeknek árnyékát. Az aknamunka folyik lent 
a nép alsó rétegei között; szemben állanak az 
ellenfelek : a nemzet intelligenciája és a katho-
likus klérus! a liberalizmus és az ultramontá-
nizmus! 

Melyik lesz az erősebb? Ki tudná azt előre 
megmondani ? 

Annyi bizonyos, hogy Magyarország tekin-
télyének, a nemzet szabad fejlődésének, egységé-
nek, önállóságának és szabadságának érdekei van-
nak a kockán. Ezeket csak a szabadelvű zászló 
alatt, az 1848 iki törvények alapján lehet bizto-
sítani. Ebben egyetért az ország minden politikai 
pártja. 

Emeljük fel tehát ezt a zászlót magasan; har-
sogjuk a nemzet fülébe hangosan : Vigyázz! 
Középkori kiváltságos »papi rend« támad a mo-
dern haladás ellen! Nemzeti egységünk és erőnk 
megrontására az osztályérdek és kiváltság tanait 
hirdeti. Nemzeti önállóságunk és függetlenségünk 
rovására a Vatikán fejedelme akar irányt szabni 
törvényhozásod területének. Fel akarja idézni a 
felekezeti háborúk átkának régen alvó tüzét, és 
ezzel megakasztani a szabadelvű irányban .való 
haladást. Szedd össze bölcseségedet, tartsd meg 
higgadtságodat, őrizd meg józanságodat minden 
papi izgatás ellenében. Tiszteld a kor szellemét 
megértett szép multadat, használd fel a jelent és 
biztosítsd magadnak a jövőt! E zászlónak nem 
szabad legyőzetnie! * 

Historikus. 

* Részlet »A magyar klérus törekvései a múltban és jelen-
ben* cimű egyházpolitikai röpiratból, melyet jövő alkalommal egész 
eszmemenetében bemutatunk olvasóinknak. Szerk. 

Házasság és családi élet. 
Felolvastatott Budapesten a február 8-iki vallásos estélyen. 

II. 

Mindnyájan tudjuk, hogy házasságnak nem 
csak a földi életre s annak változó sorsára, 
örömeire és bánatára, hanem van az örökkévaló-
ságra is kiterjedő mozzanata is — s ez a családi 
életben rejlő vallásos mozzanat. 

A házasság, bár egyházunk tanai szerint nem 
szentség a sakramentom szó értelmében, de Isten-
től magától, a teremtéskor szerzett s a Krisztus 
egyházától is megáldott vallásos intézmény. A mi 
Istentől szereztetett, az egész teremtett világ, az 
mind jó s bizonyos értelemben szent; csak a mi 
Isten akarata ellen történik s lázadás ellene, a 
bűn : az kárhozatos. Az egy férfi és egy nő között 
létre hozott kapcsolatot, s csak ezt nevezzük 
házasságnak, Isten rendelte első szüleinknek, a. még 
el nem vesztett paradicsomban; azért visszanyert 
paradicsomnak kell lenni a keresztyén házasság-
nak. Eszményi felfogása szerint a házasság, mely 
Istentől szereztetett, felbonthatatlan is volna; de 
mindig kivételes és végső esetekben, ha szeren-
csétlen választás, vagy később kifejlődött ellen-
szenv, összeférhetetlenség, vagy engesztelhetetlen 
gyűlölség (mind az ember hibája, vagy bűne!) 
megrontja, a mit Isten jónak és tökéletesnek 
szerzett, ha e miatt a házasság célja, a férfi és nő 
egyessége, el nem éretett, vagy el nem érhető: 
az egyház megengedi a házasság felbontását s uj 
szerencsésebb házasságra lépést. Szomorú kény-
szerűség az elvesztett boldogság árán keresni uj, 
bizonytalan boldogságot . . . 

De rendes körülmények közt, a házasság 
jelentősége, két test és lélek egyesülésében s az 
ebből származó gyermekekben van! 

Isten képére teremtett embernek, a halhatat-
lanságra hivatott lénynek adni életet : annyi, mint 
részt venni a teremtés legdicsőbb munkájában, 
részese lenni Istennek magának a teremtésben. 
Ezt a kegyelmet adta Isten a szülőknek, és pedig 
tisztán, bűn és vád nélkül a házasságban. De 
ezzel a kegyelemmel jár a nagy felelőség: a hal-
hatatlanságra teremtett lénynek az örökkévaló-
ságra való nevelése. 

A gyermekek erkölcsös és vallásos nevelése, 
párosítva a testi és értelmi fejlesztéssel: ebben 
áll a házasság és család legfőbb feladata, tulajdon-
képeni jelentősége. 

Mint egészséges tiszta levegőben, napsütötte 
verőfényen növekedik s tenyész a plánta, ugy a 
családi élet tiszta légkörében, a szeretet nap-
fényének tenyésztő sugáraiban fejlődnek igazán 
jól és szépen a gyermekek. Nem a káté meg-
tanulásában, nem a hitcikkek magyarázatában, 



nem a vallásos gyakorlatok teljesítésében áll a 
gyermekek vallásos nevelése, hanem abban a tiszta 
és egészséges vallásos légkörben, melylyel őket — 
tőlök talán észrevétlenül — körülveszszük. Le-
gyünk magunk vallásosak, adjunk nekik jó példát 
erkölcseinkkel, szeretetünkkel, magunkviseletével, 
Istenben való bizodalmunkkal, akaratán való meg-
nyugvásunkkal, sorsunkkal való megelégedésünk-
kel, erős és buzgó hitünkkel a vallásos — de 
igazi benső vallásos — életre: s vallásosak lesz-
nek gyermekeink is. Jobb örökséget, drágább 
kincset adunk nekik ezzel, minlha őseinktől örökölt 
vagy saját munkánk által szerzett vagyonunkat 
gyarapítva hagvnók reájok. Egy tiszteletre méltó 
ember és családapa mondotta egyszer nekem: 
öt fiam van s azon vagyok, hogy apám vagyonát 
megötszörözzem, hogy mindenik fiamnak annyit 
hagyhassak, a mennyit én örököltem az apámtól. 
S a nehéz vagyonszerzésben, hogy ezt elérhesse, 
nagy vállalatokat kockáztatott, vagyona jobb 
része utánok ment, s gyermekei — gazdagoknak 
nevelve és nagy igényekhez szokva, a nagy névvel 
vagyontalanul maradtak. A másiknak négy fia 
volt; ő is meg akarta négyszerezni vagyonát ugyan-
abból a célból. De a négy fia közül kettő még 
előtte elhalt; ő pedig feleségével rossz házasság-
ban élt s elváltak; megmaradt két fia kétszeres 
vagyont kapott ugyan, de egy szerencsétlen, viszá-
lyos házasság szomorú emlékeit is örökölte . . . 
Vájjon mit nyertek e gondos számító apák. gaz-
dálkodó szorgalmukkal? Nem jobb lett volna-e 
gyermekeiknek, ha apjok ősi vagyonának csak 
ötödét, vagy negyedét öröklik, de a magok erején 
való munkálkodást s egy boldog családi élet 
nyájas emlékét ráadásul?! 

A munkára a gazdagoknak is szükségök van, 
de a szegényeknek kétszeresen. A gazdagoknak, 
hogy elvonja őket a henye semmit-tevés és üres 
hivalkodás bűnre csábító alkalmaitól s a foglal-
koztatás által fejleszszék tehetségeiket minden irány-
ban és megkedveltetvén velők a munkát, érez-
tesse velők annak becsét, hogy azt a szegényekben 
annál jobban becsülni megtanulják. A szegé-
nyeknek pedig magok és családjuk fentartásáért, 
hogy ha egyszerűen s igénytelenül kell is élniök. 
legalább nyomort ne lássanak, gyermekeiket éhezni, 
fázni, rongyoskodni ne lássák, a mi a szülőknek 
szivet facsaróbb látvány, mint saját nélkülözésük 
érzete. 

A gyermekek nevelésének gondját és mun-
káját a szülők, természeti hivatásukhoz képest, 
egyenlően kell hogy magok közt megoszszák, az 
apa ugy, mint az anya kiveszi abból a maga 
részét. A csecsemőben az apának csak gyönyörű-
sége van, minden gond az anyáé. Mini ő szülte 
fájdalommal, ugy övé minden fáradság is az első 

időszakban. Az apa örömmel veszi ölébe, gyö-
nyörködik kis kezeiben, pici ajka nyílásában, 
örömmel ringatja ölében, hordozza karjaiban; de 
az anya táplálja, altatja el, teszi tisztába, ő 
virrasztja éjjel, hányszor álmatlan éjeken! S meg 
azután is soká az anya a gyermek tulajdonképeni 
nevelője; mig az első szót gyügyögi, mig az első 
tántorgó lépést megteszi, csak az anya gondjai 
alalt van; ő tanítja az első imádságra, a jó Isten-
nek, a Jézusnak nevére — nem az imádság 
szavaira, hanem hogy a vallásos érzés (még nem 
vallásos fogalmak) első csiráit gyönge szivébe 
elültesse, megfogantassa; sokszor még az olvasás 
és irás első elemeire: a betűk ismeretére is 
az anya a gyermek tanítója. Csak ha a kisded 
növekedik, értelme nyilik, fejleni kezd: akkor veszi 
át szerepét az apa; tanítja megfigyelni, különböz-
tetni, gondolkozni, következtetni. Majd ha a gyer-
mek iskolába megy, az apa akkor sem veheti le 
gondját róla. Ne mondja: hál' Istennek, nincs 
több gondom rá, végezzen vele a tanító! Bármily 
jó az iskola: annak hatását a családnak kell 
ellenőrizni s kiegészíteni. A gyermek az iskolában 
sok rosszat is tanulhat (nem a tanítótól, hanem 
más gyermekektől, valamint otthon is, a cselédek-
től), ezt a családnak kell ellensúlyozni, helyre-
hozni. Tanulmányait is az apa kell, hogy figye-
lemmel kisérje, kiegészítse; szorgalmát buzdítsa, 
tanulási kedvét serkentse, fokozza, táplálja; vele 
tanul, bármennyi dolga, gondja van magának is, 
kell időt szakítania, hogy gyermekeivel foglal-
kozzék. 

Ha a gyermekek kikerültek az iskolából — 
az élet iskolájára kell őket előkészíteni; s előáll 
a fiukra nézve a pályaválasztás, a leányokra a 
női hivatás nagy válsága. Bölcs apa már ser-
dülő korában felismerte fia tehetségét, hajlamát 
valamely pályára — támogatja benne a tehetséget, 
fejleszti a hajlamot, de irányozza is, befoly a fiu 
elhatározására, a nélkül, hogy azt bármikép is 
erőszakolná; mert nincs szerencsétlenebb — mint 
a ki erőltetve és saját kedve, hajlama nélkül 
választ pályát; a legszebb, legmagasztosb élet-
pálya is gyűlöltté válik, ha ráerőltették s elveszti 
becsét a kényszerzubbony, melyben senki sem 
mozoghat szabadon és jókedvvel, minden hivatás 
és életpálya lehet kedves és sikeres, ha az illető 
szereti azt; nyűg, unalom, elkedvetlenedés és 
sikertelen vergődés, kedv és szeretet nélkül bár-
melyik. 

A leány (egyes kivételeken kivül, midőn 
tanítónői, posta- vagy távírói, vagy kereskedelmi 
szolgálatba áll) rendesen nincs a pályaválasztás 
válutján: az ő hivatása nő és anya lenni. De ez 
nem kisebb válság az ő életében — mint a pálya-
választás az ifjúéban. A leányt a házasságra — 



érdek vagy szerelem hajtja, vagy csak az, hogy 
pártában ne maradjon. S ez elhatározásban az 
anya áll őrt mellette, irányozza hajlamát, férj-
választásában tanácsadója. Mint a fiu esetében, 
itt sincs helye a kényszerítésnek, szerelem és 
hajlam nem kényszeríthetők; de van az óva 
intésnek a leány helytelen választása, szenvedély-
telen elvakultsága esetében. Hogy leányukat, érdek-
ből, hajlam ellenében valakihez erőltessék — arra 
a szülőknek nincs joguk; arra lehet, hogy eltiltsák 
attól, kit elvakultan szeretni vél, de a ki hozzá 
méltatlan lenne, a kivel élete boldogtalan volna. 
Itt sem erőszakkal, csak bölcs tanácscsal, meg-
győzéssel. S erre első sorban az anya van hivatva, 
ki leánya szivét, kedélyét, vallásos nevelése által 
különben is kezében tartja. 

Még egy esélyét a házas életnek kell föl-
említenem ; az egyik házasfél — az apa vagy az 
anya halálát. Nem tudom melyik a szomorúbb 
a kettő közül? a kereső, a családfentartó apáé, 
vagy a nevelő, a gyöngéden ápoló s vezető 
anyáé-e ? Melyik a házas élet, a család éltető, 
melegítő napja? melyik a virrasztó, nyájas hold-
világ annak egén? Bizonynyal rettenetes, neveletlen, 
ellátatlan, az életbe még ki nem bocsátott gyer-
mekeknek elveszteni egy gondos, munkás, bölcs 
apát! de oh tán még szomorúbb megfosztatniok 
a szerető gyöngéd anyától, annak idegen által 
soha sem pótolható gondjaitól! — S ah. ha be-
nézhetnénk egy sok gyermekkel özvegyen maradt 
házastárs szivébe! Ha meg tudnók ítélni az özve-
gyen maradt apa keservét, tehetetlenségét apró —, 
még az anyára szoruló kisdedei körében! S ha 
meg tudnók világítani az apátlan árvák körében 
magára maradt anya sorsát, kivált ha a kereső 
apa kidőltével még az anyagi gondok s család-
fentartás nyomasztó súlya is ránehezedik. Oh 
felséges, de nehéz hivatás! De oly égi öröm, ha 
annak, szive kétszerezett szerelmével, Istenben 
való bizodalmával mégis meg tud felelni! 

De fejezzük be s vonjuk össze elmélkedésünk 
főbb eredményeit. 

Mint a költő mondja: 

»Munkásság az élet sója, 
Tespedéstől mely megóvja« — 

vallásosság az élet világossága, fénye; és a sze-
retet az életnek, a családnak, a háznak mele-
gítő tűzhelye. A szeretet, melyről annyit beszél-
tünk, de soha sem beszélhetünk eleget! a melyet 
oly édesen érzünk, de soha sem érezhetünk eléggé! 

Ez a három jelszó: munka, vallás, szeretet: 
a házasság és család jelszavai, éltetői, boldogítói; 
de e három közül egyiknek sem szabad hiányozni, 
hogy a családi élet teljes legyen s elérje célját 
— a földi és a mennyei boldogságot. 

S itt ennél a magasztos eszménynél állapod-
junk meg ma. Időm eljárt — azért itt megállok 
és szünetet tartok, hogy elkészítsem magamat 
s t. hallgatóimat, egy nagyobb látkör áttekintésére, 
a szélesebb értelemben vett család, a nagy ember-
család szemléletére, melyet — ha az Ur akarándja 
és élünk — egy következő alkalommal fogunk 
vizsgálni. 

Budapest, 1893. február 8. 
Szász Károly. 

ISKOLAÜGY. 
Közép- és főiskolai tanügyünk a zsinaton 

és zsinat után. 
V. 

Van még tanügyi törvényünknek, ha konventünk 
azt szerencsésen megtestesíti, egy nagyon üdvösnek Ígér-
kező, részben ujabb alkotása: értem azt a részt, a mely 
a konventről, mint közoktatási hatóságról szól. A konvent-
nek, mint zsinatunk időközi helyettesítőjének, van fentartva 
természetesen, hogy egyházunk alsóbb és felsőbb iskoláinak 
szellemi és anyagi ügyeire felügyeljen; hogy gondoskodjék 
arról, hogy a zsinati törvény összes ide vágó rendelkezései 
tanintézeteinkben végrehajtatván, tanügyünk fejlődése össz-
hangzatosan eszközöltessék. Amennyire nemes feladat, 
annyira szükséges hivatás is ez. Csak aztán lüktető élet 
hassa át munkálkodását! Helyes, ha a konvent az alsóbb 
fokú hatóságoktól statisztikai és másnemű kimutatásokat 
követel; nagyon jól teszi, ha szigorúan ellenőrzi, mert 
itt-ott még mindig szükség lehet rá, hogy iskoláink összes 
vagyona, alapítványai biztosan gyümölcsözzenek, jövedelmei 
rendeltetési céljaikra fordíttassanak; sőt azok kezelését, az 
egész gazdálkodást ha koronként megvizsgáltatja. Mindez 
nagyon szükséges, de magában nem elég; sokkal fontosabb, 
messzekihatóbb a beható szellemi felügyelet. 

És a zsinat valóban minderről nem is felejtkezett 
meg. Elhatározta nevezetesen, hogy a konventnek tan-
ügyünk könnyebb kezelése végett közegeül alárendeli az 
egyetemes tanügyi bizottságot, a melyet a konvent részint 
saját tagjaiból, részint más szakférfiakból maga alkot 
meg. A joggal tehát nagy helyesen felelősséget is ruház 
rá. Ez az egyetemes tanügyi bizottság eddig is megvolt 
és tagjait talán kívülről is hivta meg. Nem is az volt egye-
düli baja, hogy mint szervezet nem levén alkotmányunkba 
beillesztve, tervszerű és munkás életet nem folytathatott: 
hanem inkább az, hogy működött találomra, s ezért műkö-
désének áldásai, legalább a mi falunk határáig édes kevéssé 
hatottak el. Most az egyetemes tanügyi bizottságnak tör-
vényen alapuló szervezete van: tehát élő, munkás szer-
vezetté kell a hivatott hatóságnak lennie. Nem azon fordul 
meg szerintem a dolog, hogy tagjait a konvent saját 
körén belül, vagy kívülről választja meg, hanem azon, 
hogy az egyéneket válogassa meg igazán arra termett 
emberekből. A mely testületnek kezeibe egyik legféltettebb 
kincsünket: egyetemes tanügyünk jövőjét teszszük le, ne 
legyen annak a testületnek tagsága külső cim, névleges 
megtiszteltetés, hanem a testület alakíttassék meg alaposan 
szakértő, munkabíró és ügyszerető férfiak testületévé. De 
különösen az elnökválasztás legyen körültekintő. Olyan 



férfiút emeljen oda t. i. a közbizalom, a ki necsak értse 
hivatását, hanem benső szeretettel is csüggjön azon; a 
ki necsak otthon legyen a rábízott mezőn, hanem a kellő 
idővel is rendelkezzék terhes hivatása teendőinek végzésére. 
Különben lesz holt testület, a mely hivatalos testületeink 
számát szaporítja, járni fog meddő kiadással a megfelelő 
áldás nélkül. 

Nem ok nélkül fektettem fentebb sulvt az egyetemes 
tanügyi bizottság tagjainál az ügyszeretetre és rátermett-
ségre, mert az előbb vázolt teendők mellett reá egyházunk 
és felekezeti tanügyünk életében egy uj. legalább eddig 
még teljesen keresztül nem vitt feladat teljesítése vár; 
oly feladaté, a mely, ha azt megfelelően foganatosítjuk: 
zsinatunknak egyik legnemesebb alkotása és messze kiható, 
üdvös intézkedése leend. Értem szavaim alatt azt, hogy 
a konvent — gondolom, az egyetemes tanügyi bizottság tagjai 
utján — megbízott szakértői által tanintézeteinket bármikor 
meglátogattathatja és vizsgáltathatja, hogy ez uton még 
közvetlenebb tudomást szerezhessen iskoláinkban az okta-
tás menetéről, a tanintézetek vezetéséről, igazgatásáról, 
anyagi és szellemi állapotáról. Helyes érzék sugalta ez 
intézkedést; de egy sebezhető oldala mégis van. Részem-
ről ugyanis jobban szerettem volna, ha tanintézeteink 
eme meglátogatása és megvizsgálása nem mint lehetőség, 
hanem mint kötelezettség van a törvényben kimondva 
Hisz' konventünk eme joga eddig is kétségtelen volt; kár 
volt, hogy mint kötelességét nem teljesítette. 

A ki tudja, hogy középiskoláink, még ugyanazon 
egyházkerületben is, mint szigetek a nagy Óceánban 
magukra hagyatva, egymással rendszerint nem igen törődve, 
meglehetés laza kapcsolatban élnek; a ki tudja, hogy bár 
közös és föltetlenül kötelező tantervünk, rendtartásunk, 
kormányzati és igazgatási szabályzatunk van: még az 
ugyanazon egyházkerület középiskoláiban is a tanterv az 
oktatás és nevelés, a kormányzás és igazgatás tekinteté-
ben is, mily változatos és tarka képet mutatunk; dolgozik 
kiki többé-kevésbé a maga kezére; a ki tudja, hogy 
középiskoláinkban nem egy helyt az ottani igazgatótanács 
nem mindenkor méltányos, talán szűkkeblű eljárásának 
kitétetve, a tanárok csekély díjazás mellett küzdenek, az 
iskolák fölszereléseikben nyomorognok; a ki tudja, hogy 
még legjobban felszerelt gimnáziumunkban is — e részben 
tudomásom szerint az állami középiskolák sem képeznek 
löltétlen kivételt — minduntalan találkozik orvosolni való, 
a legtöbb helyen emberekben és tárgyakbán mennyi hézag 
vár jóakaratú kitöltésre: felekezeti tanügyünknek minden 
igaz barátja csak örömmel fogja látni, ha legfelsőbb egy-
házi hatóságunknak szakértő megbízottai tanintézeteinket 
alaposan megvizsgálják, a jót buzdítólag kiemelik, a hiányra 
jóakarattal rámutatnak ; buzdítanak, tanácsolnak és bajain-
kat orvosolni segítenek. Csak jöjjön az a szakértő, de 
jóakaratú — másfélére nem is gondolhatunk —vizsgálat; ám 
legyen az erélyes, jóravaló tanintézetnek nincs attól mit 
tartania épen ugy, mint az egészséges szervezetnek, ha 
netalán olykor az ablak egy időre nyitva marad 

Érezték is a felügyelet szükséges voltát némely 
egyházkerületeink. így tudva van, hogy a dunamelléki egyház 
kerület, gondolom, az 1883. XXX. t.-c. hatása alatt, miután 
lankadatlan tevékenységű püspöke egyházkerületének vala-
mennyi középiskoláját sorban részletesen megvizsgálta és 
tapasztalatait annak idején, épen e lapok hasábjain, nyil-
vánosságra is hozta: az egyházkerület három kiváló és 
szakavatott egyéne Balísay Sándor, Filó Lajos és Sziládi 
Áron között hat középiskoláját akként osztotta be, hogy 
mindenik megbízott két-két évi cyklusban két-két gimná-
ziumot alaposan tanulmányozván, hat év leforgása alatt 
valamennyi gimnáziumot kellően megismerjenek. Mert távol 

állok a tűztől, sajnálattal jelzem, hogy nincs biztos tudo-
másom róla: mi és mennyi történt később ez ügy érde-
mében? Egészen biztosat tudok a tiszántúli egyházkerü-
letről. 

Ezen egyházkerületünk még jóval az 1883. XXX. t.-c. 
hozatala előtt, hisz' ennek van, noha több megszűnt, ma 
is 1.0 középiskolája, elevenen érezve gimnáziumaira nézve 
az összevágó felügyelet szükségét, azok egységes vezeté-
sére egy középiskolai felügyelő-tanács szervezését hatá-
rozta el. De a tényleges megalkotás itt is, talán a kellő 
erély, de főleg a pénzügyi okok miatt évről-évre húzódott, 
mig nem az 1884. évi augusztusi közgyűlésén azt végleg 
szervezte, a szorosan gimnáziumi tanügy közvetlen veze-
tését kezeibe adta, elnökének az egyházkerületbeli összes 
gimnáziumoknak évenként legalább egyszeri meglátoga-
tását kötelességévé tette. Kétségtelen, hogy ez intézkedés 
sok üdvös eredményt hozott létre; azonban itt is, mint 
más téren, szegénységünk nem egy súlyos akadályt gör-
dített utunkba. 

Nevezetesen az egyházkerület a felügvelő-tanács 
elnökeit, előbb Kiss Áron esperest, majd lemondása után 
Szeremlei Sámuel hódmezővásárhelyi lelkészt és békés-
bánáti egyházmegyei főjegyzőt, mindkettő a tanügy terén 
kipróbált egyént, kiváló tapintattal és szerencsésen válasz-
totta meg. Ámde ezek saját hivataluk sokágú teendői által 
is le levén kötve, a legjobb akarat mellett sem élhettek ugy, 
a mint ohajtották, odaadóan egy egész embert kívánó 
hivatásuknak. 

Szeremlei Sámuel saját tapasztalatából érezvén a 
felügyelői állásnak mélybe vágó fontosságát, mint annak 
más, talán többszörös hivatal mellett alig elhordozható 
terheit, mielőtt állásáról lemondott volna, a felügvelő-
tanács utján azzal a javaslattal fordult az egyházkerület-
hez, hogy a felügyelő-tanácsot, mint a melynek teendőit 
az egyházkerület közgyűlése könnyen teljesítheti, már 
költségkímélés szempontjából is szüntesse meg; helyébe 
azonban oly felelős felügyelőt állítson megfelelő fizetéssel 
középiskoláink élére, a ki a gimnáziumi tanügy mezején 
necsak hivatás szerint forgolódott, tehát gyakorlatilag is 
képzett szakember legyen, hanem a ki kizáróan hivatá-
sának szentelhesse idejét, testi és lelki összes erejét. E jó 
gondolat az egyházkerületnél elvileg nem is talált ellen-
mondásra, azonban a végleges döntésnek ez időszerint 
pénzügyi akadályok állják útját. Eddig a felügyelő-tanács 
költségeit a gimnáziumi tanulók, fejenként 60 krjával, 
fedezték; nem egész helyesen, mert iskoláink ellenőrzése 
egyházunk egyetemes érdeke, tehát költségének is közös-
nek kellene lennie. Az egyházkerület tavaszi közgyűléséig 
elnök és felügyelő-tanács maradnak a régiben, akkor — 
gondolom — dűlőre fog jutni. 

Mindezt pedig nem másért eresztettem fel ily bő lére, 
hanem célom volt kimutatnom azt, hogy ev. reform, gim-
náziumainknak az állami mellett már továbbra nem ha-
lasztható szükségök van, a mint azt itt és ott érezték, a 
beható és erélyes felügyeletre. Konventünk tehát ne mint 
lehetőséget tartsa fel e jogot, hanem mint kötelezettséget 
tekintse a felügyeletet. Hogy költség nélkül ez nem járja: 
természetes. De hisz' középiskoláinkra szegénységünk mel-
lett is annyit áldozunk, hogy már e részben takarékos-
kodunk valóban drága mulasztás lenne. Erős versenyre 
vagyunk híva; iskoláinknak az államiakkal szemben tisz-
tes helyet kell elfoglalniok; nem alaptalan az az aggoda-
lom, hogy magukra hagyatott tanintézeteink áldozataink 
dacára is a versenyben kemény vereséget szenvedhetnek; 
ettől pedig óvjon a gondviselés! 

Miután cikkem kezdetén azon nézetemnek adtam 
kifejezést, hogy az 1883. t.-c. meghozatala óta, a mikor 



is t. i. az országos törvényhozás a középiskolai oktatást 
tananyagában, tantervében, a tananyag fokozatos beosztá-
sában s az elérendő cél tekintetében csaknem teljesen 
egyöntetűvé lette és azt kezeibe vette, olyan saját arculata 
ev. reform, tanügyi politikáról, a minővel a forradalom 
előtti időkben felekezetünk és egyszersmind nemzetünk 
közművelődését saját utonkon járva szolgáltuk, többé szó 
sem lehet: arról kellene még röviden szólanom: lehet-e 
tehát ez idő szerint önálló ev. ref. tanügyről beszélnünk? 
És ha igen: mily téren és irányban gondolom azt lehető-
nek ? Ennek rövid körvonalozásával akarom ezúttal mon-
dandóimat kiegészíteni és befejezni. 

Váltig hangoztatják, hogy a közoktatás nemzeti fel-
adat ; hogy a valódi nevelés nem tűrheti a felekezetiség 
egyoldalúságát, nem szenvedhetheti nyűgöző korlátait. No, 
ez lehet a messze jövő dogmája; talán szép ez elvben, 
de ma nálunk szinte lehetetlen a kivitelben. A mig ugyanis 
az izraelitán kívül, minden felekezet: római katholikus és 
görög-keleti, ágostai evangélikus és unitárius feladhatatlan 
érdekének találja, hogy saját célja szerint, saját szellemé-
ben neveljen: akkor az ev. reform, egyház, még ha oly 
tiszteletre méltó múltja, ha olyan kibélyegzett hagyományai 
és eredeti jellegzete nem volnának is, szintén nem felejt-
kezhetik meg annyira parancsoló érdekeiről, hogy iskoláit, 
kezdet óta léteiének egyik legbiztosabb támaszát, bármily 
szépen hangzó kiszólásokért kezeiből könnyelműen ki-
bocsássa. A mig nyílt titok, hogy egyik-másik felekezet, 
végre is csak az igazság és testvériség rovására ne menne! 
joga lehet hozzá, egyes tanág tárgyalásánál saját felfogá-
sára hitelvei álláspontjára erős súlyt fektet: a m i józan 
hitelveinkben, egyházunk szabadelvű alkotmányában, intéz-
ményeinkben és egész multunkban szintén elég sok van 
olyan, ami arra kötelez, hogy azokat., másokat nem bántva, 
növendékeink lelkébe beültessük és meggyökereztetni töre-
kedjünk. 

Továbbá, midőn épen napjainkban országra szóló 
bizonyítékát látjuk annak, hogy az a hazafias érzületéről 
annyira kiemelt római katholikus fő- és alsó rendű pap-
ság, nem törődve az állam törvényeivel, nem a hazafiság 
és korszellem követelményeivel, hitelveiben, hatalmában 
és érdekeiben meg sem is támadva, közelebb a polgári 
házasság kérdésében, összehangzó karban ki véknyán, 
ki vastagon a Fax zászlaja alatt ugyancsak zengi harci 
riadóját; ellenben midőn tudjuk, hogy egyházunk leendő 
világi elemei, egykoron felekezeti életünk és alkotmányunk 
oszlopférfiai, egyházunk küzdelmes múltját, demokratikus 
kormányformáját, a gimnáziumi tanpálya bevégzése után 
vagy az életbe kilépve, vagy egyetemre kelve, csak közép-
iskoláinkban ismerhetik meg gyökeresen: egy percig sem 
lehet kételkednünk, hogy felekezeti gimnáziumaink fel-
adása egy lenne a szándékos öngyilkossággal. Végre: a 
midőn tudjuk, és mélyén érezzük, hogy a mi szellemünk 
és ezzel összehangzó tanításunk soha eddig a magyar 
haza érdekeivel ellentétben nem állott, és amennyiben 
számunkra e haza határain kivül nincs hely, annak mind-
végig is hü szolgálatára fog állani: már a hazafiság szent 
érzelme is tanintézeteinknek nemcsak féltékeny feltartására 
ösztönöz, hanem azok lehető tökéletesítésére hathatósan 
buzdít és sarkal. Gondolatom szerint már ezekben nagy-
jában meg van adva a felelet arra, hogy ev. reform, 
középiskolai tanügyünkről korunkban is igen komolyan 
lehet sző. 

Ámde ev. reform, tanintézeteinknek csak lehet és 
lesz létjogosultságuk, ha bennök a protestáns, közelebb 
a tiszta kálvinista szellemet leszünk képesek uralkodóvá 
tenni. Nem ugy értem, hogy ezt szembeszökő erőltetéssel, 
vagy talán a többi testvér keresztyén felekezetek hit-

elveinek intézményeinek rovására, vagy azok tapintatlan 
gáncsolásával cselekedjük. Méltatlan volna ez multunkhoz, 
méltatlan egyházunkhoz, megcsúfolása iskoláink- és a kor 
szellemének Másoknak netaláni példái minket meg nem 
tántoríthatnak. Itt természetesen a legtöbb, ha nem minden, 
mint általában az iskolai életben, a tanárokon, az iskolák 
éltető leikein fordul meg. Ezeknek kell mindenekelőtt a 
benső, a vérben és szívben élő protestáns szellemtől, 
áthatottaknak, érzületükben és tetteikben egyházunk meleg 
szeretetével fölvértezetteknek lenniök. fia lvrikus költő 
csak azt énekelheti igazán, ami érző szivéből fakad: a 
tanár is csak azt óhajtja növendékei zsenge szivébe, a 
minek maga és élete beszélő példája. E nélkül képez-
hetünk alapos tudósokat, de a református egyháznak 
hitben erős, munkás tagokat aligha. 

De a példa mellett élőszóval is kell tanítanunk. 
Tanítsuk meg azért növendékeinket arra,* hogy vallásunk 
az emberiség legnemesebb vívmányának: a lelkiismereti 
szabadságnak és emberi méltóságnak vallása; értessük 
meg, hogy egyházunk alkotmánya valódi szabad alkot-
mány, a mely külhatalomtól függetlenül a saját és a haza 
törvényei értelmében intézi ügyeit. Tanítsuk meg tanít-
ványainkat arra, hogy ez egyház iskolái a felekezeti mellett 
a nemzeti közművelődés világító fáklyája volt kezdete 
óta; értessük meg velők, hogy voltak ennek időről-időre 
hitben rendületlen, áldozatra kész bajnokai, a kik az utó-
dokat követésre kötelezik. Tanítsuk meg felekezetünk ifjú-
ságát arra, hogy ennek az egyháznak múltja bár küzdel-
mes, sőt a gályarabságig üldözött, de épen szenvedések 
fejében dicsőséges; értessük meg vele, hogy ez az egyház 
az államtól nem támogattatva, sőt a reakció komorsötét 
napjaiban önerejéből tartotta fenn magát, fejlesztette, töké-
letesítette időnként intézményeit, jó és balsorsában, mos-
toha helyzetében önzetlenül szolgálta a közös haza bol-
dogságát és virágzását és e részben a jövőben is, ha élni 
akarunk, lankadatlan munkára és áldozatra leszünk köte-
lezve, önerőnkre utalva legelső sorban. Csepegtessük nö-
vendékeink logékony szivébe, hogy ennek az egyháznak 
tagjai közé soroztatni a mennyire emelő, ugyanakkor is 
kötelezően emlékeztető, hogy nagyapáinknak csak akkor 
leszünk méltó utódai, ha azok nyomdokait egyházunk 
munkás szeretetében az utódok hűségével követjük. Ezek-
ben és effélékben látom én ev. reform, gimnáziumainknak 
egyházunk és felekezetünk irányában legszebb és legfon-
tosabb hivatását, fentartásuknak megokolását, tanférfiaink-
nak felekezetünk érdekében magasztos feladatát. 

Azonban ha az egyház mindezeket méltán meg-
várhatja a kebelén ápolt és ereje megfeszítésével fentar-
tott iskoláitól és annak tanáraitól: iskoláival és tanáraival 
szemben viszont az egyháznak is megvannak a maga 
méltányos és kikerülhetetlen kötelezettségei. És ez röviden 
szólva nem több: adja meg az egyház tanintézeteinek 
mindenkor gondos áldozatkészséggel épületben és fölsze-
relésben a kívánt költséget; biztosítsa tanárainak a kép-
zettségükhöz, munkásságuk fontosságához és társadalmi 
helyzetükhöz mért tisztességes megélhetést; adja meg a 
maga kebelében külsőleg is az állásukkal járó tisztessé-
get, elismerést: adja meg a nagy társadalom is a maga 
kebelében az általok képviselt szellemi tőkének megfelelő 
helyet. E tényezők kölcsönös összhangzása a hivatását 
lelkéből szerető tanárnak nem eredményezhet mást, mint 
hogy ugy is mint azon egyház szülötte és tisztviselője, 
buzgó szívvel lélekkel kötelességének élvén, a protestáns 
tanügy és iskola, múltjához híven a jövőben is jelentős 
számot tevő tényező lesz a nemzeti és egyházi közmű-
velődés nemes munkájában. 

Futó Mihály 



A kulturállamok néptanítóinak fizetése. 
A »Tanítók szava« legutóbbi számából. 

Miután a közoktatási miniszter ur a néptanítók fize-
tésének rendezéséről szóló törvényjavaslat bizottsága tár-
gyalása alkalmával kimerítőleg nem foglalkozott a más 
államok tanítóinak fizetéseivel tehát nem végzek -— szerény 
nézetem szerint — fölösleges munkát, ha foglalkozom e 
kiváló fontosságú minimummal. 

Ha végig tekintünk a különböző államok, tartomá-
nyok. kantonok tanítóinak fizetési minimumain, ugy találjuk, 
hogy ez a legtöbb helyen két számhatár között mozog, 
melyeknek egyike a magaslatát, a másik a lehető legki-
sebb alacsonyságát jelöli. Az alsófoku minimumokkal az 
összes vizsgákat le nem tett segéd- és rendes tanítók; a 
középső és felső minimumokkal a vizsgázott tanítók díjaz-
tatnak. Franciaországban öt minimum van. Romániában 
és Rraziliában kétféle minimum található, az egyiket a 
falusi, a másikat a városi tanító kapja. Magyarországon 
szintén két minimum van a 200 és 300 frtos minimum. 
Horvátországban csak egy minimum van. Több országban 
a helyi viszonyoktól vagy a lakosság számától függ a 
minimum magassága. »A hány ház — annyi a szokás 
Ausztria tartományaiban és Északamerikában a nő- és férfi 
tanítók fizetése közt 90%-tól 60°/0-ig is lemenő differen-
ciát találunk. 

Midőn a különböző államokban ily szempontok sze-
rint rendezett minimumokat találunk, szükséges mind az 
alacsony, mind a közép, mind a magas minimumokat 
tekintetbe venni. E nélkül minden hivatkozásunk, indoko-
lásunk, bírálatunk egyoldalúvá válik. A miniszter úrtól ily 
irányú indokolást örömmel vennénk, mert leplezetlenül 
tárná fel a mi elmaradottságunkat más államokkal szem-
ben, mert csak azt a sebet lehet gyógyítani, a melyet az 
orvosok láthatnak. De most térjünk át a nevezetesebb 
államok minimumainak kimutatátására: 

A minimum A maximum 
O r s z á g n e v e o. ért. írtban o. ért. frtban 

1. Egyesült, államok . . . . 8 1 9 - 1 3 6 5 ? 
2. Angolország 900—1800 3200 
3. Franciaország 400—840 ? 
4. Porosz és Würtemberg . . 540 — 1200) 
5 Bajorország 504—1320 2790 
6. Szász királvság 510 — 11001 
7. Románia 432—1080 1728 
8. Brazília 4 0 0 - 7 0 0 
9. Svájc 3 2 0 - 4 5 0 800 

10. Ausztria és tartományaiban 300—800 1065 
11. Horvátország 400 7 2 0 - 9 8 0 
12. Magyarország . . . . . 200—300 lesz 510 

A minimum és maximum határa a következő álla-
mokban csak megközelítőleg mutatható ki: 

Portugáliában 336 frt és 700 frt között váltakozik 
a tanítói fizetés. 

2. Spanyolországban 250 és 800 frt között. 
3. Olaszországban 200 és 480 frt között. 
4. Oroszországban 323 és 404 frt között. 
5. Belgiumban? 
Ausztriában a tanítói fizetések tényleg magasabbak 

jóval, mint nálunk. Csehországban a fizetési minimum 
pedig 600 forint. Poroszországban, mely ország mint első 
ismerte föl a népiskoláknak az állami belterjes fejlődésre 
való nagy hatását, az uj iskolai törvényjavaslat szabad 
lakáson kivül 1000 márka kezdő fizetést állapít meg, 
ugy, hogy az 1600 márkáig, vagyis 600—960 forintig 

emelkedhetik. Baden nagy hercegségben az uj népiskolai 
törvény 1100 márka kezdőfizetést (660 frt) 27 évi műkö-
dés alatt 1800 márkára emelkedőleg (1080 frt) állapít 
meg. A német birodalomban a vidéki tanítók fizetésének 
átlaga 855 márka (512 frt), a városiaké pedig 2250 márka 
(1350 frt). Schaffhausen Kánton törvényjavaslata igy kívánja 
erndezni a tanítók fizetését: A nyolcosztályu elemi isko-
lában a tanítók fizetése 1400 frank (560 forint), 1500 
(600 frt), 1600 (640 frt), 1700 (680 frt), 1800 fr. (720 frt); 
a hétosztályuban 1400 fr. a legkisebb, 1700 fr. a leg-
több ; a hatosztályuban hasonlóképen; az ötosztályuban 
1400 fr. a legkisebb, 1700 fr. a legtöbb; a négyosztályu-
ban 1400 fr. a legkisebb, 1600 frank a legtöbb; a három-
osztályuban 1400 frank a legkisebb, 1600 frank a legtöbb; 
a kétosztályuban 1500 frank a legkisebb, 1600 frank a 
legtöbb; az egyosztálvu, vagyis osztatlan iskolában a 
tanító fizetése 1600 frank. A tanítónők a jelzett fizetések-
nek 4/5-ét kapják. Itt hivatkozom még Verédy Károly, 
budapesti kir. tanfelügyelőnek a Magy. Paed. m. é. 1—2. 
számában közölt adataira is szórói-szóra: »Különben a 
tanítók javadalmazása összefüggésben van a tanítás ered-
ményével. És ha a német tanítók fizetése, különösen az 
intelligens városokban, folyton emelkedésre vall, az annak 
a helyes igazságnak általános méltatására vezethető vissza, 
hogy .jó munkaerő csak jó jövedelmezés mellet biztosít-
ható. E tekintetben nézetem az, hogy a kérelem indokolt, 
mert tanítóságunk erre üdvös munkálkodásával rászolgált. 
És hogy kérelmüket e mellett szerény igényűnek tartom, 
azt csak néhány fizetési skálával akarom igazolni. A 
berlini elemi iskolai tanítók hét fizetési fokozatba vannak 
beosztva ez idő szerint. A fokozat a következő: 1. fokozat 
1600, II. 1900. III. 2200 és 2300. IV. 2500 és 2600. 
V. 2700, VI. 3000, VII 3300 márka. Érdekesebb ennél 
a lipcsei elemi tanítók javadalmazásáról szóló kimutatás. 
Az ideiglenes próbaidőre meghívott okleveles tanítók évi 
fizetése 1350 márka, az elemi iskolai igazgató-tanítók évi 
javadalmazása, alkalmaztatásuk első évében 4500 márka, 
ötödédes pótlék pedig 300 márka. A tanítók javadalmazása 
akként van biztosítva, hogy az a szolgálati évek szerint 
van tagolva és pedig 1—5 évi szolgálat alatt 2100, 
5—10 évig 2400. 10—15 évig 2700, 15—20 évig 3000, 
20—25 évig 3300 és 2 5 - 3 0 évig 3600 márka évi fizetést 
kap minden rendes tanító. És ez a javadalmazási fokozat 
nem is tartozik a legjobbakhoz, mert ennél pl. a frankfurti 
sokkal kedvezőbb«. 

Sőt, hogy egészen közel fekvő példát említsünk, 
a mi Horvátországunkban (mely népoktatásügyét az anya-
országtól függetlenül intézi) a fizetési minimum 400 frt, 
hét izbeni 50 frtos korpótlékkal; tehát 750 frtig emelked-
hetik. Igy szégyeníti meg a kis, de nagy Horvátországért 
rajongó tartomány — az anyaországot, a nagy magyar 
királyságot! Igaz marad tehát, hogy Horvátország az 
európai népek között az utolsó, de Magyarország az ázsiai 
képek között — a kultura terén — az első. 

És ez adatok nem légből kapottak, megegyeznek 
azok a Verédy Károly-féle »Paedagogiai Encyclopedia« 
adataival. A föntebbi kimutatásból minden józan eszű 
ember beláthatja, hogy az államok egész sora már rég 
megelőzte Magyarországot. Bomániában a falusi tanító 
432 frtot, a városi 1080 frtot kap. A törzsfizetés 15%-kai 
öt év után, 30°/0-kal tiz év után, 45%-kai 15 év múlva 
és 60%-kal 20 év alatt emeltetik. Oroszországban, a hol 
a tanítókat vesszőzik és Szibériába küldözgetik, a hol a 
tankötelesek alig 1%-a jár iskolába, ott is magasabb 
fizetést élveznek a tanítók, mint a mi 300 frtunk. Általá-
ban 200—250 rubelt kapnak, a mi 323 frt 80 krnak 
és 404 frt 75 krnak felel meg. 



Az európai államok között Magyarország legkeveseb-
bet költ a népoktatásra. Az a kis lakosságú Belgium is 
költ annyit a népnevelésre, mint Magyarország összesen. 
Spanyolország 2-szer, Olaszország 3-szor, Poroszország 
5-ször, Francziaország 7-szer, Angolország 9-szer annyit 
költ évenként a népoktatásra, mint Magyarország. 

Ime ezekből is látható a szomorú való állapot. 
Szegény — beteg — Magyarországban mindenre bőven 
telik, csak a népoktatásra nem. 

Végül megjegyzem, hogyha Magyarország a müveit 
államok között a néptanítók fizetése tekintetében csak a 
középhelyet akarja elfoglalni, akkor is a segédtanítókat 
faluhelyen 400 frttal, városban 500 frltal, a rendes tanító-
kat faluhelyen 600 frttal és a városban 1000 frttal és 
10%-os ötödéves korpótlékkal kellene dotálni. 

Követeli ezt az ország szomorú helyzete, elmaradott-
sága, és végre a tanítók titkolt nyomora. 

Szabó József. 

T Á R C Z A. 
Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 

Magyar református iskolaügyünk történetét a tár-
gyalás alá vett korszakban kettős irányú küzdelem jel-
lemzi. E küzdelem eredete a XVIII. század felvilágosult-
ságának, közelebbről pedig e felvilágosultság befolyása 
alátt létrejött nevelési iránynak, a filantropok iskolájának 
elveire vezethető vissza. 

A XVIII. század filozófiai eszméi szerint ugyanis 
a nevelés joga és kötelessége nem a hitfelekezeteket, hanem 
kizárólag az államot illeti. Ez elv alapján már Nagy 
Frigyes, a német felvilágosultság hőse, az állami közok-
tatás megvalósításán kezd fáradozni. A bölcselők s Frigyes 
törekvései hazánkban isviszhangra találtak. Mária Terézia, 
a buzgó vallásos és konzervatív uralkodó nem vonakodott 
kimondani, hogy a közoktatás ügye »politicum« és igy 
rendezése az államot illeti. 

A katholikus egyház nyugodtan tehette le iskoláinak 
gondját a katkolikus érdekek szolgálatában álló uralkodó 
kezeibe, de a protestáns egyházra nézve ez elvn,ek alkal-
mazása súlyos csapás leendett. Mivel ezt nem akarta, ki 
kellett törni annak a szellemi fegyverekkel vivott küzde-
lemnek, melyben egyik felől az esedező református egyház 
állott a passiv ellenállás kitartó fegyvereivel, másfelől a 
katholikus államkormány az állami iskolázás megvalósí-
tására célzó rendeleteivel. 

De mig ez irányban az iskolatartás és kormányzás 
joga felett foly a küzdelem az állam kormánya és a 
református egyház közt rendeletek és leiratok, folyamo-
dások és felterjesztések alakjában: az alatt másfelől az 
oktatás belszervezetét illetőleg, református iskoláink köré-
ben is megindul az az eszmeharc, mely humanizmus és 
realizmus jelszavak alatt a mult század 70-es éveitől folv 
egész napjainkig s befejezése még ma is a jövő feladata. 
Épen az az iskolai szervezet, melynek iskoláinkra erő-
szakolása a kormányzat feletti vitát előidézte, ültette át 
hazánkba azon nevelési rendszer elveit, mely realizmus 
név alatt a fennálló humánus nevelés ellen erős táma-
dást intézett s néhány évtized leforgása alatt a magyar 
református iskolák egyoldalú humánus nevelését is jelenté-
kenyen átalakította. Iskoláink kül- és beléletében folyt 
kettős irányú küzdelem szolgálhat, vezéreszméül a felvett 
korszak eseményeinek csoportosításánál s adja tárgya-
lásunkhoz a legtermészetesebb felosztási alapot. 

I. A református iskolák kültörténete. 

A szathmári béke után uralomra jutott katholikus 
főpapság s a katholikus érdekek szolgálatában megerősö-
dött államhatalom, tekintélyének és hatalmának minden 
eszközével tervszerüleg törekedett a protestáns egyház 
megsemmisítésére. Természetes, hogy az aknamunka véghez-
vitelére szövetkezett hatalmak nem rettentek vissza a 
magyar tudományos műveltséget megalapító s folytonosan 
terjesztő, de egyszersmind a protestáns egyház legszilár-
dabb támaszát alkotó alsóbb és felsőbb iskoláknak elnyomá-
sától vagy épen megsemmisítésétől sem. 

Az 1731 -ik év tavaszán megjelent Carolina Reso-
lutio nyilván kifejezetten nem intézkedett ugyan a protes-
tánsok iskolái felől, de midőn első pontjában a protestánsok 
nyilvános vallásgyakorlatát az 1681. XXVI. t.-cikkben 
meghatározott helyekre szorítja, alatta érthetőleg a nem 
artikuláris helyektől az iskolatartás jogát is megtagadta. 
Valóban még ugyanazon év folyamán történt is meg-
állapodás az iskolaügyben követendő eljárásra nézve, elfo-
gadván az Eugén herceg elnöklete alatt tartott miniszteri 
értekezlet a magyar kancelláriának azon javaslatát, mely 
szerint alsóbb iskoláknak, mint a nyilvános vallásgyakor-
lathoz tartozóknak, bezárólag a grammatikáig tartása az 
akatholikusoknak megengedendő mindegyik artikuláris 
helyen: felsőbb iskoláik pedig, ha csak nincs reá királyi 
szabadalmuk és engedélyük, egyszerűen törlendők. Azon 
alkalommal pedig, midőn akatholikusok felsőbb iskolák 
állítására szabadalomért folyamodnak a királyi felséghez, 
különösen arra kell vigyázni, hogy állandó biztos alapjuk 
legyen, melyből bárminemű gyűjtések és a lakosok terhel-
tetése nélkül illendő tartással elláthatják tanítóikat vagy 
tanáraikat. E királyi elhatározás, mely a kancellária későbbi 
ügyirataiban »Idealis Resolutio Garolina« vagy »Normale« 
név alatt említtetik* szolgált zsinórmértékül a protestánsok 
iskolaügyéhen egészen II. József trónralépéséig. 

Ez utasítás betűjéhez szigorúan ragaszkodva, sőt 
nem rit.kán erőszakosan félremagyarázva, nem szűnt meg 
a helytartótanács rendeleteivel s intézkedéseivel a protes-
tánsok iskoláinak megbénításán, sőt elnyomásán fáradozni. 
Beformált egyházunk iránt viseltetett hagyományos rosz 
indulatának világos bizonyságául legyen elég a sok iskolai 
sérelem közül csak annyit, említenünk, hogy a szathmári, 
nagybányai és czeglédi felsőbb iskolák a grammatikáig 
leszoríttattak; a győri és pápai egykor virágzó iskoláink 
pedig azon ürügy alatt, hogy e helyek a török kiűzése 
óta megszűntek véghelyek s igy artikuláris helyek lenni, 
minden tiltakozás és folyamodás ellenére a templommal 
együtt elfoglaltattak. 

Alkalmas jogi alapul kínálkozott a protestáns isko-
lák megsemmisítésére a század azon uralkodó eszméje 
is. melvszerint, az oktatásügy szervezése s az iskolatartás 
joga az államot illeti. Tudjuk, hogy az állami közoktatás 
megvalósítására Mária Terézia 1760-ban tette meg az 
első lépést, midőn kinevezte az udvari tanulmányi bizott-
ságot Migazzi, bécsi érsek és Van Swieten Gellért elnök-
lete alatt. A második lépés ez irányban már a protes-
tánsok sérelmével történt. 1762. január 20-ról ugyanis 
tudtul adja a helytartótanács, hogy a magyarországi felsőbb 
és alsóbb iskolák felügyelőjévé gróf Barkóczy Ferencz 
esztergomi érsek, a protestánsok ismert ellensége nevez-
tetett ki. Nem sokkal utóbb megbízta Mária Terézia az 
érseket, hogy adjon véleményt, miképen kelljen bánni 
ezentúl a magyar protestánsok nevelésügyével. Válaszul 

* L. Molnár Aladár: »A közoktatásügy története Magyar-
országon a XVIII. században*. 2 8 1 . 



adott emlékiratában javasolja az érsek, hogy a protestán-
soknak a grammatikánál felsőbb iskola ne engedtessék 
meg sehol: a protestánsok csak 14 éves korukig tanul-
hassanak saját iskoláikban, azontúl pedig római katholikus 
iskolába menjenek, azonban csak oly helyeken levőkbe, 
hol a protestánsoknak nyilvános vallásgyakorlat meg-
engedve nincs. A leendő protestáns papok képzésére is 
csak egy-egy iskolát tart megengedhetőnek, melyekbe oly 
tanulók vétessenek fel, kik azelőtt katholikus iskolákba 
jártak Igy aztán — reményli — meg fog kevesbedni a 
protestáns papok száma, mert ezek igen veszedelmes 
akadályai az orthodoxa vallásterjesztésének. Ajánlja, hogy 
meg kell határozni azt is, hogy protestáns papokká semmi 
szin alatt nem lehetnek azok, a kik külföldi iskolákban 
tanultak: igy aztán meg fog szűnni a protestáns tanulók 
külföldre járása is* 

Ez előkelő s a trónhoz közelálló férfiú szavai bizo-
nyára vetnek némi világosságot a kormány célzataira is 
a protestánsok iskoláinak ügyében. Ha nem állítjuk is, 
hogy a debreczeni iskola állapotának megvizsgálására 
még ez év folyamán elrendelt investigáló deputáció kikül-
dése egyenesen Barkóczy ajánlatára s az általa kijelölt 
cél érdekében történt; ha megengedjük is, hogy azon 
tudósítások, melyek ezentúl a református iskolák állapo-
táról több izben felkérettek, talán az állami közoktatás 
szervezésén működő bizottság munkálataihoz voltak szük-
ségesek: de az kétségbevonhatlan tény, hogy az állam a 
protestáns iskolák vagyonának lefoglalásától nem idegen-
kedett. Ezt bizonyítja egyebek közt a nagyenyedi kollé-
gium története. 1769-ben ugyanis a királyi fiskus az összes 
enyedi uradalom ellen intéz támadást; meg is idézi ez 
ügyben a kollégium kurátorait s rektorát, de 1770. január 
29-én az erdélyi gubernium a fiskus követelését' végleg 
megsemmisítettnek nyilvánítja. ** 

Marton Sándor. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A magyarországi középiskolák ujabb szervezete történeti meg-
világítással. Irta dr. Klamarik János. (A mű első fele.) Budapest, 

1893. az Eggenberger-féle könyvkereskedés. 640 lap. Ára? 

Klamarik János miniszteri tanácsos e munkája 
egészen uj munka s nem újított kiadása az 1881-ben 
megjelent hasonló tárgyú munkájának. Az 1883-ik évi 
XXX. t.-c. következtében középiskoláink szervezete és 
eljárása oly gyökeres átalakuláson ment keresztül, hogy 
teljesen uj feldolgozása vált szükségessé a megváltozott 
szervezetnek és eljárásnak. Klamarik fent jelzett munkája 
ezt a rég érzett szükséget kívánja kielégíteni. S valóban 
ki is elégíti. Mind feldolgozási módja, mind tartalma által. 

k könyv ugy van szerkesztve, hogy történeti meg-
világítással mutatja be a középiskolákra vonatkozó összes 
institúcióinkat, törvényeinket, szabályainkat és intézke-
déseinket. Még pedig nemcsak az állami iskolákra, hanem 
az egyházi és másfajta iskolákra nézve is. Könyve nem 
pusztán törvény- és rendelet-gyűjtemény, hanem értékes 

* L- Révész Imre : »Adalékok a magyar protestáns iskolák 
autonómiájának történetéhez«. 15. 1. 

** L. P. Szathmáry Károly : »A gyulafehérvár-nagyenyedi 
Bethlen-főtanoda története*. 176. 1.-t. 

magyarázatokkal és becses történeti jegyzetekkel illusztrálja 
középiskoláink szervezetét. Mindenütt közvetlen források-
ból merít, ami a középiskolaügy főadminisztrátorának, 
minisztériumi osztályfőnökének kiválóan módjában áll. S 
ez adja meg könyvének gyakorlati értékét, megbízható-
ságát, s mondhatnám, nélkülözhetlenségét. 

A könyv tartalma teljes. Mindent felölel, amit a 
középiskolák szervezetéről tudni kell. Történeti bevezetés-
sel kezdi. Erre következik a középiskolák történetére vonat-
kozó irodalom ismertetése. Majd az I. R. 1-ször A közép-
iskolákra vonatkozó törvényeink. 2-szor A középiskolák 
alapítása, fentartása és segélyezése. 3-szor A középiskolák 
kormányzata s a felettök való felügyelet. II. R. 1-ször Régi 
tanterveink. 2-szor Mai tanterveink a) az állami közép-
iskoláknál, b) az autonom középiskoláknál. 3-szor A katonai 
alreáliskolák tanterve. 4-szer A tanítás nyelve. 

Történeti bevezetése rövid, tömör, de tanulságos és 
eszméitető. Megjelöli a korszakokat s némileg jellemzi is. 
Napjainkig négy fejlődési fokot különböztet meg a közép-
iskolák történetében. Az egyházi iskoláét Mária Teréziáig, 
midőn az egyház az egyedüli iskolafentartó és fejlesztő. 
Mária Terézia érvényesíteni kezdi azt az elvet, hogy az 
iskola állami ügy s ez a második fokozat. A harmadik 
fokon az iskola a nemzeti nyelv és művelődés eszközévé 
lesz a tanítás nyelvének magyarrá tétele által 1844-ben. 
A negyedik fokozat a kiegyezéssel (1867.) kezdődik s 
tart napjainkig. A korszakok rövid jellemzését tudományos 
értékűvé teszi a számos irányeszme felvetése s az arra 
való rámutatás, hogy iskolaügyünk történetében mily sok 
még a megoldásra váró kérdés. 

A törvényhozás ismertetése szintén a történeti dolgok-
kal kezdődik. Azután az érvényben levő törvényt (1883. évi 
XXX. t.-e.) közli teljes szövegében s a megállapított 
magyarázatot is hozzácsatolja. Közli és kommentálja 
továbbá a görög nyelv fakultatívvá tételéről szóló 1890. évi 
XXX. t.-cikket és az 1790/91. évi XXVI. t.-cikket. mely 
a protestánsok iskolai autonómiáját állapítja meg. 

Az iskolák fentartásáról és segélyezéséről szóló rész 
körülményesen ismerteti az iskolafentartókat és a közép-
iskolák segélyezését, mely utóbbira vonatkozólag egy szer-
ződési mintát is közöl. (A szászvárosi főgimnázium szerző-
dését.) E szakaszban igen fontos az összes gimnáziumoknak 
fentartóik szerint való áttekintése. 

Az iskolák kormányzásával foglalkozó rész közli az 
országos közoktatási tanács szervezetének szabályzatát, a 
tankerületi főigazgatókra vonatkozó utasítást: továbbá az 
erdélyi katholikus .status iskolakormányzási és felügyeleti, 
valamint az autonom egyházak iskolakormányzó és fel-
ügyelő hatáskörét ismerteti; közli az autonom felekezeti 
középiskolák meglátogatására kiküldött miniszteri meg-
bízottak számára kiadott utasítást, s végül hazánknak 
1.2 tankerülelre történt beosztását ismerteti. Mindeniket 
történeti bevezetéssel és számos oly részlettel, melyek itt 
először vannak irodalmilag feldolgozva. 

A tantervekkel foglalkozó II. rész (118—625. lap) 
a munka legnagyobb részét foglalja el. A tantervek köz-

20 



lése által nélkülözhetlen forrásművé vált e könyv. Régi 
tanterveinket az első Ratio Educationistól kezdve nap-
jainkig behatólag ismerteti, nem kritikailag, hanem teljes 
szövegükben. Az 1-ső és 2-ik Ratio, az Entwurf gimná-
ziumai. az Entwurf reáliskolai tanterve, a visszaállított 
H. T. gimnáziumi tanterve, a báró Eötvös által 1868-ban 
kiadott tanterv, az 1871-ik évi Pauler-féle tanterv teljesen 
közöltetnek; közli az autonom felekezeti középiskolák ré-
gebbi tanterveit, nevezetesen a debreczeni Ratio Institutio-
nis-t (1.806), a nagvenvedi Norma Discendi-t, az evan-
gélikusok zavugróczi tantervét. A protestáns tanterveket 
is érdekes történeti bevezetéssel világítja meg. 

A mai tantervek fejezete, a dolog természete szerint 
a legrészletesebb. Az állami gimnáziumi tanterv az ösz-
szes utasításokkal, kibővítve az idevonatkozó, időközön-
ként kiadott miniszteri rendeletekkel, az egész didaktikai 
anyag részletes kifejtésével. Hasonlókép ismerteti a reál-
iskolai tantervet. Közli az összes autonom felekezeti közép-
iskolák tanterveit: a görög-keletiekét, a magyarhoni ág. 
evangélikusok 1884-iki, az erdélyi szászok 1883-iki, a 
reformátusok 1884-iki tanterveit és a kolozsvári unitárius 
főgimnázium tantervét. 

Legvégül a tanítás nyelvére vonatkozó törvények 
ismertetése olvasható, melyet érdekes visszapillantás előz 
meg a középiskolai tanítás nyelvéről a régebb és ujabb 
időben. 

A mű részletes méltatásával nem foglalkozunk, nem 
tartjuk magunkat erre illetékesnek. De készséggel aláírjuk 
a középiskolai tanáregyesület szerkesztőjének Klamarik 
könyvéről irt eme szavait.: »Valóságos kódexe a közép-
iskolai ügynek, nagy gonddal, körültekintéssel, fáradhatatlan 
szorgalommal összegyűjtött anyagokból a dolog természeté-
nek megfelelő, kitűnő terv szerint megalkotva*. Nélkülöz-
hetlen útmutató a középiskolai adminisztrációban, s becses 
forrás- és anyag-gyűjtemény a magyar középiskolaügy 
tudományos feldolgozásához. 

Sz. F. 

BELFÖLD. 

Egyházi élet Debreezenben. 
Egyik napilapunkban, mely antiklerikális irányáról 

ismeretes, érdekes tudósítás jelent meg a debreczeni fele-
kezetközi viszonyokról. A P. H. erre vonatkozó debreczeni 
levele igy szól: 

Dr. Wolafka Nándor makáriai választott püspök, 
kisprépost, nagyváradi kanonok, esperes és debreczeni 
plébános, mikor negyedfél hónappal ezelőtt debreczeni 
földre lépett, az ünnepélyes fogadtatásakor nála tisztelgő 
küldöttségnek, valamint a szószéken a felekezetek közti 
békét, a krisztusi szeretetet, a vallási türelmet hirdette és 
hirdeti. Íme mégis ő maga az, a ki tetteivel megcáfolja 
ezeket a nyelvén hordozott elveket, a ki türelmetlenségé-
vel maga rontja meg a békét és saját kezeivel tépi szét 
azt. a testvéries jó viszonyt, melyben Debreczennek külön-

böző felekezetekhez tartozó lakosai mind ez ideig zavartalan 
nyugalomban, boldogan éltek. 

A debreczeni katkolikus plébánián eddig legfölebb 
csak az elkeresztelések járták, ami felett azonban a refor-
mátus lelkészek a jó békesség kedvéért szemet hunytak. 
Mióta Wolafka ül a prépost-plébánosi székben, a nyáj-
szaporításnak egyéb szabad és tiltott módjai is napirenden 
vannak. A vegyes házasoktól reverzálisokat követel a 
buzgó Wolafka. Szép szó és elkárhozással fenyegetés 
az eszközei. A ki mégis ellenáll a kísértésnek, annak 
ajtót mutat. Nem régen egy katholikus vallású meny-
asszonynak, előkelő, gazdag katholikus vallású atyja tilta-
kozott az ellen, hogy fényes történelmi nevet viselt kál-
vinista veje reverzálist adjon. Nyilt titok az is, hogy a 
»Pax* jelszóval jött v. püspök, szépen csengő Ígéretekkel 
csábítgatja a más vallásuakat az egyedül üdvözítő római 
katholikus egyház kebelébe. Övé Debreezenben a prozelita-
csinálás kezdeményezésének kétes dicsősége. Ellenben ön-
gyilkossá lett hiveit kitagadja az egyházból. így tett mi-
nap egy öngyilkos városi hajdúval, kitől megvonta a 
vallásos szertartást s a katholikus hajdút református szer-
tartás szerint, református temetőbe temették. 

Városunkat a kultúrharc réme fenyegeti. Az uj 
püspök-plébános szokatlanul buzgó papi tevékenysége 
féltékenynyé tette a protestánsokat, a helyett, hogy ez 
utóbbiak vezetőit hasonló éberségre és munkásságra indí-
taná. Talán indokolt is volna az aggodalom ezen finom 
műveltségű, sima, behízelgő modorú katholikus pap miatt, 
ha túlzásba vitt buzgalma, a zajos, látványos külsőségek-
nek a puritán Debreezenben is csábító kultusza, melyet 
ő nálunk még eddig ismeretlen módon ápol, és tagad-
hatatlanul jeles szónoklatai már eddig is olyan meggon-
dolatlan tapintatlansággal nem párosultak volna, a melyek 
csöppet sem tüntetik fel WTolafkát olyan ügyes diplomáta 
színében, a milyennek őt idejövetelekor igen sokan gon-
dolták. 

Csak nem rég szólta el magát ugy a méltóságos 
választott püspök ur egy nyilvánosságra került bizalmas 
beszélgetésnél, hogy maga ellen zúdította a debreczeni 
közönség tekintélyes művelt részét, különösen pedig az 
összes debreczeni zsidóságot, sőt a helybeli sajtót is, mely 
erősen megütközött a szeretet igéit hirdető pap, ilyen 
elfogult és türelmetlen gondolkozásán. A közönség hangu-
latán keveset változtatott aztán a v. püspök ösmeretes 
dementije, melylyel kijelentette, hogy az a beszélgetés 
csak bizalmas volt és nem abban a formában, a hogy 
elmondta, hanem elferdítve közöltetett. A függetlenségi 
párt helybeli lapja, a »Debreczen« pedig olyan vehemens 
módon támadta meg a püspök-plébánost, sőt a pápa 
jubileumán rendezett debreczeni ünnepségek ceremóniáit, 
meg a papi coelibatust — a mivel már aligha használt 
az általa védett ügynek —, hogy Wolafka hír szerint sajtó-
pört készül akasztani a »Debreczen* nyakába. 

Még le sem csillapulhattak az ily módon fölizgult 
debreczeni kedélyek, midőn hire futott a városban, hogy 
a püspök-plébános megtagadta egy lutheránus asszonynak 
a katholikus temetőben nyugvó gyermekei mellé való 
temetését. Ez az egész Debreczent felháborító eset a meg-
halt asszony férjének és 16 éves leányának előadása 
szerint, a kik sirva és méltatlankodva beszélték el nekem, 
igy történt: Gervald János törvényszéki kézbesítőnek — 
tisztes, öreg ősz ember — meghalt a felesége. Az asszony 
ág. ev. hitvallású volt s e vallás szertartásai szerint akarta 
kath. vallású férje eltemettetni a r. kath. temetőben, a hol 
már négy gyermekük pihen. Makucz Ernő kath. káplán 
ezt nem is kifogásolta s ingyenes sírhelyet engedett Ger-
valdnénak. Az özvegy férj azonban gyermekei mellé vagy 



közelében szeretett volna sirt ásatni. A temetőcsősz azt 
mondta, hogy lehet, de öt forint az ára. Gervald a csősz-
nek ki is fizette az öt forintot. Este azzal a leverő hirrel 
ment hozzá a temetőcsősz, hogy a méltóságos püspök, 
a ki délután érkezett haza, nem engedi meg, hogy a 
halottat a kath. temetőbe vigyék. A bánatos térj sietett 
a plébániára. De ott szemébe is megmondta személyesen 
a püspök, hogy non possumus. Gervald rimánkodott. Fel-
hozta, hogy az egész család egy temetőben akar nyugodni; 
hogy már négy gyermeke ott nyugszik, a felesége is oda-
vágyott ; hogy a felesége sirján is kereszt lesz; hogy ha 
meg nem engedi oda temetését a méltóságos ur, ez neki 
örökre fájni fog, ez őt boldogtalanná teszi; hogy ő buzgó 
katholikus, de ha ilyen kegyetlenül megtagadják kérését, 
talán nem is fogja többé ugy szeretni vallását; hogy egy 
leánya, a ki szintén luhteránus, már oda van temetve s 
akkor senki nem akadékoskodott. »Sajnálom, fiam, mondá 
a v. püspök, de nem engedem meg, hogy mást, mint 
katholikust abba a temetőbe temessenek.« És a v. püspök 
szive nem lágyult meg; a szegény apát, a szerető férjet, 
elutasította. Másnap aztán a halottat a czegléd-utcai ref. 
temetőben hantolták el. 

A v. püspök-plébános eljárását nehezen lehet meg-
érteni. Méltán lehetnek kíváncsiak a debreceniek, ha vájjon 
akkor is igy cselekednék-e Wolafka, ha nem egy szegény 
hivatalszolga más vallású féleségének eltemetéséről volna 
szó, hanem egy előkelő, gazdag család halottjáról ? 

Ez a két-három feltűnő eset, amint én a közhan-
gulatot ismerem, magában is elég volt ahhoz, hogy a 
különben is bizalmatlan természetű debreezeni polgárság 
az idegen származású (Debreczenben ezt ugy mondják: 
»jött-ment«) v. püspök-plébánosnak még legjobb akaratú 
törekvéseit és működését is ezután bizalmatlanul fogadja. 
Pedig ő reá, a reprezentálásnál és papi kötelességeknél 
egy még szebb és nehezebb feladat vár: a 200 év óta 
kisértő patronátus kérdésének megoldása, egyetértve a város 
közönségével. Ezt ő maga is célul tűzte ki és csak keve-
sen tudják még Debreczenben, hogy e tekintetben ő is 
ugy gondolkozik, mint elődje : hogy tudniillik ezt az annyi 
viszályt és keserűséget okozott ügyet Debreczenben nem 
a merev kath. felfogás alapján, hanem a két fél közötti 
barátságos egyezség altal lehet és kell elintézni. 

Csak ebből a néhány jelenségből is érthető, hogy 
Debreczenben a reformátusság egyházi öntudatában meg-
támadva érzi magát, kezd ébredezni és ellenakcióra gon-
dol. Nem rég a presbyteriumban kimondották, hogy azt 
a közel 200 ezer forint prot. árva-alapot, melyet a város 
kezel, s melyből városi felügyelet alatt városi árvaházat 
akartak létesíteni, a ref. egyház saját kezelésbe akarja 
venni, hogy belőle saját árvaházat építtessen. Jól teszi, ne 
engedje magát megrövidíttetni, ne szalassza el a jó alkal-
mat egyháztársadalmi és humanitárius erejének gyarapí-
tására. Debreczenben akkora a reformátusság számbeli 
és vagyoni ereje, hogy valóságos élhetetlenség volna, ha 
annak a nagy zélusu uj plébánusnak energiája ellensú-
lyozás nélkül maradna. 

Az ultramontán izgatás eszközei. 
Az országszerte megindított klerikális akció harc-

modorának egyik jellemző sajátsága az, hogy nem nagyon 
válogatós az öszközökben. A ferdítés, ámítás, gyanúsítás 
minden elképzelhető alakja széltében járja. Bármily esz-
közzel, csakhogy célt érjünk: ezt vallja, azt követi. Példa 

rá a következő levél, mely a dunántulról, Somogyból 
evangélikus kézből került ki: 

»Hogy a népet a polgári házasság ellen izgassák, s 
hogy a protestánsokat is, különösen az evangélikus íöld-
mives polgárságot is a polgári házasság és a kormány 
egyházpolitikája ellen ingereljék, a nép között azon híre-
ket terjesztik az aláírási iv hordásánál, hogy ezután a 
házasulandó pároknak nem szabad a templomban a pap 
előtt megesküdniük, hanem a községi jegyzők előtt fog-
nak megesküdni. 

A ki pedig ismeri a somogyi parasztságot, az azt 
is tudja, hogy azelőtt sok helyen mily népszerűtlen a 
főszolgabirák korlátlan kandidációja folytán reája tukmált 
községi jegyző. 

Az evangélikus nép jellemvonása az egyházias érzü-
let, papjai irányában való ragaszkodás, ezekre nézve nincs 
valami rémítőbb gondolat, hogy ők tartoznak a katholikus 
vagy kálvinista jegyzők előtt megesküdni. 

A somogyi protestáns papság a kormány egyház-
politikájának hive s azért, a hol értesülnek a somogyi 
balpárti érzelmű nép között titokban meghozatott aláírási 
ivek körözéséről, igyekeznek a népet felvilágosítani, hogy 
jóhiszeműségével és vallásos érzületével galádul vissza-
élnek. 

A másik izgatási eszköz az, hogy az állami anya-
könyvvezetés hat millióba fog kerülni s az adók újra 
fölemeltetnek, s a jegyzők az anyakönyvi kivonatokért 
majd nagy taksákat követelnek. 

A legkülönösebb izgatási eszköz a harmadik, mely 
a következő: 

»Az egész ország hat kerületre osztatik fel — ugy 
szólanak —, s a mely kerületben több a katholikus, az 
ott lakó protestánsoknak mind katholikusokká, a hol pedig 
több a protestáns, ott a katholikusoknak kell protestán-
sokká lenni. (!)« 

Igy folyik az ultramontánok izgatása ; jelszavuk: a 
cél szentesíti az eszközöket.« 

Eddig a levél, mely a helyzetnek inkább politikai 
oldalát domborítja ki, de egyházi és valláserkölcsi veszé-
lyeit is föltárja. El lehetünk készülve, hogy országszerte 
ily modorban fog menni az ultramontán izgatás. Gondos-
kodnunk kell tehát ellenszerekről. Ezeknek egyike a nép-
nek jóakaratú felvilágosítása, a fenforgó kérdések felől 
való tájékoztatása. Érintkezzünk minél gyakrabban a 
híveinkkel, keressünk, csináljunk alkalmakat, hogy velők 
beszélhessünk, nekik felvilágosítást, nyújthassunk. Lássuk 
el őket megfelelő olvasmányokkal, alakítsunk közöttük 
olvasóköröket, szervezzük a vallásos összejöveteleket min-
den községben, a gyülekezet szükségeinek megfelelő módon. 

Szerk. 

KÜLFÖLD. 

XIII. Leo politikájáról. 
A pápa ötvenéves püspökségének jubiláris ünnepi 

zaja némi alkalomszerűséget ad az alábbi soroknak, melyek 
német forrás után XIII. Leo politikáját kívánják röviden 
jellemezni. 



A katholikus egyházban utóbb nyilvánossá lett két 
nézet arról győz meg bennünket, hogy a római egyház-
ban még mindig különbséget kell tennünk katholikus és 
jezsuita között. A nézetek egyikét, egy magasabb rangú 
magyar papnak a »Contemporary Review«-ban közzé tett 
s e Lapban is ismertetett nyilatkozata, másikát pedig egy 
másik figyelemreméltó irat képviseli. Ez utóbbi >A. a. I« 
név alatt jelent meg Rómában. Tárgya: a római kérdés. 

A jezsuita »Civilta catholica« behatólagos tárgyalás 
után, szokott modorában mind a két értekezést elveti. 
Nézzük meg azért röviden, milyen Leo politikája katho-
likus és jezsuita világításban. A magyar pap legközelebb 
arról biztosít, s pedig teljes joggal, hogy a belátással biró 
és őszinte katholikusok közül többen egyetértenek vele; 
sőt még püspökök, érsekek, kanonokok és egyetemi 
tanárok is. Azután kifejti, hogy Leo politikája csak egy 
gondolatot ismer s ez, az egyházi állam visszaállítása, 
mely egyúttal kulcsa és vezérgondolata politikai csel-
szövéseinek. E vezéreszme következtében kedvét keresi 
a pápa a schismatikus Oroszországnak, a protestáns 
Angliának, a szabadkőművesekkel és atheistákkal telt 
Francziaországnak; ezért áldozza fel a lengyelek, irek, 
franczia monarchisták, német centrumpártbeliek jogait, 
s ezért viseltetik oly gyűlölettel a jó katholikus Ausztria-
Magyarország ellen. Vájjon mit vétettünk, hogy ugyanaz 
a kéz, mely antikatholikus monarchiát megáld és támo-
gat, az osztrák-magyar monarchiát átokkal sújtja? Vájjon 
méltó-e a »békesség fejedelmének helytartójához« háborút 
előidézni, csakhogy visszanyerje azt a néhány négyszög 
mértföldet kitevő egyházi államot, melyre egyébiránt 
missziója betöltése végett semmi szüksége sincs? 

A »Cont. Rev.«-ban közzétett magyarázatokkal szem-
ben nem hozható fel ellenérv. A »Civilta« is érzi ezt, mert 
válaszában (1892. dec. 3-án) mindenek előtt az értekezés 
szerzőjének személyét támadja meg. A mű szerzőjének 
valami osztrák diplomatát képzelt s ezért kevélységgel, 
gonoszsággal és gyávasággal rágalmazza. A jezsuita-rend 
által felhozott egyéb érvek, a régi és már mindenki 
által ismeretes kopott argumentumok: a pápa, a népek-
nek csak földi és örök üdvösségét keresi: ez politikájának 
alapeszméje. Hogy azonban elérhesse ezt a célt, teljesen 
függetlennek kell lennie minden világi hatalomtól. Birjon 
önhatalommal, de igy világi birtokkal kell bírnia, mely a 
gondviselés által különben is jutott Péter székének. Tehát 
csak szent jogát érvényesíti a pápa akkor, ha az egyházi 
államot — mely nélkülözhetetlen eszköz szent missziójá-
nak betöltéséhez — visszaköveteli. Sőt a mint mondja az 
értekezés szerzője, épenséggel őrültséget követne el Leo, 
ha ő, midőn az egyház valódi érdekeit akarja szolgálni, 
nem követelné vissza elvesztett birtokát. Teljesen elhibá-
zott az az állítás, hogy Leo politikája egyházra és államra 
egyaránt végzetteljes. 

A > Civilta« bizonyítgatásaira nem érdemes szót 
vesztegetni. Örömünket fejezzük ki azonban a felett, hogy 
a római egyházban is akad ember, ki nem jezsuita szem-
üvegen keresztül néz mindeneket. 

A fennebb említett második irat alapgondolatai igaz 
evangéliumi keresztyén szelleműek. Kimutatja, hogy a pápa 
politikája a legéleseb ellentétbe jő Krisztus tanával és 
előképével. Krisztus határozottan visszautasított minden 
földi királyságot, nem akart földi uralkodó lenni; földi 
helytartója pedig nyugtalanítja az egész világot, azért, 
hogy birtokot szerezhessen magának. Krisztus szegény 
volt. az egyház világi javak és kincsek után nyújtja ki 
kezét. Krisztus alázatos volt, utolsó akart lenni, kész volt 
mindenkinek szolgálni; a pápa ép ellentéte, mert azt 
akarja, hogy ugy tiszteljék őt, mint az urak urát, mint a 
királyok királyát. 

Mit szólnak ehhez a »Civilta« jezsuitái? Először 
azt mondják: A pápának szüksége van világi államra, 
hogy a polgári jogokra nézve is teljesen független 
legyen a föld egyébb hatalmasságaitól. Másodszor: Az 
egyháznak pénzre van szüksége, sok pénzre, hogy 
alamizsnát oszthasson, hogy terjeszthesse a hitet és 
fényessé tehesse a kultuszt. Krisztusnak nem adhatunk 
semmit sem, mert neki úgyis mindene van, ergo. gazdaggá 
kell tennünk menyasszonyát, az egyházat. Harmadszor, 
s ez a legmegbotránkoztatóbb (1892. aug. 6 ) : k r i sz tus -
nak nem volt szüksége világi hatalomra, hogy »nagy«-nak 
és »első«-nek tűnjék fel. Krisztus kezében csodaerő volt 
központosítva, ugy hogy nemcsak emberek felett, de az 
egész természet felett is hatalommal birt. Ő egyaránt pa-
rancsolt a szeleknek és gonosz lelkeknek, ezért álmélkod-
tak el mindnyájan s ezért féltek tőle annyira«. A pápá-
nak azonban nincs ily csodatevő ereje, de hogy mégis 
»nagy«-nak és »első«-nek tűnjék fel, hogy csodálatra 
ragadjon és félelmet ébreszszen, kell, hogy a világi feje-
delmek külső fénye és pompája ragyogja őt körül. 

Lehet-e könnyelműbben elbánni az igazsággal ? És 
mégis ugy szokták a jezsuitákat üdvözölni, mint a »régi 
hitnek« oszlopait és megmentőit. 

Köszönjük szépen az ily segítséget. 
Leo pápa politikája Olaszországban is kezdi meg-

teremni a maga gyümölcseit. 
Bonghi, a hires olasz történettanár, korábban köz-

oktatásügyi miniszter, nagy feltűnést keltett nyilt levelet 
intézett a pápához. Bonghi e levélben buzgó katholikusnak 
vallja magát, s azután felmutatja ugy a katholikus papságnak 
folyton növekvő benső bomlását, mint a papi sajtónak 
mindig nagyobbodó romlottságát. Mindkettő inkább kárára, 
mint hasznára válik az egyháznak. Azt tartja továbbá, 
hogy a pápaságra nézve minden bajnak kűtforrása a 
jezsuita-rend. S ha a pápa, a papság alapos reformálására 
el nem határozza magát, ha világi hatalomról nem mond 
le, s ha Rómában fel nem lép nyilvánosan, mint a sze-
gények és nyomorultak vigasztalója, elkerülhetetlen a sza-
kadás az olasz katholicizmus körén belül. Ezt mutatják 
a már most is észrevehető jelenségek. A forrongás nyilt 
harcban fog kitörni, a mikor csak kívánja az olasz kor-
mány. Már most is mind több-több olasz csatlakozik a 
Campello volt kanonok által megalapított szabadegyház-
hoz. A pápai újságok válasza mindenekre nézve ez volt: 



a szellemes tanárnak nincs belátása a dolgok tényleges 
állapotába. Arra pedig nem gondolhatni sohasem, hogy 
a pápa világi hatalmáról lemondjon. 

Biberauer Richárd. 

NEKROLOG. 

Peterdy Károly. 
1833—1898. 

Egy, ugy a családi, mint a társadalmi életben a 
maga hivatását betöltött emberről irni jellemrajzot ép oly 
könnyű, mint nehéz feladat. Könnyű, mert a sok szép, 
jó és nemes tettek felsorolása csak ugy tódul elénkbe; 
de más részről nehéz, amennyiben habozás lep meg 
bennünket, vájjon megtaláljuk-e a kellő szilieket, melyek-
kel egy rokonszenvesen vonzó, egy példányszerü alakot 
kidomborítani legfőbb törekvésünk. Es még ha a színek 
rendelkezésünkre állanának is, nagy kérdés, hogy itt vagy 
amott nem feledtünk-e ki egy-egy jellemző ecsetvonási, 
mely az egésznek összhangzatos hatását csak fokozta 
volna? 

Igy vagyok a Peterdy Károly életével. 
Hogy ki volt Peterdy Károly ? ezen kérdésre a pol-

gári társadalom és egyházi élet annyi tiszteletreméltó és 
közhasznú állását kellene előszámlálnom, hogy azt sem 
tudom megállapítani, a legelsőn kezdjem-e vagy a leg-
utolsón. Annyit tudok, hogy ő mindenik állásában az 
elsők között foglalt helyet s magát sem jellemtisztaságban, 
sem tevékenységben, a hozzá hasonlók által tulszárnyal-
tatni nem engedte, anélkül, hogy viselkedéséhez a fel-
tűnni vágyás, a vezérszerepre való törekvés gyanújának 
még csak árnyéka is férkőzhetett volna. 

Mindenekelőtt ember volt és pedig igaz és élet-
böleseséggel ékeskedő ember; megtestesülése ama rajz-
nak, melyet Jób pátriárka, a példabeszédes bölcs és 
Ézsaiás prófétánál im e mondatokban találunk fel: »gondo-
latai igazak«, »gyümölcse az élet fájának gyümölcse«, 
»vigasságára van cselekedni az igazat«, »utja egyenes«, 
»iszonyodik a hamis embertől«, »az igazság és erkölcs 
győzedelmén örül«. Az életbölcseségre nézve .lakab 
apostol amaz intését alkalmazhatjuk reá: ^kicsoda ti köz-
tetek bölcs és tudós? mutassa meg az ő jó életéből az 
ő cselekedeteit bölcseségnek szelídségével«. (Jak. III. 13.). 
És ő ezt az intést folyton szem előtt tartva, soha a 
tudományosság és filozófia vívmányainak apostolául magát 
fel nem tolta, sőt az ujabbkori bölcselet és hittan fejtege-
téseit és állításait a legnagyobb meggondolással és körül-
tekintéssel bírálta el, s az eredmény igen sok esetben az 
evangélista eme szavaiban összpontosult: »E világ fiai 
eszesebbek a világosságnak fiainál*, (Luk. 16. 8.) »kik 
gyakran, mikor magukat bölcseknek vallanak lenni, balga-
tagokká lettek«, (Rom. I. 22.) épen ezért a felkapott 
divatos eszmék és elveknek feltétlenül soha meg nem 
hódolt, hanem azokat a józan ész és hasznosság szempontjá-
ból ítélte meg, nem térve el soha ugyancsak Pál apostol 
amaz utasításától »meglássátok. hogy valaki ne legyen oly, 
ki bennetek zsákmányt vessen az emberi bölcseségnek 
általa«. (Kolos. II. 8.) Nem is esett ő zsákmányul az 
emberi hivalkodás és viszketeges elmék modern termékei-

nek tőrébe; ő megmaradt a józan gondolkodás reális 
alapján felépült evangéliomi igazságok hívéül s minden 
működését ezen igazságok érvényesítésére irányozta és 
ez vezette eredményhez. 

Mint pap, hivatásának élt. Az ige buzgó hirdetése 
mellett a gondjaiba vett egyházak anyagi felvirágoztatása 
volt fáradhatlan munkásságának főcélja. Élő tanúbizony-
sága ennek a kicsike R. v. Ardó, hol két, Rarabás, hol 
25 és Munkács, hol öt éven keresztül legeltette az Ő 
főpásztorának nyáját és építette fel az Ur országának 
külső jelvényeit, melyek az egyes ekklézsiák életképessé-
géről és kimeríthetlen buzgóságáról beszélnek, nemzet-
ségről nemzetségre hirdetvén a lelkipásztor ügybuzgalmá-
nak, odaadó önfeláldozásának páratlan sikereit. Különösen 
fényes siker koronázta munkácsi működését, melylyel ezt 
a ruinált egyházat romjaiból kiemelte s oly színvonalra 
állította, hogy most büszkén valljuk magunkénak. Hivei 
lelkesülten csoportosultak körüle. Örömtől dobogó kebellel 
nézték, mint ujul meg, mint épül és halad előre egyhá-
zuk. Eltagadhatlan jele ennek az a szeretetteljes ragasz-
kodás és tisztelet, mely a barabási egyház több tagu 
képviseletében és az azok által a ravatalra helyezett 
értékes koszorúban hirdette annak a veszteségnek fájdal-
mát, melyet 25 évig köztük pásztorkodott lelkészük halála 
felett éreztek, s a munkácsi egyház kegyelete, mely a ra-
jongásig szeretett és tisztelt lelkipásztoruk pompás teme-
tésének költségeit fedezni másoknak nem engeclé, s a 
gyászos napokban a hivek, mint a káka lehajtott fővel 
gyötrődtek sorsukon, hogy őket, most már tanácstalanokat, 
Isten után ki fogja vezérelni és szépen, okosan előkészí-
tett jövőjüket a megvalósulás felé biztos kezekkel vezetni. 

De nemcsak pap, hanem a többi papok között 
egyházmegyénkben első volt, 17 év alatt az egyházak 
presbyteriumai háromszor nyújtották neki a közbizalom 
soha meg nem lankadt és meg nem tépett koszorúját, 
mindannyiszor az egyházak összes szavazatával helyez-
tetvén be az esperesi székbe. Valóban Peterdy a papi 
tulajdonságok oly ékes koszorúját hordozá fején, a kor-
mányzói bölcseségnek oly mértékével volt az ő Urától, 
Istenétől megáldva, hogy lelkésztársai nemes büszkeséggel 
tisztelték fejüket, az egyházak osztatlan bizalommal bizták 
kezeire ügyeiknek ellátását, s ez a tiszteletben és bizo-
dalomban való egyesség három izben oly impozánsul 
nyilvánult iránta, hogy kormányzói érdemeinek ennél 
maradandóbb és díszesebb emlékoszlopot ércből vagy 
márványból sem lehetne készíteni. 

Iveket kellene irnom s egy rövid jellemrajz kereté-
ben fél sem is számlálható az ő egyházi kormányzóságá-
nak közhasznú és hit felekezetünk érdekeinek emelése s 
biztosítására szolgáló ténykedései, melyek igazelműségéről. 
tisztánlátásáról, tapintatosságáról, sőt mondhatom, diplo-
mácziai ügyességéről tanúskodnak. Majd akad talán hiva-
tottabb toll, mely a kezénél lévő irott bizonyságlevelekből 
és számadatokból csoportosítva az együvé tartozókat, rész-
letesen felmutatja, hogy Pederdy Károly 17 éves esperes-
sége alatt minő előhaladást tett itt. édes hazánk egyik 
végvidékén a protestántizmus által felkarolt és vérével 
táplált népnevelés és tiszta erkölcsiség! Itt csakis annyit 
legyen szabad felemlítenem, hogy ő a szívós akaratú s 
a hitfelekezetünk érdekeivel a magyar nemzetiség ügyét 
is felölelő missziót Rilkén, a tisztán orosz, Munkácson és 
vidékén az orosz és zsidó elemek között nagy után-
járással oly biztos alapokra fektette, hogy e két fontos 
határszéli végponton, ez az ő maga közbenvetésével meg-
teremtett protestáns magyar misszió, hazánknak és egy-
házunknak megbecsülhetetlen szolgálatot tesz, melynek 
hatása már is tapasztalható, 



Zsinati tag is volt. A tiszta presbiteri rendszer hű 
és tántoríthatlan apostolául viselkedett, s habár az ékes-
szólás művészetével nem lépett is a sorompóba, de tömör 
és a gyakorlati életből is merített okokkal oly hatalmasan 
védte álláspontját, hogy még a más táborban küzdőket 
is gondolkodóba ejtette. 

Hogy a teljességet csak meg is közelítse ezen rajz, 
elő kellene sorolnom még polgári tisztségeit: hogy tagja 
volt a megyei bizottmánynak, nemkülönben a közigaz-
gatási bizottságnak, s Munkács város számos közművelő-
dési és jótékony intézetének. Valamint az egyházi, ugy a 
polgári ügyek feletti tanácskozások és intézkedések körül 
mindig higgadt nyugodtságot tanúsított, a szenvedély, sőt 
a vett sérelem soha sem ragadta a mások bántalmazá-
sara, a »visszatorlás* ki volt törölve szótárából. Szelid. 
engedékeny, békés természetét, lehettek, kik erélytelen-
ségnek keresztelhették el s vele vissza is éltek, de ez 
annak tudható be, hogy a kicsinyes és személyét érintő 
ügyekre súlyt nem fektetett, ezeket semmibe sem vette; 
de a közügy, a társadalom, mindenek felett egyházmegyéjé-
nek tisztessége, ügyeinek előbbvitele volt nála az egyedüli 
mozgató erő, a mely aztán természetesen a protestantiz-
mus létérdeke és a haza jólétének eszközlésére irányult. 

Kitűnő férj és családapa volt. Mint egyik szép 
énekünk mondja: »Feleséged házadban, te asztalod körül, 
meglátod gyermekidet, kikben szived örül«. Így jutalmazta 
őt meg Isten családfői kötelességeinek híven teljesítéseért. 

Befejezésül képzeljük magunk elé azt az impozáns 
végtisztességet, azt a pompában ragyogó gyászünneplést, 
melyet az egyház, a város, az egyházmegye, általában a 
társadalom rendezett; azt a mély megilletődést, mely 
ezrek és ezrek arcán sötét fellegként borongott, és azt a 
kegyeletes megemlékezést, mely oly tömeget hozott össze, 
melynek egy ötöde sem fért be a sírbolttá változtatott 
templomba; azt a bámulatosan meglepő tiszteletet, melyet 
még a pénz hideg emberei: a kereskedők és szatócsok is 
tanúsítottak azzal, hogy boltjaikat minden figyelmeztetés 
nélkül becsukták és csatlakoztak a gyászkiséret sokaságá-
hoz, mely beláthatlan kocsi-sorban és számba nem vehető 
gyalogjárókból tengernyi tömegben kisérte ki utolsó nyugvó 
helyére Peterdv Károlyt. 

Mindezt elképzelve, átérezve és meggondolva: halvány 
rajzban itt áll előttünk az ő jelleme, munkálkodása, élete 
és halála. 

Isten veled legjobb, legnemesebb szivü barátom ! 
Sütő Kálmán. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek Vámossy Mihály budapesti ref. 
főgimnáziumunk igazgató tanára 25 év óta viseli az igaz-
gatás sok gonddal és fáradsággal járó tisztét. Mikor Gönczy 
Pált 1868 ban a közoktatásügyi minisztériumba vitték, 
akkor választották Vámosvt igazgatóvá s azóta folytono-
san végzi az igazgatói teendőket. Ő ez intézetünknek a 
legrégibb tanára is; alapíttatása.óta (1859) működik benne. 
Most a tanárikar és a tanuló ifjúság érdemes igazgatójuk 
tiszteletére folyó hó 22-én iskolai ünnepélyt rendez, mely 
bizonyára széles ez országban rokonszenves viszbangra 
fog találni az ismerősök, tisztelők és pályatársak szivében. 
— A Peterdy Károly halálával megüresedett beregi esperest 

hivatal teendőinek végzésével az egyházmegyei gondnok; 
Nagy Sándor jándi lelkészt, mint legidősebb tanácsbirót 
bizta meg. 

* Lelkészválasztások. A bih ar nagyhajó mi reform 
egyház lelkészi állomására kevés híján az összes szava-
zatokkal Révész Mihály karezagi segédlelkész, ismert egy-
házi iró választatott meg. Melegen üdvözöljük. — A magyar-
barnagi ref. egyház rendes lelkipásztorává egyhangúlag 
Dömény Zoltán ottani helyettes lelkészt választottak meg. 

* A katholikus püspöki tanácskozmány volt 
központja a mult hét folyamán az egyházpolitikai érdek-
lődésnek. Tárgyalásairól, lefolyásáról sokat irtak és hirleltek 
napilapjaink, de mindezeket hivatalosan dementálta maga 
a püspöki kar. Csak annyi bizonyos, hogy a tanácskoz-
mány három feliratot készített, melyeknek elsejével a 
kormányt igyekeznek lebeszélni az egyházpolitikai refor-
mokról, másikával a királyhoz fordulnak a reform-akció 
megakadályozása végett, harmadikban a pápát informál-
ják az egyházpolitikai helyzetről. A feliratok tartalma 
titok, de szelleme nyilvánvaló. Mert tény az, hogy a katho-
likus püspöki kar hittani alapon határozott állást foglalt 
a reformakció ellen, ami azt jelenti, hogy a főpapság 
tényleg a klerikálizmus álláspontjára helyezkedett. Érdekes 
látvány az állam javaiban duskálódó »hazafias« főpapság 
a hazaellenes reakció szolgálatában! 

* A magyar protestáns irodalmi társaság 
harmadik felolvasó estélye f. hó 4-én tartatott meg az 
evangélikusok Deák-téri dísztermében. Szép számú és elő-
kelő férfi és női közönség hallgatta meg dr. Csiky Kálmán 
műegyetemi tanár kitűnően megirt tanulságos felolvasását 
a Saint Simon és Fourier-féle socialis tanokról. A socia-
lizmus mint politikai tényező a francia forradalomban 
gyökerezik, eszméit előbb csak a társadalmi irányregények 
pengetik. Első apostola Saint Simon francia gróf, kinek 
rendkívül hányatott élete volt, melyet a felolvasó részlete-
sen ismertetett. Saint Simon és társai nem forradalmárok, 
nem kommunisták s ebben különböznek a modern social-
demokratáktól. Maga S. S. eszményi gondolkozású, pan-
theista filozof. Egységet látván a mindenségben. egységet 
követeit az emberi társadalomban is, hogy ne legyen 
különbség az emberek között származás, rang, vagyon, 
faj és vallás tekintetében. Vagyonközösséget nem hirdetett, 
hanem azt követelte, hogy az összes vagyon a társada-
lomé legyen, s a vagyon kamatait a tehetség és munka 
arányában oszszák meg. Tanítványai már tovább mentek: 
Bazard az öröklési jog eltörlését, Enfantain a nőközösséget 
követelte. Legtehetségesebb elvtársa Fourier volt, ki a 
boldogulás alapjául a vágyak teljes kielégítését hirdette. 
Tőle származik az úgynevezett falanster-rendszer, mely 
Madách Ember tragédiájából ismeretes. E szerint a művel-
hető föld négyszögmérföldes táblákra osztandó fel, a 
melynek munkásai az omniarcha főnöksége alatt társas 
munka mellett tehetségüknek és szorgalmuknak meg-
felelő jövedelemben részesüljenek. A közös jövedelem-
ből 3/i2 a tehetség, 4/12 a tőke és 5/12 rész a munka 
jutalmazására szolgáljon. Mindenki a maga ösztönének 
megfelelő munkát végezzen. A férfiak első és másodrendű 
feleséget tarthatnak s a nőtől nem kívánnak hűséget. 
Fourier tanainak fejtegetése után felolvasó azt a nézetét 
fejezte ki, hogy mai társadalmunknak vannak ugyan hibái, 
de azokat a haladás és a keresztyén humanizmus enyhí-
teni fogják. A felolvasás rendkívül tetszett. Március 11-én 



dr. Putszky Ágost tart felolvasást a jelenkori sociáliz-
musról. 

* A Luther-Társaság köréből. Bachát Dániel 
elnöklete alatt tartott legutóbbi ülésen Doleschall S. nem 
rég elhunyt volt alelnök érdemeit jegyzőkönyvileg meg-
örökítették s az Őszi közgyűlésen Scholtz Gusztáv emlék-
beszédet tart felette. Az évi számadásokat felülvizsgálták 
és helybenhagyták. A társaság vagyona 9826 frt 22 kr.. 
tagjainak száma 363-ra szaporodott. A Pozsonyban meg-
indítandó theol. szaklap segélyezésére 200 frt, ,»A mi 
otthonunk« cimü egyháztársadalmi lapra (dr. Masznyik E. 
ismert vallásos közlönyére) szintén 200 frt segélyt szavaz-
tak meg. Kihirdették a pályázatok eredményét is. A »Nagy-
sárosi vár ura* cimü népiratka szerzője Hörk József 
eperjesi theol. tanár, a »Gott verlásst die Seinen nicht« 
címűé Famler Gusztáv torzsai lelkész. Mindkettőt nem 
sokára sajtó alá bocsátják. A vallás-erkölcsi történetet 
tartalmazó népiratkára, ívenként 20 frt tiszteletdíj mellett 
szeptember 15-iki lejárattal ismét pályázatot hirdettek. 

* Protestáns országos árvaházunk köréből. Az 
árvaház javára rendezett táncmulatság 675 frt 24 kr. 
tiszta jövedelmet eredményezett. Felülfizettek : özvegy 
Lónyay Béla grófné 100 frt, Irsay József 25 frt, Bethlen 
András gróf 15 frt, Gregersen György 11 frt, Vay Miklós 
báró 10 frt, Schossberger Henrik 10 frt, Teleki Sándor 
grófné 5 frt, Károlyi Tibor grófné 5 frt, Ihász Lajos 5 frt, 
Hegedűs Sándor 5 frt, Wágner Géza 5 frt, Szász Domo-
kos 5 frt, Grötschel Imre 5 frt és ifj. Solymossy László 
2 frt. — Az újonnan szervezett tanítói állásra nyolc pá-
lyázó közül Locsava Aurél kiskőrösi evang. tanítót hivta 
meg az egyesület igazgató választmánya. 

* A főiskola székhely-kérdése Dunántul. A 
dunántuli ev. ref. eg-yházkerület közgyűlésének alkotó 
tagjai a napokban Kis Gábor tanácsbiró és Véghely Dezső 
egyházmegyei gondnok elnöklete alatt népes értekezletet 
tartottak Pápán, melyen elfogadták Horváth Lajos kerületi 
képviselőnek indítványát, hogy a kerületi közgyűlésre 
határozati javaslat terjesztessék be az iránt, hogy miután 
a legközelebb mult kerületi közgyűlés a főgimnáziumi 
épületnek Pápán való felépítését s ez irányban az élő-
in tézkedéseket is elrendelte, a Komáromban megindult 
mozgalom pedig, mely a főiskolának odavaló áthelyezte-
tését célozza, a főiskolára nézve sem anyagilag, sem 
szellemileg üdvösnek nem látszik, sőt károsnak mutatkozik, 
a komáromi érdekeltség indítványa fölött a kerületi köz-
gyűlés térjen napirendre és az építkezéseknek Pápán leendő 
megkezdésére a további lépéseket tegye meg. Elhatározta 
továbbá az értekezlet azt is, hogy a főiskolának Pápán 
való meghagyása érdekében végrehajtó bizottságot is küld 
ki, melynek tagjait Kis Gábor és Horváth Lajos elnöklete 
alatt mindjárt meg is választották. Este fényes bankét 
volt a Griff-szálló nagytermében. Az első felköszöntőt 
Baráth Ferencz mondta Pap Gábor püspökre, Véghelv 
Dezső alispán Czike Lajos és Darányi Ignácz főiskolai 
gondnokokra. Majd Gyurácz Ferencz köszöntötte föl Feny-
vessy Ferenczet, mint úttörőt. Fenyvessy vehemens beszé-
dett tartott a komáromi mozgalom ellen. 

* A felekezeti tanítóképző tanárok nyugdíja. 
A tanítóképző-intézeti tanárok egyesületének küldöttsége 
járt a napokban Péterf'y Sándor elnök vezetése alatt 
Gsáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi miniszternél, 
hogy kérje a felekezeti tanítóképző tanárok nyugdíj-ügyé-
nek gyors megoldását oly értelemben, amint azt a két 

hét előbb beadott emlékiratban részletesen kifejtették. Csáky 
Albin gr. utalt arra, hogy a tanítóképző tanárok nyug-
díjának kérdését nehezebb megoldani, mint a közép-
iskolaiakét, mert mig a középiskolákban a tanulóknak a 
nyugdíjhoz járulása jelentékeny, addig ez intézetekben a 
tanulók szegénysége miatt csak minimális lehet s e hiányt 
a fentartó egyházi hatóságoknak kell pótolniok. Említette, 
hogy ez irányban a konferálások az egyházi hatóságokkal 
már folynak és reményli, hogy sikerülni fog az ügyet 
szerencsésen megoldani. A küldöttség tisztelgett Berzeviczy 
Albert államtitkárnál is, a ki hasonló értelemben nyilat-
kozott. 

* A gyülekezetek életéből. A nagykanizsai refor-
mátus egyház, melynek ez idő szerint temploma még nincs, 
a napokban megvette a Batthyány-utcában levő Somssich-
féle házat s ez év julius havától kezdve az isteni tiszte-
letet ott tartja. Érdekes, hogy ebben a zavaros időben, 
midőn a felekezeti türelmetlenség napirenden van. a 
nagykanizsai református egyház javára katholikus emberek 
is, mint Somssich Lőrincz és neje és Billisics József, tettek 
alapítványokat, még pedig Somssich és neje 300 forintot, 
Billisics 50 forintot. 

* Felhívás Debreczenben tanult pályatársaim-
hoz negyedszázados és 21 éves találkozásra. Folyó 
évi julius hó 29-én lesz 25 éve, hogy 60-an érettségi 
vizsgát tettünk, julius 24-én pedig 21 esztendeje, hogy 
30-an bevégeztük hittani pályánkat a debreczeni refor-
mátus főiskolában. Elmulasztottuk annak idejében a 10— 
10 éves találkozások lehetőségére megtenni szokott irásos 
egyességet. Emlékünket 25 és 21 évről csak két fakó 
fénykép eleveníti fel. Ez kevés! Pótoljuk amennyiben tehet-
jük a mult mulasztásait! Jubiláljuk, ha a jó Isten kegyel-
méből megérhetjük, érettségi vizsgálatunk 25 és hittudo-
mányi pályafutásunk 21 évi elteltének epochalis idejét. 
E célból laláikoszunk az idén augusztus 24-én Debreczen-
ben. Azért ekkor és nem juliusban, hogy az 1873-ik 
évben végzett hittanhallgató tőről metszett ismerőinket 
is az ő már második 10 éves találkozásukon ott talál-
hassuk, ami csak kölcsönösen fogja nevelni viszontlátásunk 
örömünnepét. Programm lenne: 1. Augusztus 23-án meg-
érkezés, este értekezlet a főiskolai háznagynál. 2. Augusz-
tus 24-én délelőtt tisztelgések tanárainknál; délután elhunyt 
tanáraink sírjainak meglátogatása, Révész Imre és Bálint 
síremlékeikre koszorutétel; estve Lajos-estéje a »Biká«-
ban. 3. Augusztus 25-én reggel hálaadás a nagy vagy 
kis templomban, ahol az alkalmi imát illően tarthatná 
valamelyőnk. Délben bankett a nagy erdőn, kedves taná-
rainkkal és a 20 éves találkozás örömét ünneplő társaink 
körében. Egyébiránt a megállapodást, programm-változ-
tatást vagy javítást szívesen kérem és veszem ugy viszont-
válaszszal és hírlapi közléssel kész leszek annak idejében 
nagy örömest szolgálni. Gyűd, Baranyamegye, u. p. Siklós, 
1893. február 25. Túri Mihály, református lelkész. 

* Fóthi egyházközségünk köréből vettük a követ-
kező s o r o k a t : N a g y tiszteletű szerkesztő ur! Nem olvas-
ván a ^Budapesti Hirlap«-ot, csak a »Prot. Egvh. és Isk. 
Lap« 9. számából értesültem arról, hogy »a baptisták és 
nazarénusok most Fóthon is tanyát ütöttek s bomlasztják 
a református egyházat«. Az igazság érdekében legyen 
szabad nekem, mint nevezett egyház ez idő szerinti 
adminisztrátorának, kijelentenem az alábbiakat. Igaz, hogy 
Fóthon vannak baptisták, de nem »most ütöttek tanyát,« 
hanem 7—8 évvel ezelőtt. És hogy mennyire nem kedvező 



talaj ezen »hitbeli rajongás« terjedésére a mi egyházunk, 
mutatja azon körülmény, hogy dacára egyik-másik vendég-
szereplő »profétá«-juk legnagyobb erőfeszítésének, a 7—8 év 
alatt 7— 8 léleknél többet nem tudtak zászlójuk alá tobor-
zani s ezek közül is csak négyen vannak »átkeresztelve*, 
vagy miként népünk gúnyosan mondja: »megúsztatva 
És ezek erkölcsileg, vagyonilag olyanok, a kikre nem mi, 
a gyülekezet vezetői, hanem maguk a liivek mondják, 
hogy »a férgese hull«, s a kiket, mint ilyeneket, gyüle-
kezetünk legnagyobb része gúnyol, lenéz, megvet. Ami 
pedig azt illeti, hogy »egyházunkat b o m l a s z t j á k h á l a 
Isten! csak a lapokból olvasom; itt nem tudok, nem 
tudunk róla semmit. A küszöbön álló püspöki vizitáció 
majd bizonyságot teend arról, hogy egyházunkban minde-
nek ékesen és szép rendben vannak*. Ép most tanul-
mányozom a fóthi ref. egyház múltját s rövid félév óta 
éber figyelemmel kisérem jelenét és e két téren szerzett 
szerény tapasztalataim a jövőre nézve azt a hitet erősítik 
meg bennem (ami azonban nem zárja ki, hogy »evan-
géliomi buzgósággal « résen ne legyünk!), hogy a fóthi 
ref. egyházon semmi ilyen baptizmus-féle mozgalom nem 
»veszen diadalmat«. Ahol a nép vallásához, egyházához 
oly törhetlen ragaszkodással viseltetik, annak javáért, fel-
virágzásáért annyi áldozatra képes s buzgósága oly lélek-
emelően nyilatkozik, mint a fóthi ref. egyházban: ott 
nem lehet félni attól, hogy »az épje is elfogy*. Adjon 
Isten a mi ref. anyaszentegyházunknak sok ilyen gyüle-
kezetet s akkor a »magyar Sion« élni és virágozni fog. 
Mély tiszteletem nyilvánítása mellett stb. Fóth, 1893. 
március 2-án. Szabó Károly, ev. ref. helyettes lelkész. 
(Némi megnyugvással vehetjük e felvilágosító sorokat, 
mint a lelkes adminisztrátor »evang. buzgósággal* irott 
szavait. De bennünket teljesen megnyugtatni Fóth felől is, 
más megtámadott gyülekezetünk felől is csak oly tettek 
fognak, melyek a »férges« egyháztagok megújításáról, az 
»eltévelyedettek« visszavezetéséről, az »erőtelenek< meg-
erősítéséről kétségtelen bizonyságot tesznek. Fóthon és sok 
más helyen vannak baptisták, tegyen róla a lelki vezető, 
hogy ne legyenek; mert nagyobb öröm van mennyben 
egy bűnös ember megtérésén, mint kilencvenkilenc igaza-
kon. Szerk). 

* Jubiláris Péter-fillérek. A pápa püspökségének 
50 éves jubileuma tömérdek pénzt hozott a Vatikán 
konyhájára. A Lapok 5, 6, 7, némelyik 8 — 9 millió lírá-
ról (egy lira cirka 48 kr.) irnak. Egyik napilapunk tudni 
véli, hogy ez összegből másfél millió lírát Ausztria-Magyar-
ország katholikusai adtak, mihez a király 100 ezer. a 
főhercegek 100 ezer, Vaszary hercegprímás 100 ezer, a 
prágai érsek 100 ezer, a magyar püspökök szintén 100 ezer 
frttal járultak. A »szegény« pápának bizonyára jól fog e 
kis ajándék, de mennyivel több jót lehetett volna tenni 
ezekkel a milliókkal itthon, ebben az igazán szegény 
Magyarországban! 

* Gyászrovat. Néhai Török János mecskei lelkész 
özvegye, Biró Teréz asszony élete 71-ik, özvegysége 15-ik 
évében Baranya-Sellyén február 22-én elhunyt. Szeretetre 
méltó, jóságos özvegy volt, kit széles körben szerettek 
és becsültek. Bosznai Sándor b.-séllyei lelkész gyászbe-
szédével. Horváth József bogdásai lelkész búcsúztatójával 
nagy résztvevő közönség jelenlétében temettetett el. — 
Schneller Vilmos kőszegi evang. lelkész, ki a mult év 
október havában ünnepelte 50 éves lelkészi jubileumát s 
királyi kitüntetésben is részesült, február 28-án elhunyt. 
Temetése a kőszegi és szombathelyi gyülekezetek tagjai-
nak tömeges részvétével folyt le; a templomban Stettner 
Gyula esperes tartott fölötte gyászbeszédet, a temetőben 

Michaelis .1. kőszegi lelkész búcsúzott el tőle. Kiváló lel-
kész, apostoli buzgósággal és nagy tudománynyal ékes-
kedő férfiú volt. Alkotó, szervező erő volt. Egyházi 
alapot teremtett, mely máig 50 ezer forintra nőtt; filiáit 
iskolákkal látta el; Nagyszombatban virágzó gyülekezetet 
alkotott; gyülekezetében betegápoló-házat létesített; a 
dunántuli gyámintézetnek éveken át sikeresen működő 
elnöke volt. És adott a testvéregyháznak egy oly kitűnő 
íiűt, minő Schneller István, a pozsonyi theol. akadémia 
nagyérdemű igazgatója, ki édes atyját gyászolja az el-
hunytban, s kinek és az egész családnak gyászában teljes 
részvéttel osztozunk. Béke hamvaira! — Peterdy Károly 
temetése óriási részvéttel folyt le Munkácson. Az egyház-
megyéből 49 lelkész és 26 tanító, Munkácsnak és kör-
nyékének intelligenciája és népe tömegesen megjelent a 
temetésen. A templomban Lukács Ödön esperes gyászimát, 
Sütő Kálmán tőjegyző orációt mondott, a temetőben Varga 
József barabási lelkész és Csomár István beszéltek. 

A D A K O Z A S . 
A prot. orsz. árvaházra: Bontovicsné, Budapest-

ről 5 frt; a mármarosszigeti ev. ref. egyház 3 frt 42 kr.. 
az ujvicléki ev. ref. egyház perselypénze az ó-év utolsó 
napján Molnár Hugó r. 1. által 2 frt 50 kr.; a h.-szoboszlói 
ev. ref. egyház az 1892. évről Váczi Ferencz ev. ref. 
egyházgondnok által 6 frt; Szűcs Bániéi, Siklóson Zeke 
Lajos r. 1. által 2 frt; a siklósi konfirmándusok Zeke 
Lajos r. 1. által 8 frt 40 kr., Zeke Lajos siklósi ref. lel-
kész alapítványának 1892. évi kamatja 8 frt; V. 1. Kátai 
Endre dunaszentgyörgyi r. 1. által 70 kr.; a pilisi ág. ev. 
egyház Sárkány Sámuel püspök által 6 frt; Kurdi Béla 
váczi ref. s.-l. gyűjtése 4 frt 1 kr. (Ehhez járultak: Albert 
István 1 frt 50 kr., Faska Lajosné 20 kr., Együd Lajos 
16 kr., Intzédy Béla 1 frt; özv. Kiss Mihályné 5 kr., 
Kiss Mihály 20 kr., a vasárnapi iskola gyűjtése 90 kr.). 
A hatodik számban kimutatott adakozások hozzászámítá-
sával jelen közlés összege: 83 frt 45 kr. 

Kiadóhivatal 
A tápiószelei ev. ref. templomra adakoztak: 

A monoszló ref. hívek Szentmihályi József r. I. által 2 frt. 
Kiadóhivatal. 

Az óbecsei ev. ref. egyháznak : A monoszlói ref 
hivek Szentmihályi József r. 1. által 1 frt 12 kr 

Kiadóhivatal. 

P á l y á z a t . 

A raadi ev. református egyházba segédlelkésztanító 
kerestetik. 

Évi jövedelme lakás és 400 forint a tandíjjal együtt. 
A pályázók felszerelt kérvényüket Lukács Ödön, 

felsőszabolcsi ev. ref. espereshez intézzék Nyiregyházára. 
Pályázati határidő 1893. március 21-ik napja. 
Az állomás azonnal elfoglalandó. 
Debreczen, 1893. március 5. 

Kiss Áron, 
püspök. 

HORNYANSZKY VIKTOR KONYVNYOMPAJA BUDAPF.STKN. 



ROTESTANS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SzerUesziííségf: 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
K i a « l ő - h i v a t a l : 

Hortiyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 

Előfizetési ára : 
Félévre: 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Xyyes szám ára 20 kr. 

Benne vagyunk a kultúrharcban. 

A kultuszvita első hete lejárt s az eddigi 
eredmény elég kedvező a liberális egyházpolitikára. 
Az ellenfelek felvonullak, csatarendbe álltak, heve-
sen összetűztek. Egyik oldalon a kormány vezeti 
csatára a nemzet hazafias és liberális elemeit, 
másik oldalon a kath. püspöki kar vezényeli a 
klerikálisok, feudálisok és nacionalisták zagyva 
népét. A harc hevesnek, hosszasnak Ígérkezik s 
bár a végdiadal kétségtelen, most még nem bizo-
nyos, hogy egyelőre melyik fél lesz a győztes. 

Csáky miniszter férfias fellépése, Andrássy T. 
gróf okos és hazafias beszéde, a nemzeti irány-
ban létesítendő reformok szüksége, a püspökök 
memorandumának merev dogmatikus és hazafiatlan 
rideg hangja, a törvényhatóságoknak egyértelmű 
pártoló nyilatkozata, a sajtó kedvező viselkedése: 
kedvezőleg játszottak össze arra nézve, hogy a 
nagy közönség ingadozó magatartása a reform-
akció javára forduljon. A képviselőházi vita még 
nem ért véget s korai volna a liberalizmus diadalát 
hirdetni; de az elvifathatlan tény, hogy Csáky gróf 
halomra döntötte azt a nagyon elterjedt nézetet, 
mintha, a kormány az egyházpolitikai kérdéseket 
csak taktikából rántotta volna elő; és az is tény, 
hogy a püspökök nyilatkozataival okmányszerüleg 
bebizonyította ezeknek kétszinü magatartását s a 
békesség-szinlelő harcias főpapsággal oly erősen 
összetűzött, hogy most már a kormánynak sem 
lehet többé késlekedni a döntő ütközet megvívá-
sával Benne vagyunk tehát a kultúrharcban. 

Kikerülhetlenné tette a harcot a római epis-
kopátus kihivó magatartása. A primás »pax« 
jelszava teljesen valótlannak bizonyult. A primás 
magára nézve ezt már a nyáron kétségtelenné tette, 
midőn a főrendiházban oly kihivólag háborút 
üzent az 1868. évi LIII. törvénycikknek. Most 
az egész püspöki kar hivatalosan és testü-
letileg a harcias primás intransigens álláspontjára 
helyezkedett. A pax jeligét ezzel a mottóval cse-

rélték fel: Si vis pacem, para bellum. És kemé-
nyen bele fúltak a harci riadóba. Memorandumaik 
nyilt hadüzenet a kormánynak, a reformoknak, 
a nemzeti haladásnak, a magyar állami önálló-
ságnak, a más vallások békés fennállásának. Róma 
kárhozatos klerikális szelleme szólal meg belőlük. 
Nemcsak védekeznek, hanem támadnak is. Nem 
önvédeleme ez a katholicizmusnak, hanem nyilt 
megtámadása az államnak és az összes nem-ka-
tholikus vallásoknak a legmerevebb ultramontán 
álláspontról. Felíratjuk teljesen intransigens az 
állammal, egészen intoleráns a más vallásuak-
kal szemben. 

Mert mit mond a felíratjuk? A kormány 
előtt tisztán klerikális húrokat pengetve és egyet-
len hazafias szót vagy érzést sem ejtve, mereven 
dogmatizál és ez alapon argumentál a tervezeit 
reformok ellen. A korona előtt nem érvel, hanem 
gyanúsít és kárhoztat. Gyanúsítja, kárhoztatja a 
tervezett reformokat, melyek »beláthatlan bonyo-
dalmak veszélveit«, — a kath. egyház alapjainak 
megrendítéséU, — »trónokat veszélyeztető és 
az államokat felforgató lanokat« rejtenek magok-
ban. Minő hazafiatlan, minő elfogult beszédek 
ezek! Hát nem látják a t. püspök urak, hogy 
azokkal az egyházi reformokkal egy nagy nem-
zeti cél, az egységes magyar nemzeti társadalom 
kiépítése céloztatik? Mert hát miről is van 
szó? Arról, hogy a vegyes házasságoknál a más 
vallásnak jogai a törvény által épngy meg-
óvassanak, mint a katholikusok jogai (az 1868. 
LIII. törvénycikk fentartása). Ez lenne a tró-
nokat veszélyeztető és az államokat felforgató 
irány? Aztán arról van szó, hogy a zsidó vallás 
is törvényesen elismert vallásfelekezet legyen. 
Talán ez rendítené meg a kath. egyház alapjait? 
Azt is tervezik, hogy az anyakönyveket ne csak 
egyházi, hanem állami közegek is vezessék s ez 
utóbbi legyen az államban közhitelű. Talán ez 
döntené »beláthatlan bonyodalmak« veszélyébe 
a magyar hazát? Végre arról is szó van, hogy 



ebben a mi drága hazánkban ne legyen hétféle 
házassági jog csaknem annyiféle bírósággal, hanem 
legyen egy egységes, minden honpolgárra köte-
lező házasságjog s a házasságok az állam közbe-
jöttével köttessenek. Talán ebben van a püspök 
urak által rettegett állam-sorvasztó és trón-, 
felforgató erkölcsi miazma? Ugyan nézzék meg 
a művelt világ összes államait, azokban mindenütt 
megvan ez az intézmény, s ez okon sem a trónok 
nem dőltek romba, sem a kath. egyház alapjai 
nem rendültek meg. 

Nem a trónt, nem az egyházat, nem is a 
vallás-erkölcsi életet támadják meg ezek az intéz-
mények, hanem megtámadják a hierarchia hatalmi 
érdekeit; megtámadják a papuralmat, azt a pap-
bálványozást, melyet a memorandumok ravasz 
logikája az anyaszentegyház alapjának hirdet. 
Ezért jajdul fel oly hangosan a magas klérus. 
Azt már mi is beismerjük, hogy a hierarchia külső 
hatalmán érzékeny csorbát ejtenek a tervezett 
reformok; de ezt a legkevésbé sem sajnáljuk. 
Andrássy T. gróffal tartunk e tekintetben, kinek 
nagy igazságot mondó szavait a nem-hierarchikus 
papságnak is melegen ajánljuk figyelmébe: 

»A papság jogos befolyása, melyet az emberi-
ség tanításával, vigasztalásával az emberek szive, 
kedélyvilága fölött nyer, nem szenvedhet, csak 
saját hibája folytán. Az államtól kölcsönvett hata-
lom csak ennek rovására szolgálhat. Mert a poli-
tikai, a jogi életbe való benyulás nagyon is bele 
viszi az élet érdekharcaiba, a hatalmi faktor jelle-
gét nagyon is kidomborítja, az igazi vallásosságot 
pedig, amelyből az ember a harcban elfáradva 
vigaszt és felfrissülést nyerhet, másodsorba helyezi. 
Ezért, ismétlem, a hierarchia külső hatalmának 
érdeke, engem hidegen hagy«. 

Mi csak sajnálni tudjuk, hogy a memoran-
dumok az egyoldalú hierarchiai érdek ily merev ki-
domborítása közben megfeledkeztek arról a magvar 
nemzeti és hazafias szempontról, melyből a refor-
mokat a magyar püspöki karnak is tekintenie kell. 
Nem kívánjuk tőle, hogy hitelvi meggyőződésén 
erőszakot téve, a reformok pártolói közé lépjen; 
de azt elvártuk volna tőle, hogy a szóval hirde-
tett béke jelszót bár annyira respektálja, hogy a 
római rendszerben gyakori »tolerari posse« elvére 
helyezkedjék. Mint magyar hazafiaktól pedig meg-
követeljük, hogy hálátlanul ne emeljen kezet az 
ellen a magyar haza ellen, mely iránta főként 
az alkotmányos időszak óta oly kiváló gondot és 
párját ritkító kíméletet tanúsított. Sajnálattal kon-
statáljuk, hogy e cselekedete által halálos sebet 
vágott hazafiságán és nemzeti jóhirnevén. 

De nemcsak az államnak üzent hadat, hanem 
vallásháborút is indított memorandumaival a kath. 
püspöki kar. Megtámadja a más vallásúak orszá-

gos törvény által biztosított egyházi és vallási 
jogait. Mert mit mond többek között a kormány-
hoz intézett felirat? Követeli az 18G8. Lili. t.-c. 
eltörlését, mely a vegyes házasságból származó 
gyermekek vallásos nevelésére nézve minden bevett 
vallásnak teljesen egyenlő jogot biztosít. Ezzel 
érzékeny sebet vág a protestánsok vallási szabad-
ságának jogi biztosítékán. S hagyján, ha beérné 
a gyengébb fél e jogbiztosításának elkobzásával; 
de tovább gázolva a nem-katholikusok vallási 
szabadságában, elbizakodottan azt is követeli, hogy 
az 1868. évi XLVIII. t.-c. is töröltessék el, mely 
a vegyes házasságban a nem-katholikus félnek 
azt a természetes jogát biztosítja, hogy házassá-
gát a saját egyháza hitelvei szerint biráltathassa 
el. És követeli oly cynikus módon, hogy a há-
zasságjog terén fennálló anomaliakért ezt a tör-
vényt okolja. És mit jelentene e törvénynek kleri-
kális értelemben való megváltoztatása? Azt, hogy 
a protestáns házasfél római törvény szerint katho-
likus szentszék illetősége alá erőszakoltassék; azt, 
hogy a vegyes házasságok pure et simple róm. 
kath. házasságoknak deklaráltassanak; azt, hogy 
mi magyar protestánsok, kik századokig küzdöt-
tünk és vérzettünk vallásunk szabadságáért, most 
a XIX. század végén házassági tekintetben a római 
klérus igája alá hajtassunk. 

Nos hát, ha ez nem erőszakosság, ha ez 
nem jogfosztás, ha ez nem vallás-üldözés, akkor 
mi az? Tisztelettel viseltetünk a püspöki kar 
egyházi önvédelme iránt, melyet az állammal 
szemben saját hitelvi alapján kifejt; de hogy ön-
védelmi ürügy alatt a más vallásúak szabadságát 
nyirbálja, lelkiismeretét bántsa, törvényes jogait 
lábbal tiporja: az ellen az isteni és emberi tör-
vény nevében ünnepélyesen tiltakozunk. Vegye 
tudomásul a magas püspöki kar, hogy mi pro-
testánsok ettől a törvényes jogunktól magunkat 
oly könnyen megfosztatni nem engedjük. Vagy 
egységes polgári házassági jog lesz e hazában, 
ugy a mint a mostani reform tervezi, vagy meg-
marad a mostani sokféle házassági joggyakorlat; 
de azt, hogy a más vallásúak is a római katho-
likus házassági törvényre kényszeríttessenek, se 
mi nem türhetjük a mi vallásos szempontunkból, 
sem az állam nem nézheti el a haza vallási bé-
kéje szempontjából. 

Van azokban a memorandumokban még sok 
oly mozzanat, a melyeket sem mint magyar haza-
fiak, sem mint evangéliumi protestánsok nem 
helyeselhetünk, sőt hazánkra és egyházunkra 
nézve egyenesen károsnak tartunk. Most csak a 
feltűnőbbek felmutatására szorítkoztunk, hogy fel-
hívjuk hitsorsosaink figyelmét arra az ujabb ve-
szedelemre, mely Róma felől fenyeget. Legyünk 
résen, kiki a maga helyén: az egyházkormányzó 



a maga területén, a tö rvényhozó a k. h á z b a n , a 
lelkész a gyülekezetben és készü l jünk erőteljes 
önvédelemre. A ku l tu rha rc kitört, megindí tot ta 
a k lé rus teljes erővel és pedig nemcsak állami, 
h a n e m egyházi lé tünk ellen is. Vegyük elő 
testületi és kü lső ö n v é d e l m ü n k régi kipróbált 
fegyverei t : a tö rvényt és igazságot, mely mos t is 
mel le t tünk v a n ; és fo rgassuk ket tőzött buzgó-
sággal és serénységgel a belső vagy lelki önvéde-
lem örökkéva ló fegyverét, mely még s o h a senki t 
cse rben n e m hagyo t t : a J é z u s Kr i sz tusban és 
az ő evangé l iumában való hitet. A külső fegyverek 
ideig való szabadulás t adnak , de a belső vagy 
lelki fegyverekkel való h a d a k o z á s végleges diadal-
mat biztosít. 

Hithüség, h i tsz i lárdság védte meg anya-
szen t egyházunka t a századokig tartó véres üldö-
zések idején is ; a val lás-erkölcsi jel lem e dicső 
erényei j u t t a t h a t n a k mos t is győzelemre, melyet 
Isten az igaz ügynek biztosít. 

Se. F. 

I S K O L A Ü G Y . 

A református tanítók országos egyesületé-
nek alapszabály-tervezete. 

I. Cim. 

1. A magyarországi ev. ref. tanító-egyesületek egye-
temlegesen országos egyesületet alkotnak, melynek címe: 

»Országos ev. ref. tanító-egyesület«. 

II. Az egyesület célja. 

2 a) Az ev. ref. tanítók egyetemét összegyűjteni s 
bennök az összetartozandóság érzetét nevelni. 

b) A tanítás és nevelés elméleti és gyakorlati töké-
letesítésén kivül az egybázias szellemet ébrentartani, ősi 
intézményeink iránt a meleg érdeklődést, valamint a lelké-
szekkel szemben a jó, testvéries viszonyt ápolni. 

c) Az egyház és felekezeti iskola életében napirendre 
kerülő kérdéseket figyelemmel kísérni; az uj rendezkedés-
nél a református tanító helyét és ténykedési körét meg-
jelölni és általában — törvényes formák közt és meg-
engedett eszközökkel — arra törekedni, hogy a református 
tanító minden ujabb rendezésnél megillető és méltó helyet 
foglaljon el ugy az egyházkormányzatban, mint különösen 
iskolájában. 

d) Bár az ev. ref. tanítók országos egyesülete első 
sorban azon speciális félekezeti ügyekkel foglalkozik, melyek 
— mint tisztán felekezetiek — az országos egyetemes 
tanító- gyűlésen nem tárgyalhatók s ott el nem intéz-
hetők: mégis kiterjeszti gondját oly általános paedagogia 
nevelés-oktatási kérdésekre is, melyek a tanügyet, tanítót 
vagy iskolát egyetemlegesen érdeklik. 

e) Az ev. ev. ref. tanítók országos egyesülete nem 
kíván az ország egyetemes tanítóságától elszakadni; sőt 
itt a célnál megjelöli, miszerint — mint eddig — ugy 
ezután is — minden utógondolat nélkül szolgálni fogja 

a tanítóság összeségét illető ügyeket s épen azért az egyes 
ref. tanító-egyletek továbbra is tagjai leendenek az országos 
tanító-gyüléseknek. 

III. Az egyesület tényezői és eszközei. 

Á) T a g o k . 
Az ev. ref. tanító-egyesületnek kötelezőleg rendes 

tagja minden ev. ref. tanító, ki egyszersmind egy oly 
megyei, községi ref. tanító-egyletnek, tantestületnek tagja, 
mely Önkéntes elhatározás folytán belépett az országos 
egyesületbe. 

Az országos egyesület ugyanis az egyházmegyei, 
községi tanító-egyletek és tantestületek egyesüléséből (szö-
vetség) alakul. 

4. Lehetnek alapító, pártoló és tiszteletbeli tagok. 
5. Az országos egyesület gyűléseit alkotják: az 

egyházmegyei, községi tanító-egyletek, testületek küldöttei, 
alapító, pártoló és tiszteletbeli tagjai. 

6. A gvülés tagjai kivétel nélkül tanácskozási joggal 
birnak. 

7. Minden egylet, tantestület, mely az országos 
egyesületnek tagja, saját tagjai száma után fejenként fizet 
az egyesület pénztárához 20 kr. évi tagsági dijat. 

8. Alapító tag, ki egyszerre legalább 20 forintot 
(40 korona) alapítási díjat fizet. 

9. Pártoló tag, ki önkéntes ajánlás folytán évenként 
egy forintot (2 korona) fizet. 

10. Tiszteletbeli tagok, kiket ilyenekül az orsz. 
egyesületi közgyűlés a tanügy barátai közül egyes tagok 
ajánlatára választ. A tiszteletbeli tagok fizetik az évi 20 kr. 
tagsági díjat. 

B) M u n k a . 
11. Az orsz. egyesület minden három évben egyszer 

nagygyűlést tart, melynek határnapját és helyét az állandó 
választmány jelöli meg. Valamely város vagy egyház 
meghívása mindenkor első helyre teendő. E gyűlésekről 
a megyei, városi, községi egyletek és testületek legalább 
három — lehetőleg pedig hat hóval elébb értesítendők és 
azokhoz a tárgysorozat megküldendő. 

12. Az orsz. egyesületi gyűlésekre minden tanító-
egylet vagy testület két képviselőt küld, ha tagjainak 
száma a 60-at meg nem haladja; 60 tagon felül három, 
100 és 100 tagon felül négy képviselő küldhető. Harminc 
tagon alól levő egylet nem küldhet képviselőt. Részt vehet 
e gyűléseken minden működő ev. ref. tanító tanácskozási, 
de nem szavazati joggal. 

13. Az egyesület rendkívüli gyűlést tart az állandó 
válaszmány három negyedének határozatára. Tiz egylet 
indokolt tárgysorozatot előmutató kérelmére a rendkívüli 
gyűlés halasztás nélkül összehívandó. 

14. Az országos egyesületnek pátrónusai, az öt egyház-
kerület püspökei és főgondnokai, kiket erre nézve küldött-
ség vagy érdemleges kérelmi határozat által kér fel egye-
sületünk. 

15. A rendes nagygyűlések mindenkor elnöki vagy 
esetleges pátrőnusi megnyitóval kezdődnek. 

16. Paedagogiai, nevelés-oktatási vagy egyéb tanügyi 
tételek és kérdésekről Írásbeli értekezések tartatnak. Élő-
szóval való viták is tűzetnek ki különösen a didaktika 
mezejéről. 

17. Az egyesület munkálkodásában első helyet foglal-
nak el a vallásoktatásra vonatkozó kérdések, a hit- és 
vallás-erkölcsi élet ápolását elősegítő módok és eszközök; 
továbbá egyházalkotmányi és református népiskolai ügyek, 
amennyiben azok a református tanítók, részint mint nevelőt, 



oktatót közelebbről érdeklik. Az egyházi énekügy szintén 
ide sorozható. 

18. Politikai szinezetü ügyek, felekezetek közt fen-
forgó vitás kérdések, valamint magánpanaszok és sérel-
mek gyűléseken nem tárgyalhatók. 

19. Az egyesületi gyűlések lehetőleg felváltva az öt 
egyházkerület területein tartatnak. 

20. A gyűlést alkotó tagok közül a tanító-egyletek 
és testületek küldöttei, valamint a gyűlés tisztviselői és 
az állandó választmány tagjai személyenként 2 forint 
napidíjban részesülnek, melyhez még 3 forint utazási 
átalány is számíttatik. Ez összeget az országos egyesület 
pénztára a befizetett tagsági díjakból fedezi. 

C) H i v a t a l o s s z e r v e z e t . 

21. Az egyesület választ: 
a) egy elnököt, 
b) két alelnököt, 
c) egy titkárt, 
d) két jegyzőt, 
e) egy pénztárost, 
/) egy 9 tagból álló lapszerkesztő-bizottságot, 
g) egy 12—24 tagból álló állandó választmányt. 

22. Az egyesület rendes gyűlése választja a tiszt-
viselőket és a lapszerkesztő-bizottságot titkos szavazattal 
kilencz évi tartamra és pedig egyszerű szótöbbséggel. 
Egyenlő szavazatok esetén sorshúzás dönt. 

23. Ugy a rendes, mint a rendkívüli gyűlést az elnök 
hivja össze. A gyűlésen elnököl, vezeti a tanácskozást a 
megállapított sorrend szerint, felügyel a rendre és a tanács-
kozás komolyságára. Az egyesületet hatóságok és har-
madik személy irányában képviseli. Akadályoztatás esetén 
az egyik alelnök helyettesíti. 

24. Titkár teendője a kitűzött értekezések, felolvasá-
sok s általában a gyűlés tárgyait folytonos figyelemmel 
kisérni, az előadókkal érintkezni, azoknak esetleg útba-
igazítással szolgálni s a gyűlés sikerét ez oldalról bizto-
sítani. Jelentést tenni az elmúlt év vagy évek tanügyi, 
egyházi eseményeiről, irányt mutatni a teendőkre nézve 
s általában hű képét tárni fel a szövetség munkálkodá-
sának. 

25. A jegyzők felváltva vezetik a gyűlés jegyző-
könyveit s általában a hivatalos iratok szerkesztésénél 
elnöknek segédkezet nyújtanak. Naplók, esetleg évkönyvek 
vagy emléklapok előállításában titkárral közreműködnek. 

26. Pénztáros számadás terhe alatt kezeli a szövet-
ség vagyonát, arról rendes számadást vezet, mely decem-
ber 31-én mindig lezárandó. Számadását és naplóit az 
állandó választmány által kiküldött számoltató-bizottság 
minden évben megvizsgálja s erről állandó választmány-
nak hivatalos jelentést tesz. Nagygyűlés alkalmával ezen 
jelentések nyilt gyűlésben előterjesztendők. Pénztáros igazol-
ványra és nyugta mellett fizeti a napdíjakat és utazási 
átalányt. 

D) Á l l a n d ó v á l a s z t m á n y . 

27. Az egyesületi gyűlés titkos szavazással állandó 
választmányt alakít, mely legkevesebb 12, legtöbb 24 tag-
ból állhat. 

28. Az állandó választmány teendői és hatásköre: 
a) Minden évben gyűlést tart, hol az egyesület 

ügyeinek előmozdításáról tanácskozik. 
b) Saját kebeléből megválasztja a számoltató-bizott-

ságot s meghallgatja annak a pénztár állásáról tett jelen-
tését s azt felülbírálja. 

c) Előkészíti a nagygyűlést, amennyiben kitűzi annak 

tárgyait, megválasztja annak előadóit, esetleg meghatározza 
a gyűlés helyét és idejét. 

d) Sürgős esetekben felir vagy folyamodik a tanító-
ság ügyében egyházi és polgári főhatóságokhoz, s általá-
ban halaszthatatlan teendőknél utólagos bejelentés és 
felelősség mellett az egyesület nevében intézkedik. 

29. Az állandó választmány elnöke mindenkor csak 
az egyesület elnöke lehet, jegyzőit maga választja. 

30. Az állandó választmány tagjai mindenkor működő 
református tanítók közül választatnak ugyan, de egy 
negyedrészben tanügybarátok és más téren működő tan-
férfiakból is választhatók. 

31. Az állandó választmány működéséről a nagy-
gyűlésnek számol, de időközben határozatait és intézke-
déseit az egvesülei szakközlönyében közzétenni tartozik. 

E) K ö z g y ű l é s . 

32. Az országos egyesületi közgyűlést alkotják az 
5-ik pontban megnevezett tagok, kik — amennyiben egy-
letek, tantestületek küldöttei, — hiteles megbízó levelet 
tartoznak igazolásul felmutatni. Ezen megbízó levelet 
jegyzőkönyvi kivonat vagy más alakban küldők állítják 
ki, hitelesítvén elnöki aláírással és egyleti pecséttel, 

33. Szavazatát a gyűlést alkotó tag csak személyesen 
gyakorolhatja. 

34. Közgyűlés a megjelent tagokkal minden esetben 
határozatképes és egyszerű szavazattöbbséggel végérvénye-
sen határoz. 

35. Kitűzött munkálatokat meghallgatja, higgadt, szak-
értő komolysággal megbeszélés tárgyává teszi; a kitűnő 
munkálatokat szakközlönyben közzéteszi, vagy esetleg külön 
füzetben kinyomatva a megyei (városi stb.) egyleteknek 
megküldi. 

36. Az egyesület pénztáráról beterjesztett évi jelen-
téseket, felmentvényeket felülvizsgálja s azokra nézve a 
végleges helybenhagyást megadja vagy esetleg megtagadja, 
mely esetben pénztárost, számoltató-bizottságot, — mulasz-
tás esetén — állandó választmányt felelősségre vonja. 

37. Gyűlések végén mind a választmányi, mind a 
közgyűlések jegyzőkönyvei felolvastatván, hitelesíttetnek; 
ha azonban ez — előre nem látott esetekben — keresztül 
vihető nem lenne: közgyűlés által megbízott három tag, 
elnök és jegyző közbejöttével teljesíti a hitelesítést. 

IV. Szak- és hivatalos közlöny. 

38. Az orsz, ev. ref. tanító-egyesület egy szak-
közlönyt, — mely egyúttal hivatalos is leend — alapít, 
melynek szellemi vezetésére és technikai ellátására szer-
kesztő-bizottságot választ. E bizottság teljes anyagi és 
szellemi felelősséggel vezeti a lapot s minden gyűlésen 
beszámol tetteiről. 

39. A szakközlöny az országos egyesület védelme 
alatt áll, melynek anyagi alapja az egyesület pénztárából 
utalványoztatik, s az előfizetésekből megmaradt tiszta 
haszon ismét az országos egyesület pénztárának javára esik. 

40. Az előfizetési díj a körülményekhez képest leg-
kisebb összegben leend megállapítva és pedig azért, hogy 
igy a lapot minden tag, — tehát első sorban — minden 
reform, tanító megrendelhesse. 

41. Országos egyesület a lap életét és virágzását a 
tagok, — és igy minden reform, tanító kezébe teszi le, 
mert ugy gondolkozik, hogy e lapot pártolni minden tag-
nak elengedhetlen erkölcsi kötelessége; épen azért fel-
hívást és aláírási ivet bocsát ki, hogy ezen iven nevét 
mindenki bejegyezze s ez önkéntes elhatározás által magát 
a pártolásra kötelezze. 



42. Azon szegény tanítótársak, kik épen csak 
300 frtnyi vagy még kisebb fizetésben részesülnek, — 
ha ezt hitelesen igazolják — ingyen vagy legfeljebb 
féldíjért nyerik a lapot; cél lévén itt az, hogy minden 
ref. tanító — még a legrejtettebb zugban is, — folytono-
san tájékozva legyen a tanítóságot és a tanügyet érdeklő 
és felszínre került ügyek felől. 

43. Szerkesztő-bizottság a maga kebeléből — egyik 
rendes nagygyűléstől a másikig terjedő időre — választ 
egy főszerkesztőt, ki a lap szellemi részéért első sorban 
és mindenkivel szemben felelős. 

44. A szerkesztőség tiszteletdíját időről időre a nagy-
gyűlés, vagy ennek felhatalmazása mellett állandó választ-
mány fogja megállapítani és kiutalványozni. 

45. A megállapított, tiszteletdíj féle minden esetben 
a főszerkesztőt illeti, másik fele pedig a szerkesztő-bizott-
ság tagjai közt egyenlően osztatik meg. 

46. Felelős szerkesztő fontosabb dolgokban kikéri a 
szerkesztő-bizottság véleményét s ez esetben annak hatá-
rozata értelmében jár el. Általában szerkesztő-bizottság 
támogatni köteles a felelős szerkesztőt a lap összeállításá-
ban s annak technikai és anyagi részéért felelős. 

47. Szakközlöny iránya határozott szabadelvű s 
hangja művelt emberhez illő tisztességes tartozik lenni. 
Mint reform, tanítók közlönye különös figyelmet fordít 
a mi autonomikus egyházi és iskolai életünk fejlődésére. 
Tartalma: általános érdekű nevelés-, oktatás-, tanügy-, 
politikai szolgálati s más kérdések tárgyalása leend. Törek-
vése : a társadalmi érdeklődés nagyobb fokú felébresztése 
a népnevelési intézetek s ezek tanítói iránt. 

48. A lap megjelenésének helyét célszerűségi s más 
hasonló tekintetek jelölik ugyan meg; de kívánatos, hogy 
az oly helyen szerkesztessék, hol reform, híveink nagyobb 
számban laknak, mint péld. H.-Böszörmény, Mezőtúr. 
Hódmezővásárhely, Debreczen stb. 

V. Feloszlás. 
49. Az egyesület feloszlik, ha a tagok két harmada 

ezt határozatilag kimondja. 
50. Az alapszabályok módosítását, az egyesület fel-

oszlását s ezen esetben vagyonának hova fordítását célzó 
határozatok gyakorlati érvényesítés előtt egyházi főható-
ságunk — s ennek utján a nagyméltóságú közoktatásügyi 
minisztériumhoz jóváhagyás végett benyújtandók. 

51. Az egyesület vagyona feloszlás esetén csak 
tanítók — és pedig első sorban ref. tanítók segélyezé-
sére, — általános értékű iskolai célok vagy ezzel egyen-
értékű magyar nemzeti kulturális intézetek, társulatok 
támogatására fordítható. 

52. Ha az egyesület kitűzött céljától eltérne, a 
nagyméltóságú m. kir. minisztériumnak joga leend eljárása 
ellen, saját egyházi hatóságunk által vizsgálatot rendelni 
s a vizsgálat eredményéhez képest további működését 
engedélyezni vagy az egyesületet végleg feloszlatni. 

53. A feloszlás csak azon esetben vehető fel a nagy-
gyűlés tárgysorozatába, ha azt az egyesület kötelékéhez 
tartozó egyházmegyei, városi, községi egyletek, tantestü-
leteknek legalább féle kívánja. 

54. A feloszlást tárgyalni hivatott rendes nagygyűlés 
a feloszlásra nézve csak azon esetben határozatképes, ha 
a megjelent tagok az orsz. egyesület összes tagjainak két 
harmadát legalább egvgyel túlhaladják. 

55. Ez alapszabály megerősítés végett a méltóságos 
konventhez és ennek utján a nagyméltóságú közoktatás-
ügyi miniszterhez felterjesztendő. 

Krassó, 1893. 
Közli: Sinka Lajos. 

A mi gimnáziumi vizsgáink. 
Az ilyen magam fajta csöndes, szemlélődő emberek 

bizony nem szívesen állanak ki a nyilvánosság piacára. 
Inkább magokban morgolódnak azon, a min morgolódni 
kell csendesen; de annál bensőbben örülnek annak, a min 
örülni lehet. Olyan is most az idők forgásának kereke, 
hogy bizony inkább morgolódunk, kicsi és ritka az alkalom 
a benső örömre. A zehernyés ember pedig sohasem volt 
kedves az ő embertársai előtt. 

Nagyon lehet sajnálni azt, hogy a zsinat az iskola 
ügyeinek egyöntetűségéről nem intézkedett. Gondoskodott 
azonban mintha mindenünk volna már, egy szükségtelen 
theologia fakultásról, s egy szegényes egyetemről, ha ugyan 
az arra való egynehány százezer forint begyülne — a 
következő zsinatig * 

Tudom, hogy azzal torkolnak le, hogy azon miért 
nem morgolódom, a miért egyenlővé tették fizetésünket 
az állami tanárokéval? Beh örülnék neki, ha nem sajdí-
tanám, hogy ez a törvény épen csak megíródott és ki is 
fog nyomtatódni. Mert ha végre is hajtanák, ugyan hány 
kálvinista iskola maradna meg, még tán a patakit is, a 
debreczenit is odaszámítva? 

Azt sem lehet eléggé sajnálni, hogy a most készült 
törvénykönyv is a régi csapáson halad. Általánosan köte-
lező törvények helyett a kibúvó ajtóknak egész serege 
nyitva áll azoknak, a kik tul akarnak lépni a jogosság 
mesgyéjén. Hogy most iskoláinkról szóljak, van-e csak 
két olyan gimnáziumunk, a hol a fegyelmezés, a rend-
tartás, a vizsgák megejtésének módja, az igazgató és a 
tanári kar joga egyforma lenne? Erősen kételkedem benne. 
A helyi tradíciók, szokások nőnek majd mindenütt a tanár 
fejére. Küzködik ellenök, a siker minden reménye nélkül. 
Hiszen egyes ember hogy is tudna megállani testületek-
kel szemben, utoljára is meggyőződése ellenére bele-
törődik sorsába, lankadó kedvvel végzi munkáját, s várja 
öregségére az elkerülhetetlen nyomorúságot, a melynek, 
a mi nyugdíjaink mellett biztos martaléka lesz. 

Igazán bámulatos, a mi demokratikus szervezetünk-
ben mily jog nélkül való pária a református gimnáziumi 
tanár. Minden joga annyiból áll, hogy tanít, s óráit meg-
tartja. A fegyelmezés, az évzáró vizsgákon a kalkulus-
adás az igazgatótanács kezében van. A református tanári 
karnak — majdnem mindenütt — még annyi joga sincs, 
hogy valakit csendesen elutasítson az intézetből. Az 
igazgatótanács censorai adják meg helyette az évi kal-
kulust, a tanár minden ellenkezése hiába való. Gyönyörű 
muszka igazságszolgáltatásképen azonban nyakában van 
a felelősség ugy a fegyelmezés, mint a tanítás ügyeiben, 
azért, mit helyette mások cselekednek. 

Vájjon szabályozta-e zsinat az igazgatótanácsok jog-
körét, szabályozta-e legalább főbb vonásaiban a tanári 
karok, igazgatók hatáskörét? Rábízta mindezt az egyes 
egyházkerületekre, azok majd mint eddig rábízzák az 
igazgatótanácsra, s menni fog minden a régi, keserves 
csapáson, az elavult hagyományok, gyomos, kátyús zök-
kenőin. 

Vájjon lehet-e ily körülmények közt nekünk egy-
öntetű tanügyi eljárásunk? 

Hogy ezt most újra kérdezem, annak okát is adom. 
Az egyetemes tanügyi bizottság minap küldte le a tanár-
karokhoz abbeli végzését: adjanak felvilágosítást, hogy 
történnek az évzáró vizsgálatok, hogy megyen a kalku-
lus-adás ? 

* Begyülni begyülbet, ha közönségünk lelkesen felkarolja 
az ügyet. Szerk. 



Mindenesetre ritka, érdekes olvasmány lesz az, külö-
nösen, ha minden egyes tanári kar teljes őszinteséggel 
meg is felel e kérdésre. 

Megyen pedig a vizsga Coménius Ámos nevében 
— tisztelet a kivételeknek — ilyen formán. 

Az igazgatótanács kiküld vizsgáló elnököt a tanár 
mellé. Minthogy pedig minden kálvinista ember tudva-
levőleg született paedagogus, küld hát kékbeli tisztes 
polgárt, kereskedőt, fiskálist vagy doktort, a mint tudni-
illik a nemes várostól telik. Az ilyen bölcs nevelőférfiu 
aztán a számára elkészített kérdező ívből tudományos 
arccal kikérdezi a nebulókat, a kérdés fejtegetéseit sze-
rényen a tanárra bízván. A vizsga iránt való érdeklődése 
meg is van az újdonsült tanférfiunak a mig valamely 
atyjafia vagy ismerősének fia vizsgázik, ezután már ter-
hes lesz neki a vizsgabeli állapot és magát helyettesíti, 
vagy egyszerűen ott hagyja a vizsgát, a mikor futtatni 
kell más elnökért. Megnövekedvén az elnökök serege, a 
klaszifikálás a tanár ellenében szavazattöbbséggel tör-
ténik. Igy promoveálódik nálunk aztán a rossz tanulók 
nagy sokasága a felsőbb osztályokba. 

Van is vizsga előtt állandó és folytonos bucsujárása 
a nebulóknak a censor urak házába. Hogy az ilyen álla-
potnak mily erős jellemképző ereje van az ifjúságra, 
mennyire emeli a tanulás színvonalát, azt én bővebben 
megrajzolni nern kívánom. 

Ezeknek a vizsgáknak mása legalább a tiszántúli 
egyházkerületben az érettségi vizsga is. Az egyházkerületi 
érettségi rendtartás gondoskodott arról, hogy a tanár ott 
is felesleges lom legyen. Itt is a leirt thesisekből az egy-
házi elnök kérdez, mert a statutum igy rendeli. Még hagy-
ján, ha az elnök ahhoz értő szakember; de ha nem az, 
a kikérdezést a kormánybiztos ragadja magához, a ki 
egyetemi tanár lévén, természetesen a maga szakmájára 
való tekintettel ítél a csak általános ismeretekkel biró 
tanulók felett. Hogy ítél, arról bizonyságot teszen a köz-
oktatásügyi miniszter, a ki tavalyi jelentésében maga is 
megsokalta érettségi vizsgáink szigorúságát. 

Mennyivel kedvezőbb helyzetben vannak az állami 
gimnáziumok, a hol az érettségi vizsgán a tankerületi 
főigazgató elnököl, a kinek egész élete a gimnáziumban 
telt el mint tanárnak vagy igazgatónak. Az aztán tudja is, 
mit és mennyit kell követelni az érett ifjútól. Ne felejtsük 
azt se el, hogy az állam biztosítja a tanárnak a kérdezés 
jogát az érettségi vizsgákon is, ellenőrzésül elégnek tart 
annyit, hogy az elnöknek is jogot ád kérdések feltevésére. 

Nálunk ellenőriz az egyházi elnök, tetejébe a kormány-
biztos. A kettős ellenőrzés mellett mi oka van a tiszán-
túli egyházkerületnek e fonák paedagogiai eljárásra? Miért 
bizik meg még kevésbé tanáraiban az államnál ? 

Ezeket igy tudván, könnyű most már rámutatni a 
gyógyító szerekre is. 

Az évzáró vizsgát véleményem szerint továbbra is 
fenn kell tartanunk. Esetleg feleljen minden tanuló, de 
tüzetesebben csakis azokat kell megvizsgálni, a kiknek 
érdemjegyük ingadozó, a jó vagy jeles, elégséges, elégtelen, 
elégséges és jó között lebeg. A vizsgákat azért kivánom 
fentartani, mert érzem, hogy helyes irányban vezetne, 
megvolna annak, mint a nyilvánosság egyik nemének, 
az üdvös ellenőrző szerepe, s az iskola iránt való érdek-
lődést is állandóan ébren tarthatja. Fö^sleges talán meg-
jegyeznem, hogy nemcsak a fejtegettél és, hanem a kikér-
dezés is a tanár dolga, épen ugy a kalkulus-adás, a ki 
erről felsőbbségének számolni köteles. Épen igy törlendő 
a tiszántúli kerület hirhedt, példa nélkül való paragrafusa, 
mert a kettős ellenőrzés mellett az ilyen paedagogiai bak-
lövéseket (a milyen például az is, hogy a pót és javító 

érettségi vizsga felvételére kizárólag a debreezeni főgim-
názium van jogosítva) egyházkerületnek sem szabad 
elkövetni. 

A bővebb paedagogiai megokolást teljesen fölösleges-
nek tartom. Az ahhoz értő ugy is meg tudja ítélni van e, 
nincs-e igazam, másoknak pedig szólhatnék a világhírű 
paedagogusok nyelvén, akkor sem hinnének nekem. Egyel 
azonban ismételnem kell: a helyi igazgatótanácsok foly-
tonos beavatkozása a fegyelmezés és a vizsga rendjébe 
oka sok gimnáziumunkban a tanulás és fegyelem meg-
lazulásának. Feltétlenül biztosítani kell a tanári karnak 
legalább azt a jogot, hogy az arravalót a gimnáziumból 
csendesen eltávolíthassa; a kitiltás, kizárás a felsőbb ható-
ságok dolga lévén, erről a tanári kar csak javaslatot 
tehessen. 

Ha sem a vizsgáló elnökök sem a fegyelmezés ügyé-
ben fensőbb hatóságunk nem intézkedik, ugy marad a 
régi állapot, a tanulás és a fegyelem fokozatos alászállása. 
a nélkül, hogy valakit ezért felelősségre lehetne vonni. 
A censorok felelősségéről a szervezet semmit sem tud, 
de nem is tudhat, mert az nem állandó hivatal; a tanáro-
kat pedig mások tetteiért felelősségre vonni még kálvinista 
statútumainknak sem áll hatalmokban. 

Figyelő. 

TÁRCZ A. 
Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 

(Folytatás.) 

Mária Terézia iskolaügyi reformjai s azok fogadtatása a protes-
tánsok részéről. 

Vázoltuk az előbbeni szakaszban a kormány maga-
tartását a református iskolákkal szemben, a korszakunkat 
megelőző évtizedek alatt. A felhozott adatok jellemzésére 
szolgáltak főként azon iránynak, melyet Mária Terézia 
követett általában a protestáns egyházak s különösen a 
református iskolák tekintetében. Ez irány azonban az 
1770-ik évtől fogva nevezetes változást szenvedett. Ugyanis 
az a szellemi áramlat, mely ez idő tájban egész Európán 
keresztülvonult, a hírneves bölcselők által hirdetett fel-
világosult elvek, a bécsi udvart sem hagyták érintetlenül. 
Mária Terézia sem zárkózhatott el az uj szellem hatása 
elől, nem különösen azon időtől fogva, hogy fiát, az uj 
elvektől áthatott Józsefet, férjének halála után maga mellé 
vette uralkodótársul. E szellem hatását a protestánsok is 
csakhamar megérezték. Nevezetesen a bécsi kormány 
eddigi törekvését, mely a protestáns egyházaknak és isko-
láknak megsemmisítésére irányult, más korszerűbb és nagy-
fontosságú kérdések megoldása szorítja most háttérbe. 
Ezen kérdések közt a tanügy országos szervezése igényli 
itt különösen figyelmünket. 

A közoktatás rendezése már 1760-tól kezdve külö-
nös gondját képezte az uralkodónőnek. Láttuk, miként 
teszi meg erre nézve hazánkban is az első intézkedést a 
protestáns iskolák jogának nem kis sérelmével. Még hatá-
rozottabban törekszik a királynő céljának megvalósítására 
1770 után, főként midőn a jezsuita-rend eltörlésével a 
tanügy rendezése mulhatlanná vált s a lefoglalt jezsuita 
vagyon a szervezéshez szükséges anyagi alapot is meg-
adta. Célba volt véve, hogy a megállapítandó szervezet 
a protestáns iskolákra is ki terjesztessék s igy reformált 
tanügyünket is nem kisebb veszély fenyegette, mint 
amilyet Barkóczy hires javaslatában kilátásba helyezett. 
És mégis külömbség van az 1770 előtti és utáni kor-



mányi intézkedések közt az indok tekintetéből. A Barkóczy-
féle .javaslatnak, mint általában minden, a protestáns tan-
ügyet illető, 1770 előtti kormányi intézkedésnek nyiltan 
bevallott vagy rejtett indoka a protestantizmus megszün-
tetése volt. E célból történt az iskolák elnyomatása, több-
nek bezárása, megcsonkítása. Ilynemű erőszakosságok 
1770 után nem fordulnak elő, de az iskolatartás és kor-
mányzás jogának kérdése más alakban, más indokból 
tovább is felszínen marad és erős vitának szolgál tárgyául. 
1770 után ugyanis a tanügyben az egyház érdeke háttérbe 
vonul s helyét az állami foglalja el, ba szinte az államot 
a közoktatásügy intézésében nem az egyedül törvényes 
testület -— az országgyűlés — képviseli is. 

De bármily indokból szándékozott az uralkodó a 
protestáns iskolák ügyébe avatkozni, bármily szép eszme 
volt a közoktatásnak országos, egyöntetű szervezése: 
mindenképen veszélylyel fenyegette e törekvés a protes-
táns egyházat, mert a tanügy rendezésében eddig élvezett 
szabadsága, a protestáns szellem melegágyai, az egyház 
veteményes kertjei ellen ' intézett támadást. Mert bár az 
iskolatartás jogától Mária Terézia sem akarta megfosztani 
protestáns őseinket, de előrelátható volt, hogy azon szel-
lem, mely a közös szervezet által iskoláinkban meghono-
suland, el fogja törölni a nevelésnek és oktatásnak azt az 
erős felekezeti jellegét, melynek köszönhették, hogy egy-
házuk a nagy üldözés és elnyomatás között is fenmaradt. 
De meg várhattak-e valami jót, remélhettek-e valami 
üdvöst iskoláik számára egy oly uralkodótól, kinek eddig 
egyházi és iskolai ügyeikben csak rosszakaratát tapasztal-
hatták?! — Nem! — Sőt a mindig szomorú emlékű 
állami beavatkozás méltán keltheté fel azt a gyanút keb-
lükben, hogy a közoktatás országos szervezése csak egy 
ujabb ok és eszköz lesz egyházuk megtámadására. 

Nem is késtek a reformátusok tiltakozó szavukat a 
kormány szándéka ellen felemelni. Alkalmat adott rá a 
helytartótanácsnak 1766. március 11-éről Debreczen váro-
sához küldött rendelete, melyben tudtul adatik, hogy ő 
felsége Magyarország tudományos műveltségét az 1723. 
LXX. t.-c. értelmében is azon pontra akarván felemelni, 
melyen az a jeles külföldi nemzeteknél tündöklik: ennél-
fogva az ország összes iskolaügyének szabályozását a 
helytartótanácsra bizta s ennek kebelében e végre egy 
külön bizottság ki is neveztetett. Ezek folytán a debreczeni 
tanácsnak is öt pont tüzetett ki. hogy azok szerint a 
debreczeni főiskola állapotáról rövid idő alatt részletes 
tudósítást adjon.* E rendeletre a tiszántúli egyházkerület 
közgyűlése felelt, üdvözölvén a Felség magasztos és való-
ban királyi szándékát, mi szerint a tudományokat a mi 
iskoláinkban is emelni, iskoláinkat fentartani és védelmezni 
akarja; de kijelenti, hogy mi a helytartótanácstól iskoláinkra 
nézve semmi jót, hanem csak rosszat várhatunk, mert 
annak tagjai római katholikusok, sőt épen papok is, kik 
irántunk ellenséges indulattal viseltetnek, törvényes szabad-
ságunkat megszorították. Minthogy továbbá a mi iskoláink 
lételének alapjai királyi diplomák, országos törvények és 
békekötések; az iskolák a szabad vallásgyakorlatnak 
lényeges részét alkotják s az országos törvények szerint 
a mi tanügyünkre és iskoláinkra vonatkozó felügyelési és 
szervezési jog egyedül saját felsőbbjeinket illeti: ezért félő 
dolog, hogy a célba vett intézkedések iskoláinkra nem 
üdvöt, hanem csak vészt és pusztulást hoznak. De bár 
a kancellária is már korábban a protestánsok iskoláiba 
avatkozást nem helyeselte és pedig részben azon okból, 
mivel ez valószínűleg nagy elégületlenséget ébresztene a 

* Révész J. : »Adalékok a protestáns iskola autonom törté-
n e t é i h e z 20. 1. 

hitfelekezetekben: mindazáltal Mária Terézia a tiszántúli 
egyházkerület véleményét figyelembe nem vette, hanem 
megmaradt korábbi elhatározása mellett, hogy e rende-
zésbe a protestáns iskolák is bevonassanak. 

Ettől fogva néhány éven át nem szünetelt a refor-
mátus iskoláknak és a fentartó testületeknek zaklatása. 
Most tudósítások és kimutatások kívántattak az iskolák 
szellemi és vagyoni ügyeiről, majd királyi biztosok kül-
dettek ki nyomozás végett. E közben egyházunk más-
nemű sérelmei is annyira felszaporodtak, hogy 1773 őszén 
Beleznav Miklós tábornok és főkurátor indítványára mind 
a négy református egyházkerületből egy küldöttség jött 
össze, a Felséghez járulandó a sérelmek orvoslásának 
eszközlése végett. 

Még ugyanezen év október havában a Beleznay M. 
Vatay Pál, Vay István és Patay József tagokból álló kül-
döttség benyújtott a Felséghez egy előterjesztést, mely-
nek 18 pontja közül a 4-ik az iskolaügyre vonatkozik, 
kimondván, hogy mivel az iskolák a hitnek vallásához, 
nyilváníthatásához tartoznak, s a szabad vallásgyakorlat 
lehetőségének és fentartásának eszközei s ezt hazai tör-
vényeink is a legvilágosabban elismerték : ennélfogva a 
protestánsok iskolaügyi autonómiája törvényes alapokon 
nyugszik. 

Ez a felterjesztés azonban a kormány szándékát 
nem változtatta meg. A küldöttséget ugyan szívesen fo-
gadta Mária Terézia, s szokása szerint kegyes Ígéretekkel 
bocsátotta el, de a protestánsok sérelmeinek orvoslására 
semmi egyebet nem tett azon kivül, hogy még ez esz-
tendő folyamán Kollár Ádám tanácsára megengedte, a mi 
több éven át, kivált a háború folytában egészen el vala 
tiltva, hogy a protestáns tanulók külföldi egyetemeket is 
látogathassanak. Ezekről mindazáltal minden félévben 
pontos kimutatást kivánt magához fel terjesztet ni. * 

Három évvel utóbb a helytartótanács körében 1766 óta 
fennálló tanulmányi bizottság elkészült munkálataival s már 
1776-ban egy augusztus 5-ről kelt leirat szervezi az 
állami közoktatásügyet, amennyiben az országot 10 iskolai 
kerületre osztotta s mindegyik kerület élére egy-egy tan-
ügyi főigazgatót nevezett ki, kiknek kötelességévé tétetett 
felügyelni »minden akadémiára, fő- és algimnáziumra, 
minden iskolai és tanulmányi ügyre, minden valláskülömbség 
nélkül és nem engedve semmi kivételt kerületeikben*. 

Eltekintve attól, hogy a királyi iskolai direktoroknak 
a protestáns iskolákra erőszakolása már önmagában nagy 
csorbát ütött ez iskolák szabadságán, azon tapintatlan 
eljárás, hogy a 10 főigazgató közül egy sem neveztetett 
ki a protestánsok sorából, méltán keserűséggel töltötte el 
a református iskolák őrállóinak szivét és csak még inkább 
növelte a protestánsokban a gyanút a kormány beavat-
kozása irányában. És e gyanút nem oszlathatta el a kor-
mánynak, a főigazgatókat kinevező okmányában tett azon 
»kegyes és különös* kinyilatkoztatása sem, »hogy ez a 
felügyelet nem terjed az iskolai és tanulmányi ügyeken 
tul és hogy nem az a szándéka, hogy azok a vallás 
ügyében a törvényeken felül valami sérelmet szenvedjenek*. 

Most a két protestáns egyház együttesen emeli fel 
tiltakozó szavát a katholikus direktorok felügyelete ellen. 
Az 1777-ik évi március havában benyújtott előterjesztést 
a nagy miveltségü és tudományu gróf Teleki József fogal-
mazta s rövid tartalma — mint az Révésznél ** olvasható — 
ily formán hangzik: Törvényeink azt kívánják, hogy az 
iskoláink feletti gond és felügyelet ne bizassék tőlünk 
külömböző vallású emberekre, mert a vallásszabadság és 

* Horváth M. : »Magyarország története« VII. köt. 406. 1. 
** Adalékok 23.. 24. í. 



az iskolák kormányzata között a legszorosabb összeköt-
tetés van; egyiket a másiktól elválasztani mindkettő rom-
lása nélkül nem lehet; ez az értelmök a békekötéseknek, 
alaptörvényeknek, amelyek védik az iskolákat is; 

mellettünk szól a gyakorlat is, mert noha katholikus 
polgártársaink nem mulasztották el sehol, a hol módjuk-
ban volt, iskoláinkat elragadni tőlünk: a nálunk meg-
maradt iskolák kormányzati joga a reformációtól fogva 
mostanig sértetlen volt; 

nálunk az iskolák igazgatásában változtatást tenni 
nem szükség, mert itt arról kellőleg gondoskodva van; 
vannak nekünk szuperintendenseink, főkurátoraink, vice-
kurátoraink. községi kurátoraink, a kiknek tisztük az isko-
lák feletti felügyelet, nem is mulasztottunk mi el semmi 
szükséges reformokat; 

a mi reformra netalán ezentúl szükség leend, remél-
jük, hogy azt annál inkább megtehetjük már, mert ugy-
látszik, hogy Felséged ki akar már bennünket emelni azon 
megvettetett állapotból, a melyben eddig valánk; 

félünk, hogy idegen vallású direktorok igazgatás szine 
alatt iskoláink romlását fogják eszközölni; annálfogva 
kérjük Felségedet, hogy szorítsa meg ezen direktorok 
hatáskörét, hogy t. i. a tantárgyakon és tanrendszeren 
kivül egyébre ne ügyeljenek; hogy vallásunkat legkevésbé 
is meg ne sértsék és hogy mi iskolai direktorokat és rek-
torokat saját felekezetünkből válaszszunk, s ezeket a királyi 
direktoroknak csak egyedül oly célból jelentsük be, mi-
szerint láthassa, hogy olyat nem választunk, a ki a szük-
séges kellékekkel egyáltalában nem bir; 

egyébiránt Felséges asszony! Minthogy azt hiszszük, 
hogy a Fejedelem előtt inkább igazat, mint szépeket kell 
mondani, tehát megvalljuk nyíltan, hogy a római kath. 
férfiak iskolai igazgatásától még ama megszorítások mel-
lett is félünk; mert nem enyészett még el keblükből az 
irántunk való felekezeti gyűlölet, számtalan szomorú pél-
dák igazolják ezt; 

azért sem bocsáthatjuk iskoláinkat nagy sérelmünk 
és végveszedelmünk nélkül római katholikus direktorok 
alá, mert bizonyosan tudjuk, hogy némelyik közülük lelki-
ismeretével ellenkezőnek tartaná azt, hogy velünk csak 
legkisebb jót is tegyen; ezt nem a katholika vallásból 
következtethetjük, melynek eredeti tiszta elvei szintén a 
felebaráti szeretetet lehelik, mint, a mi vallásunk, hanem 
római katholikus hazánkfiai neveltetéséből, a mely a leg-
több esetben ugy szokott intéztetni, miszerint ők mások 
boldogságával vagy igen keveset vagy épen semmit sem 
gondolnak; 

mindezeknél fogva kérjük Felségedet, hogy minket 
és iskoláinkat a katholikus direktorok bárminemű fel-
ügyelésétől teljességgel szabadítsa meg és tartson meg 
bennünket saját iskolai igazgatásunkban, melyet több mint 
kétszázados törvényes gyakorlat s a természeti jog is 
erősít. 

Ezen előterjesztésben, mely különben ugy csinos 
irálya, tartalmas gondolatai, mint a protestáns iskolák iránti 
meleg ragaszkodásnál fogva érdeklődésünket mindvégig 
leköti, főként azon körülmény vonja magára figyelmünket, 
hogy midőn erősen küzd az állam által kinevezett katho-
likus főigazgatók főhatósága ellen, nem idegenkedik azon 
gondolattól, hogy protestáns királyi direktorok állami fel-
ügyelésének vettessenek alá iskoláink. 

E szép és nyomós felterjesztésre a válasz a még 
ugyanez év folyamán megjelent Ratio Educationis lett, 
melynek bevezetése a tanügy fontosságát mutogatja, továbbá 
a tanulmányi rendszer megállapítását fejedelmi joggá nyil-
vánítván, ezáltal igazolni akarja, hogy miért jelenik meg 

a Ratio, mint rendelet s miért nem mint törvény. Erre 
kijelenti, hogy e rendszer szükségképen kiterjesztendő az 
egész országra, foglalkozás-, vallás- és fajkülönbség nélkül. 
(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

BELFÖLD. 

Egyházi heti szemle. 
Az egyházi reformok a törvényhatóságoknál. — A napisajtó maga-
tartása. •— Az ultramontánok szövetségesei. — A kath. püspökök 
memorandumai. — A klerikálisok vereségei. — A kath. autonomia. 

Az egyházi kérdések dominálják a lelkeket. Képviselő-
házban, vármegyék zöld asztalánál, püspökök értekezletén, 
városok tanácstermében, sőt most már a magánössze-
jövetelekben is széltében a felett vitatkoznak: legyen, 
ne legyen polgári házasság, polgári anyakönyv, vallási 
jogegyenlőség s a reformakció többi ága. 

Az ország intelligenciája és törvényhatóságai eddigelé 
pártkülömbség nélkül a reformok mellett nyilatkoznak. 
Mutatja ezt az a körülmény is, hogy a kormány egyház-
politikai programmját azok is magokévá teszik, kik más-
különben nem viseltetnek bizalommal a kormány politi-
kája iránt. Az ultramontán izgatás nemtelen eszközei, a 
klerikális uralomvágy izellenségei még olyanokat is a 
reformok zászlaja alá kergetnek, kik a reformmozgalom-
mal, ennek indokaival és megindítása módjával nem 
rokonszenveznek. A pártolók száma rohamosan növekszik, 
az ellenzők száma fogy, de heve és türelmetlensége annál 
nagyobb. A püspöki tanácskozmány merev oppoziciója is 
növelte a reformpártolók számát. Napról napra teljesebb 
és nyíltabb lesz a két hadakozó fél közötti küzdelem. 
Be kell ismernünk, hogy kitört a kulturharc. De az értel-
mes és hazafias magyar elem azt is kezdi belátni, hogy 
itt voltakép nem az állam és az egyház, hanem az állam 
és a hierarchia közt tört ki a harc. Legcsattanósabb 
bizonyíték erre a szabadelvű katholikusok példája, kik 
egymásután foglalnak állást a klérus papuralmi követelései 
ellen s a liberális egyházpolitika mellett. 

A reformakció mellett kiváltképen a nagyvárosok 
intelligenciája tömörül. Budapest, Szeged, Temesvár és 
Arad példáját a hét folytán Debreczen, Nagyvárad, Pozsony, 
Sopron, Mezőtúr, Nagy-Szalonta, Lőcse stb. követték. A 
reformpártolók sorában érdekes és tanulságos jelenség 
Sopron, honnan a klerikálizmus első gyűlési akciója ki-
indult és Mezőtúr, ez a független magyar polgárváros. 

Nagy baja a helyzet tisztázásának a napisajtó egy 
részének kétes magatartása. A politikai pártlapok (Nemzet, 
Pesti Hirlap, Pester Lloyd, Egyetértés) hiven követik 
pártjokat a reformok sürgetésében, mert tudva van, hogy 
legrégebben a függetlenségi, mult évben a nemzeti s leg-
utóbb a szabadelvű párt a szabadelvű egyházpolitika 
mellett nyilatkoztak. De a magukat függetlennek hirdető 
lapok ugyancsak halásznak a zavarosban. Az eddig füg-



getlen nemzeti iránynak hódoló lapok egyrésze most már 
hallgatólagos fegyverbarátságban áll a klerikális túlzókkal, 
ugy hogy pl. a Budapesti Hirlap és a Pesti Napló az 
egyházpolitikában csaknem egy követ fúnak egyfelől a 
»Magyar Állam« és a >Religió« ultramontánjaival, más-
felől az oláh, a rác és a pánszláv reakcióval. Ez a két 
nagyon elterjedt lap kiváltképen azzal tetszeleg magának, 
hogy a liberális egyházpolitika protestáns korifeusait kor-
holja uton-utfélen. Alig telik el nap, hogy ki ne gúnyol-
ják, meg ne hurcolják a Tiszákat, Szilágyi Dezsőt és ujab-
ban Eötvös Károlyt. Különben a klerikális lapoknak régi 
taktikája a prot. vallású államférfiakat szidni; a »Magyar 
Állam« kezdte, de most már a Pesti Napló és a Budapesti 
Hirlap tul tesznek még azon is. Azt mondják, nem ultra-
montánizmusból, hanem politikai meggyőződésből cselek-
szik. Bosszul cselekszik. 

Az ultramontán izgatás különben nem nagyon válo-
gatós a maga eszközeiben. Csak meg kell olvasni egyik 
legújabb parlamenti lovagjuk, Asbóth János beszédét. Ez 
a klerikális ur a római pápát azzal gyanúsítja, hogy Tisza 
Kálmánt 1884-ben megsegítette; Tisza Kálmánt azzal rá-
galmazza, hogy Bómával paktált s a római pápa segít-
ségével győzött az akkori választásoknál; Csáky grófot 
ildomtalanul gyanúsította; a választókat »szavazó mar-
h á k é n a k titulálta; a szabadelvű pártot meggyőződés nél-
küli, fejjel falnak rontó hadnak nevezte. E szemenszedett 
valótlanságokért másnap meg is kapta Tisza Kálmántól 
a megérdemelt leckét. Tisza kimutatta, hogy Asbóthnak 
rá vonatkozó vádjai teljes valótlanságok. Ilyen igazmondó 
és lovagias a klerikálisok legnjabb parlamenti hőse. A 
társadalomban se nagyon válogatja szövetséges társait. 
A tömegből, iskolás gyerekekből és fanatizált asszonyok-
ból toborza párthiveit a tiltakozó feliratok aláírására. 
Az arisztokráciából a régi ókonzervatívok maradékai, az 
udvari káplánok által vezetett feudálisok kardoskodnak a 
klerikális programm mellett és erőlködnek azon, hogy 
Bómából dirigálandó »katholikus párt«-ot szervezzenek. 
Legújabban a püspökök is nyíltan és testületileg támogat-
ják őket, ha ugyan még jobban meg nem gondolják a 
dolgot s kivált azt, hogy ők nagyon sokat, a legtöbbet 
kockáztatnak a játékon! 

Az arisztokrácia és az episzkopátus bizonyára hatal-
mas szövetséges társak volnának a klerikalizmus mellett. 
De a dolog nem egészen igy áll. Az arisztokráciát illető-
leg már is kétségtelen, hogy csak részben támogatja a 
klerikálisokat. A mikor Andrássy Tivadar gróf oly bátran, 
okosan és hazafiasan állást foglal a klerikálizmus ellen 
s nyíltan hirdeti a képviselőházban, hogy a kitört kultúr-
harc »nem a vallás és egyház ellen foly, hanem a hierarchia 
ellen, a hierarchia hatalmi érdeke pedig engem hidegen 
bagy«; amikor Károlyi István gróf egy alkalmas közbe-
szólásával szintén a házban, a soproni és esztergomi 
klerikális akcióra célozva, kijelenti, hogy »nem kell katho-
likus társadalmat alapítani* : akkor mégis csak túlzás 
azt állítani, hogy a magyar főnemesség ultramontán és 
gyanúsítás azt hirdetni róla, hogy koalícióba lépett a 

klerikálisokkal a szabadelvű egyházpolitika ellen. Az episz-
kopátus igaz, hogy nyíltan a klerikálizmus oppoziciójára 
helyezkedett, defenzív álláspontjáról az offenzívára lépett 
s memorandumaiban a nemzeti, hazafias és vallási türelmi 
szempontokat ignorálja; de e kihivó lépésével politikailag 
lejárta magát, a független hazafias katholikus elem elfordul 
tőle, érdekszövetségesei is odahagyják. Még a Budapesti 
Hirlap is megsokalta a memorandum nyilt hadüzenetét. 
Most már ez a csélcsap újság is belátja, hogy »Magyar-
országon klerikális politikát csinálni nem lehet (Ugy-e? 
Hát akkor miért tolta három évig a klerikálizmus szeke-
rét? Szerit) s a jó katholikusok sem lesznek hajlandók 
a püspöki kart a magyar állam elleni háborúba követni«. 
Ugvlátszik, hogy kezd virradni, ébredeznek az emberek. 

A püspökök három memorandumot szerkesztettek s 
a királyhoz és a kormányhoz intézett felterjesztéseiket 
közzé is tették. A pápának szánt iratot nem hozták nyil-
vánosságra. A királyhoz küldött felterjesztés merev kleri-
kális álláspontról bírálja a kormány vallási politikáját, 
melyben »beláthatlan bonyodalmak veszélyeit,« — »a kath. 
egyház alapjainak megrendítését*, — »a trónokat veszé-
lyeztető és államokat fölforgató tanok«-at lát, s végül 
arra kéri a felséget, hogy »e veszélyes újításokat egyhá-
zunk és hazánktól távoltartani kegyeskedjék*. A kormány-
hoz benyújtott memorandum még merevebb és követelőbb. 
Kath. dogmatikai szempontból egyoldalú és éles kritikát 
gyakorol a polgári anyakönyvek, a zsidók recipiálása, a 
vallás szabad gyakorlata és a polgári házasságon s mind-
annyiját mereven visszautasítja. Mindez hagyján. De kö-
veteli az 1868. LIII. t.-c. eltörlését, s követeli az 1868. 
XLVII1. t.-c. módosítását is, a mi más szavakkal azt jelenti, 
hogy mind a vegyes házasságból származó gyermekek val-
lásos nevelése, mind a vegyes házasok házassági ügye a 
római dogma szerint az 1868-ik évet megelőző lelkiismereti 
erőszakosságokkal intéztessenek, hogy a vegyes házasok 
gyermekei mind katholikusokká tétessenek, s hogy min-
den vegyes házasság katholikus házasságnak nyilvánít-
tassék. Hohó, főt. urak, látjuk a lólábat reverendáitok alatt. 
Ti most már a más vallásúak ellen is fegyverkeztek? 
A protestánsoknak is nyíltan hadat üzentek ? Nem elég, 
hogy az állammal összetűztetek? Vigyázzatok! Ne bántsá-
tok a protestáns vallásos lelkiismeretet! Az érzékenyebb, 
mint a politikai lelkiismeret, melyet eddig sértegettetek. 

A mult hét egyházi eseményei más tekintetben is 
érdekes jelenségeket hoztak felszínre. Gróf Csáky Albin 
miniszter képviselőházi leleplezései okmányszerüleg iga-
zolták, hogy a püspöki kar egész a 80-as évek végéig 
nemcsak belenyugodott a 68-ik évi törvénybe, hanem azt 
minden hittani skrupulus nélkül végrehajtatta. Csak mióta 
a Vatikán beleszólt a magyar egyházi kérdésekbe s az 
alsópapságot felheccelte, azóta csinálnak a főpapok is 
hitelvi és lelkiismereti kérdést a törvény végrehajtásából. 
A »hitelvi nehézségek* hires argumentuma tehát nagyot 
csökkent értékében. A klérus az erkölcsi megszégyenítése 
erkölcsi vereség is egyszersmind, mely sok jó katholikus 
hívőnek felnyitotta a szemét. Erkölcsi vereséget dokumen-
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tálnak a klérus társadalmi akciójának sikertelenségei is, 
mert adatszerüleg bizonyítják azt a tényt, hogy a kleri-
kálisoknak nem olyan nagy az erejök, mint szócsöveik 
hirdetik. A »kath. gyűlés «-ekkeí való akció csütörtököt 
mondott; ugy látszik, hogy ezt a fegyvert egyelőre nem 
fogják többet használni. A tiltakozó aláirások készítése 
is megritkult, ez az eszköz sem mutatkozik célra vezető-
nek. Gróf Andrássy Tivadar beszéde pedig meggyőzőleg 
kimutatta, hogy dogmai szempontból a polgári házasság 
ellen akadály nincs, mert a tridenti zsinat a házasság 
szentségét a felek consensusában látja. XIV. Benedek a 
protestáns lelkész előtt kötött házasságot is érvényesnek 
nyilvánította, már pedig a protestáns lelkész a római 
dogma szerint pusztán világi ember. 

A hét egyházi eseményei között figyelemre méltó 
a kath. autonómia érdekében újból megindított akció is. 
Eszterházy gróf lakásán szoktak összejönni a klerikális 
főurak, ott eszelték ki a hercegprímás személyes rész-
vételével azt, hogy az autonómia szervezése érdekében a 
kormányt megkeressék. Először arra akarták rábírni 
gróf Csákyt, hogy az 1870-iki autonomiai congressust 
hivja össze; erre nem volt hajlandó a miniszter, de 
elfogadta a Fenyvessy által benyújtott határozati javas-
latot, mely szerint a kormány utasíttatik, hogy minél 
előbb eszközöljön ki királyi engedélyt az autonomia szer-
vezésének megindítására. Az autonomia kérdésében külön-
ben két mereven szemben álló felfogás van a katholi-
kusok között; egyik a képviseleti, másik a kinevezési 
rendszeren akarná szervezni az autonómiát, s ennek meg-
felelőleg az autonomia jogkörét is némelyek szélesebb, 
mások szűkebb alapra kívánják fektetni. 

Mi sokszor kifejeztük azt a nézetünket, hogy teljes 
öntörvényhozást és önkormányzatot felölelő autonomia a 
kath. egyházban fogalmi képtelenség; mindössze bizonyos 
egyházi külsőségekre szorítkozó árnyék-autonomia lehet-
séges. Ez is egy kis prof. oáz lenne a pápista sivatagon. 

Dr. Rusticus. 

KÜLFÖLD. 

> Presbyteri Szövetség < 
gyűléséről. 

torontói 

Dr. Mathews ur, a ki zsinatunk alkalmával Magyar-
országon időzött, egy becses könyvet küldött e sorok 
írójának: a »Pesbyteri Szövetség* Torontóban tartott 
gyűlésének 630 oldalra terjedő jegyzőkönyvét, amelynek 
igen tanulságos tartalmát előbb általánosságban, adandó 
alkalmakkor pedig részletezve fogom ismertetni Lapunk 
olvasóival. 

A »Presbyteri Szövetség« célja a presbyteri rendszert 
kivető református egyházakat egybekapcsolni a Krisztus-
ban való egység kifejezésére, a testvéries viszony és közös 
érdekű ügyek előmozdítására, sőt a testvér-egyházak 

segélyezésére is, pl. a cseh ref. egyháznak ajándékozott 
6000 font sterling. A »Presbyteri Szövetség* ezért több 
évi időközökben gyűlést tart a föld különféle helyein, 
legutóbb 1892. szeptember végén Amerikában, az Ontario-tó 
partján épült Torontóban, Canada egyik legszebb váro-
sában. 

A Szövetség ez amerikai gyűlésén Európából 12 ország 
27 presbyteri egyháza, Ázsiából 4 ország 5 egyháza, 
Afrikából 4 ország 4 egyháza, Amerikából 4 ország 
13 egyháza, Ausztráliából 10 tartomány valamennyi 
presbyterianus egyháza volt képviselve. A gyűlések oly 
népesek voltak, hogy a Cooke-féle templom, a gyűlés 
helyisége, amely 3000-nél több embert képes magába 
fogadni, több ülés alkalmával szűknek bizonyult, s a künn-
szorult közönség számára később más helyiségben ugyan-
azon szónokok tartottak előadást. 

A gyűlés Smith edinburghi és Hodge hartfordi lel-
készek imájával, Cavcn torontói tanár egyházi beszédjével 
nyilt meg, mire a jó öreg BlaiJcic, a kire mi Edinburghban 
jártak tiszteletfel és hálával emlékszünk, üdvözlé a tago-
kat, megemlékezvén a »Szövetség« legutóbb elhunyt 
tagjairól. 

1892. szeptember 22. a reformációnak volt szentelve, 
három tudós férfiú tartván felolvasást a reformáció spi-
rituális jellegéről, a reformációnak az erkölcsökre, a tudo-
mányokra és a nemzeti életre való befolyásáról. Ugyan 
aznap este felolvasások tartattak a református és pres-
biteriánus egyházak jellegéről és missziójáról, előnyéről és 
hátrányáról, s a mi a legérdekesebb: egyházaink meg 
nem oldott kérdéseiről és fel nem tárt segélyforrásairól. 

A következő napokból származott bel- és külmisz-
sziókra vonatkozó cikkek között egy ránk vonatkozó 
megjegyzést szóról szóra közlök: 1890-ben az amerikai 
ref. egyház belmissziói választmánya Jurány Gusztáv 
lelkész urat meghívta Budapestről, és azon év okt. 12-én 
Clevelandban helyezte őt el Kecskeméti F. rövid ideig 
tartott ideiglenes szereplésétől eltekintve, Jurány az első 
rendes lelkész, a ki Amerikában magyar nyelven prédikált. 
Jurány csakhamar annyi egyházat szerzett, hogy Kovács 
János lelkész hivatott meg munkatársául. Utóbbi Pitts-
burgban helyeztetvén el, egyesült erejű munkásságuk ered-
ménye a következő egyházak szervezése: 

Cleveland (Ohio állam) , . 1 3 6 egyháztag= családfő 
Ashtabula » 45 » » 
Toledo » 35 » » 
Pittsburg (P. a.) . . . . 87 
Homestead 63 » » 
Duquesue . . . . . . 76 » » 
Braddok 28 
Mc Keesport 53 » » 
Beaver Falls 35 » » 

összesen 557 egyháztag-—családfő. 

A harmadik lelkész meghívása felől, mint olvasóink 
a Lapunkban megjelent pályázatból tudhatják, most in-
tézkednek. A magyarok száma az Egyesült-Államokban, 



a római katholikus, görög-kathotikus, zsidó és protestáns 
vallásuakat együttvéve, állítólag meghaladja a 100.000-et. 

Magánértesülésem szerint az elősorolt egyházak száma 
tetemesen szaporodott a jelentés megírása óta. 

Élénk megbeszélés tárgyai voltak a szövetség gyűlé-
sén a papnevelés, a cura pastoralis, az apologia és a 
modern világnézet, vasárnapi iskola, családi élet, az egy-
házak agressiv működése, az agrármozgalom és a munka-
bér kérdései, nemkülönben a vasárnap megszentelése, az 
opium-kérdés stb. 

Üt felolvasást tartottak a rotnanizmus helvéciai, 
nagybrittaniai, canadai, dél- és északamerikai, s a missziók 
terén való működéséről stb. 

A mű végén a cseh, morva, franczia, porosz, szász, 
hannoveri, németalföldi és olasz presbyterianus egyházak 
egyházkormányzata talál ismertetőkre. A könyv díszét 
emeli Blaikie, Caven, Cairus, Chambers, Laws, Macvicar, 
Taton, (írant pompás arcképe, továbbá a Cooke-féle temp-
lom, a kingstoni egyetem, a torontoi knox-kollégium, a 
montreali presbyterianus kollégium fényképe. 

Az egyes tárgyakról nem sokára bővebb ismertetést 
közlök. 

Budapest, 1893. március. 
Balogh Elemér. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

IV. Bocskay István fejedelem összeköttetése Alvinczi Péterrel; 
Alvinczi kerekii papsága; meghivatása szatmári papul 1605. febr. 

Bocskay István szerencséjével együtt hanyatlott és 
emelkedett Alvinczi Péteré is, kihez ideje visszatérnünk. 

Bocskay Istvánnak, az egykori váradi kapitánynak 
s Biharmegye egyik jelentékeny főbirtokosának, lehetetlen, 
hogy figyelmét kikerülte volna Várad nevezetes papja s 
a bihari traktus ifjú esperese; de a közelebbi összeköt-
tetést alighanem a közös üldöztetés hozta létre kö-
zöttünk. 

Midőn ugyanis Nagy-Várad Rudolf kezébe került 
s a jezsuiták lőnek ott urak, Alvinczi nem maradhatott 
többé váradon. Ekkor kellett Bocskayhoz futnia. Igy futott 
Alvinczi Kerekibe, Bocskay várába. És valóban futnia is 
kellett neki: mert könyvei is Váradon maradtak. Világos 
ez Alvinczinek Belényesi Zsigmondhoz, 1610. március 4. 
Kassán irott leveléből, melyben ezt mondja: »Mivelhogy 
az elmúlt változásban, minden könyveim Váradon vészé-
nélr, kényszeríttettem ujabb bibliothekát szereznem és az 
én jóakaró uramtól, Letenyei Páltól, ki mostan szikszai 
lelkipásztor, itt benn levő könyveit megvennem, úgymint 
például 25-öt«1 Könyvei ott vesztek és teljesen el is vesztek 
Váradon, hiszen a Rudolf vezérei és papjai által meg-
indított protestáns üldözés, még a könyvekre is kiterjedt! 

Kerekii papságáról különben Alvinczinek mitsem 
tudunk. Kereki vára többször ostromolt hely volt s a 

1 Kassa városi levéltár, rendezetlen rész. 

helység többször pusztult el, mig maga a vár is bus 
düledék leve. Sem magának a községnek, sem a refor-
mátus egyháznak benne nincsen ez időből semmi emléke, 
kivévén a község pecsétnyomóját, melynek évszáma 1606.1 

Alig szabadult fel Kereki vára az ostrom alól s 
menekült meg Alvinczi a biztos veszélytől, a szatmári 
fényes egyházba hivták őt meg lelkipásztorul. 

Szatmár ez időszerűit ugy hadászati, mint egyházi 
tekintetben igen fontos hely volt. Vára — mely Szatmár 
városával együttTjT*Szamos szigetében feküdt — hajdan 
nevezetes erősség volt, úgyszólván a királyi birtokban 
levő Magyarország kulcsa, honnan nem egyszer fenyeget-
ték Erdély békéjét Szatmár ikervárosa Németi, mely 
hajdan a Szamos jobb partján feküdt, palánkokkal és 
vizárokkal volt megerősítve. E két polgárilag és egyházilag 
is külön önálló község csakhamar bevette a reformációt 
s benne nevezetes iskolák virágoztak. Szatmár azon első 
református papjai közül, kiknek nevét ismerjük, Hevesi 
Mihály (1551—?) többek védelme szerint2 tiszántúli refor-
mátus püspök volt; utódai közül pedig többen voltak a 
szatmári ev. reform, egyházmegye esperesei. Igy Debreezeni 
Taraczk János,3 ki épen akkor hunyt el. hosszas betegség 
után, midőn Bocskay vitézei Szatmárt ostromolták s Beck 
Joakhim császári kapitány vitéz védelme dacára négy 
hónapi ostrom után be is vették.4 »Gondolkodván azért 
a szatmáriak éhező és üdvezülendő lelkök kenyere felől« 
megkeresték Hodászi Lukács püspököt, hogy ajánlana 
nekik lelkipásztort s miután az nekik Alvinczi Pétert aján-
lotta. Asztalos János biró az egész communitás nevében, 
1605. február 14. meghívja Alvinczit, hogy »a szatmári 
ekklézsiának lelkipásztorságát vegye fel, és az Isten igaz 
szent igéjének hirdetésére, prédikátorságra menjen közibök, 
ha más hová nem köteles. Ők pedig igérik, hogy becsü-
lettel vévén, illendő gondviseléssel és fizetéssel lesznek 
az Alvinczi dajkaságáérU.5 

Mit felelt e levélre Alvinczi, nem tudjuk; de annyi 
bizonyos, hogy Kassára ment lelkipásztornak. Maga a 
fejedelem vitte-e magával, Kereki vára hűséges védőjével, 
Örvendi Pállal együtt, midőn székhelyét Kassára tette; 
vagy pedig azért hivták meg a kassaiak, mert hasznos-
nak tartották, hogy a fejedelem bizalmas embere legyen 
lelkipásztoruk, bizonytalan. Ha a kassaiak »a bizalmas 
emberre* számítottak: ugy sem csalódtak. 

1 Gaál Imre nagvkerekii ev. reform, lelkész, 1886. október 
10-én kelt levele. 

2 Tóth Ferencz »Tul a tiszai püspökök élete« 9, lap. és 
H. Kiss Kálmán »A szathmári ev. ref. egyházmegye története « 
751. s köv. lapok. 

8 Debreezeni Taraczk János szül. Debreczenben; 1588-ban 
debreezeni tanár, s mint ilyen (az Ipolyi A. Veresmartija — 
29—3L lapja — szerint) a bővebb egyháztörténelem nagyhatású elő-
adója ; 159é-ben Debreczenből Szatmárra hozatott papnak, s azóta 
1605-ig a szatmári ekklézsia hü dajkája. A szatmár városi jegyző-
könyvek 1616-ban árváiról emlékeznek. (H. Kiss Kálmán »A szat-
mári ev. ref. egyházmegye története« 305—306. lap. és Asztalos S. 
levele a Kassa városi levéltárban.) 

4 Szirmay Antal »Szalmái-vármegye esmerete« II. kötet 
382. lap. 

5 Asztalos J. levele »Christiana pietate conspicuo ac doct. 
viro Dno. Petro Alvinczi, olim praedicatori verbi divini apud 
Váradienses vigilantissimo nunc vero apud Kerelzienses etct«. 
Eredetije Kassa város levéltárában 19.331. sz. a. Közli Szilágyi S. 
»Magy. prot. Figyelő* 1883. foly. 94. 1. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 



NEKROLOG. 

Szilágyi Benő. 
1836—1893. 

Ott porlad már a gyömrői temetőben, hivei között, 
a jó pásztor, a szerető szivü ember és családapa; de 
emlékét nem födi el a sir, az élni fog örökké azoknak 
szivében, kiket életével, szeretetével boldogított, s kiket 
halála gyászra és siralomra juttatott; élni fog azoknak 
lelkében is, a kiknek tiszteletét és barátságát nyájas, 
lekötelező modorával, feddhetlen jellemével, s bölcs taná-
csával megnyerte. A halála által okozott veszteséget és fáj-
dalmat híven tolmácsolták temetése alkalmával a koporsója 
felett elhangzott szónoklatok, s bizonyítá a messze vidék-
ről is összegyűlt tisztelők fényes serege. Csak néhány 
sorban kívánok azért az elhunyt iránt érzett kegyeletem-
nek áldozni. 

Szilágyi Benő született Halason 1836. október 24-én. 
Szülői, Szilágyi János és Gál Zsuzsánna, szegény sorsú 
emberek voltak, de a kik fölismervén egyetlen gyermekük 
szép tehetségét, a tudományos pályára szánták, s a gyenge 
testalkatú kis fiu becsülettel meg is felelt a benne helye-
zett bizalomnak. A gimnázium négy alsó osztályát Halason, 
hármat Budapesten a piaristáknál végezett, az érettségi 
vizsgát pedig Kecskeméten tette le, kitüntetéssel. Itt kezdte 
a theologiát is, majd a theologia Budapestre tétetvén át, 
itt végezte be 1856-ban. Ekkor Feketehegyre ment rek-
toriára s itt maradt három évig. 1859-ben Török Pál 
püspök, Jász-Kis-Érre exmittálta, 1861-ben letette a káp-
láni vizsgát, 1862-ben a papi vizsgát, hogy mily szép 
eredménynyel, erre nézve elég, ha megemlítem, hogy Ballagi 
Mór méltónak találta a vizsgára irt prédikációját arra, 
hogy e Lapban közölje. Ekkor Török I 'ál püspök magához 
vette káplánnak. 1865-ben ment GyömrŐre adminisztrátor-
nak, a hol 1866-ban pappá választatott. Első dolga volt 
a hálás fiúnak, hogy kedves szüleit magához vegye; 
atyját el is temette, de 80 éves anyjának látnia kellett 
egyetlen gyermekének halálát és siratni reményeinek meg-
hiúsulását. 1870-ben házasságra lépett elődjének, Kiss 
Lajos pesti esperesnek leányával Erzsébettel, a kivel, és 
négy gyermekökkel, a legszebb és legboldogabb családi 
életet élte. 

Mint pap egyike volt — fájdalom — azon ritka 
egyéniségeknek, a ki a kálvinista papi egyszerűséget s 
egyenes őszinteséget, a legszebb harmóniában tudta tartani 
a főúri körökben megkívánt és szükséges finomsággal; 
a ki a nép legegyszerűbb gyermekének szivét ép ugy 
meg tudta nyerni nyájas, kedves modorával, mint a hogy 
ki tudta vivni a vele érintkező nagy uri családok tiszte-
letét és rokonszenvét. A legerősebb kötelességérzet jelle-
mezte hivatalos teendőiben, legtöbbnyire saját maga által 
irt, jól betanult, s kiváló szónoki erővel előadott prédiká-

ciók hangzottak el ajkairól. Különösen alkalmi, temetési, 
esketési, keresztelési beszédei valódi remekek valának, 
ennek tulajdonítható, hogy pl. a gróf Teleki-család, bárhol 
volt is szüksége papi szolgálatra, mindenüvé az ő kedves 
gyömrői papját hivta és vitte. 

Egyházának anyagi ügyeit a legnagyobb rendben 
s bölcs előrelátással vezette. A templomba orgonát ké-
szíttetett, gyülekezetébe uj tanítói állomást szervezett, és 
mintegy négy ezer forint tőkét gyűjtött. 

A pesti egyházmegye korán méltányolva tehetsé-
geit, főjegyzőjévé választá, s Szilágyi a legnagyobb buzgó-
sággal viselte több mint 20 évig, mikor is szemeinek 
gyengesége miatt lemondott; ugyancsak ez ok miatt nem 
fogadta el az egyházkerületi aljegyzőséget, melyre 1880-ban 
választatott. De elfogadta s haláláig híven viselte az egyház-
megyei pénztárnokságot. A debreczeni s budapesti zsina-
tokon mint a pesti egyházmegye pót-képviselője volt 
jelen. 

Az egyházi közügyek intézésében mindig tevékeny 
részt vett, de nem annyira a zöld asztal mellett szeretett 
vitatkozni, mint inkább előzetes, barátságos megbeszélé-
sekben, levelekben fejté ki nézeteit, a melyek talán épen 
ezért paptársai által a legtöbbször helyeseitettek és elfo-
gadtattak. Soha senki ellen nem intrikált, nem személyes-
kedett, nem tolakodott és épen ez által nyerte meg pap-
társainak szeretetét és barátságát. 

A közéletben is mindig meg tudta őrizni szeplőtlenül 
papi karakterét, soha semmiféle politikai vagy községi 
pártküzdelmekben részt nem vett, sőt ezektől valóság-
gal iszonyodott, igy kerülte el, a közéletben különben 
elkerülhetlen gyanúsításokat és sértéseket, melyeknek a 
legbecsületesebb ember is ki van téve. A ki igy élt. 
igy munkálkodott; a ki egyedül az Isten országának föl-
építésén fáradozott, bizony nem ért rá arra, hogy va-
gyont gyűjtsön. Családja: édes anyja, hü felesége és négy 
kiskorú árvája mint annyi száz meg száz protestáns papi 
család, szegénységre maradt, egyedüli örökségük a becsü-
letes név és az Istennek vigasztaló kegyelme. 

Kiss Benő. 

IRODALOM. 

** A magyar klérus törekvései a múltban és 
a jelenben. Irta Historikus. Budapest, 1893. Singer és 
Wolfner (Andrássy-ut 12.) 80 lap, ára 80 kr. — Tiszta 
észjárással, erős hazafias szellemben, tárgyilagosan és sok 
tudással irt röpirat. A mai helyzetet veszélyesnek látja, 
konstatálja, hogy a klérus hadat üzent a modern hala-
dásnak, a magyar nemzeti államnak és kormányának. A 
kulturharc oka a Vatikán világi uralomra törekvése s a 
katholikus püspököknek ezzel való solidaritása. Történel-
mileg kimutatja, hogy a katholikus papság türelmetlensége, 
nagyravágyása és hazafiatlansága okozta a magyar nem-
zetnek a múltban is a legnagyobb bajokat, s hogy a ma-
gyar nemzet valódi haladását 1790/91-ben. 1848-ban, 
1868-ban és jelenleg is a klérus uralomvágya és hazafiatlan 



törekvései akadályozták és hátráltatják. Bebizonyítja, hogy 
helyes magyar egyházpolitikát csak az 1848-iki törvé-
nyek s azután a Deák Ferencz-féle nyilatkozatok szelle-
mében lehet csinálni. Figyelmezteti a főpapságot, hogy 
sehol a világon nincs ugy dotálva a klérus, mint hazánk-
ban és senki sincs annyi hálára kötelezve hazája iránt, 
mint a magyar kath. klérus. Ajánlja, hogy ne packázzék 
az állammal és kormányával, mert magát a nemzetet, a 
művelt katholikus világiakat idegeníti el magától. — A 
lendületesen irt, az egyházpolitikai összes kérdéseket his-
tóriai világításban feltáró röpirat nemcsak nagyon érdekes, 
hanem rendkívül tanulságos és eszméitető is. Az egyház-
politikai függő kérdések történelmi előzményei igazi szabad-
elvű és nemzeti szellemben vannak benne megvilágítva. 
Melegen ajánlhatjuk olvasóinknak. Mult számunkban a 
befejezés egy részéből mutatványt is közöltünk. 

** Hittudományi folyóirat, szerkeszti és kiadja 
dr. Kiss János, IV. évf. 1893. I. és II. füzet. — Könyv-
nek beillő, 320 lapos vaskos füzet, melynek tartalmát 
jobbára Leo pápa s általában a pápaság dicsőítése teszi. 
Az erre vonatkozó cikkek nagyon irányzatosak, kevés 
tudományos értékkel birnak. A másfajta értekezések között 
vannak tudományos értékűek is. Ilyenek: ^Hitünk végső 
indító okáról*, a ^Lelkiismeret a hitoktatás rendszerében«, 
az »Egyházi ékesszólástan elmélete®, »Mire képes az ész 
a hittitokkal szemben*, »A keresztyén hit természetfölötti 
jellege*, •»Különböző vélemények Isten természetes meg-
ismeréséről* cimü érdekes tanulmányok. — A folyóirat 
előfizetési ára egész évre 5 frt. 

** Polgári házasság és zsidókérdés. Irta Fehcr 
Holló. Budapest, 1893. ára 15 kr. — Antiszemita és ultra-
montán szellemű röpirat. A polgári házasság és a zsidó-
kérdés közötti összefüggést fejtegeti. Elvileg helyesli, de 
behozatalát korainak tartja. Nincs előkészítve a kérdés, 
nincs megérve rá a nemzet. A fajok s közelebbről a zsidó-
ság beolvasztása helyett fajgyűlöletet szül. A polgári 
házasság »felszínre hozatala nem a liberalizmus nevében 
történt, hanem egy intrikus klikk mefisztofeleszi kacajától 
kisért cselszövény*. Mig a liberálizmus elvei át nem 
szivárogtak a nemzet lelkébe, mig a zsidóság meg nem 
magyarosodott, addig a polgári házasság érettlen gyümölcs, 
melytől megbetegszik a nemzet. — Ezek a röpirat vezér-
gondolatai, melyeket sok ellenmondással, zavarosan, gyönge 
érvekkel fejteget az álnevű szerző. 

** Tanítói Könyvtár cim alatt uj paedagogiai 
vállalatot indított meg Schultz Imre tanítóképezdei tanár. 
A beküldött I. füzetben szerző az egy, két és három tanító-
val bíró római kath. népiskolák számára való tantervet 
tesz közzé. A »Tanítói Könyvtár« egyelőre négy füzetből 
fog állani: a II. füzet az első és második, a III. és IV. 
füzet a felsőbb osztályok tantárgyainak módszerét fogja 
ismertetni. A most megjelent füzet ára 50 kr., kapható 
a kiadó Lampel R. cégnél. (Budapest, Andrássy-ut 21.) 

** Nagypéntekre. Rövid épületes gondolatok a mi 
Urunk és Idvezítőnk a Jézus Krisztus szenvedéséről és 
haláláról szóló evangélium olvasásánál. Irta dr. Kolil-
brügge, fordította Keek Zsigmond ref. missziói lelkész. 
Ára 20 kr. A tiszta jövedelem az ujbánovcei szeretetház 

javára van szánva. — A mult évben megjelent ez épü-
letes kis füzetkét a jótékony célra való tekintetből is 
ajánljuk olvasóink pártoló figyelmébe. 

** Bölcseleti Folyóirat. Szerkeszti és kiadja 
dr. Kiss János, 1893-iki évfolyam I—II. füzet. Tartalma: 
Ajánlás. Revezető a VIII. évfolyamba. Oda XIII. Leohoz. 
I. Értekezések: XIII. Leo és a tudományok. A logikus 
rendszer és a logika rendszere. Az ítélet és a következ-
tetés. Ismerettani elmélődések. A teremtés fogalma sz. 
Tamásnál. A lény főelveiről. Az exakt tudományok problé-
mái. Az egyes természetlények természete Az életerőről. 
Az emlékező-tehetségről. Az ember rendeltetése. A történet-
társadalmi morál. A pozitivizmus erkölcstana. II. Bölcse-
leti mozgalmak. Egy anthropologiai szemlélődés. Pozitiviz-
mus és theologia. — A B . F. megjelenik évenként négy 
füzetben, legalább 40 ivnyi terjedelemben. Egy évfolyam ára 
5 frt, megrendelhető a szerkesztő-kiadónál Budapest, 
Lövész-utca 13. sz. 

** Az Athenaeum Kézi Lexikona befejezéséhez 
közeleg. A most megjelent 35. és 36. füzetben az Sz és 
T betű anyaga van feldolgozva az eddigieknél ismertetett 
modorban és szellemben. A maga lábán is megállhat, 
idegen Lexikonok kiegészítése gyanánt nélkülözhetetlen. 
A 35. füzetet hazánknak Homolka J. által készítet színe-
zett térképe diszíti, melyben minden megye más-más 
színben van feltüntetve; továbbá megtaláljuk benne hazánk 
minden jelentékenyebb városát, az összes vasúti vonala-
kat, a királyi táblák határait és székhelyeit, a törvényszék 
helyeit, a nagyobb vasúti állomásokat stb. A teljes mü 
98 műmelléklettel fűzve 12. kötve 16 frtba kerül, ami 
az elárusítással foglalkozó könyvkereskedések utján 1 frtos 
havi részletekben is fizethető. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A reformátusok egyetemes konventje folyó 

hó 14-én kezdte meg tanácskozásait a Lónyay-utcai fő-
gimnázium nagytermében. Az ülésen Kun Bertalan püspök 
és Tisza Kálmán főgondnok elnököltek. Az elnöklő püspök 
megnyitó imája után a konventi képviselők igazoltattak, 
kik csaknem teljes számban megjelentek. A kormány több-
rendbeli intézvényének felolvasása után a közalap ügyei-
nek elintézésére tértek át, mely a március 15-iki ülésnek 
is főtárgya volt. A közalapi végrehajtó bizottság jelentését 
Kenessey Béla bizottsági előadó referálta. 

* Budapesti theol. akadémiánk ifjúsága folyó 
évi március 15-én a református főgimnázium dísztermében 
(Lónyay-utca) emlekünnepélyt rendez, következő műsorral: 
»Hymnus« Kölcsey-tői, előadja a theol. énekkar. »Ima.« 
Bárdy Pál. »Beszéd*. Vásárhelyi József. Szaval: Szász 
Béla. »Felhívás keringőre« Weber V. M.-tői, »Magyar 
áttételek« Kun László-tói, cimbalmon előadja Kun László. 
»Képek a szabadságharcból*, Obvátli Elemér. Szaval: 
Szűcs Kálmán. »Solo-ének«, Haypál Benő, zongorán 



kiséri >Székely József. »Ima«. FCÍSS Árpád. »Nemzeti 
zászló* Huber-tö\, előadja a theol. énekkar. Belépti dij 
nincs. Szives adományok a gerjeni árvízkárosult református 
egyház javára fordíttatnak. 

* A nagykunmadarasi lelkészi állomásra pályá-
zóknak tudomására hozatik, hogy a lelkészi lak egy része 
— egyháztanácsi végzés folytán — ez évi szent Mihály 
napig az özvegy lelkészné használatában marad. Dorogi 
Lajos esperes. 

* A protestáns irodalmi társaság negyedik fel-
olvasó estélyén, március 11-én dr. Ptdszky Ágost egye-
temi tanár tartott szabad előadást »a jelenkori társadalmi 
tanokról és mozgalmakról«. Kiindulva a társadalomnak 
egyfelől a lelki és erkölcsi, másfelől az anyagi szükség-
letek kielégítésére irányuló két rendbeli feladatából, széles-
körű tudományos alapon vázolta a polgárosodás fejlődését, 
reámutatvn azon eszmékre, melyek különböző korszakok-
ban uralkodtak. A görög és római községi államban a 
csupán egy szűk körű arisztokraciára szorítkozó repub-
likánus függetlenség és egyenlőség, a keresztyénség kelet-
kezésekor az egyénhez való hűségnek párhuzamosan a 
római császárságnál is feltalálható eszméje, a reformáció 
korában az egyéni lelkiismeret és ezzel kapcsolatban a 
személyes felelősség, a franczia forradalom korában a 
jogegyenlőség és még később, a jelenkorba is átterjedőleg, 
a szocialisztikus és kommunisztikus tanok hatása alatt 
az emberek feltétlen egyenlősége, egyedül az erkölcsi 
érdem külömbségeinek féntartásával: ezek az eszmék kép-
viselik a társadalmi átalakulásokban a mozgató erőket. 
A szocializmus tanainak megvilágítása után kifejti, mily 
pótolhatatlan veszteség volna a szocializmus-óhajtotta 
állapottal egyidejűleg szükségképen bekövetkező az az elfoj-
tása az egyéni initiativának, a mely a továbbfejlődés 
útját végkép elzárná az emberiség elől. A jelenkor pol-
gárosodását két veszély fenyegeti: az orosz caesaro-papiz-
mus, a mely ellen hadseregeink, s a műveletlen tömegek, 
melyek ellen belkormánvzatunk s az iskola vannak hivatva 
azt védeni; mind a két irányban azonban csak az egyé-
niség erős kifejtése mellett működhetünk hatályosan, a 
minek viszont alapfeltétele az egyéni lelkiismeret, a szemé-
lyes felelősség létének élesztése. Az előadót a nagy és 
diszes közönség, melynek nagy része hölgyekből állott, 
előadása végén élénk éljenzéssel és tapssal jutalmazta. 
( N - t . ) 

* A Mária Dorothea-egyesület egyike az ország 
legtevékenyebb egyesületeinek. Mutatja ezt a mult évi 
működéséről kiadott jelentése is. Célja a magyar tanítónők 
érdekeinek társadalmi uton való előmozdítása. E végből 
megalakította a magyar nevelőnők és zenetanítónők nyugdíj-
egyesületének szervező bizottságát s megkezdte ez alapra 
a gyűjtést. A mult évben megkezdte s az idén is szép 
sikerrel folytatta a nyilvános felolvasásokat, melyek tavaly 
650 frtot jövedelmeztek. Megalapította már régebben a 
tanítónők Otthonát, melynek hat ápoltja van, s melyet 
51. átutazó tanítónő vett igénybe. Az egyesület 41 tagnak 
adott fürdői kedvezményt. Az egyesület mult évi bevétele 
15.591 frt, kiadása 8242 frt volt. Összes vagyona 68.617 frt. 
Az év végén volt 78 alapító, 695 rendes és több pártoló 
tag. Az elhelyező iroda (Budapest, Pipa-utca 33.) 66 nőnek 
juttatott különböző állást. A segélyalap 1116 frt. Az 
egyesület könyvgyűjteménye 917 műből áll. A budapesti 
anyaegyesületnek fiókkörei vannak Pécsett, Kolozsvárit, 

Győrben, Fiúméban, Újvidéken és Brassóban. Megemlítjük 
még, hogy alapító tag 50 frt, rendes tag évenként 2 frt, 
pártoló tag tetszés szerinti összeget fizet. Az egyesület 
elnöke gróf Csáky Albinné, pénztárnoka Zirzen Janka 
(Andrássy-ut 65.), titkára Radnainé Vámossy Ilonka 
(Pipa-u. 33.). A szép célú egyesületet, mely március 18-án 
tartja közgyűlését, melegén ajánljuk olvasóink figyelmébe! 

* A felekezeti tanítóképezdék tanárainak nyug-
díjintézete tárgyában, mint már Lapunk is említette, a 
tanítóképző tanárok egyesülete feliratot intézett a közokta-
tási miniszterhez. A felterjesztés következő pontokba fog-
lalja össze a kérést: 1. Az autonom és nem-autonom 
felekezetek által fentartott tanítóképző-intézetek tanárai 
vétessenek fel a felekezeti középiskolai tanárok számára 
megalkotandó állami nyugdíjintézetbe és pedig e kétféle 
intézetek tanárainak nyugdíjügye egyidőben oldassék meg. 
2. A felekezeti tanítóképző-intézeti tanárok nyugdíjának 
rendezése az 1885. XI. t.-c. szabályai szerint történjék. 
3. A. felekezeti tanítóképző-intézeti tanárok 30 évi szol-
gálat után teljes fizetésükkel nyugdíjazandók; azonban 
határoztassék meg a véglegesen alkalmazott tanárok 
nyugdíjának minimuma, a minél tekintetbe veendő az 
állami rendes tanárok dotációja az állami tisztviselők 
rendezéséről szóló törvény szerint. 4. Azon felekezeti tanító-
képző tanárok, a kik jobb nyugdíjazásra számíthatnak, 
mint a milyent az állam nyújthat, az állami nyugdíj-
intézetbe lépésre nem kötelezhetők. 5, A nyugdíjba be-
számítható évek az 1870. évtől számíttassanak. 6. A tanul-
mányi alapból dotált tanítóképző-intézeti tanárok nyug-
díjába az egyházmegyétől kapott fizetésük is beszámíttassék. 

* Emiéket Rázgának! »A Mi Otthonunk« lelkes 
szerkesztői, Masznyik Endre és Stromp László gyűjtést 
indítottak Rázga síremlékére. Felhívásukból kiemeljük a 
következő részletet. »Evangélikus lelkész volt. Pozsonyban 
hirdette az Isten igéjét. Német ajkra, magyar szivre. Egy 
bűne volt csak: hónát s hona szabadságát jobban szerette, 
mint életét. 1848-ban azért emezt kockára is tette — és 
életét elvesztette. Ő volt szabadságharcunknak egyik első 
áldozata. Népgyűléseken emelte fel szavát — a haza javáért. 
Volt, ki elárulja. Elfogták, a vizi-kaszárnyába zárták, 
halálra ítélték s a vár felett fenn a Szamárhegyen fel is 
akasztották. Utolsó szavában is hazáját és városát áldotta. 
S a hon és város elfeledje őt?! Emléket Rázgának. Nem 
égbe nyúló piramist. Egyszerű jelt, — olyan szerényet, 
milyen ő maga volt. Egy beszédes követ sima lappal és 
nevével rajta, ott fent, a vesztőhelyen.« A Rázga-emlékre 
szóló adományok »A Mi Otthonunk« szerkesztőségébe 
(Pozsony, Temető-u. 3. sz.) küldendők. Ajánljuk olvasóink 
figyelmébe s Lapunk is kész az adományokat közvetíteni. 

* A gyülekezetek életéből. Bukaresti ref. egy-
házunk Romániában az ottani viszonyok által követett 
sajátos életet él. Elöljárósága évenként nyomtatott érte-
sítőt ad ki, mely hü tükre ez idegen földön levő egyház-
községünk kül- és beléletének. A mult évről szóló Értesítő 
szerint Bukarestben a lelkek száma mintegy 5—6 ezer, 
kik közé a lutheránusok és az unitáriusok is be vannak 
számítva. Az egyház fentartása a templombér és stóla-
rendszerre van fektetve, kötelező egyházi adó nincs. A 
templomi székekért három osztály szerint 15, 10 és 
5 frankot kell fizetni. A gyülekezetben a romániai állami 
törvények értelmében polgári házasság és szabad vallás-
gyakorlat áll fenn. A mult évben kereszteltek 95. eltemet-
tek 97, konfirmáltak 60 egyént; eskettek 17 párt. Az 



egyháznak virágzó népiskolája van, melyben magyar 
nyelven négy tanerő 139 tanulót oktat. Összes bevétele 
16.234 frank, összes kiadása 12.459 frank volt a mult 
évben. A gyülekezet lelkésze JBarthalus János, ki a 
romániai ref. egyházak felett esperesi joghatóságot gyakorol 
s a romániai egyházmegye az erdélyi ref. egyházkerületbe 
van kebelezve. 

* Az iskolai játszóhelyek érdekében a vallás-
és közoktatásügyi miniszter Budapest fő- és székváros, 
és valamennyi törvényhatósági joggal felruházott város 
közönségéhez nagyfontosságú rendeletet intézett, melyben 
a tanuló ifjúság részére játszóhelyek létesítését sürgeti. 
A rendelet paedagogiai és egészségtani megokolása nagyon 
meggyőző. A fővárosban a községi és állami (hát az egy-
házi? Szerk.) iskolák közös használatára oly mintaszerű 
játszótért kiván berendezni, hogy az az országos torna-
és játékversenyek megtartására is alkalmas legyen. A 
rendelet egyszersmind arra is kiterjeszti figyelmét, hogy 
alkalmas játékkönyvek Írassanak, mi végből ilyenek szer-
kesztésére a miniszter nyomban pályázatot hirdet. Három 
játékkönyv kívántatik: egy az elemi, egy a közép- és pol-
gári fiu- s egy a leányiskolák számára. A pályamunkák 
folyó évi szeptember 30-ig a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz küldendők. — Bölcs és korszerű intéz-
kedés, méltó az illetékes körök meleg pártolására. 

* Az országban legelőször alakult kolozsvári 
1848—49. országos ereklye-muzeum az összes lelké-
szekhez felkérést és gyűjtő s egyúttal tájékoztató könyvecs-
két küldött az ereklye-muzeum szervezete, beosztása és 
gyarapítására irányítandó módozatokról. A küldeményhez 
csatolta a muzeum hivatalos lapjának, az 1848—49. Tör-
ténelmi lapoknak egy mutatványszámát s a mult évi 
folyamának tartalomjegyzékét. E küldeményre ez uton 
is felhívjuk a lelkészek figyelmét, a muzeum pedig erek-
lyékkel való gazdagítása érdekében szives pártfogásukat 
és nagybecsű, hazafias munkásságukat kéri. A kinek a 
muzeum felkérése a kezéhez nem jutott s azonban a gyűj-
tés nemes munkájában részt akar venni: szíveskedjék ez 
iránt levelező-lapon az alólirt igazgatósághoz fordulni. 
A kolozsvári országos ereklye-muzeum igazgatósága. 

* Tudomásul. 1893. május hónaptól kezdve a zuglói 
istenitiszteletek a Csömöri-ut 1.38. szám alatti iskolában 
fognak megtartatni. Melyet lehetővé tett a fővárosi tanács 
azon nagylelkűsége, hogy jelzett iskolát díjmentesen engedte 
át istenitiszteleti célokra a templom felépüléséig. Ezen 
nemes tetteért a nagytekintetü tanácsnak a zuglói refor-
mátus egyház nevében ez uton is köszönetét fejezi ki: 
Budapest. 1893. március 6. lllyefalvi Vitéz Kálmán, vallás-
tanár. 

* Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi 10-ik száma 
»Különfélék* rovatában közölt Felhívás végén hibásan 
volt kiszedve Túri Mihály, mert a közlő neve Túri Lajos, 
gyüdi ref. lelkész. 

A D A K O Z Á S . 
A >Református ifjúsági egyesület« pénztárába 

befolyt a) hegyes adományok: Báró Vay Miklós 100 frt; 
Szilassy Aladár 1883-ik évi gyűjtéséből fenmaradt összeg 
108 frt 31 kr. (A gyűjtéshez annak idején hasonló célra 
hozzájárultak: Szilassy Gyula és neje 25 frt; Szilassy 

Aladár és neje 100 frt; Vizsolyi Gusztávné 50 frt; Gusztáv 
Adolf misszió-egylet 50 frt; összesen 225 frt. Ebből 
kiadatott 1884-ben vasárnapi iskolák szükségletére 23 frt 
40 kr., 1887-ben egy harmónium beszerzésére, mely most 
a zuglói imateremben van, de a mely e szerint az ifjú-
sági egyesületé: 140 frt; összesen 163 frt 40 kr. Maradt 
tehát 61 frt 60 kr. Ebből és az időközi kamatokból lett 
a 108 frt 31 kr.) Szilassy Aladárné ujabbi adománya 
100 frt. l>) Tagsági díjak: Szász Károly püspök és neje 
5 frt; Papp Károly lelkész 5 frt ; dr. Duka Tivadar 2 frt; 
Hegedűs István és neje 4 frt; Szőts Farkas 2 frt; Szilassy 
Aladár 2 frt; dr. Török Lajos 1 frt; Vámos Károly 1 frt; 
Somogyi Lajos 1 frt; Fábián Zoltán 1 frt; Hamar István 
1 frt; Török .lózsef 1 frt; legifj. Szász Károly 1 frt; 
Várady Miklós 1 frt; Zseny József 1 frt; ifj. Szász Béla 
1 frt; dr. Tóth Lajos 1 frt; Petri Elek 1 frt; Biberauer 
Richárd 1 frt; Bíró Kálmán 1. frt: Tóth Miklós 1 frt; 
Serli Sándor 1 frt; Horváth Ferencz 1 frt: Marton Sándor 
1 frt; dr. Radó Antal 1 frt; Halász Gábor 1 frt; Bosznai 
Dezső 1 frt; Tárczy Pál 1 frt; lllyefalvi Vitéz Kálmán 
1 frt: dr. Nagy Dezsőné 3 frt. Budapest, 1893. március 7. 
György László, pénztárnok. 

Az óbecsei ev. ref. fiókegyház templomépítési 
alapjára: Ónodi egyház 1 forint, szilágy-varsolczi egy-
ház 1 frt. dadi egyház 50 kr., Tóth Ferencz Deregnyő 
1 frt 50 kr., Bedrich Lajos Kis-Pereg 2 frt 60 kr., józsef-
házi egyház 75 kr., kisráskai anya- s hegyi leányegyház 1 frt 
28 kr., Szabó István M -Tarpa 1 frt 5 kr., nagybereghi 
biró 4 frt, Arad szab. kir. város tanácsa 15 frt 10 kr., 
Lázár István nagyenyedi tanár 1 frt, Szentes város tanácsa, 
12 frt 65 kr., Kis Gábor okányi tanító 1 frt, szentjánosi 
egyház 1 frt 50 kr., Farkas Antal ügyvéd Szatmár 6 frt, 
Losoncz város tanácsa 5 frt, Bohumka. József városi pénz-
tárnok Losoncz 11 frt 90 kr., Besztercze szab. kir. város 
tanácsa 2 forint 35 kr., paksi elöljáróság 3 frt, Takács 
József czeglédi lelkész 10 frt, tenkei elöljáróság 3 forint 
48 kr., sályi egyház 1 frt, Török Gábor tanár Békésen 2 frt, 
élésdi elöljáróság 2 frt 30 kr., szászvárosi egyház 2 frt, 
tiszaföldvári elöljáróság 5 forint 78 kr. bátyúi elöljáró-
ság 3 frt 94 kr., dr. Imre Lajos tanár Hód-Mező-Vásár-
hely 4 forint, Szendy Pál mezőtúri tanító 3 frt 86 kr. 
S. Szabó József tanár Rimaszombat 1 frt. 20 kr., Milota köz-
ség elöljárósága 4 frt 18 kr., Kovács Lajos Püspökladány 4 frt 
3 kr., Iván András Déva-Vánva 1 frt 20 kr., Káposztás Imre, 
főiskolai tanár Debreczenben 12 frt 34 kr., geleji egy-
ház 1 frt. nyírbátori elöljáróság 8 frt 85 kr., Horváth 
Ferenczné 1 frt, Lipták Bertalan F.-Regmez 40 kr., Torma 
Károly érkői lelkész 2 frt 20 kr., Joó Juliánná Szat-
már 6 frt, Deés község elöljárósága 5 frt, Bakó József, 
sáregresi lelkész 4 frt 67 kr., Rimaszombat város taná-
csa 10 frt 30 kr., kisgyőri elöljáróság 60 kr., rédei elöl-
járóság 5 frt 72 kr. A mostani közlés összege 180 frt 
23 kr. Kelt Ó-Becsén, 1893. márc. 8-án. Zentay Gyula, 
jegyző. 

P á l y á z a t 
a lemondás folytán megüresült zsarolyáni lelkészi állomásra. 

Fizetése: buza, széna, fa, föld és stolarékban 419 frt 
94 kr. 

A föld adóját a lelkész fizeti. Szabad lakás. 
Megváltandó első évi fizetésének felét a stóla kivételé-

vel a gyámintézetnek tartozik adni. 
Beléptével a gyámintézet kötelezett tagja leend. 

Hivatalát megválasztatása után azonnal elfoglalja. 
A kellőleg felszerelt pályázati kérvények március hó 



29-ik napjáig Szarka Boldizsár espereshez Vetés u. p. 
Szatmár adandók be. 

Debreczen, 1893. március 14-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
A békésbánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 

kunágotai ev. ref. egyház lelkészi állomására. 
Evi díjazás: 
1. Szabad lakás 2, azaz két hold kerttel. 
2. Készpénz az egyház pénztárából 700, azaz hét-

száz forint. 
3. Stóla. 
Lelkek száma: az anyaegyházban 550, a szórványok-

ban 500. 
Az egyház 3-ik osztályú. 
A megválasztandó lelkész — ki az egyházmegyei 

özvegyárva-pénztárnak kötelezett tagja lesz — hivatalát 
az 1894-ik év ápril 24-én foglalja el. 

Pályázati kérvények folyó év ápril 8-ig a békés-
bánáti ev. ref. egyházmegye esperesi hivatalához Körös-
Tarcsára, Békésmegye, küldendők. 

Debreczen, 1893. március 10-én. 
Kiss Aron, 

püspök. 

P á l y á z a t 
a bulsai lelkészi állomásra. 

A balsai egyház lelkészi javadalmazása 5C0 forintra 
tehető pénzértékben, mely áll: földből, párbérből, stólá-
ból stb. 

Ennélfogva e lelkészi állomás az egyházkerületi osz-
tályozás szerint a VI. osztályba tartozik. 

A pályázati határidő folyó 1893-ik év március 28-ik 
napja, mely határidőig a pályázni szándékozók felszerelt 
kérvényüket Lukács Ödön f.-szabolcsi ev. ref. espereshez 
Nyíregyházára küldjék be. 

A megválasztott a lelkészi hivatalt még az év tava-
szán elfoglalni köteles. 

Debreczen, 1892. március 13-án. 
Kiss Aron, 

püspök. 

P á l y á z a t 
a nagybányai ref. káplántanűói állásra. 

Évi fizetés: 1. Készpénz az egyház pénztárából 400 fo-
rint, előleges havi részletekben. 2. Természetben lakás, 
egy szoba, ágyneműn kivül szerény bútorzattal; esetleg 
lakásbér 60 forint. 3. A gimnáziumi alsóbb osztályok 
vallástanításáért a királyi adóhivataltól 50 forint. 3. Tüzifa-
váltságul 25 frt 60 kr. 5. Stóla, siri imáért 2—2 forint 
(évenként 20—30 forint). 

Kötelességek1. A lelkész felszólítására templomi, 
temetési és egyéb lelkészi szolgálat; úgyszintén a kántor-
tanító okadatolt akadályoztatása esetében annak helyette-
sítése. 2. Vallástanítás a községi fiúiskolában, a gimná-
zium négy alsó osztályában és a nőnevelő-intézetben, 
énektanítással egybekötve, heti 12—14 órán. 3. A kon-
firmációra készülő fiuk oktatása. 4. Ha esetleg a feleke-
zeti iskolában külön fiu- és leányiskola rendeztetnék be, 
akkor s fiúiskola tanítására is kötelezve lesz, de fizetése 
emelkedni fog 100 forinttal és 1—1 forintnyi tandíjjal, 
kivéve a szegény gyermekeket. 

Az állomás f. évi ápril 10-ikén elfoglalandó. Éneklő 
kar vezetésére alkalmas pályázók előnynyel birnak A 
jelentkezések március 25-ikéig a nagybányai ref. lelkészi 
hivatalhoz beküldendők. 

Nagy-Bánván, 1893. március 6-ikán. 
Gergely Károly, 

ref. lelkész. 

P á l y á z a t . 
Az érmelléki egyházmegyében lévő diószegi kettős 

papság egyik lelkészi állomására, a mely véglemondás 
által üresedett meg és a melynek javadalma: 

1. Készpénzben 300 frt. 
2. 25 köböl gabona. 
3. 24 hold szántóföld. 
4. Stóla és tűzifából áll. 
Ezeknek értéke 900 írtra számítható és így ezen 

egyház másodosztályú. 
A felszerelt kérvények a folyó év március hó 31-ik 

napjáig Szőke János espereshez Kr-Mihály falvára kül-
dendők be. 

Debreczen, 1893. március 8. 
Kiss Áron, 

püspök. 

Pályázathosszabbítás. 
A rokuszi ág. hitv. evang. lelkészválasztásra kitű-

zött határidő közbejött helyi akadályok miatt folyó évi 
május 11-ig meghosszabbíttatik azon megjegyzéssel, mi-
szerint a f. évi január 14-én kiirt pályázatban foglalt 
feltétel, hogy a megválasztandó lelkésznek kötelessége 
lenne az V. és VI. népiskolai osztály önálló vezetését és 
oktatását magára vállalni, hatályon kivül helyeztetik, 
ellenben a vallástanítás az összes osztályokban az illető 
lelkész által teljesítendő. 

Évi javadalmazás: készpénzben 700 forint, egye-
bekben 316 forint. Összesen : 1016 frt o. é. 

Kelt Késmárk, 1893. márczius 7-én. 
Linberger István, Kéler Pál, 

ág. hitv. evang. lelkész Késmárkon egyházfelügyelő, 
és a rokuszi leányegyházban. 1—3 

HORNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA FtUnAPESTRN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SzerkcszKtség: 
IX. hevület, Pipa-utca 23. szám, h o v á a kéziratok 

c i m z e n d ö k . 

K i a t l ő - t i i v a t a l : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése ( A k a d é m i a 

bérháza) , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d í j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előf ize tés i ára : 

Félévre: 4 frt 50 kr j egész évre : 9 f r t . 

Egyes szám ára 20 Jer. 

A vallásos estélyekről és összejövetelekről. 
Nem lehet tagadni, hogy az uralkodó kor-

szellem nem mondható kedvezőnek a vallás-
erkölcsi és egyházi életre. Főként két romboló 
tényező lép mindinkább előtérbe: az anyagi nye-
részkedés és az élvezet. Ez a két bálvány, mely-
nek a mai világ leginkább szeret áldozni, hol 
nyíltan. hol titokban. Miután azonban sem az 
anyagi nyerészkedés, sem az élvezet virágai nem 
szedhetők a valláserkölcsi és egyházi téren, sokan 
elfordulnak attól és napról-napra közömbösebbek 
lesznek nemcsak az egyház, de annak lelke, a 
pap irányában is. 

A vallás és egyház iránti közöny az eddigelé 
fennállott törvények és rendeletek kényszere alatt, 
ha akarta sem mellőzhette, nem nélkülözhette 
sem az egyházat, sem a papot. Az anyakönyvi 
kivonat, a kihirdetés, az esketés, a keresztelés, a 
sorozás alkalmával szükségesekké vált kivonatok 
és egyéb sok más funkció és bizonyítvány végett 
okvetetlenül fel kellett keresni a lelkészt, ki ezek-
nél fogva az egyházban oly jogi tényező volt, 
kinek közreműködésére mindenki rászorult az 
élet legfőbb mozzanataiban és mindég ismétlő 
viszonyaiban. 

Ez a helyzet a tervezett egyházi reformok 
következtében gyökeresen meg fog változni. Az 
egyházi kötelékek jogi és külső szálai jelentékenyen 
meglazulnak és megkevesbednek. Nem lehet ugyan 
még tudni, milyenek lesznek az uj egyházpolitikai 
törvények és azok részletei. És ha felteszszük is, 
hogy a vallásszabadságot nem fogják ugy érteni, 
hogy az állam egészen az egyén saját tetszésére 
és belátására bízza, vájjon akar-e valamely egyház-
községhez csatlakozni és kivánja-e a papi teendő-
ket igénybe venni vagy sem; és ha nem hiszszük 
is még elérkezettnek azt az időpontot, a melyről 
Hugó Viktor álmodott, hogy a hivek csak ugy 
fogják a papot felkeresni, mint a betegek az 
orvost; mégis bizonyosra vehetjük, hogy az uj 

törvények következtében a papi hivatás és munka-
kör mindinkább a vallás-erkölcsi térre fog szorít-
kozni és hogy sok oly kötelék és kapocs meg 
íog lazulni és semmisülni, mely eddig a lelkész 
és hivei közti viszonyt külsőleg és jogilag össze-
tartotta, s a közöttük való gyakori érintkezést 
szükségessé tette. Olyan lesz itt-ott a lelkész, mint 
a nyáj nélküli pásztor, eltekintve az anyagi veszte-
ségtől, mely, ha nem fog kárpótoltatni, sok kisebb 
egyház pusztulását fogja maga után vonni. 

Azért azt tartom, itt az idő, hogy már most 
gondoskodjunk módokról és eszközökről, melyek 
segUségével a lelkész erkölcsileg és legalább rész-
ben pótolhatná azt a veszteséget, mely az egyházi 
élet külső kapcsainak lazulásával mulhatlanul be 
fog következni. Szükséges, hogy a mit az egyház 
veszít a megváltozandó egyházi jogrend révén, 
azt visszaszerezze a valláserkölcsi és társadalmi 
tevékenység vámján; elodázhatlan kötelességünk, 
hogy a mit a lelkész jogilag és külsőleg elveszít, 
pótolja erkölcsi erővel és fokozott egyháztársa-
dalmi tevékenységgel. 

Az anyakönyvek és a házasságügy államosí-
tásával elodázhatlan szükség, hogy az egyházi és 
lelkészi tevékenység az eddiginél jóval intenzivebbé 
tétessék. 

A lelkészi működés állami és polgári vonat-
kozású részének küszöbön álló megkevesbedésé-
vel meg fog kevesbedni az a közvetett érdek és 
szükség is, mely híveinket az egyházhoz és a 
paphoz kötötte. De vájjon meg fog-e szűnni, 
szabad-e megszűnnie annak a közvetlen vallási 
érdeklődésnek és szükségnek is, a minek kielégítése 
az egyháznak és papságnak fő-fő hivatása? Távol 
legyen. Sőt inkább azon kell lennünk, hogy 
híveink és a világ az egyházat mint üdvösségi 
intézményt, a lelkészt mint üdvre vezető kalauzt 
az ő lelki életökben nélkülözhetlennek, pótolhat-
lannak tartsák. Meg kell mutatnunk az egész 
világnak, hogy a legális és policiális egyház rom-
jaiból annál tisztábban és erősebben fog fel-



támadni a humanitárius és vallás-erkölcsi, tehát 
az igazi Krisztusi egyház; be kell bizonyítanunk 
a kétkedőknek és közönyösöknek is, hogy a mily 
hű és becsületes állami szolgák, anyakönyvveze-
tők voltunk, ép oly hű és lelkes lelkipásztorok, 
evangélisták, misszionáriusok és apostolok tudunk 
lenni. Az államosítással szemben legyen ez a 
papság jelszava: meghalt bennem az állam szol-
gája, de él és élni fog a Krisztus szolgája! 

Az egyházi élet belső megújhodásának számos 
eszközei közül kettőre kívánok jelen alkalommal 
rámutatni. 

Első a társadalmi tevékenység. Fogja fel állását 
a lelkész körülbelül ugy mint Oberlin, ki községé-
nek használt ott is, hol azt szorosan vett papi 
kötelessége nem kivánta. A nagy, fejlődött köz-
ségekben száz meg száz alkalmas kéz közre-
működhetik közhasznú ügyek előbbvitele és fejlesz-
tése körül. Nem ugy áll a dolog kisebb, 1—3000 
lelket számláló községekben. Ott rendesen a pap 
a lelke a szellemi és kulturális életnek. Minden 
nemesnek, minden jónak legyen ő őszintén és 
fáradhatlanul köz- és támaszpontja. Ébreszszen 
és támogasson önzetlenül minden keresztyén és 
humánus törekvést. Éljen benne Pál apostol 
szelleme, mely kifejezést nyer e szavakban: 
»mindeneknek minden lettem, hogy mindenektől 
fogva valakiket megnyernék. Kor. I. lev. 9, 20,..« 
Különösen az egyesületi uton lendíthet sokat a jó 
ügyön. A gazdászati kaszinó élén egészen jól meg-
fér a leikész és bő alkalmat találand a földmive-
lési viszonyok fejlesztésére és hasznos ismeretek 
terjesztésére. A Schultze-Delitsch-féle egyesületek-
ben hiveit megóvhatja az uzsora nyűgétől, olcsó 
pénzsegélyt nyitván és takarékosságra szoktatván 
a tagokat. — Jól kihasználható mező továbbá 
az olvasó-körök alapítása, valamint az énekkarok 
szervesése, melyek iránt bizonyára minden község-
ben találni némi fogékonyságot a hivekben s 
melyeknek létesítése épen ezért nem fog sok 
nehézségbe ütközni a lelkészre nézve. 

Másik a szorosabb értelemben vett egyház-
társadalmi tevékenység. 

Ez a legtöbb helytt uj dolog, de még sem 
egészen ismeretien mező. Itt-ott már művelgetik 
s ugy látszik, nem művelik hiába. Gyűjtsük össze 
híveinket egy-egy alkalmas téli estén s beszéljünk 
nekiek vallásos-erkölcsi dolgokról, olvastassunk 
vagy szóljunk előttük aktuális vagy általános 
érdekű egyházi, vallási, erkölcsi, egyháztörténeti 
és közművelődési kérdésekről. Kössük össze az 
összejöveteleket vallásos énekléssel és imádkozás-
sal, ugy amint a budapesti és gyomai vallásos 
estélyeken szokták. Említsük fel beszédeinkben 
vagy a tanítók s más alkalmas egyének által tartott 
felolvasásokkal kapcsolatban, hogy az ily kérdések-

ről most már minden héten lehet olvasni pl. 
»A mi Otthonunk« vagy a »Kis Tükör« meg a 
»Téli Újság« cimü vallásos lapokban, valamint 
a Luther-társaság vallásos iratkáiban, továbbá a 
»Koszoru« cimü vallásos füzetekben. A népnek 
vallásos olvasmányokra kapatása, tehát a bei-
missziónak irodalmi ága különösen fontos és 
hatásos eszköze a megváltozott lelkészi működés-
nek. Ma, mikor a sajtó oly nagy hatalom, mikor 
már a ponyvának is rendkívüli hatása van a 
lelkekre: ezt az egyik legerősebb hatású és egyik 
legkönnyebb kezelésű fegyvert nagy hiba volna 
a vallásos tudat ébresztésére és erősítésére seré-
nyen és gondosan fel nem használnunk. Az ily 
összejövetelek, a hívekkel való ilven társadalmi 
érintkezés, a vallásos olvasmányokról való gondos-
kodás: mind oly tér, melyen a lelkész áldást 
terjesztőleg mozoghat és hiveit uj meg uj gyöngéd 
kötelékekkel fűzheti magához és egyházához. 

Mindenek felett azonban a vallásos estélyek 
felkarolását tartom sürgős teendőnknek a meg-
változott viszonyok között. Lehetnek azok kiegé-
szítő részei az olvasókör tevékenységének, meg a 
dalárda összejöveteleinek, vagy akár önálló intéz-
mények is. Hogy nagyon elősegítené az ügyet, 
mint Papp Károly lelkésztársam e lapok 9-ik 
számában állítja, ha a tartott előadások kis röp-
iratokban közrebocsáttatnának, magától értetődik. 
Az is kivánatos volna, hogy a »Protestáns irodalmi 
társaság* az evangélizáció ügyét felkarolván, ily 
röpiratok kiadására vállalkoznék, ha céljai és 
eszközei általában megengednék ezen irány ápo-
lását is* 

Ilyen körülmények között talán az sem lesz 
felesleges, ha figyelmeztetem lelkésztársaimat arra, 
hogy Angol-, Francia- és Németországban már 
huzamosabb idő óta szokásban vannak ily elő-
adások, melyek ki is nyomatnak és mindenkinek 
rendelkezésére állanak. Én a németországiakat 
ismerem közelebbről s ezekre nézve is bevallom, 
hogy sok bennök az idegenszerű, de akárhány 
olyan tárgy és olyan előadás is van köztük, me-
lyet a lelkész a mi vallásos estélyeinken is vezér-
fonalul, vagy tájékoztatóul használhat.** 

* Bizony megengedik s a Társaság ez évi közgyűlése el is 
határozta a vallásos röpivek kiadásának azonnal való megkezdé-
sét. Mecaenása is akadt a jó ügynek Hegedűs Sándor országgyű-
lési képviselő személyében. Csak írni kell alkalmas dolgokat, van 
már a ki kiadja s van a mivel kinyomassuk. Sserk. 

** Tájékoztatásul ide irom néhány vallásos előadás-gyűjte-
mény cimét: »Deutsche Zeit und Streitfragen von Holtzendorf und 
W. Óncken, Berlin C. G. Lüderitzsche Verlagsbuchhandlung. Ugyanott 
megjelent: »Sámmlung gemeinverstándlicher Vortrage von Rudolf 
Virchon und Fr. von Holtzendorf. Továbbá: »Wissenschaftliche 
Vortrage über religiöse Fragen, Frankfurt am Main Moritz Diester-
weg.« Ebben az egyes tárgyak az I. és II. füzetben: »Die Gottes-
idee, von Lipsius. Der christliche Glauben an Jesus und die ge-
schichtliche Frage des Lebens Jesu, von Dr. theol. Herm, Schultz in 
Göttingen. Reich Gottes und Kirche von Dr. Köhler in Friedberg. 
Die göttliche Weltregierung von Lipsius. Erlöser und Erlösung, von 
Dr. Pfeilderer in Berlin. Über die Sündentosigkeit und menschliche 



Az idézett és hasonló röpiratokban bő anya-
got találhat mindaz, a ki községében valláserköl-
csi előadásokat akar tartani és rendezni. De bő-
séges anyagot nyújt maga a szentirás is, továbbá 
a magyar egyháztörténelem is, melynek köréből 
nap nap után ujabb részleteket hoz felszínre a 
történelmi buvárlat; végül a szőnyegen forgó 
egyház-politikai kérdések elvi természetű és val-
lásos vonatkozású elemei is alkalmas tárgyul 
szolgálhatnak vallásos összejöveteleink előadá-
saihoz. 

Egy szóval tárgy van elég; fő dolog az, hogy 
megkezdjük a munkát, melynek folyamában gyűj-
tendő tapasztalatok ujabb és ujabb tanácsot és 
tervet fognak nyújtani, mert gyakorlat teszi a 
mestert! 

Szepes-Béla. Weber Samu. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az autonom felekezeti középiskolák régibb 
tantervei. 

Dr. Klamarik János: »A középiskolák ujabb szervezete« cimü 
munkájából. 

A midőn Mária Terézia királynőnk az iskolaügyet 
államilag rendezni kezdte, az autonom felekezeteknek annyi 
tantervük volt, a hány iskolájok. Amint egy kiváló, újí-
tásra és tervezésre hajlandó egyén külföldi tanulmányai 
után mint. tanár egy ily iskolához haza került, azonnal 
megadta az impulsust a rendszerbeli és tantervi refor-
mokra, ugy hogy még ugyanazon iskola rendszere is 
folytonosan változott. Az aulonomikus szervezetnek nem 
is lehet hivatása, egyetemesen kötelező rendszereket alkotni 
s talán autonom felekezeteinknek nem is jutott volna 
soha eszökbe, általánosan kötelező tanrendszereket és tan-
terveket készíteni, ha a Ratio Educationis által teremtett 
helyzet őket erre nem kényszeríti. A Ratio Educationis, 
melyet Mária Terézia minden iskolára nézve kötelezőnek 
jelentett ki, fenyegette a protestánsok autonómiáját, de 
még inkább a protestáns szabad szellemet, sőt a szegényebb 
iskolák existentiáját is; nem csoda tehát, ha a Ratio 
Educationisnak magukat alávetni vonakodtak. A SZÍVÓS 

vonakodásra a szabadelvű II. József engedékenységet muta-
tott s 1789-ben felhívta a felekezeteket, hogy maguk 

Entwickelung Jesu von Dr. Willibald Beyschlag in Halle« stb. Ilyen 
alkalmas, szellemes és tanulságos eló'adások még ezek is : »Vor-
tráge für das gebildete Publikum, herausgegeben von Berg, Diestel, 
Cosack, Disseldorf, Krummacher, Elberfeld. Verlag von R. L. Frid-
richs.« Az egyes eló'adások cimei: »Schleiermachers Jugendleben 
von Professor Kosack. Das Leben der Seele im Traume von Róbert 
Berg. Die apostolische Synode zu Jerusalem von Hermán Krum-
macher. Bluts- und Geistesverwandte in der Welt und Kirchen-
geschichte von Dr, J. P. Zange. Göthe's Faust und Iphigenie. Zeug-
nisse für den Glauben v. Julius Düsseldorf. Das Tag- u. Nachtleben 
des menschlichen Geistes. Das Lebensbild Melanchtons von Emil 
Taube. Christus vor Pontio Pilato von Dr. Steinmeyer« stb. W. S. 

készítsenek maguknak tanterveket, természetesen kellő 
alkalmazkodással a kormány tanterveihez. A Ratiótól való 
menekülhetés hitében létesítették tehát azon tanrendszeri 
és tantervi kísérleteket, melyekkel az autonom felekezetek-
nél a múltban találkozunk, de a mely tervek csakis tervek 
maradtak, mert általánosan soha sem léptek életbe. Nem 
léptek életbe azért, mert az ily dolog ellenkezik az auto-
nomia természetével. Centralisztikus kormány-szervezet 
csinálhat egyetemesen kötelező rendszereket vagy terveket, 
és pedig jókat, mert erejének bőségét egyik helyről átviheti 
a másik helyre, hol t. i. az erő gyöngébbnek mutatkozik, 
ami átlagos jót szülhet; de az autonomia csak példány-
képeket állíthat, t. i. szabad fejlődéssel kitűnő iskolákat 
ott, hol nagy erővel rendelkezik, példaadásul oly helyek-
nek, hol kisebb az erő. így is volt. A protestánsoknak 
voltak kitűnő iskoláik, melyek a többi nem kis számú 
gyönge iskoláknak vezérekül szolgáltak, de összes iskoláik 
egyenlők nem lehettek. Az autonom egyházegyetemeknek 
a legcsekélyebb tagja is törekedett arra, amit erejével 
elérhetett. Az ev. reformátusokat veszem például: iskoláik 
nemcsak hogy nem jártak el egyöntetűen, sőt rivalizáltak 
egymással tanrendszerük és tantervük különbözőségével 
(Debreczen, Sárospatak, Nagy-Enyed). Nemcsak a felekezet 
egyeteme volt autonom, hanem maguk az egyes hitközsé-
gek és iskolafentartók is autonom-módon jártak el. De 
még ugyanazon iskola sem maradt sokáig híve saját rend-
szerének, tantervének, mert a nagy versenyben nyugtalanul 
mindig magasabbra és magasabbra tört. 

Az autonom felekezeti középiskolák, tanterveiknek 
épen ezen szerfeletti különbözősége és ingadozása miatt, 
nem is voltak, nem is lehettek meghatározó befolyással 
állami tanterveink jelenlegi alakulására. Megfordítva volt 
a dolog; az autonom felekezeteknek — az ő folytonos 
protestatiójok mellett is, hogy t. i. az állami tantervet 
nem fogadják el, s azon hajlandóságuk mellett is, melylyel 
a protestántizmus emlői, a protestáns nyugat-európai nagy 
iskolák iránt viseltettek — mindig meg volt az a hazafias 
ösztönük, hogy osztozkodtak a nemzet többségének sorsá-
ban s többé-kevésbbé alkalmazkodtak az állami tantervek 
által teremtettt situatióhoz s igy az állami tantervek voltak 
az ő tanterveikre befolyással, mit megkönnyített azon 
összetalálkozás, hogy az állami tantervek sem tagadhatták 
meg a nyugati kultura befolyását. 

Nem tekintve bizonyos politikai és vallási momen-
tumokat, melyek a szabad gondolkodás fejlődésével hova-
tovább mindinkább értéküket veszítették, tanügyünk fejlő-
désében két érdek állott tehát egymással szemben. Az 
állam érdeke és az autonomia érdeke. Az állam ellensége 
a gyönge iskoláknak, mert az iskola jót vagy rosszat, 
nemcsak az egyesnek és felekezetnek, hanem mindezek 
összességének, az álllamnak is adhat vagy okozhat. Az 
autonomia pedig minden, még leggyöngébb iskolájában 
is fennállásának támaszát látja. 

Ezt az ellentétet Mária Teréziától egész 1883-ig 
nem tudták kiegyeztetni. Pedig a megoldás igen egyszerű, 
miként azt megmutatta az 1883. évi XXX. törvénycikk 
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A nevelés és tanítás szabad szellemének biztosítása mellett, 
mit most már minden iskola megkövetelhet, az állam 
segélyt ad az oly gyönge felekezeti iskoláknak, melyek 
valódi pozíciót foglalnak el s még képesek a fejlődésre. 

Az ágostai evangélikusok számára először Schedius 
J. L. készített általános rendszert »Systema rei scholasticae« 
cim alatt, melyet az ágostaiak egyetemes konventje 1809-ben 
el is fogadott, de a mely teljesen végre nem hajtatott. 
(Sajnos, hogy e müvet az ország összes könyv- és levél-
táraiban nem tudtam felfedezni). Azután feltűnik az ágos-
taiaknak Zay-Ugróczon 1841-ben megalkotott (1842-ben 
jóváhagyott) tantervök, mely a szaktanítást akarta behozni. 
De az egyes iskolák nem igen alkalmazkodtak hozzá. Az 
általánosítás nem ment. Az erdélyrészi ágostaiak 1822-ben 
dolgoztak ki porosz minta szerint általános tantervet, 
mely csak 1834-ben nyert jóváhagyást. Megemlíthetjük 
még a Királyhágón inneni ágostaiaknak 1869-ben meg-
állapított acsai tantervöket, mig a Királyhágón túli ágos-
taiak egész 1883-ig követői maradtak a császári kormány 
alatt behozott Entwurf rendszerének. Az ágostai evan-
gélikusoknál csak a két utóbbi tantervnek volt némi álta-
lános érvénye és maradandósága. Mind a két tantervet 
egész terjedelmökben bemutattam 1881-ben megjelent 
müvemben, miért is most e műre hivatkozhatom. 

Az ev. reformátusok tiszántúli kerületében, a régibb 
időkben következő általános természetű szervezetekkel 
találkozunk. »A tanítók kötelességei, a tanítani valók és 
ezeknek rendi és módja a helv. vallástételt követő debre-
czeni kollégium alsó iskoláiban, a szerint, amint ezek a 
tiszántúli levő szuperintendencia által helybenhagyódtak. 
Nyomatódott Debreczenben, 1795-ben«. Azután később : 
»Ratio Institutionis ex praescripto Conventus Superinten-
dentiae Helv. Conf. addictorum Trans-Tibiscanae d. 6. Oc-
tobris anni 1804. habiti per Deputationem literariam 
Almosdini diebus 27, 28, et 29. Decembris anni ejusdem 
elaborata. Congregationi dein Superintendentiali anno 1806. 
diebus 18, et 19. Április celebratae exhibita, ab eademque 
approbata. Debrecini, 1807.«. Később ismét megjelentek 
»A tanítók kötelességei, stb. Debreczen, 1812.« E szer-
vezetek azonban egészen nem mentek át az életbe, álta-
lánosakká minden kerületi iskolában még kevésbbé lettek. 
Az erdélyrészi reformátusok 1819-ben következő (a többi 
erdélyrészi középiskolákra is érvényes) szabályzatot adtak 
ki : »Norma Discendi in Gollegio scholarum Alba n.-enye-
densi. Claudiopoli, 1820.« Végül 1840. körül a reformátu-
soknál nagy mozgalommal találkozunk a tanügy újjá-
szervezése s különösen a szakrendszer behozatala érdekében, 
sőt a dunamellékiek pályázatot is hirdettek szervezeti ter-
vezetre. Hét mű nyert jutalmat vagy dicséretet, de e tervek 
közül egy sem lépett életbe. Hogy mily egymástól eltérő 
utakon jártak a reformátusok tantervek dolgában, kitün-
hetik azon terveikből is, melyeket a hatvanas években 
midőn t. i. legkisebb kormányi nyomás alatt sem állottak, 
készítettek, s melyeket 1881-ben megjelent művemben 
terjedelmesen bemutattam. 

Az unitáriusok, minthogy csak egy-két középiskolájok 

volt, még kevésbbé folyhattak be az állami tanrendszer 
alakulására,- ők legközelebb állotttak a reformátusokhoz. 
A görög keletiek ez időben nem is tekinthetők autonom 
hitfelekezetnek; egyébiránt a románoknak nem volt közép-
iskolájok, a szerbeknek pedig alig volt. 

Miként láttuk, az autonom felekezeteknek ez időben 
is majdnem annyi tanrendszerük volt, a hány iskolájok 
s minthogy tanterveik sokszor egymásközt nagyobb mér-
tékben különböztek, mint jó részök a Ratio Educationis 
tantervétől, világos, hogy nem lehettek befolyással az 
állami tanrendszer alakulására. Ha az autonom felekezetek 
tanrendszeri fejlődésének képét akarnók adni, az egyház-
kerületi jegyzőkönyvek tömkelegét kellene előtárnunk, de 
ez sem volna elég, maguknak az iskolafentartóknak folyton 
megűjuló elhatározásaival kellene megküzdenünk, sőt még 
az sem volna elég, minden évről minden egyes iskolának 
adatait kellene felsorolnunk. Innét van az a feltűnő jelen-
ség, hogy az autonom felekezetek iskolaügyének egyetemes 
történetírásával alig találkozunk, mig egyes iskolák tekin-
télyes műveket mutathatnak fel e nemben. 

A régi protestáns iskolák érdeme nem is tanterveik 
kitűnőségében rejlett, hanem a nemzet nyelvének és irodal-
mának kiváló művelésében s a tanítás szabad gondolkodás-
módjában, mi magából a protestáns szellembői következett 
s mi ily szellem mellett bármily tantervben is érvényesült 
volna. Még az az eljárás is, melylyel a protestáns iskolák 
a tanulókat is belevonták az iskolai kormányzatba és 
gondozásba s a tanulók fegyelmezésébe, ellenőrzésébe, 
sőt erkölcsi tetteik elbírálásába is, a protestáns szellemnek 
volt kifolyása. 

Az előbbeniekben az állami tanterveket Mária Teréziá-
tól máig teljesen felsoroltuk. Ha azon 10 autonom feleke-
zeti tantervhez, melyeket 1881-ben kiadott munkámban 
előtártam, e könyvemben az autonom középiskolák három 
még régibb s legjellemzőbb tantervét hozzásorolom, azt 
hiszem, az autonom felekezeti tantervek régibb állását is 
eléggé megismertetem. 

T Á R C Z A. 

A polgári házasság történetéből. 
Tudtommal két számbavehető röpirat jelent meg 

legújabban a polgári házasság ellen. Égyiknek szerzője 
dr. Aschenbrier Antal, a budapesti egyetem róm. katho-
likus theologiai fakultásának egyházjog tanára; a másiké 
Pompéry Aurél, kalocsai főegyházmegyei áldozópap, kinek 
98 lapra terjedő munkáját a »Hittudományi Folyóirat« 
szerkesztősége 500 frank pályadíjjal jutalmazta; az előbbi 
munka pedig eredetileg felolvasás volt a budapesti katho-
likus körben. Az első munka szerzője tehát a hittudo-
mányok tudora és egyetemi tanár; a másik munka pedig 
»kiváló szakférfiak bírálata alapján« lett a szép pálya-
díjjal kitüntetve. Az ily munkákról már előre felteszszük. 



hogy ha elfogulatlanságot nem is. de legalább a történeti 
adatok előadásában korrektséget és alaposságot minden-
esetre találunk bennök. 

Nézzük meg azért a két nagytekintélyű szerző elő-
adását a polgári házasság történetére nézve. 

Dr. Aschenbrier szerint (2. lap) kötelező polgári 
házasság van Franciaországban 1792., Hollandiában 1795., 
Belgiumban 1796., Németországban és Svájcban 1875., 
Olaszországban 1866. és Braziliában 1891. óta. Fakultatív 
polgári házasság pedig Északamerikában és Angliában 
van 1836. óta. 

Pompéry Aurél szerint (68—69. lap) Hollandiában 
már 1580. behozatott a fakultatív, 1795. pedig a kötelező 
polgári házasság; Angliában 1683. a kötelező polgári 
házasság hozatott be, mely azonban rövid idő alatt kiment 
a szokásból, ismét az egyházi házasságkötés állíttatott 
vissza s csak 1836. jött be a fakultatív polgári házasság. 
A többi adatokra nézve megegyezik dr. Aschenbrierrel. 

Láthatjuk az eddigiekből, hogy egy dr. Aschenbrier 
ur nem tartotta szükségesnek reflektálni arra az eltagad-
hatatlan tényre, hogy a polgári házassággal, melyet oly 
nagyon szeretnének némelyek az átkos (!) francia forra-
dalom szülöttének feltüntetni, már a XVI. században talál-
kozunk. Pompéry már többet tud mesterénél; azonban 
az ő adatai igen hézagosak és tévesek, amint azonnal 
meg fogjuk látni. 

Friedberg Emil, lipcsei egyetemi tanár, a kinek 
kimagasló tekintélyét talán még a kánonjogtudor urak is 
elismerik, még 1870-ben irt egy rövid munkát a polgári 
házasság történetéről* E munka adatai alapján mutatok 
rá A. és P. történeti előadásának hézagaira és hibáira. 

A fakultatív polgári házasság legelőször csakugyan 
1580. tűnik fel, de nem mint P. hibásan mondja, egész 
Hollandiában, hanem ennek csak Holland és Westfries-
land tartományaiban. Az egész Hollandiára 1656. márc. 18. 
terjesztetett ki a két tartomány gyakorlata. 

Angliában nem mint P. állítja 1683-ban, hanem 
harminc évvel előbb, 1653. augusztus 24. hozták be a 
kötelező polgári házasságot, mely azonban a Stuartok 
visszahívása (1660.) után csakhamar kiment a gyakor-
latból. A fakultatív polgári házasság aztán csakugyan 
1836. lépett életbe Angliában és ennek gyarmataiban, 
tehát az északamerikai angol birtokokban is. Igy értendő 
az A. által említett Északamerika, mert az u. n. észak-
amerikai Egyesült-Államokban egészen más , sajátságos 
viszonyok vannak a házasság ügyére nézve is. 

Franciaországban sem 1792. tűnik fel legelőször a 
polgári házasság. Meg volt az, legalább a protestánsokra 
nézve, fakultatív alakjában már 1787. november 28-tól 
fogva, mely napon XVI. Lajos oly értelmű rendeletet adott 
ki. hogy a protestánsok akár a római katholikus pap 
előtt, akár a királyi biró előtt köthetnek érvényes házas-
ságot. Sőt már 1685. jun. 16. kiadatott (igaz, hogy csak 

* Die Gesckichte der Civilehe. Berlin. 1870. Második kiadás 
1877. Nekem az első van meg. 

egy hónapig volt érvényben) Franciaországban egy oly 
kir. rendelet, a mely a protestánsok házasságkötésére nézve 
oly módozatot állapított meg, mely az egyházi és polgári 
házasság egyesítésének tekinthető. 

íme, röviden felmutatva, ezekben áll a polgári há-
zasság története, melyet dr. Aschenbrier és Pompéry 
müvei részint hibásan, részint hézagosan adnak elő. 

Kassa. 
Hévész Kálmán. 

ref. lelkész. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A magyar irodalom története. Képes díszmunka, a mívelt közön-
ség számára szerkeszti Beöthy Zsolt. 1. füzet. Budapest, 1893. az 

Athenaeum kiadása. Ára füzetenként 40 kr. 

Irodalmunkban olyan nagyobb munka, mely az 
irodalomtörténeti kutatások eredményeit összevonta s a 
kiválóbb irodalmi irányokat és irókat inívelődéstörléneti 
keretben, a nagy közönség által is élvezhető előadásban 
adná, még eddig hiányzott. 

Ezen a hiányon akar segíteni az a díszmunka, melyet 
az irodalom és mívelődéstörténet legkiválóbb szakerőinek 
közreműködésével Beöthy Zsolt, a nagvhirü aesthetikus 
szerkeszt, s melynek első füzete most jelent meg. Bevezető 
cikke az az értekezés, melyet maga a főszerkesztő a 
Kisfaludy-társaság egyik téli estéjén olvasott fel. A máso-
dik a magyarok őskoráról, a néprajzi és régészeti leg-
újabb eredmények felhasználásával, a harmadik a magyar 
nv. eredetéről, a negyedik a pogánykori költészetről szól. 
A füzet egyszersmind valóságos remeke a nyomdai kiál-
lításnak : a nagyszámú szöveg illusztráción kivül gyönyörű 
a középkori iróbarátot ábrázoló s nyolc szinben pompázó 
első initiale; a műmellékletek közt igen sikerült a Czwit-
tinger könyvének hasonmása s a Halotti Beszédnek olyan 
színes fölvétele, melyhez hasonló hű másolatot eddig a 
technikai eszközök fejletlensége miatt nem is lehetett volna 
készíteni. Az egész nagy mű előrajzát a szerkesztőség 
következőkben adja: 

A magyar irodalomtörténet" képes kézikönyvét indít-
juk meg. A nagy magyar közönség számára irjuk, melynek 
rég szüksége van rá. De szüksége van egész nemzeti 
mívelődésünknek is arra, amire vállalatunk törekszik: 
hogy irodalmunk ismerete, szeretete, ápolása terjedjen és 
erősödjék. Még pedig erősödjék történeti alapon, a melyen 
állunk s a mely haladásunkat is biztosítja. A magyar 
szellem története és hősei: nemzeti erősségünk és iskolánk. 

A nagy közönségnek irunk. Előtte kívánjuk meg-
világítani nemzet-eszményeinket, a mint irodalmunk tör-
ténetében megjelennek és fejlődnek: az ezredik év ma-
gyarjának bemutatni az ezer év magyarjának lelkét. 
Közönségünk ismereteit gyarapítani törekszünk, Ízlését 
fejleszteni és nemzeti érzését erősíteni. Sem célunkat, sem 



közönségünket nem tévesztve szem elöl: az irodalom-
történeti tudomány jelen színvonalán alaposság mellett 
előadásban nemesebb értelmű népszerűségre törekszünk. 
Arra, hogy könyvünket a míveít közönség minden osz-
tálya haszonnal és gyönyörűséggel olvashassa. 

A könyvet a magyar irodalomtörténet kiváló mun-
kásainak egy nagyobb társasága irja. Igy egyfelől minden 
egyes cikk oly szakember tollából kerülvén, kinek saját-
lagos tanulmányai körébe esik az illető tárgy: megbíz-
hatóság és alaposság tekintetében a vállalat készültének 
ez a módja a legnagyobb biztosítékot nyújtja. Másfelől, 
kiváló irók közreműködése által, a munka érdekes és 
becses emléke lesz irodalomtörténetirásunk jelen állásának. 

Köre: a szorosabb értelemben vett nemzeti iroda-
lom. Tehát első sorban a költészet s mellette a tudomá-
nyoknak oly ágai és képviselői, kiknek a nemzeti műve-
lődésre jelentékenyebb és általánosabb befolyásuk volt : 
szónokok, történetírók, bölcselkedők, nyelvészek. A tár-
gyalás formája lehetőleg biografikus lesz: munkáik kap-
csolatosan mutatva be fontosabb életrajzi adataikkal s 
koruktól vett és korukra gyakorolt hatásukkal. Az egyes 
korok történetét mivelődéstörténeti bevezetések nyitják 
meg. Ezen kivül a mivelődési életnek fontosabb s az 
irodalommal szorosabban kapcsolatos mozzanatait (iskolák, 
könyvtárak, könyvnyomtatás, hírlapirodalom, művészet) 
külön cikkek tárgyalják. 

A munka gazdag és díszes illusztrációkkal jelenik 
meg: külön, részint színes képekkel és a szövegbe nyomott 
rajzokkal. Miniaturák és kodexlapok, cím-rajzok, régi 
nyomtatványok és illusztrációk, kéziratok és aláírások 
másolatainak, arcképeknek s az irodalomtörténet tekinteté-
ben emlékezetes tájak és épületek rajzainak gazdag, hü 
és művészi kivitelű sora fogja díszíteni. 

Az egész könyv 45 —50 ivre fog terjedni. Két-három 
ives fél havi füzetekben adatik ki a folyó év március 
havától fogva ugy, hogy egy év alatt az egész mű be 
egyen fejezve. Minden füzet ára 40 kr. 

A mű munkatársai: Alexander Bernát, Angyal Dávid, 
Badics Ferencz (egyszersmind segédszerkesztő), Ballagi 
Géza, Bayer József, Bánóczi József, Erdélyi Pál, Fraknói 
Vilmos, Gyulai Pál, Hahn Adolf, Haraszti Gyula, Hegedűs 
István, Horváth Cyrill. Imre Sándor, Jancsó Benedek, 
Kardos Albert, Kelemen Béla, Lánczy Gyula, Marczali 
Henrik, Négvesy László. Péterfy Jenő, Pulszky Ferencz, 
Radó Antal, Rákosi Jenő, Réthy László. Riedl Frigyes, 
Sebestyén Gyula, Sebestyén Gyula (dr.), Simonyi Zsigmond, 
Szász Károly, Széchy Károly, Szilády Áron, Szilágyi 
Sándor, Szilv Kálmán, Szinnyei József (id.), Szinnyei 
József (dr.), Takáts Sándor, Vadnai Károly, Váczy János, 
Zichy Antal. 

Feladatunkat hazafiúi és mivelődési szempontból 
egyaránt fontosnak érezzük. Bár értéke és sikere is meg-
felelne fontosságának és jó igyekezetünknek! 

A mű az Athenaeum irodalmi társulat kiadásában 
jelenik meg, mely irodalmunkat csak a közel-multban 
számos díszmunkával és ifjúsági irattal gazdagította, és a 

mult napokban Jókai képes kiadásával, most pedig a 
Képes irodalomtörténettel készül gazdagítani. Mindezen 
vállalatokat közönségünk meleg pártfogásába ajánljuk. 

BELFÖLD. 

Az ev. ref. egyház konventje. 
Az ülést március 14-én Kan Bertalan püspök imá-

val nyitotta meg. Mély meghatottság kisérte a nehéz 
betegségből felépült agg patriárka kenetes imáját, melyben 
Istennek áldását, kegyelmét kéri a konvent tanácskozásaira, 
a hozandó intézkedésekre, hogy legyenek azok javára az 
egyháznak s mozdítsák elő a jelen válságos időben a 
testvéries békét és a felebaráti szeretetet. Ima után öröm-
mel üdvözli a szépszámmal összegyűlt konventi tagokat, 
mely körülményben előre is szilárd biztosítékát látja annak, 
hogy az egyetemes konvent közigazgatási jogkörét az 
eddigiekhez méltón fogja teljesíteni; majd őszinte sajnála-
tának kifejezésével tudatja br. Vay Miklós konventi elnök-
nek hozzáküldött átiratában jelzett betegsége miatt való 
távolmaradását s egyúttal Tisza Kálmán főgondnokot kéri 
fel az elnöki szék elfoglalására. 

Névsor olvasás után a megjelent tagok igazoltattak. 
Tóth Sámuel jegyző ezután különböző jelentéseket 

terjeszt a konvent elé. Nevezetesen jelenti Horthy István 
egyházmegyei gondnoknak a szintén gyöngélkedő Vállyi 
János tiszántúli főgondnok helyett és Tisza István pót-
tagnak behívását. Előterjeszti a mult konventből a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatási miniszterhez intézett fel-
iratokra érkezett válaszokat, melyek szerint a nagyenyedi 
és székelyudvarhelyi főgimnáziumoknak állami segélyezése 
kilátásba helyeztetik; a székelyudvarhelyi főgimnáziumnál 
népiskolai négy tanító után a kért 816 frt töröltetik; a 
hódmezővásárhelyi főgimnázium segélyezési ügye folyamat-
ban van, a mennyiben már építési biztos kiküldése eszkö-
zöltetett véleményadás végett; a miskolczi és nagykőrösi 
gimnáziumok állami segélyben részesíttettek; a halasi 
gimnázium harmadik részletül 5000 frtot nyert. A csurgói 
főgimnázium ügyében felterjesztett szerződés visszaérkezvén, 
egy példánynak a levéltárba helyezése határoztatik el. 
Továbbá előterjeszti az olaszországi evangélikus egyház 
evangéliom terjesztő bizottságának átiratát, melyben neve-
zett bizottság tesvéries érzelmeinek kifejezést adva, kéri 
a konventet ez év október havában tartandó rendes évi 
zsinatán való képviseltetésére. A konvent Fejes István 
indítványára megbízza az elnökséget, hogy az olasz hit-
testvéreket annak idején egy testvéries iratban üdvözölje. 

Horváth Mihály volt lepsényi lelkész hagyományát, 
mely felerészben az országos egyházi közalap, felerészben 
a pápai főgimnázium részére hagyatott, minthogy az ügy 
még teljesen tisztázva nincs, tudomásul veszi és a hagyo-
mányozó nevét jegyzőkönyvében megörökíteni határozza. 

Az állandó államsegélyi összegen felül az öt egyház-
kerületnek adott 8000 frtot köszönettel fogadja, egyúttal 
Fejes István indítványára elhatározza, hogy az állam-
segélyezési ügyet, mint az evangélikus egyházzal közösét, 
a közös tanácskozások tárgyai közé sorozza. 

A barlangligeti közös protestáns imaház építése ügyé-
ben felterjesztett kérvényre nézve kimondja, hogy a tiszán-
inneni református egyházkerület tegye magát érintkezésbe 
az evangélikus főhatósággal a módozatoknak miként való 
megállapítása végett. 



Az andrásfalvi egyház érdekében az erdélyi egyház-
kerület állandó igazgatótanácsának, mint a konvent által 
is véleményadás végett megbízott hatóságnak azon fel-
terjesztését, mely szerint nevezett egyház évi 50 forint 
közalapi segélyben részesíttessék, a missziói bizottsághoz 
teszi át. 

Ezután az országos közalapi végrehajtó bizottságnak 
jelentése vétetik tárgyalás alá, melyet Kenessey Béla köz-
alapi előadó referált. 

A jelentés szerint az 1883—1891-ig terjedő kilenc 
pénztári év alatt a közalap folyó számláján az átfutó 
tételek mellőzésével a tiszta bevétel volt: 

a) egyháztagok közalapi adója . 716.947 frt 58 kr 
b) tőke természetű adományok . 36.701 > 42 > 
c) kamatokban és szelvények jö-

vedelmeképen . . . 82.922 » 23 » 
összesen: 836.571 frt 23 kr 

Ehhez hozzáadva a 10-ik pénztári év eredményeit: 
a) egyháztagoktól befolvt köz-

alapi adók 77.992 frt 81 kr 
/>) tőke természetű adományok . 884 » 02 » 
c) a meglevő tőkék kamatjait . 17.440 » 02 » 

összesen: 96.316 frt 85 kr 
A tiz év összes eredménye: 932.888 frt 8 kr., te-

hát közel egy milliónyi összeg az, a mely befolyt egyhá-
zunk híveinek háztartási költségeik egy ezredrészéből. 

Amig azonban ez eredmények önmagukban véve 
örömmel tölthetnek el mindenkit, ki egyháza virágzásán 
szerető lélekkel csügg: addig másfelől azon aggodalomnak 
ad a bizottság kifejezést, hogyha a konvent jövőre nézve 
a most szentesítés alatt lévő zsinati törvények ide vonat-
kozó intézkedéseinek, tekintélye egész súlyával és a ren-
delkezésére álló összes eszközökkel érvényt nem szerezne, 
mely szerint ha az egyes egyházközségek általányösszeg-
ben kívánják tartozásaikat befizetni, ez általányösszegnek 
a lelkek száma után legalább 5—5 kr.-nak kell lenni 
(zs. t. 266. §.): akkor oly mérvű apadás fog beállani a 
közalapi adó jövedelmében, hogy mind kisebb és kisebb 
lesz majd a különböző segélyekre szánható összeg és az 
eddigi szép eredményekben visszaesés várható. Épen ezért 
hasson oda a konvent egy ismételten kimondandó hatá-
rozatával, hogy az egyházközségi és egyházmegyei közegek 
a legnagyobb pontossággal, de humánus szeretetteljes buzgó-
sággal is igyekezzenek mindenkit bevonni e — különben 
csekély — adó alá. s a lehetőségig ne engedjék meg az 
egyszer megajánlott összeg leszállítását és szigorúan vizs-
gálják meg azokat az eseteket, a melyekben az egyház-
községek adótörléseket, vagy hátraléktörléseket hoznak 
javaslatba. 

A jelentés további része az 1892. évi egyes ered-
ményeiről, az ügykezelés egyes tényeiről szól. 

a) A nyugták t. i. a 1892. évben egyszersminden-
kori segélyben részesült egyházak és lelkészek nyugtái 
hiány nélkül beküldettek. Ezzel kapcsolatosan azon indít-
ványt terjeszti elő, mely a konvent által is elfogadtatott, 
hogy jövőben a tőkekamat és tőkeképző nyugtái is a 
püspökök által küldessenek be a végrehajtó bizottság elő-
adójához minden év december hó végére, hogy igy ezek-
ről is egyéb jelentéseivel együtt számolhasson ; valamint 
a misszió - bizottság is egy-egy évi működése számbeli 
végeredményeiről a kimutatást mindig küldje be, hogy igy 
a közalap összes működéséről számolhasson a bizottság. 

b) A földhitelintézet 1892-iki számadásai, számlái 
teljesen hibátlanok, kifogástalanul vannak vezetve, s igy 
az 1892-iki számadások terhe alól a szokott fenntartás 

mellett felmentetik. Az összes évi számlákat tekintve: 
1891. évről a számla 2760 frt 53 kr. kamatjövedelmet 
mutat fel; az 1892. évi általános folyó számla szerint, 
az első félévben befolyt 34.635 frt 73 kr., 2112 frt 57 krral 
kevesebb, mint az előző 1891-iki év első felében. 

A második félévben befolyt 44.241 frt 10 kr. ismét 
4114 frt 10 krral kevesebb mint az előző év második 
félében. Minthogy e csökkenés valódi oka csak a 1892-ik évi 
főtabellák átvizsgálása után derülhet ki, s minthogy a 
beküldési határidő már eltelt, ennek dacára egy jelentékeny 
rész máig sem küldetett be, indítványozza a bizottság, 
melyet a konvent is magáévá tesz, hogy a főtabellák a 
kezelési szabályok rendelkezéséhez képest a legnagyobb 
pontossággal minden év február hó utolsó napjáig kül-
dessenek be; annyival is inkább, mert e főtabellák nélkül 
a kérvényeket sem lehet elbírálni s igy a kezelők eset-
leges pontatlansága miatt nem egyszer önhibájukon kivül 
záratnak ki egyes gyülekezetek és lelkészek az előző évnek 
általuk már be is fizetett, de a bizottság előtt okmányilag 
nem igazolt hátrálékaik miatt. 

Az egész kiosztás alá kerülhető összeg a jelentés 
szerint: 100.835 frt 74 kr., mely összegre nézve tekin-
tettel az 1890. évi 60. sz. koriventi határozat a) és b) 
pontjaira, a költségvetés a következőkben állapíttatik meg: 

I. Tökésíttetik összesen . . . . 24.225 frt 50 kr. 
II. Missziói célokra fordíttatik 25% 19.498 » 20 » 

III. A gyámintézet részére visszatar-
tandó 7.799 » 28 » 

IV. Egyszersmindenkorra való segé-
lyezés 18.064 » 41 » 

V. Tőkesegélyezés 23.701 » 60 » 
VI. Kiegyenlítések 6.691 » 63 » 

VII. Visszatérítendő túlfizetés . . 855 » — > 
összesen: 100.835 frt 62 kr. 

(A 12 krajcár különbség a % elosztásánál maradt 
törtszámu krajcárokból állt elő.) 

A közalap letéte 278.800 frt és pedig 4 7 2 %-os 
záloglevelekben 10.200 forint, és 4%-os záloglevelekben 
166.600 frt. 

A lelkészi özvegy-árvapénztár tőkéje 1892. decem-
ber 31-én a letétet 19.600 frt, mely 4%-os földhitelinté-
zeti záloglevelekben van elhelyezve. A most félretett 
7799 frt 28 krnyi összeggel az országos lelkészi özvegy-
árvapénztár tőkéje 27.399 frt 28 krra emelkedett. — A 
Jordán-alapítvány tiszta vagyoni állománya 148 755 frt 
8 krajcár. 

c) Adómegajánlások és hátralékok. Az egyházmegyei 
közalapkezelők főtabellái alapján 1891-re 30.416 forint 
79 kr. hátralék jött át, mely összegből év végén fizetetlen 
maradt 13.506 frt. 10 kr. Megajánltatott 1891-re 80.186 frt 
73 kr., 488 frt 18 krral kevesebb, mint az előző évben. 
Ebből befizettetett 67.691 frt 84 kr., s hátralékban ma-
radt 12.474 frt 99 kr. Az adómegajánlások a dunamelléki 
egyházkerület kivételével mindenütt megcsökkentek. 

d) Alapítványok jegyzéke. 1892. decemb. 31. után 
nyilvántartandó alapítványok jegyzéke terjesztetik elő, 
melylyel kapcsolatosan Molnár Béla ügyvéd és Hegedűs 
Sándor országgyűlési képviselőnek fáradozásaikért a köz-
alap érdekében a konvent köszönetét fejezi ki. 

e) Folyamodványok. Beadatott összesen 547 kér-
vény; ezek közül 328 az egyházak, 219 pedig a lelké-
szek részéről nyújtatott be. A kért összeg 178.847 frt, 
36.279 frttal kevesebb mint a mult évben. Az egyház-
megyék ajánlatba hoznak: 113.736 forintot. Az egyház-
kerületek : 57.495 frt. mely összeg is csaknem háromszo-
rosa annak, a mely legjobb esetben is kiosztható. 



A bizottság által a kérvényekre kiadni javasolt ösz-
szeg: 20.664 frt. Ezekkel kapcsolatosan utasítja a konvent 
az egyházkerületeket s ezek közgyűlései utján az egyház-
megyéket, hogy a kérvények kiállítása körül semmi alaki 
hiányt el ne nézzenek, vagy ők ne tegyenek, mert ez a se-
gélyre szorultak rovására vezet minden esetben; ajánla-
taiknál vegyék tekintetbe az előző év segélyeit, hogy oly 
nagymérvű különbségek, mint a minők fent is láthatók 
ne forduljanak elő; a kiosztott segélyek hovafordításáról 
az esperesek jelentést tegyenek a püspöknek, a püspökök 
pedig e jelentésekből állíttassanak össze egy táblázatos 
kimutatást, melyhez a mintaivet a bizottság megküldi, 
s ezt minden év december végéig a bizottság előadójához 
küldjék be. 

Ugyancsak a jelentés szól a zsinati törvények értel-
mében módosított kezelési szabályokról is, melyek tárgya-
lását a konvent a következő ülés napirendjére tűzte ki. 

Ezzel kapcsolatosan a marosvásárhelyi egyház köz-
alapi kérvényére hozatott határozat. Ez egyház a mini-
mumon jóval alól maradó általányösszeget kiván fizetni. 
A konvent a beadott kérvényének helyet nem adva, uta-
sítja nevezett egyházat közvetlen főhatósága utján, hogy a 
lélekszám szerinti minimalis összeg tekintetbe vételével 
tegye meg ajánlatát. 

Ezután a konvent elismerését fejezi ki a bizottság-
nak a részletes és kimerítő jelentésért. 

Majd az időközben megürült, vagy csak ideiglenesen 
hiányzó bizottsági helyeket tölti be, s ezzel kapcsolatosan 
azon óhajának ad kifejezést, hogy kívánatos jövőre nézve 
az egyes bizottságoknak — amennyire csak lehetséges — 
a rendes konventi ülés előtt legalább egy nappal az ügyek 
előkészítése érdekében való összeülése; előzetesen az elnök-
ség a kellő értesítés után az illetékes ügyiratokat rendel-
kezésökre bocsátja. 

A március 16-iki ülésben az előző ülés jegyző-
könyvének hitelesítése után az egyházi közalapnak a 
végrehajtóbizottság által módosított kezelései szabályai 
vétettek tárgyalás alá. Módosítás alá csak a régi kezelési 
szabályzat I. rész »Utasítások a gyülekezeti hatóságok 
részére* cimü 5., 7., és 11. §. kerültek. 

Nevezetesen: az 5. §. az évenkénti uj járulékok 
megállapítására nézve kimondja: 

a) hogy a presbyterium valamelyik tagja, január 
első felében »egyenként« megkeresi azokat az egyház-
tagokat, kik a megelőző évi bevallási évre fizetőkül be-
jegyezve még nincsenek, s felszólítja őket, hogy a zsinati 
törvény értelmében vagyoni és kereseti viszonyukhoz képest 
önként válasszanak egy osztályt a 16 közül, melybe beso-
roltatni kívánnak s a mely szerint fogják fizetni évi 
járulékaikat, 

b) A presbyterium a járulékok kiigazításával foglal-
kozó januári gyűlésre hivassa maga elé 1. azokat az 
újonnan felírandó egyháztagokat, kik vagy egyáltalában 
egyik osztályba sem akartak besoroltatni, vagy feltünőleg 
csekély terhet vállaltak magukra; 2. azokat, a már felirt 
egyház tagokat, kik vagy felszólaltak, vagy ellenök fel-
szólamlás adatott be: 3. s végül azokat, kiknek járulékát 
felszólamlás hiányában is emeltetni akarja, s hivja fel 
őket, hogy a bevallást magok önként helyesbítsék. A kik 
még ezen felhívásnak sem engednek, azokat jelentse be 
az egyházmegyének s egyúttal terjeszszen fel indokolt 
javaslatot az iránt, hogy az illető melyik osztályba volna 
sorolandó. Valamint terjeszsze fel, indokolás mellett, azok 
névjegyzékét is, kiknek a fizetés alól való felmentését 
javasolja. 

c) A felebbezett bevallások és a fizetés alól való 
felmentések ügyében a presbyterium indokolt javaslatának 

figyelembe vételével a Zsinati Törvény 264. §. értelmében 
az egyházmegyei hatóságot illeti a végérvényes határozat 
hozatala. 

d) Azt illeti meg a határozás joga abban az esetben 
is, ha esetleg a presbyterium az egész egyházközségre 
nézve bármely oknál fogva megtagadná a közalapi adó-
bevallást s nem csinálná meg a kirovást. Ily esetben az 
egyházmegyei hatóság eszközli a kirovást és ennek végre-
hajtásával a presbyteriumot bizza meg. Ha ez ezt is 
megtagadná, ellene a fegyelmi eljárás azonnal megindí-
tandó. 

Tekintettel a Zsinati Törvény 262. § -ára az állami 
adókulcs alkalmazásánál az állami egyenes adó 1 száza-
léka szolgáljon irányadóul. 

é) A Zsinati Törvény 266. § megengedi, hogy ott, 
hol valamely egyház viszonyai azt igénylik, az egyház-
megye felterjesztésére az egyházkerület engedélyével a 
kivetés 5 évről 5 évre történhessék, feltéve, hogy az ösz-
szeg azáltal csekélyebb nem lesz annál, a melynek be-
folyni kell, ily módon való kivetés s illetőleg megajánlás 
a presbyterium jogkörébe tartozik, de az elbírálás az 
egyházmegyét, illetőleg kerületet illeti. 

A 7. §. A bevallási iv elkészítésére nézve ad uta-
sítást. Az uj bevallási ivnek, hasábokra osztott négy fő-
rovata van : az I. az egyháztagok neve számára, melybe 
az egyházközség jegyzője a januári gyűlés előtt irja fel 
minden adózó egyháztag nevét, kivétel nélkül, betűrend-
ben, a házszám megjelölésével; a II. főrovat a hátralékok 
kezelésére; a III. folyó évi járulékok rovata; a IV. a tőke 
természetű adományok bejegyzésére szolgál. 

A 11. §. a bevallási ív lemásolásáról szól. Miután 
a bevallási ivnek mind évi járuléki, mind hátraléki rovata 
kitöltetett, az egyházközség jegyzője készítsen róla egy 
pontos másolatot. Mind az eredetit, mind a másolatot a 
lelkész és gondnok aláírják, azon nyilatkozat hozzáadá-
sával, hogy felelősség terhe alatt bizonyítják, hogy a kér-
déses gyülekezet a törvény rendelkezése értelmében fize-
tésre kötelezhető minden tagja, benne foglaltatik. A lelkész 
ugy az eredeti példányt, mint a másolatot, a számadások 
megvizsgálásának okmányait, felszólamlásokat, a presby-
terium januári gyűlésének a kiigazítások, törlések és fel-
mentések ügyében tett indokolt jegyzőkönyvi javaslatait 
január hó végéig terjessze fel az espereshez végleges 
megállapítás és megerősítés végett. 

A kezelési szabályok megállapítása után a konvent 
megbízza a végrehajtó bizottságot, hogy a Zsinati Tör-
vény életbeléptetése után e módosított kezelési szabály-
zatot az illetékes hatóságoknak küldje meg. 

A segélyért folyamodott egyházak és lelkészek kér-
vényei s az egyházmegyék és egyházkerületek ajánlatai 
alapján a konvent a végrehajtóbizottság javaslatára összesen 
20.545 frt segélyt szavazott meg. (A részletes kimutatás 
Lapunk más helyén olvasható. Szerk.). 

Ezek után a konvent köszönetét fejezi ki a végre-
hajtó bizottságnak és jegyzőjének a terjedelmes és kime-
rítő jelentésért. Olvastatott a gerjeni egyháznak egyenesen 
a konventhez terjesztett segélyezési ügyben való kérelme 
Szász Károly püspök ajánlatának mellékletével együtt. 
Tekintettel arra, hogy az árvizveszedelem akkor érte az 
egyházközséget, hogy már physikai ideje sem lehetett 
nevezett egyháznak kérelmezésében a törvényszabta forma-
ságok megtartására, a fenmaradt 119 frt összeget a konvent 
egyhangúlag megszavazza Gerjen egyháznak, azzal az 
általános érdekű kikötéssel, hogy ez az eset jövőre nézve 
bármely egyházat illetőleg precedens nem lehet. 

A zsinati gazda számadásainak megvizsgálására 
kiküldött bizottság jelenti a konventnek, mint a zsinat 



által ez ügyben megbízott hatóságnak, hogy azok teljesen 
rendben vannak, túlfizetései kiegyenlítettek. A konvent 
jegyzőkönyvileg köszönetét fejezi ki Zseni József gazdának, 
valamint Pest-vármegye alispánjának buzgóságaért és 
áldozatkészségeért. 

Osváth Elemér. 

A magyar protestáns irodalmi társaság 
közgyűlése. 

Irodalmi társaságunk ez évi közgyűlésétől sok refor-
mot vártunk, mert éreztük, érezzük, hogy ebben a nagyra 
hivatott irodalmi egyesületünkben termékenyítőbb lélek-
nek, elevenebb életnek kellene lüktetni. Maga az elnök 
és a buzgó titkár kiadták a reformra hivó jelszót abban 
a Felhívásban, melyet a »Protestáns Szemle* folyó évi 
I. füzetével a tagoknak szétküldtek. Az egyházi lapok is 
sürgették a reformokat, tanácsoltak ki egyet, ki mást; 
de a reformok legnagyobb részének szárnyát szegé a 
társaság szűkös pénztára, melynek deficitje a tagok nagy 
részének rendetlen fizetése s az igy felszaporodott hátra-
lékok miatt évről-évre aggasztóbb mérveket ölt. Az idei 
közgyűlés és választmányi gyűlés nagyobb szárnyalását is 
ez bénította meg. De nem egészen. 

A közgyűlést megelőzőleg, március 15-én választ-
mányi ülés tartatott. Szép számmal jelentek meg a tagok: 
Szász Károly elnöklete alatt Baksay S., Csiky Kálmán 
és Lajos, Farkas J., Fejes I., György E., Hegedűs Sándor, 
Kenessey B., Mitrovics Gy., Német István, Papp Károly, 
Petri E., Révész Kálmán, Perlakv Elek, Szász Domokos, 
Szőts Farkas, Zelenka Pál és Zsilinszky Mihály voltak 
jelen. A választmány a társaság pénzügyi helyzetéről 
a pénzügyi bizottság (Hegedűs Sándor elnöklete alatt 
Perlaky E., Petri E. és Szőts F. biz. tagok) jelentése 
alapján azt a leverő értesülést vévén, hogy a hátralékok 
megdöbbentően fölszaporodtak, az indítványozott reformok-
nak csak egy részét javasolta a közgyűlésnek. A többiek 
megvalósítását jobb időkre halasztotta. 

A március 16-án megtartott közgyűlésen mintegy 
45—50 tag vett részt. Szász Károly rövid elnöki meg-
nyitója után Kenessey Béla terjesztette elő gondosan 
készített jelentését a társaság mult évi működéséről. 

A pénzügyi helyzet ismertetésével kezdte. Bevett a 
társaság különböző címeken 13.550 frt 63 krt, kiadott 
12802 frt 62 krt.; pénztármaradéka volt 748 frt 1 kr., 
csakhogy a tagsági díjak be nem fizetése miatt a mult 
évről 2427 frt 78 kr. fizetni valója maradt a társaság-
nak, a tagsági díjakból pedig 3518 frt 35 ,kr. maradt 
hátralékban. 

E szomorú jelentés a közgyűlésre is leverőleg hatott. 
E miatt kedvetlenül fogadták a választmánynak azt a 
kényszerítő szükségből támadt indítványát, hogy a folyó 
évben ne adassék ki monografia. Fel is szólalt ellene 
mindjárt dr. Szabó Aladár, ki ebben az intézkedésben 
a társaság működésének megszorítását s ebből folyólag 
a buzgóbb tagoknak elkedvetlenedését, a társaság iránti 

érdeklődésnek még nagyobb megcsappanását jósolta; ha-
sonló szellemben nyilatkoztak Pokoly József', majd Szercmley 
József is, arra mutatván rá, hogy a rendes tagok öt éves 
ciklusa épen most van lejáróban s ez az intézkedés nagyon 
megapasztja a tagok számát. A választmány javaslata 
mellett Szász Károly, majd Tisza Lajos gróf és Perlaky 
Elek emeltek szót, arra figyelmeztetvén a közgyűlést, hogy 
a deficit növelésével a társaság létele veszélyeztetik. A 
közgyűlés végre is abban állapodott meg, hogy a társa-
ság ez évre monográfiát nem igér és csak az esetben fog 
ez évben kiadni, ha a felhalmozódott hátralékokból az 
erre szükséges összeg befoly, egyszersmind intézkedést 
tett a hátralékok erélyesebb behajtására és a tagok sza-
porítására. 

A jelentésből kitűnt ugyanis, hogy Zelenka Pál 
tiszakerületi ev. püspök személyes közbejöttével ebből 
az egyházkerületből minden hátralék befizettetett; ezért 
a közgyűlés a választmány javaslatára felkérni határozta 
az összes püspököket, hogy Zelenka példája szerint a 
saját kerületűkben levő hátralékosokat közvetlenül szólít-
sák fél tartozásaik kifizetésére, mit Szász Károly és Szász 
Domokos püspökök a választmányban és a közgyűlésen 
is önként és készséggel megígértek. — A tagok szaporí-
tására vonatkozólag szintén a választmány kezdeménye-
zésére dr. Csiky Kálmán műegyetemi tanár elnöklete alatt 
taggyüjtő bizottság szerveztetett. 

A tagok száma a mult évben 81-el szaporodott, 
még pedig egy pártfogó (Sz. Radó Kálmán dunántuli ev. 
felügyelő 500 forinttal), 26 alapító (köztük gróf Károlyi 
Tiborné, Bánó József, Gvőry Elek, Baltik Frigyes, br. Rad-
vánszky János, Szentiványi József, Szentivánvi Árpád, 
Szontagh Miklós stb.) 25 rendes és 29 pártoló taggal, 
ugy hogy jelenleg a társaságnak 33 pártfogó, k68 alapító, 
474 rendes és 501 pártoló, összesen tehát 1276 tagja 
van, mig tavaly 1195 volt. A tagok gyűjtésében Zelenka, 
Zsilinszky, Perlaky, Szöllősy Antal, Thúri Etele, Illyefalvi 
V. Kálmán, dr. Szlávik Mátyás, Arday J. Dániel és Lukács 
Ödön fejtettek ki nagyobb tevékenységet, miért nekik a 
közgyűlés elismerést és köszönetet szavazott. 

A társaság vagyona 46.528 frt 85 kr, 2228 forint 
23 krral több mint az előző évben ; ebből a Károli-alapé 
3460 frt 55 kr. A vagyon értékpapírokban f47 a %-os 
korona-járadékok), kötvényeken és takarékpénztári köny-
veken van elhelyezve. A vagyon kezelése pontos, a pénz-
tárnok számadása rendes, miért neki a félmentvény a 
szokásos fenntartás mellett megadatott. A vagyon keze-
lése, ellenőrzése körül Hegedűs Sándor, a pénzügyi bizott-
ság nagy tevékenységű elnöke fejt ki szakavatott s a köz-
gyűlés által is elismeréssel méltányolt buzgóságot. 

A társaság szellemi működése a »Szemle« és a mo-
nográfiák kiadásában, továbbá felolvasások tartásában áll. 
A felolvasások tartása a fővárosi próba után ítélve, hat-
hatós eszköznek ígérkezik a társaság céljai iránti érdek-
lődés fokozására, uj tagok gyűjtésére, a prot. öntudat 
erősítésére. (Nagyon kívánatos volna, hogy a vidéki nagyobb 
központokon : Debreczenben és Pozsonyban, Kolozsvártt és 
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Sopronban, Kassán és H.-M -Vásárhelyit, Miskolczon és 
Eperjesen stb. követnék a jó példát. Sőt a fővárosban óhaj-
tandó volna, hogy az esztendő téli felében pl. októbertől 
áprilisig havonként egyszer az Írod. Társaság rendes nyil-
vános felolvasó ülést tartana, melyen fővárosi és vidéki 
tagok értekezéseket, tanulmányokat mutatnának be. Ez az 
evang. prot. eszmék irodalmi terjesztésére, a vallási és 
egyházi tudományok népszerűsítésére, a vallás-erkölcsi 
öntudat szilárdítására nagyon áldásos intézkedés volna. 
Szerit.) — A közgyűlés a »Szemle* havi folyóirattá való 
átalakítását, a választmány javaslatára, elhatározta. El-
határozta egyszersmind azt is, hogy a népies kiadványo-
kat megbízás utján való Íratással még ez évben megin-
díttatja; a költségek fedezésére a Károli-alap kamat-
jövedelme és Hegedűs Sándor orsz. képviselőnek az a 
nagy tetszéssel fogadott ajánlata szolgál, hogy a népies 
iratkák első évi költségeit, a mennyiben a Károli-alaptól 
nem telik, ő a sajátjából fogja fedezni. — A szellemiek 
között említem fel annak a pályakérdésnek eldöntését is, 
melyet Szöllösy Antal makói ref. lelkész tűzött ki Sze-
gedi Kiss István 1545—1552. közötti reformátort műkö-
désének a feltüntetésére. A beérkezett egyetlen pályaművet 
a felkért bírálók (Farkas József theol. tanár és Révész 
Kálmán lelkész) egyértelmüleg jutalomra méltónak ítélték; 
a 100 frtos pályadíj nyertese Földváry László váezhar-
tyáni lelkész, kit, midőn neve a felbontott jeligés levélből 
felhangzott, a közgyűlés lelkesen megéljenzett és többen 
melegen üdvözöltek. A nyertes mű a" Szemlében fog meg-
jelenni. 

Az indítványok során fölolvastatott dr. Szabó Aladár 
beterjesztése, melyben több rendbeli javaslatot tesz a 
társaság élettevékenységének fellendítésére. Indítványozza, 
hogy pályadíjak tűzessenek ki általános érdekű vallás-
erkölcsi kérdések megfejtésére, hogy általános érdekű ki-
tűnő külföldi művek lefordíttassanak, hogy a biblia-terjesz-
tés a társaság által felkaroltassék, hogy a traktatus-
társaságnak évi adomány küldessék, hogy istenitisztelettel 
és felolvasásokkal összekötött közgyűlések tartassanak s 
hogy az alapszabályokon némi változtatások tétessenek. 
A javaslatok véleményes jelentésre kiadattak a választ-
mánynak. 

Dr. Zelenka Lajos indítványára kimondatott, hogy 
a társaság fővárosi közgyűlései jövőre felváltva a refor-
mátus és az evang. konvent idején fognak tartatni, ugy 
azonban, hogy ezért a vándorgyűlések eszméje el ne 
ejtessék, hanem amint a társaság egyik vagy másik vidéki 
városba meghívást kap, ott felolvasásokkal kapcsolatos 
dísz-gyülést tart. 

A titkári jelentés melegen emlékezett meg a társa-
ság mult évi halottjairól, közöttök Doleschall Sándor buda-
pesti evang. lelkész és a társaság választmányi tagjánsk 
haláláról; helyébe a közgyűlés egyhangúlag dr. Györy 
Elek fővárosi ügyvédet választotta be az igazgató választ-
mányba. 

A három óra hosszat tartott ülés végén Szász Károly 
elnök a választmány megbízásából, abból az alkalomból 

kifolyólag, hogy egyik vidéki egyházi lapunk a titkárra 
vonatkozólag, kit mult évben az országos közalap jegyző-
jévé választottak, a munka-incompatibilitás kérdését vetette 
fel, minek következtében Kenessey a titkári állásáról 
lemondott, nyilatkozatra kéri fel a közgyűlést arra nézve, 
hogy lát-e a két állásban összeférhetlenséget; egyszersmind 
jelenti, hogy a választmány nem lát incompatibilitást. A 
közgyűlés Papp Károly és Zelenka Pál tagok lelkes fel-
szólalására egyhangúlag kimondja, hogy a két tisztséget 
nem tartja összeférhetlennek, mire Kenessey Béla a gyűlési 
tagok zajos éljenzése közben kijelentette, hogy a mig 
testi és lelki erővel birja, tovább is az eddigi buzgósággal 
kívánja szolgálni a társaság magasztos céljait. Csak szol-
gálja is tovább azzal az ő nemes zélusával, pedáns 
pontosságával, mely ha a tagok mindenikénél megfelelő 
támogatásban részesülne, bizony-bizony nagy dolgokat 
vinne véghez a Társaság által az Ur! 

Ügyünket — jól mondá a lelkes titkár — szolgálnia 
kell minden magyar protestánsnak Azt az elültetett mak-
kot, mely kihajtott szikleveleiben életképességet mutat, 
minden magyar protestánsnak ápolnia, védenie, erejével 
táplálnia kell, s akkor — nem kell hozzá semmi jóserő —• 
a kisded makk sudárba szökken s terebélyes koronát haj-
tand. Adja Isten. 

Dr. Rusticus. 

A közalapi segélyek 1893-ban. 
— A konvent március 16-iki ülésében megállapítva. — 

I. A dunamelléki egyházkerületben segélyezett a) Egy-
h á z a k : Belvárd 100 frt, Besencze 150, Garé 100, Magyar 
Peterd 50, Magvar-Mecske 50, Nagytótfalu 50, Okorág 80. 
Ronádfa-Hernádfa 150. Terehegy 100. Tésenfa 100. Tör-
tei 200. Bábony 150, Megyer 100, Nyim 100, Duna-Bog-
dány 100. Kisszent-Mildós 100, Pócsmegyer 150. Áporka80, 
Kölesd 100, Váralja 150, Tinnye 200 frt. b) L e 1 k é s z e k: 
Kulifay Elek 50, Schmidt Reinhárd 50, Széles Áron 50, 
Tóth József 50, Bóna Sándor 50, Nagy Bertalan 50, 
Földváry László 80, Draskovics Zsigmond 50, Gyarmathy 
Károly 50 frt. 

II. A dunántuli egyházkerületben, a) E g y h á z a k : 
Nagy-Szecse 100, Galambok 80, Homok-Szt.-György 100, 
Magyar-Egres 100, Hatvan 100, Nagy-Maros 100, Mar-
tos 100, Berhida 100, Simontornya 150, Sár-Egres 75, 
Szent-György-Völgye 150, Kup 100, Nagy-Acsád 100, 
Vecse 80. Padrag 50, Ászár 100, Moha 100, Balaton-
Kis-Szöllős 50, Balaton-Udvari 50, Balaton-Kövesd, Csopak, 
Patornak 100 frt. b) L e l k é s z e k : Fáncsik János 60, 
Nagy Lajos 50, Pethes Endre 50, Csiba Mihály 60, Kocsis 
József 80, Puskás Lajos 50, Horváth Endre 80, Vikár 
János 50, Lanczinger János 50, Antal Lajos 50, Pályi 
Pál 50, Csöngei Kiss Dávid 50 frt. 

III. A tiszáninneni egyházkerületben a) E g y h á z a k : 
Abauj-Vajkócz 45, F.-Regmecz 45, A.-Szala 70, Hernád-
Szurdok 70, Abauj-Szina 55, Pusztafalu 70, Pamlény 45, 
Felső-Kázsmárk 45, Abauj-Kér 70, Borsod-Harsány 50, 
Mályi 90, Zsércz 90, Erdő-Horváti 45, Karos 45, Legyes-
Bénye 50, Mád 45, Takta-Kenéz 130, Tolcsva70, (B.-Szen-
tesre nézve kimondja a konvent, minthogy temploma a 
műemlékek közé tartozik, kijavíttatását az országos mű-



emlék-bizottságtól kérelmezi), Szerencs 45, Vámos-Uj-
falu 90, Véke 100, Bábonv 70, Ládbesenyő 90, Gálszécs 90, 
Szölöske 75, Zemplén 50, Beje 90, Feled 45, Szent-
király 45, Komjáti 75, Ptruksa 70, Viszoka 70, Nyarád 45, 
Pinkócz 45, Nagy-Szelmencz 45 frt. b) L e l k é s z e k : 
Nagy Gábor 70, Bodnár Lajos 30, Kovács János 45, 
Páloczi József 45, Réthy Pál 75, Sallai Sándor 45, Deme-
ter János 45, Némedi József 45, Rácz Endre 45, Rozgonyi 
László 45, Erdélyi Sándor 45, Hajzer Endre 45, Kálniczky 
János 80, Molnár István 45, Szegő Béni 60, Keresztúrv 
Károly 45, Sághi Sándor 50, Vajányi János 30, Imre 
István 45, Kaposi György 45, Péter József 45, Ragályi 
Géza 50, Benedek János 45, Rásky Endre 45, id. Szakái 
István 45 frt. 

IV. A tiszántúli egyházkerületben, a) E g y h á z a k : 
H.-Dorog 50, Nyir-Acsád 80. Kis-Lónva 100, T.-Szalka 80, 
Derczen 80. Fejércse 50, Gecse 50, Gelénes 50, Makkos 
Jánosi 50, Nagy-Bégány 50, Zápszon 50, B.-Sámson 50, 
Füzes 50, Nagv-Szredistye 50, Orosháza 50, Resicza 50, 
Szkulya 50, Pelbárthida 50, Rév 80, Albis 50, Alsó-Ábrány80, 
Ér-Adony 50, Poklostelek 50, Apagy 80, Benk 50, Encsencs 
50, Lövő-Petri 50, Bamocsaháza 50, Tisza-Szt.-Márton 50, 
Rákóczi 50, Tisza-Nagv-Rév 50, Mátyfalva 50, Tisza-Keresz-
tur 50. Aranvos-Medgyes 50, Pettyén 80, Apa-hegy 50, 
Lázári 50, Magosliget 50, Nagy-Kolcs 50, Pálfalva 50, 
Rozsály 50, Bere 50, Parasznya 100, Bél-Zerind 50, Cser-
mő 50, Ménes-Gyorok 150, Szt.-Leányfalva 50, Szintye 50, 
Janosfalva 50, Csaholcz 80, Cs.-Ujfalu 50, Géberjén 50, 
Gyügye 50, Hermánszeg 50, Kölese 50, Mánd 50, Puszta-
Darócz 50, Rápolt 50, Sima 50, Szamos-Ujlak 50, Zsaro-
lyán 80 frt. b) L e l k é s z e k : Fodor Benjámin 50, Bánóczi 
Endre 70, Batta Ferdinánd 50, Bereczky János 50, Bereczky 
József 50, Darcsi Miklós 50, Deli Tamás 50, Kölcsey Zsig-
mond 50, Miklós József 50, Nemes Ferencz 40, Peterdi Pál 40, 
Péter Sándor 60, Jászter József 30, Vajas Sándor 30, Nagy 
Bertalan 40, Somogyi Lajos 40, Veress István 30, Bokross 
Benedek 50, Hegedűs Ferencz 40, Balogh Imre 50, Csuka 
Ferencz 60, Egeressy Imre 50, Fazékas Mihály 80, Kalas 
István 40, K. Szabó József 60, Lénárt Péter 50, Sass 
Károly 50, Sipos János 40, Szathmári János 30, Unghvári 
Gyula 30, Bakos Kálmán, Bekén y János 40, Csatári Zsig-
mond 50. Görömbei István 40, Kéri András 30, Molnár 
Ferencz 40, Nagy Kálmán 50, Nagy Lajos 50, Nemes 
István 50, Nemes Menyhért 50, Pásztor István 40, Szabó 
Aladár 30, Tóth Gábor 50, Juhász Tamás 40, Papp Ká-
roly 50, Deák Mihály 50, Gvorfy Ede 40, Sárkány La-
jos 40, Szabó József 50, Szép Ferencz 40, Balajthy Ká-
roly 50, Barkász Albert 50, Bodor Pál 50, Gál Péter 70, 
Hajdú Albert 60, Pásztor István 50, Papolczy Zoltán 50, 
Szentgyörgyi Zsigmond 50, Kéry Pál 60, Kiss Lajos 30, 
Lányi Kálmán 40, Turóczy Gyula 40, Andorkó Sándor 50, 
Bélteky Gyula 40, Csépke Péter 50, Domián Pál, Ferenczy 
Imre 30, Gönczy Sándor 40, Losonczy Gusztáv 50, Nagy 
Bernát 50, Nyiri Gyula 50, Osváth Pál 70, Pásztor Lajos 50, 
Szeöke József 40, Jakab Antal 50 frt. 

V. Az erdélyi egyházkerületben, a) E g y h á z a k : 
Vajdahunyad 70, Alpestes 50, Nagy-Rápolt 50, Zalathna 50, 
Maroskapud 50, Maros-Gezse 50, Szászujfalu 100, Mi-
riszló 50, Szt.-Mihályfalva 50, Damos 50, Jákótelke 30, 
Pata 50, Érkávás 50, Lecsmér 30, Hagymáslápos 80, Ba-
cza 50, Kudu 50, Sófalva 60, Somkerék 80, Tacs 50, 
Szászmáté 60, Oroszfája 50, Erdőszengyei 50, Köbölkút 80, 
Erdőcsinád 50, Szt.-Gericze 60, Csóka 50, Vadasd 80, 
Harczó 30, Székes 50, Ny.-Szt.-Benedek 40, Gyalakuta 40. 
B.-BesenvŐ 50, Asszonynépe 80, Szászvessződ 80, Alsó 
Sófalva 50, Sárpatak 80, Sándorfalva 40, Nagy-Ajta 80, 
Bibarczfalva 50, Miklósvár 50, Szacsva 80, Eresztevény 50, 

Papolcz 80 frt. b) L e l k é s z e k : Albert Imre 40, Pap 
István 30, Pap Dávid 30, Péter Antal 50, BarthaAntal 30, 
Sófalvi Miklós 50, Kiss Péter 50, Barabás Árpád 50, Be-
nedek Ferencz 40, Ferenczi Endre 40, Szilágyi János 30, 
Kovács Ferencz 50, Nagy József 40, Vadas Albert 40, 
Almási Samu 50, Gáspár Samu 30, Gáspár Lajos 50, 
Szentkirályi Lajos 50, Szegedi Miklós 40, Jánosi György 30, 
Veress József 50, Simon Imre 40, Vass István 40, Kö-
vendi Kálmán 40, Málnássy Ferencz 40, Simon Elek 50, 
Szőts Ákos 30, Vizi János 40, Kiss Pál 40, Bogdán Jó-
zsef 40, Benedek József 25, László János 25, László Si-
mon 40, Horváth István 60, Kelecsényi Károly 80, Menyi 
János 40, Benerédi János 40, Kádár Domokos 40, Böjthe 
Sándor 40, Gál Gergely 30, Borbáth Márton 70, Bartha 
Imre 40, Demeter Mihály 50, Barlhos László 50, Havadtői 
Gerő 50, Jancsó Elek 50, Szakács János 80, Benedek 
Ignácz 70 frt. 

Ezek szerint segélyeztettek: 
I. a dunamelléki egyházkerületben, egyházak 2360 fo-

rinttal, lelkészek 480 frttal, II. a dunántuli egyházkerület-
ben, egyházak 1885 frttal, lelkészek 680 frttal, 111. a tiszán-
inneni egyházkerületben, egyházak 2270 frttal, lelkészek 
1210 frttal, IV. a tiszántúli egyházkerületben, egyházak 
3570 frttal, lelkészek 3470 frttal, V. az erdélyi egyház-
kerületben, egyházak 2510 frttal, lelkészek 2110 forinttal. 
Összesen tehát 20,545 frttal. 

RÉGISÉGEK. 
Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 

(Folytatás.) 

V. Kassa múltjából. Eredete, sorsa, reformációja. Nemzetiségi 
és vallásos küzdelmek. A Kassa-városi tanács valláspolitikai 

iránya. Belgiojoso támadása s zsarolásai. 

Kassának, melyet Bocskay István fejedelmi szék-
helyül választott, s hova Alvinczi lelkészül költözött, ere-
detét homály födi. Állítólag a XI. században KisunaM. 
hivták s jelentékeny hely volt a Hernád mentén. 1142-ben, 
II. Geiza alatt, a belételepült szászok még jelentékenyebbé 
tették. Imre király egy — a Kassa-városi levéltárban levő 
— oklevél szerint jelentőségét elismeri; V. István ifj. 
király nagyon kedveli. Hihetőleg ő és ez időtájt belételepült 
tliüringi és egyéb német gyarmatosok kezdték építtetni, 
a thüringi grófné, a magyar sz. Erzsébet tiszteletére a ma 
is fennálló székesegyházat. Az építést később az Anjouk 
és Hunyady Mátyás folytatták.1 

A kassai »vendégek« — mint kiváltság-levelük nevezi 
őket — kezdetben fából, később kőből építkeztek s 1290-ben 
IV. László király megengedte, hogy városukat védfalak-
kal körítsék. lo92-ben Zsigmond király megengedi, hogy 
az alsó kapu melleti királyi ház köveit is az erődítésekre 
használják. 1422-ben még egy ujabb körfalat építenek. 
E körfalon kívül, a város déli részén, a mai alsóváros 
táján, egy királyi város is állott. Az egész kerített város 
tojásdad alakú volt, délen és északon kapukkal.2 Védel-
mét a céhek teljesítették s ugyanezek virágoztatták fel is. 
Kassa — már 1290. óta — külön területet, képezett 
Abauj vármegyétől, melyen a polgárság kegyúri és birtok-
jogot gyakorolt s az általa évenként — sz. György nap-

1 »Ország-Világ« 1880. foly. 7. lap. 
2 Miskovszky Viktor »Kassa város középkori erődítvényei*. 
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ján — választott biró és esküdtek alatt, külön törvény-
hatóságot alkotott. 1347-ben árumegállító jogot nyert, 
Zsigmondtól 1400-ban vászonszövésre és pergamenkészí-
tésre egyedáruságot kapott s ezek és az átmeneti keres-
kedelem által mind egyre gazdagodott. Német, magyar és 
tót lakossága a XII. századtól a XVII.-kig 3—14 ezer közt 
változott, kik mindnyájan iparosok és kereskedők voltak 
s 1557-ben 27 céhet képeztek.1 A gazdag és hatalmas 
város nem egyszer költötte fel a szomszéd hatalmas oly-
garchák birtokvágyát s féltékenységét; nem egyszer volt 
ostromolva és hadműveletek támaszpontja. Nem egyszer 
időztek benne fejedelmi személyek s az ország három 
részre szakadása után a »kassai kapitány« (generális) és 
királyi őrség, s a »szepesi« (máskép kassai) kamara szék-
helye volt. 

A vagyonosság, mind az egyházi és világi autonomia, 
mint a műveltség megszerzésére képessé tette a polgár-
ságot. Kassa egyházi és iskolai élete virágzó volt. A szent 
Erzsébet paroehialis templomon kívül a szent Lénárd temp-
loma s kórháza, a falakon kívül a szent László kápolnája, 
a Szentlélek templom és kórház, bent a falakon belül a 
domonkosok és ferenciek gazdag zárdái virágoznak. A 
papi teendők végzésére a város parochusán kivül feles 
számú altarista, prédikátor és káplánnal rendelkeztek. 

A világi papság tudományos műveltségét a krakkai 
és bécsi egyetemeken szerzi. A városi iskolának is nyoma 
van már 1342-ben ; a város gimnáziumának a XVI. század 
elején jó hírneve van. 

A kassai egyház főpártfogóra talál Szathmáry György-
ben is; ki elébb Nagy-Várad, majd Pécs püspöke, végre 
esztergomi érsek lett s Kassáról származván, kassai házait 
s környékbeli jószágait is a kassai szent Erzsébet egyház-
nak hagyja. 

Kassa tehát nem látszott kedvező talajnak a refor-
mációra nézve. Mind amellett a renaissance következ-
ményei megingatták, meggyengíték a régi hitet. Beállt 
— Salamon szerint — Kassán is egy ujabb hit szüksé-
génele érzete. 

Az egyházi fegyelem is felbomlott. A ferencrendi 
szerzetesek kikapó életmódja miatt, az esztergomi érsek 
vizsgálatot tartat 1524-ben, Kassán. 

1522-ben Henkel János lesz Kassa parokhusa, kit 
nagy ünnepségek közt hoznak Lőcséről Kassára; honnan 
példás élete miatt 1525. közepe táján Budára jut, mint 
Mária királyné udvari papja. Bár az udvar kegyét birja : 
1526-ban visszatér Kassára. De Budán már megösmer-
kedett a reformáció eszméivel és ezek szellemében tanít 
Kassán. 1528-ban már ismét Mária királyné mellett van, 
követre azt »a bujdosásban«_. Erdélyi Antal prédikátornak 
s több barátinak megirja, hogy az özvegy királyné hova 
tovább nagyobb hajlandósággal van az evangéliomi tanok 
iránt. Ugy 1528-ban, mint 1529. január 21. kelt levelé-
ben magasztalja a Felső-Ausztriában, Bajor- és Csehország-
ban elégetett protestánsok halál-megvetését és hűségét 
hitökhöz; »szívökre köti, hogy az evangélium terjesztésén 
módjával munkálkodjanak«. 

Henkelt lehet tehát Kassa első reformátorának tar-
tani, dacára annak, hogy ugy halt meg 1539-ben. mint 
a boroszlói római katholikus székesegyház kanonoka. 

Henkel mellett működtek Schuszter Farkas, 1525. 
Erdélyi Antal prédikátor, kinek neve 1535-ben is elő-
fordul. 1530-ban Kassán tartózkodik Batizi András refor-
mátor is.2 

1531-ben Dévay Biró Mátyást, a hires reformátort 
hivta meg magyar lelkészül a kassai tanács; de a ki 
reformátori működésével magára vonván Szalaházy Tamás 
egri püspök haragját, ez Erdélyi Antallal együtt 1531. 
november 6-án elfogatta s mig Erdélyi kiszabadult, Dévavt 
— a polgárság lázongása dacára — Bécsbe vitette rabul. 
A kassai tanács közbenjárt a magyar királyi helytartó-
tanácsnál Dévay kiszabadítása végeit s ez 1532 julius 
18—21-én ki is szabadult: de Kassa nem nyerheté többet 
vissza. 

1536-ban János király kezére került Kassa és az 
ő és fia kezén volt 1552-ig. »Ez idő alatt a magyar 
elem emelkedett Kassán. A magyarság pedig karöltve 
járt a kálvinizmussal s utat nyithatott neki a városba. 
A kálvinizmus szószólója hihetőleg Benczédi Székely 
István volt, kit 1550-ben a város polgárai közé iktatnak.1 

Még elébb 1538-ban Szántai Istvánt viszik Kassá-
ról I. János király elé, ki legyőzvén a róm. katholikus 
főpapokat, magára vonta ezek nagy haragját, a mitől 
féltvén őt, »a király megparancsolá Éötves Kristófnak és 
a többi kassai polgároknak, a kik Erdélybe (Segesvárra) 
bevitték, hogy éjjel elvinnék és békével hordoznák.«2 

1548-ban az »öt szabad királyi város« (Kassa, Lőcse, 
Bártfa, Kis-Szeben, Eperjes) zsinatra gyűlt és aláirta 
Stöckel Lénárdnak az ágostai vallástételből kiszedegetett 
»Pentapolitana Confessióját*, melyet 1549-ben I. Ferdinánd-
nak is benyújtottak, aztán latin, magyar és német nyelven 
is kinyomattak 3 

Az »öt szabad királyi város* az öt városi senioratus-
ban egyesült egvházilag. Ennek ugyan kevés gyakorlat-
értéke volt, mivel az öt város a kegyúri kiváltságra hivat-
kozva, az egyházi ügyekben is függetlenül intézkedett. 
Kassa egyik-másik »magyar papja« az abauj-torna-sáros 
vármegyei magyar esperességbe kebeleztette magát, mi 
világos abból, hogy a magyar egyházak zsinatain jelent 
meg, egyházlátogatásokat végzett stb. 

A mint Kassa visszakerült a Habsburgok kezére> 
legott ismét a német elem kerekedett felül a városban. 
Az elnyomott magyarság zúgolódott és nem ok nélkül. 
»01y plébánust hoztak be — mondják, 1554. — egy 
néhánynak kedveért és a magyarságnak akaratja nélkül, 
ki minekünk semmiben nem szolgálhat ; mert semmit nem 
tud magyarul . . . Oskolánk pusztán áll; a német mester 
a magyar deákokat kivevé belőle.« 

1554-ben királyi biztosok jonek a vallásügyben 
vizsgálatot tartani: Henkel Konrád a város papja meg-
szökik előlük. 1556-ban Dersffy Istvánt, a Kassán székelő 
felsőmagyarországi kapitányt utasítja a kormány, hogy a 
lutheránusokat üldözze; a katholikusokat védje. Katholi-
kusok azonban csak a királyi tisztviselők voltak s a 
domonkosrendi barátok. Ezek zárdái is leégtek 1556-ban. 

A súrlódások a különböző nemzetiségek és a kálvi-
nista és lutheránus nézetüek közt megmegujulnak. A városi 
tanács ellensége a kálvinizmusnak. Üldözőbe veszi ez 
irány hivét Szegedi Gergely magyar papot; de később 
visszahivja, midőn ez Debreczenbe távozott: mert szük-
sége van reá. 1560-ban Huszár Gál reformátor lesz 
magyar papjuk, kit Verancsis Antal egri püspök Zay 
Ferencz kassai kapitány által elfogatott s Ferdinánd 
(1560. szeptember elején kelt) parancsa szerint magához 
akart vitetni Egerbe. A kassai tanács és a katonák közbe-
vetették érette magukat, mire a püspök az összes kassai 

1 Dr. Tóth Lőrincz »Adalékok az ipar és keresk. tört. Kassán«. 
)Prem. főgimnázium 1885/86. ért. 1—107 , 108. lap). 

2 Ifj. Kemény Lajos »A reformáció Kassán« 1 —14. lap. 

1 Ifj. Kemény L. : »A reformáció Kassán* .14. 1. 
2 Révész I. : »Magy. prot. egyh. és isk. figyelmező*. 1870. 

foly. 255—259. lap. 
3 Szabó Károly: »Régi magyar könyvtár* I. K. 199—200. 1. 



lelkészeket, mint az uj hit hirdetőit eltiltotta a lelkipásztor-
kodástól. Két hónapi fogság után. azon hirre, hogy csak-
ugyan Egerbe szállítják, az összecsődült nép, a beütött 
kemencén keresztül megszöktette.1 Most Verancsics Antal 
püspök és Liszti .János királyi biztos egyetemlegesen akarták 
megbüntettetni a várost. A tanács által fölkért Perényi 
Gábor felsőmagyarországi főkapitány közbenjárt 1561. Miksa 
királyfi előtt. Az egyetemleges büntetés el is maradt; de 
a kálvinisták és anabaptisták ellen kemény rendeleteket 
adtak ki.3 

Hiában! Épen a Kassa vidéki magyar egyházak 
veszik be a Károli Gáspár vezérlete alatt a Kálvin foltét, 
a gönci zsinaton 1566. jan. 22—24. Két év múlva Kassán 
fejezik be az unitárizmust hirdető Egri Lukács perét, kit 
Miksa király kassai vezére — Schwendi Lázár — elfo-
gatott (1568. jan. 27.) Az 1572-ki pozsonyi, országgyűlés 
aztán törvényt hoz az arianusok és sakramentariusok 
ellen.3 

Ez talán egyik oka, hogy a kassai tanács papjaival 
aláíratja az Augustana confessiót. Midőn ennek dacára 
egyik magyar papja Károli András kenyérrel osztja az 
urvacsorát, azt 1581-ben elűzi.4 

Az ágostai hitvalláshoz merev ragaszkodás és a 
kálvinizmus üldözése nem mentette meg Kassa protes-
tantizmusát. Jött a szerencsétlen Rudolf kormánya s ennek 
vezére Relgiojoso Jakab 1604. jan. 6. elveszi a refor-
máció óta birt Erzsébet templomot; kiűzi a prot. papo-
kat, betiltja a prot. istenitiszteletet; a gazdagabb polgá-
rokat kegyetlenül megsarcolja. Igy elfogatta Szabó György 
polgárt, kinek házában istenitiszteletet tartottak s 1500 
aranyat, 60 kád bort, 100 köböl zabot és 4 előkelő török 
rabot csikar ki tőle. Liebhardt gyógyszerészen 100 aranyat 
csikar, mert vasárnap titkon az evangéliomot olvasta; a 
prot. papok távozására 3 napot tűz, de 300 aranyért 
24 napig megtűri őket a városban.5 

(Folyt, köv.) II. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** A Pallas Nagy Lexikonából megjeleni a 

II. kötet első (16.) és második (17.) füzete. A diszes 
kiállítású és nélkülözhetetlen munka két füzete az Arafale 
cikktől az Arisztokrácia cikkig terjed, s képmellékletekül 
Árvamegye és Ázsia politikai térképét, az Aranka növényt 
és a különféle Aratógépek ábráit hozza. Képek vannak 
azonkívül a szöveg közt a következő cikkekhez: Aralia, 
Aranka, Arany, Aranyvirág, Araszolok, Aratógépek, Arcban-
gelica, Archilochos, Areométer, Areopiknométer, Arés, 
Ariadné, Aristophanés, Aristotelés. A nagyobb cikkek 
közül kiemeljük az Arany ásványét, Arany János és 
Aristotelés életrajzait, az Aratógépek és Argentína köz-
társaság cimü cikkeket. A Pallas Nagy Lexikona XVI. 

1 Ifj. Kemény L . : »A reformáció Kassán* 22—25. lap. 
2 Fraknói V . : »Huszár Gál Óvárit, Kassán, stb. Századok 

1876. foly. 22—25. lap és Thury Etele: »Huszár Gál életéhez« c. 
Figyelő 1887. foly. 259-275 . lap. 

3 Kiss Áron : »A XVI. század magy. ref. zsinatok végzései« 
613—628. lap. 

4 Czelder : »FigyeJője« 1886. foly. 221—224. lap. 
B Zsilinszky M. : »Magyarországi vallásügyi tárgyalások« 95. 1. 

kötetben, illetőleg 240 íves három—négy füzetben jelenik 
meg, és pedig kötetje (6 frt) négy havonkint, füzetje (30 kr.) 
hetenkint. Megrendelhető a Pallas irodalmi és nyomdai 
részvénytársaságnál. Kecskeméti-utca 6. sz. és minden 
könyvkereskedésben. 

** Stampfel Károly kiadásában Pozsonyban és 
Budapesten megjelentek: Állattani falitáblák, természet 
után, természethű szinnyomatban 61X84 cm. nagyságban, 
füzetenként 5—5 táblával, eddigelé 15 füzetben. A vallás-
és közoktatási minisztérium is ajánlotta. Ára egy füzetnek 
3 frt, egyes táblának 65 kr. — Földrajz. Az elemi nép-
iskolák VI. osztálya számára irta dr. Hajnóczi R. József, 
királyi tanfelügyelő. Tartalmazza Magyarország, az osztrák 
császárság, Európa, a többi földrészek áttekintését, továbbá 
a mennyiségtani földrajz elemeinek ismertetését. Ára kötve 
25 kr. — Magyarország térképe, iskolai és magánhaszná-
latra, átnézte és átdolgozta Helmár Ágost. Színezett vár-
megyei beosztással, csinos kiállításban. Ára 25 kr. — Az 
uj pénz (korona-érték) a mostani osztrák-magyar értékhez 
való viszonyában és összehasonlítva a márk és frank 
értékével. Természetim rajzokban. Ára 10 kr. — Mind-
annyija csinos kiállítású, értékes dolog. 

** Hazafias Könyvtár. A magyar ifjúság számára 
szerkeszti Gaal Mózes. 1—6. füzet. Pozsony-Rudapest, 
kiadja Stampfel Károly, ára füzetenként csinos kötésben 
25 kr. — Az ifjúsági irodalomban számottevő derék vál-
lalat. Erős nemzeti érzéssel irt kedves elbeszélések a ma-
gyar történelemből. Címének, céljának megfelelő ifjúsági 
könyvtár. Nagyon jól irt, vonzó történetek vannak benne. 
Az egyes füzetek cime és szerzője: I. Szondi két apródja, 
irta Gaal Mózes. II. Zoárd jóslata, a magyarok őstörté-
netéből, irta Gaal Mózes. III. A vezér boszúja, (Lehel) 
regényes történet a vezérek korából, irta Gaal Mózes. 
IV. Kupa, a pogány vezér, irta Gaal Mózes. V. Vitézi 
becsület, történeti elbeszélés. IV-ik Béla korából, irta Gaal 
Mózes. VI. Az utolsó mentsvár (Adakaleh), irta Tábori 
Róbert. — Mindenik elbeszélést képek díszítenek, melyek 
között néhány kitűnően sikerült is van. A fejezetek hom-
lokán több helytt kedves képecskék és csinos iniciálék 
díszelegnek. A kiállítás, nyomás, kötés csinos és gondos. 
Melegen ajánlható az ifjúságnak és az ifjúsági könyvtá-
raknak. 

** Gyöngyvirágok Imakönyv fiatal protestáns höl-
gyek számára. Irta Tóth Pál. Rudapest, az Atbenaeum 
kiadása. Ára vászonkötésben 2 frt, finom bőrkötésben 
3 frt. — Női imakönyv irodalmunkban számot tevő, sőt 
hézagpótló munka. A Tompa-, Székács-, Fördős-, Dobos-, 
Szász Károly-féle női imakönyvek inkább a felnőttek, az 
anyák számára valók. A »Gyöngyvirágok* a felserdült 
művelt lányok számára van írva, elvezetve őket lelkök-
ben az oltárig, a menyasszonyi koszorúig. Szerzője Tóth 
Pál, a miskolczi református felsőleányiskola derék igaz-
gatója, ki mint tapasztalt leánynevelő, jól ismeri a felser-
dült leányok gondolkozását, eszmekörét, szivvilágát. Eredeti-
leg csak tanítványai számára irta e könyvet, de a Gyöngy-
virágok illata mindinkább terjedt, vonzott s most már 



3-ik kiadásban a főváros egyik legnagyobb irodalmi 
részvénytársasága mutatja be a Gyöngyvirágokat az ország 
protestáns hölgyeinek. A könyv négy részben a Család, 
Természet, Vallás és Haza alcímek alatt, mindenik tárgy-
ról először elmélkedéseket, azután imákat közöl. Tóth Pál 
lelke nemes, költői lélek. Szent előtte a család, a ter-
mészet. a vallás és a haza s e fenséges tárgyakról költői 
vonásokban, kedves képekben elmélkedik és imádkozik. 
De vallásos ereje nem nagy, evangéliumi keresztvénsége 
nem mély. Inkább »protestáns«, mint evangéliumi, inkább 
poéta, mint hivő, inkább »Schőngeist«, mint kegyes lélek. 
Több bibliai iz, több evangéliumi erő még értékesebbé, 
még épületesebbé tenné a munkát. Irodalmi értéke azon- . 
ban igy is van a Gyöngyvirágoknak; kedves könyv, 
szép olvasmány, melyet nyugodtan adhatunk leányaink 
kezébe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Évnegyedes előfizetőinket tisztelettel fölkér-

jük, hogy előfizetésöket megújítani szíveskedjenek, 
nehogy a Lap küldésében fennakadás támadjon. 
Előfizetési ár évnegyedenként 2 frt 25 kr., szegé-
nyebb sorsú (600 írtnál kevesebb fizetésű vagy 
IV-ik oszt álláson szolgáló) lelkészeknek évnegye-
denként 1 frt 50 kr. 

* Személyi hirek. Fermaud Károly a keresztyén 
ifjúsági egyesületek nemzetközi titkára és a genfi refor-
mátus egyház előkelő tagja Budapestre érkezett s a Refor-
mátus ifjúsági egyesület március 23-iki estélyén előadást 
tart az ifjúsági egyesületekről. Michaelis Vilmos, a pozsonyi 
evangélikus főgimnázium derék igazgatója, negyven évi 
tanári működése után nem sokára nyugalomba vonul. 
A kiváló tanférfiunak egyik nagy érdeme, hogy vezetése 
alatt ez az intézet egészen magyar lett. — P. Szabó Károly 
pápai főgimnáziumi tanár 25 éve viseli az ifj. önképző-
társulatban az elnöki tisztet, mely alkalomból a társulat 
és a tanári kar lelkes ovációkban részesítette a buzgó 
tanár-elnököt. 

* A reformátusok egyetemes konventje már-
cius 18-án befejezte tanácskozásait, melyekről Lapunk 
mai és következő száma hoz értesítést. Végzéseinek 
koronája az evang. testvérekkel közös ügyek tárgyalására 
hivatott orgánum, az úgynevezett közös bizottság szerve-
zése. Az is nagyon fontos dolog, hogy az államsegély 
fölemelése s az országos lelkészi gyámintézet létesítése 
érdekében az erélyes akció megkezdését elhatározta. Üdv 
és elismerés ezekért a konventi atyáknak! 

* A protestáns irodalmi társaság V. felolvasó 
estélye március 18-án nagv és díszes közönséget gyűjtött 
az evangélikusok Deák-téri dísztermébe. Szteliló Kornél 
fővárosi ügyvéd, a házasságjog egyik legalaposabb ismerője 
és irodalmi művelője tartott rendkívül érdekes és nagyon 
aktuális felolvasást a polgári házasságról. Szellemesen 
bírálta a római házasságjogot, érdekesen ismertette a 

polgári házasság különféle alakjait, meggyőzőleg bizonyí-
totta be a házasságügy egységes rendezésének feltétlen 
szükségét, kitűnő védelmet tartott az 1868. évi LII1. t.-c. 
mellett, erőteljesen cáfolta a házasság felbonthatlanságát. 
A zajos tetszést keltett időszerű felolvasást az irodalmi 
társaság röpirat alakjában kiadja, hogy minél szélesebb 
körben olvashassa magyar közönségünk ennek a nagy-
fontosságú társadalmi kérdésnek kitűnő kifejtését. — Jövő 
alkalommal Szász Károly püspök tart felolvasást. 

* A vallás- és közoktatási minisztérium költség-
vetése a képviselőházban véget ért. Az általános vitában 
kezdettől végig az egyházpolitika járta, a közoktatásügy-
höz alig szólott egy-két honatya. A részletes vitában 
különösen a népiskolai felügyület hatályosabbá tételét, a 
tankönyvbirálat ügyét szellőztették. Az egyházpolitikai 
kérdések sokat tisztázódtak, érlelődtek, a reformok közeli 
megvalósítására egyenes ígéretek tétettek. A javaslatokat 
azonban még általános körvonalakban sem ismertették 
meg. Lesz polgári anyakönyv és zsidó recepció, lesz ezek 
után polgári házasság is, de hogy milyen formában és 
milyen módozatok szerint, arról most sem igen tudunk 
többet, mint a hosszas vita előtt. Az egyházpolitikai kér-
dések nagyon megviselték a pártokat, nagy forrongásba 
hozták a nemzetet s valóságos lázban tartják a reformok 
ellenzőit. A gyors megoldás felette kívánatos, sőt szükséges. 

* Vámossy Mihály igazgatói jubileuma f. hó 
22-én a tanítványok, tanártársak, barátok és tisztelők 
impozáns érdeklődésével folyt le. Az ünnepély programmja 
következő volt. Prolog, irta Rudnyánszky Gyula, szavalja 
Eördögh Árpád; üdvözlés a tanuló ifjúság részéről, tartja 
Tóth Rezső; üdvözlés a tanárikar részéről, tartja Duzs 
Sándor; Gottermann hangversenye, gordonkán előadja 
Földessy Arnold; üdvözlés a theol. akadémia részéről, 
tartja Petri Elek; üdvözlés a fenntartó testület részéről, 
tartja Szász Károly; emléktárgyak átadása Cserneczkv 
Aladár; Goethe Faustjából egy részlet, előadják Hegedűs 
Sándor és Bossányi Ivái]; Beriot trio, előadják Ligeti 
Oszkár, Földessy Arnold és Pajor Emil. Este hangulatos 
bankét volt a Drechsler minta-vendéglőjében, közéletünk 
számos kitűnőségének jelenlétében. 

* A református ifjúsági egyesület folyó évi 
március 23-án, csütörtökön, este fél hét órakor, az ág. 
ev. egyház Deák-téri dísztermében, ujabb vallásos estélyi 
rendez. Programm: »Karének«. Előadja a ref. férfikar 
(harsonákkal). »Ima«. Osváth Elemér, ref. theologus. »Meg-
nyitó «. Szilassy Aladár, egyesületi elnök. »Karének*. 
Előadja a nők és férfiak kara. »Néhány szó az ifj. egye-
sületekről«. Fermaud Károly (Genfből). »A gályarabok 
éneke*. Zongora-kisérettel előadja Haypál Benő, ref. s.-lel-
kész. »A hitetlen«, verses elbeszélés, irta és előadja leg-
i f j . dr. Szász Károly, hivatalnok. »Karének«. Előadja a 
nők és férfiak kara. »Zárszó«. Szász Károly, ref. püspök. 
»Zárima«. Petri Elek, ref. theol. igazgató. »Erős vár a 
mi Istenünk!« A közönség éneke. Karnagy: Hoffmann 
Viktor zenetanár. Belépti dij nincs. — Adományok szíve-
sen fogadtatnak. A rendező-bizottság SzÖts Farkas elnök-
lete alatt 18 tagból áll. 

* Egyházi aranykönyv. Fuchs Rudolf nem rég 
elhunyt fővárosi polgár neje, boldogult férje akaratát szem 
előtt tartva, veje Belaváry-Burchard Konrád főrendiházi 
tag utján a budapesti evangélikus egyház javára öt ezer 



frtot adományozott »Fuchs Rudolf-alapítvány« címen: 
ezen kivül a »Tábitha-egyesület«-nek ezer, az * Országos 
prot. árvaház«-nak szintén ezer frtot ajándékozott. Hü fia 
volt egyházának, mig élt, s halála után is áldást áraszt 
hitének ereje. — Banán, Komárommegyében özv. Szabó 
Mihályné, ki három évvel ezelőtt 1500 frt értékű belső-
séget ajándékozott iskolai helyiségül a református egy-
háznak, ujabban 2500 frt értékű házát is, a hozzátartozó 
belsőséggel együtt, az egyháznak ajándékozta. Fény nevére, 
áldás életére! 

* Iskolai aranykönyv. A Jcarczagi ref. egyház 
példás áldozatot hozott az iskolaügy oltárára Minap el-
határozta, hogy gimnáziuma számára 45 ezer frttal uj 
helyiséget épít, nemrég a népiskolák fejlesztésére 15 ezer 
forintot szavazott meg, a gimnáziumi tanárok fizetését 
1200 frtra emelte. Mindezek fedezésére az egyháztagok 
között 8%-os pótadót vetett ki minden állami adóforint 
után. — Elismerés a példás áldozatkészségért, mely 
alföldi gyülekezeteink között, Istennek hála, nem is oly 
ritka. Mezőtúr, Kisújszállás nem rég szintén tetemes ösz-
szegeket áldoztak tanügyi célokra. 

* A protestáns iparosképző-egylet Budapesten 
egyike a legrégibb ily fájta egyesületeknek. Valamikor, 
néhai Székács József idejében élénk társulati tevékenysé-
get, valóságos missziói munkát fejtett ki a főváros hasonló 
célú katholikus és izraelita egyesületeivel párhuzamban. 
Később meghanyatlott benne az evangéliumi életerő. Most, 
lelkes evangélikus férfiak vezetése alatt ismét megpezsdült 
benne az evangéliumi vér és élet. Legutóbb, március 16-án 
Bereczhy Sándor evangélikus vallástanár igen érdekes és 
eszméitető előadást tartott a derék iparosoknak Dévai 
Biró Mátyás életéről és reformátori működéséről. Nagyon 
helyesen. Iparos és munkás osztályunkban is ápolni kell 
a Krisztusi szellemet. 

* Országos protestáns tanáregyesület. A tiszán-
túli ev. ref. középiskolai • tanáregyesület 1892-iki Szat-
máron tartott közgyűlésén végzésileg kimondta, hogy az 
országos protestáns tanáregyesület szervezését óhajtja s a 
központi bizottságot utasítja, hogy a református és ág. 
hitv. akadémiák, gimnáziumok, képezdék és felsőbb leány-
intézetek tanárkarait nyilatkozatra hivja fel, s egyszers-
mind a nyilatkozatok alapján a szervezési munkálatok 
elkészítésére és az alakuló közgyűlés egybehívására bizott-
ságot küldött ki. A központi bizottság a vett utasításhoz 
képest 1892. szeptember 22-ki kelettel szétküldte a fel-
hívásokat, nyilatkozatra kérve az egyes tanárkarokat és 
azok tagjait. A beérkezett nyilatkozatok eredményét 1892. 
november 24-iki kelettel közölte a központi bizottság a 
felhívott tanárkarokkal, ismételten fölkérvén, a még addig 
nem válaszoltakat nyilatkozataik beküldésére. A két rend-
beli felhívás eredménye következő : 79 protestáns tanárkar 
közül 46 pártolólag, 8 kitérőleg válaszolt, 25 pedig nem 
nyilatkozott. (Pártolónak tekintjük az olyan tanárkart, 
melynek egy, vagy több tagja jelezte belépési szándékát, 
kitérőnek mondjuk az olyan tanárkar helyeslő nyilatko-
zatát, melynek kebeléből belépésre senki sem jelentkezett.) 
A 46 pártoló tanárkarból belépési szándékát jelezte ösz-
szesen 304 tanár, kik közül ev ref. tanintézetekben mű-
ködik 222, ág. hitv. tanintézetekben 73, egyesült prot. 
tanintézetekben 9. A központi bizottság elkészítette az 

alapszabály-tervezetet s egyszersmind a szatmári köz-
gzülés 24-ik számú végzésében nyert megbízatása alapján 
Debreczenbe 1893. ápril 6-án d. e. 8 órára azon érte-
kezletet, mely az alapszabályoknak nyilvánosságra bocsá-
tandó és az országos protestáns tanári értekezlet elé 
terjesztendő szövegét meg fogja állapítani. Értekezletre a 
következő tanárok hivattak meg: a tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerületből Radácsi György és Búza János, az 
erdélyiből Szakács Mózes és Lázár István, a tiszántúli-
ból Dóczi Imre és Elek Lajos. A dunamelléki ev. ref. 
tanárok Csabai Imre nyugintézeti elnök utján kérettek föl 
két bizottsági tag küldésére. A dunántűli ev. ref. egyház-
kerületből fölkéretett a pápai főiskolai tanárkar egy, a 
csurgói főgimnázium tanárkar szintén egy bizottságsági 
tag küldésére. Fölkérettek végül egy-egy képviselő kül-
désére az eperjesi ág. hitv. főiskola, továbbá a budapesti 
és késmárki ág. hitv. főgimnáziumok tanárkarai. A tiszán-
túli ev. ref. középiskolai tanáregylet elnöki ég e. 

* Ösztöndíjak a m. k. operaházban. A magas 
kormány hazafias bőkezűségéből a m. kir. operaház inten-
dánsa azon helyzetbe jutott, hogy kitűzött programmjának, 
a magyar nemzeti opera fejlesztésének céljából énekesek 
képzésére ösztöndíjállomásokat létesíthessen, a mely állo-
másokra a hazai mindkét nembeli fiatalságból mindazok 
pályázhatnak, a kik a megkivántató követelményekkel 
bírnak. E követelmények mindenekelőtt kiváló hanganyag, 
tökéletes zenei hallás és megfelelő színpadi alak. A pályázni 
kívánóknak első sorban a vidéki dal- és zeneegyesületek-
nél kell jelentkezni, az alkalmasaknak ítélt pályázókat 
azután lehetőleg maga az intendáns fogja az egyes nagyobb 
városokban személyesen meghallgatni. A további eljá-
rásra nézve az intendáns körlevelet intézett az egyesüle-
tekhez. 

* Belmissziói tevékenység Budapesten. E cím 
alatt többször volt szó e Lapban a budapesti magyar 
egyházakban folyó evangélizáló működésről: a vallásos 
estélyekről, összejövetelekről, felolvasásokról. Most a skót 
misszió vallásos összejöveteleiről kívánunk megemlékezni. 
E misszió derék vezetője, Moody András lelkész az egész 
tél folyamán hetenként kétszer tartott és tart vallásos 
összejöveteleket. A holdutcai imateremben minden kedden 
reformációtörténeti előadások, az Erzsébet-köruti imaház-
ban minden pénteken este bibliamagyarázati előadások 
járták. A reformáció történetére vonatkozó előadásokat 
laterna magica segítségével képekkel is illusztrálták. Az 
idei tél folyamán Luther életét és a magyar reformációt 
illusztrálták. A cyclust mult. kedden fejezték be egy össze-
foglaló előadással, melyben az összes képeket még egyszer 
megmutatták. A záróelőadáson nagy és díszes közönség 
jelent meg, melynek egy része a mellékterembe szorult. 
Ének és ima után mintegy 30 Lutherre vonatkozó képet 
mutattak be; ilyenek: Luther szülői, Luther gyermekkorá-
ban, Luther az egyetemen, Luther mint szerzetes, Luther 
fellépése, Luther Wormsban stb. A képekhez maga Moody 
adott rövid magyarázatokat. A magyar reformáció történe-
téből I. Ferdinánd és I. Miksa királyok, Schwendi és 
Rueber tábornokok, Bocskay I. és Bethlen G. fejedelmek, 
Pázmány P. bibornok, Séllyei és Harsányi prédikátorok. 
Ruyter tábornok, a Rákóczyak és Mária Terézia képeit 
mutatták be, melyekhez Balogh Elemér missziói s.-lelkész 
adott rövid magyarázatokat. Azután ismét néhány Luther-
kép bemutatása következett Viktor János missziói tanító 
magyarázatával. Az egyes képcsoportok ismertetése között 
az énekkar a »Magyar gályarabok éneké«-t adta elő. 



Kiváló mozzanata volt az összejövetelnek Szász Károly 
püspök remek záróbeszéde. A reformáció képeit láttuk, 
mondá többek között. És mi a reformáció ? Vallás-erkölcsi 
megujulás a Jézus Krisztus által. Ő a legnagyobb, az 
örök reformátor, mert ő az üdvösség alapja; ő az egyedüli 
fundamentum, melyen kivül mást senki sem vethet. És 
mit kellett reformálni? Az evangéliumot? a Jézus Krisztust? 
Világért sem. Nem Krisztust és az evangéliumot refor-
málták a reformátorok, hanem az emberi találmányokkal, 
pápista tévelygésekkel kevert vallást. Ezt kellett vissza-
helyezni Krisztusi tisztaságába. Mint a tiszta forrást ha 
giz-gaz fedi, eltisztitjuk róla a lomot, hogy üdítő vizét 
élvezhessük: ugy tisztították meg Luther és társai Jézus és 
az ő evangéliuma isteni errőforrásait az emberi keverékek-
től. És erre a reformációra mindig szükség van és szükség 
lesz. Az emberi hiúság és tévelygés ma is folyvást toldja-
foldja az Isten örök evangéliumát: emberi bölcseségét isteni 
kijelentésnek, hatalmi érdekeit isteni kinyilatkoztatásnak 
hirdeti és árulja. íme most is tornyosulnak fejeink fölött 
a fellegek,: a sötétség, vakhit és ámítás fellegei. De ne 
féljünk tőlük, mig a Krisztusi igazság napját látjuk. Csak 
ragaszkodjunk ehhez a naphoz, akkor a sötétség fellegei 
el nem boríthatják egünket. Csak álljunk meg hiven Krisztus, 
az igaz reformátor mellett. Ez lesz isteni oltalmunk az 
emberi zsarnokság ellen, ez biztosítékunk az igaz ügy 
diadala felől. Mint Luther Worsmban, mi is egyen-egyen 
álljunk meg rendületlenül az evangéliumi igazságok mel-
lett, az ő hires szavait hangoztatva : Itt állok, másként 
nem tehetek, Isten engem ugy segéljen. Ámen! 

* A diakonisszaház Altonában a napokban ünne-
pelte fennállásának 25-ik évfordulóját. Az a kis makk, 
melyet a lelkes Biernatzki evangélikus lelkész 1867. decem-
ber 28-án Isten nevében elültetett, 25 év alatt szép sudárba 
szökkent. Bérházban, két próbanővérrel kezdte meg a 
munkát s ma már hatalmas palotában foly a felebaráti 
szeretet, betegápolás, lelencgondozás keresztyén munkája. 
89 diakonissza 21 helyen végzi a diakonisszái teendőket. 
A kolerajárvány idején 12 diakonissza segédkezett a bete-
gek ápolásában, kik közül egy áldozatul is esett a járvány-
nak. Az ünnepély alkalmával 10 ezer márka jubiláris 
ajándékot kapott ez a jótékony intézet. A német császárné 
meleg hangú üdvözlő levelet és ezer márka ajándékot 
küldött a diakonissza intézetnek. 

* Hány jezsuita van hazánkban? A rend által 
kiadott évkönyv szerint van az osztrák magyar monarchiá-
ban, mely egy jezsuita-rendi provinciát képez 690, s ebből 
hazánkban 182, következő állomásokon: Budapesten 7, 
Kalocsán 55, Kapornakon 9, Nagyszombaton 38, Pozsony-
ban 59, Szathmárott 14 jezsuita. — A rend tagjainak 
összes száma az egész földön 13.275. 

A D A K O Z Á S . 
A misztótfalusi ev. ref. egyház templomjavítási 

és toronyépítési költségeinek fedezéséhez járultak: nagy-
igmándi egyház 95 kr., nyárádi egyház 5 frt, ősii egy-
ház 2 frt, Kőrös-Tarcsa község 4 frt 51 krt, sárándi egy-
ház 1 frt, Miskolcz város 10 frt, Nagy-Dobosról 1 forint, 
somogyszobbi egyház 50 kr., öcsödi egyház 5 frt, Pataky 

Sándor P.-Ladány 2 frt, Czegléd város 25 frt, Jászberény 
város 10 frt. Összesen: 67 frt 96 krajcár. — Misztótfalu, 
1893. március 9. Papolczy Zoltán, ev. ref. lejkész. 

P á l y á z a t . 
A külföldi egyetemeken tanuló theologusok küldjék 

be a részükre alapított ösztöndíjakért való folyamodványai-
kat hoznám folyó évi májas 20-ikáiy, azon bizonyítvány-
nyal, hogy az egyetemen már legalább a második semes-
terben folytatják tanulmányaikat. 

Eperjes, 1893. március 20-án. 

Hazslinszky Frigyes, 
a kerületi kollégium igazgatója. 

Irodalmi pályázat. 
A »Luther-társaság« végrehajtó bizottsága ezennel 

ismét pályázatot hirdet egy legfeljebb 4—5 ivre terjedő 
erkölcsképző és hit fejlesztő elbeszélést tartalmazó népirat-
kára, melynek tárgya szabadon választható és nem szük-
séges, hogy épen a reformáció történetéből merített legyen. 

Pályázhatni akár magyar, akár német, akár tót 
nyelven. A pályanyertes — csak absolut becsű — munka 
a társaság tulajdonába megy át és ivenkint 20 forinttal 
fog díjaztatni. Az esetleges fordítás iránt az alulírott bi-
zottság fog intézkedni. 

A jeligével ellátott pályamunkák a társaság alelnö-
kéhez, nagyt. Bachát Dániel főesperes úrhoz (Budapest, 
VIII. ker., kerepesiuti ev. egyházépület) folyó évi szeptem-
ber hó 15-ig beküldendők. 

Budapest, 1893. március 15-én. 
A fentjelzett bizottság nevében: 

Falvay Antal, 
biz. jegyző. 

Pályázathosszabbítás. 
A rokuszi ág. hitv. evang. lelkészválasztásra kitű-

zött határidő közbejött helyi akadályok miatt folyó évi 
május 11-ig meghosszabbittatik azon megjegyzéssel, mi-
szerint a f. évi január 14-én kiirt pályázatban foglalt 
feltétel, hogy a megválasztandó lelkésznek kötelessége 
lenne az V. és VI. népiskolai osztály önálló vezetését és 
oktatását magára vállalni, hatályon kivül helyeztetik, 
ellenben a vallástanítás az összes osztályokban az illető 
lelkész által teljesítendő. 

Évi javadalmazás: készpénzben 700 forint, egye-
bekben 316 forint. Összesen: 1016 frt o. é. 

Kelt Késmárk, 1893. márczius 7-én. 
Linberger István, Kéler Pál, 

ág. hitv. evang. lelkész Késmárkon egyházfelügyelő. 
és a rokuszi leányegyházban. 2—3 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség': 
IX. kerület, Pipa-utcu 23. szám, hová a kéziratok 

c iu i zendök . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Horny&nsthy Viktor könyvkereskedés* ( A k a d é m i a 

bérháza) , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjeleuik minden csütörtökön. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
FéléTr* : 4 frt 50 kr; egész évr« : 9 fr*. 

lE<jy«8 »»Am ára 90 kr. 

Hitünk diadalának ünnepén. 
Lelkesen zendül meg a keresztyénség temp-

lomaiban a győzedelmi ének, szent áhítattal hang-
zik föl a hálaadó ima, diadalmas örömmel hirdeti 
a lmsvéti ige: Feltámadott, feltámadolt az Ur! 

Hitetlenek kételye kétségbe vonta akkor is, 
kétségbe vonta ezerszer is, kétségbe vonja nap-
jainkban is; de a hivő lélek hitte, hiszi s mindig 
fogja hinni, hogy az Ur feltámadott. Történelmi 
tényeknek parancsoló kényszere, értelmi okoknak 
kérlelhetlen logikája, erkölcsi indokoknak maga-
sabb rendje, emberi szivnek édes megnyugvása 
csak oda tereli vissza a kinző kétely gyötrelmei-
ben kifáradt elmét, hogy feltámadt az Ur, bizony 
feltámadott! »Ha a Krisztus fel nem támadott a 
halálból, hiába való a mi prédikálásunk, hiába 
való a ti hitetek.« A szenttörténelem logikája, az 
értelem dialektikája s az emberi sziv postulatuma 
közel két ezer év óta mond boldogító igent és 
áment a nagy apostol által oly klasszikusan ki-
fejezett hitigazságra. 

Szent hitünknek ujabb évfordulója virrad 
fel a közelgő húsvét ünnepén. És mi hirdetni 
fogjuk, vallani fogjuk ismét a titokzatos szent igaz-
ságot. Vájjon hiszszük-e eléggé, valljuk-e igazán? 
Vájjon épen él-e bennünk ez az éltető hi t? Vájjon 
nem viselte-e meg, nem sorvasztotta-e el szaza-
dunk kételye, elménk elbizakodottsága, tudásunk 
kölcsönzött fénye? Tegye fel e kérdéseket s feleljen 
rá kiki a maga lelkében, lelke Istenének. Mi pedig 
elmélkedjünk a feltámadott Krisztusban való hit 
csudadolgairól. 

A Megváltó azt mondta magáról: »Én vagyok 
a feltámadás és az élet. a ki hiszen én bennem, 
ha meghal is, él.« És a történelem és a tapasz-
talat igazolta és szüntelen igazolja e Krisztusi 
szavak igazságát. A feltámadott, a halálon is 
diadalmat vett Krisztus öntött uj életet, töltött ki 
szent lelket az elcsüggedt, a szétrebbent tanít-
ványokba. A feltámadott és megdicsőült Krisztus 

térítette meg Sault és formálta át Pál apostollá. 
A feltámadott Krisztusban való hit ereje, hatalma 
és szentsége győzte meg az ó-világ pogányságát. 
A feltámadt s megváltói fenségébe visszahelyezett 
Krisztus reformálta a középkor elfajult keresztyén-
ségét az ő megtisztított evangéliuma hatalmával. 
A bűn és halál hatalmán diadalmaskodó Jézus 
Krisztus volt és lesz mindenha az emberiségnek 
az ő értelmi és erkölcsi tévelygéseiből egyedüli 
szabadítója, Megváltója, Üdvözítője. Még a pogány-
ság lelki világában pislogó igazságocskák is, mint 
megannyi »logos spermatikos« a Krisztus töké-
letes világosságának fénysugárai. 

Ez a Krisztus győzte le s győzi le a bűnt, 
ebben a Krisztusban való hitnek volt és van 
világverő hatalma és embernemesítő ereje. Mikor 
és hol ez a Krisztus él a szívekben, a családok-
ban és az eklézsiában, akkor és ott élet, virulás, 
haladás és boldogság honol. Mert Istennek a mi 
lelkünkbe oltott ereje, Istennek a mi lelkünkbe 
lövelt hatalma, Istennek bennünk működő szent 
lelke él, hat és működik a Krisztussal egyesült 
szivekben. Az igazi hivőben bűntől megváltó erővé, 
világmeggyőző hatalommá és megelevenítő lélekké 
válik a Krisztus. Az ily ember isteni erővel ala-
kítja át, szüli újra, eleveníti meg maga körül a 
világot. Kovász lesz, mely nagymennyiségű tésztát 
megkeleszt. Példákért, bizonyítékért nem kell mesz-
sze mennünk. A vallás-erkölcsi ébredések, a hit-
ujulások történetében mindenütt ez az isteni erejű 
hit a mozgató erő; a prófétai, apostoli lelkek ha-
tásának titka lángoló és lángra gyújtó hiterejök-
ben van ; a jelenkor szórványos vallási ébredé-
sében ismét csak az élő hit elevenítő, buzdító, 
vonzó erejét szemlélhetjük. A példás keresztyén 
családok szép erkölcsi élete az erőshitü apától 
vagy anyától veszi eredetét. A gyülekezeti hit-
ébredés vagy vallásos lendület rendesen egy-egy 
példás buzgóságú paptól vagy tekintélyesebb egyház-
tagtól származik. Még a hamis próféták sikerei is 
az erős hit intenziv hatásának tulajdoníthatók 
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Mult és jelen tapasztalatai megcáfolhatlanul bizo-
nyítják az apostol prófétai jóslatának igazságát: 
»a mi hitünk meggyőzi a világot!« 

Meg fogja győzni a jelenkorban is, csak ne-
veljük, erősítsük hitünket híven és igazán. 

Hitet nevelni, hitet erősíteni egyedül Krisztus 
és az ő evangeliuma képes. Mert Krisztus az az 
isteni kutforrás, melyből igaz világosságnak, valódi 
szabadságnak, megszentelő kegyelemnek, szóval 
a lelki emelkedettségnek isteni erői fakadnak. Az 
isteni eredetű lelket csak isteni erőhatások és 
befolyások emelhetik, erősíthetik, nemesíthetik meg. 
Zárd el a lelkedet az égtől, a Krisztustól, az esz-
ményektől: a földhöz tapad, a világba merül és 
elsekélyesedik, hagyján ha el nem vadul. De ha 
Jézus Krisztus és az ő örök evangeliuma isteni 
befolyása alá, éltető légkörébe helyezed: magasz-
tos erőket szív magába, isteni erőkkel telik meg, 
melyek mennyből jöttek és mennybe visznek. Nem 
hasonlat csupán, hanem szószerinti igazság az, 
hogy Jézus Krisztus a lelki élet napja, mely fényé-
vel és melegével életre kelti, felvirágoztatja és meg-
termékenyíti a mi lelkeinket. Mert élettani igaz-
ság, hogy élet csak életből támadhat, lelki élet 
csak lelki életből, isteni élet csak Istenből. »Én 
vagyok a feltámadás és az élet, aki hiszen én 
bennem, ha meghal is, él az.« 

A keresztyén hit pedig Krisztussal, mint az 
élet, mint az örök élet kútfejével összekötő erő, 
mely annál elevenebb, annál hathatósabb, minél 
teljesebb a Krisztussal való életközösség. Ki csak 
néha merít ebből az erőből, abban meddő és erő-
telen, ki gyakran és folytonosan táplálkozik belőle, 
átalakító és megszentelő életerejévé válik lelké-
nek. Nem annyira magunk szerezzük ezt az erőt, 
mint inkább a Krisztus adja nekünk érintkezés 
utján. Bele önti, bele oltja az ő tökéletes erőit a mi 
lelkeinkbe, csak ne zárkózzunk el előle, csak kész-
séggel vessük alá magunkat ez isteni beoltásnak. 

Az emberi léleknek mindig és minden élet-
viszonyok között szüksége van emez isteni erőkre, 
hisz ez az Istennek áldása, segedelme és kegyelme, 
melyek nélkül földi halandó el nem lehet. Még a 
fejlett és hatalmas látkörű férfiértelem is rászorul 
arra, hogy lelki nyugalmának és erkölcsi biztos-
ságának horgonyát a végtelen erőkbe vesse; meny-
nyivel inkább szükségök van mennyei erőkre a 
gyermekértelmű, edzetlen lelkű többi embereknek, 
kik az emberiség túlnyomó nagytöbbségét teszik? 
Azért most, a húsvéti örömünnepen, igyekezzünk 
belépni a feltámadott és örökké élő Krisztus szent 
közösségébe, hogy öntsön belénk megelevenítő 
hitet, üdvadó bizalmat, megszentelő kegyelmet, 
isteni erőket. Uram, erősitsd hitünket, hogy meg-
erősödjék a mi reményünk és a mi szeretetünk! 

V. F. 

A Krisztus feltámadásának történeti 
bizonyítékai.* 

Az újtestamentum írói egyetlen egy csudának: a 
Jézus Krisztus feltámadásának tényleg megtörténtére alapí-
tották a keresztyénség igaz voltát. Ha tehát be nem lehet 
bizonyítani, hogy a feltámadás históriai tény, puszta idő-
vesztegetés és "felesleges fáradság akár a biblia egyéb 
csudáit támadni, akár azok igazságát bizonyítgatni. Ha_ _ 
Jézus Krisztus fel nem támadott a halálból, a többi csudák, 
melyek az uj testamentumban fel vannak jegyezve, nem 
elégségesek annak bebizonyítására, hogy a keresztyénség ) 
isteni kijelentés. Ha pedig feltámadott, ez az egy bebizo-"' 
nyithatja azt; és ez az egy fentarthatja a többinek hitelre-
méltóságát is. Mivel tehát ez a csuda képezi a keresztyén 
álláspont kulcsát, felhívom a kételkedőket, hogy vonják 
le a következtetést annak igazságából; és a hívőket, hogy 
ne engedjék figyelmüket elvonatni a vita olyan pontjaira, 
a hol a bizonyítékok gyengébbek s a melyek különben 
sem érintik a kérdéses tény lényegét. 

Én épen ugy fogom tárgyalni e kérdést, mint a 
történelemnek egy kérdését. Nem kivánom, hogy az olvasó 
higyjen az újtestamentum ihletett voltában. Ügy fogom 
felhasználni az evangéliumokat, mint egyéb más történeti 
feljegyzéseket. Nem igénylek nagyobb tekintélyt Szent Pál, 
mint igényelnék Ciceró leveleinek. Az olvasó, saját állás-
pontja szerint nem kénytelen ellenvetni, hogy á csudák 
lehetetlenek; mert hogy lehetségesek-e vagy nem, az filo-
zofiai kérdés, a mely kívül esik a történeti nyomozás 
körén; és ha feltételeznénk, hogy lehetségesek, tagadhatat-
lannak tekintenénk azt, amit épen megvitatni szándékozunk. 
Jelen fejtegetésben csupán históriai bizonyítékokra támasz-
kodhatunk és nem a priori theoriákra. 

Célom bebizonyítani, hogy a Jézus Krisztus fel-
támadása oly tény, mely kétségbevonhatatlan tekintélyű 
történeti bizonyítékokon nyugszik. Ez levén célom, tél 
kell tennem, hogy e fejtegetés olvasói közt nincs senki, 
a ki megtagadná oly tények igazságát, melyeket Európa 
összes""tudós kételkedői elismernek; mert bizonyítgatni 
azt, amit azok igazságként elfogadnak, csak idővesztegetés 
lenne. Ennélfogva bizonyosra veszem, hogy amiket oly 
emberek, mint Stauss, Renan. Baur és az egész tübingai 
kritikai iskola elfogadnak, nem fogják megtagadni azok, 
a kiknek én most írok. Felteszem tehát: 

1. Hogy Jézus Krisztus valóban élt; hogy ő köve-
tőket gyűjtött maga köré, a kik meghittek benne, mint 
a népies váradalmak Messiásában; és hogy ő megfeszít-
tetett a római helytartóság által. 

2. Hogy a három első evangéliom azon formában 
íratott, melyben most birjuk, és nem későbben, mint a 
második század husz első évében ; és egy közülök nem 
későbben, mint az első század tiz utolsó évében, 

3. Hogy szent Pál négy legfontosabb levele, t. i. a 
római, a két korinthusi és a galata levél kétségtelenül 
maga Pál által íratott; és hogy ezek közül az utolsó nem 
irathatott későbben, mint 28 évvel a felfeszíttetés után, 

4. Hogy az első század vége előtt, vagyis hetven 
évvel a felfeszíttetés után, keresztyén egyházak voltak a 
római birodalom minden nagy városában. 

Ha olvasóim közül valaki nem akarná elismerni 
eme tényeket, ítélete ellenében a modern Európa összes 
kiváló kételkedő kritikusaira appellálva, ezt mondanám: 
»Ne tagadd meg tudatlanul azon tényeknek históriai voltát, 
a melyeket a te nagy embereid olyanokul elismertek«. 

* I r ta : Row C. A. a londoni Szent Pál templom preben-
dáriusa. Felolvastatott a budapesti lelkészek értekezletében. 



Bizonyításomnak első pont ja az, hogy a ker. egyház, 
mint látható institúció fennáll, a nélkül, hogy folytonos-
ságát egyetlen egy eset is megszakította volna, több mint 
18 század ó t a ; és hogy visszakísérhető azon időig, 
a melyet a keresztyének a legkétségbevonhatatlanabb tör-
téneti bizonyítékok alapján, származása idejeként tüntet-
nek fel. Fennállása tehát tény, és ennek okát is kell adni. 
És miféle okokon fejti meg e nagy társaság saját eredetét ? \ 
Azt állítja, és azt állította mindig, hogy alapítója halála ( 
után újra kelt életének oka nem bizonyos dogmákban f 
vagy tantételekben, hanem ama tényben való hit volt 
hogy a Jézus Krisztus feltámadott a halálból. 

Most vegyük tekintetbe annak a ténynek fontossá-
gát, hogy a keresztyén egyház látható társaság és mindig 
is az volt. Mindenféle közösségnek kell, hogy valami 
eredete legyen. Ha felteszszük is, hogy alapítójának erre 
nézve voltak tervei, ezek elvágattak a római helytartóság 
által történt kivégeztetése következtében. S mégis bizonyos, 
hogy az általa alapított intézmény újra életre kelt az ő 
halála után. .leien létezése bizonyítja ezt. A keresztyén 
egyház minden okmányában azt állítja, hogy megujidt 
életének oka nem az volt, mintha követői egy uj vezért 
találtak volna, hanem az, hogy hittek a Jézus Krisztus 
feltámadásában. Ez képezte tehát azt az alapot, melyen 
a társaság ujjászerveztetett. 

De vegyük tekintetbe azt is, hogy ha a Jézus Krisztus 
Je l támadot t a halálból, ez természetes okát adja e nagy 
institúció eredetének. Ha e tényt megtagadjuk, azok. kik 

"Magadnak, kénytelenek valami más természetes okát adni 
annak. Mi azonban azt á l l í t j u k / h o g y semmiféle más 
f roür ia nem képes azt megfejteni. 

Lássunk erre nézve egy illusztrációt. 
Vegyük példának a mohamedanismust . A mohame-

dán egyház mint látható institúció a hetedik századtól 
kezdve áll fenn. 

Eredetét Mohamed meccai tanításainak tulajdonítja, 
kit elismertek prófétának és Medina királyának. A tények, 
melyekről követői értesítenek, kellőképen megmagyarázzák 
eredetét, és a mohamedán egyháznak a hetedik századtól 
a jelen korig terjedő folytonos létezése a lehető legerősebb 
bizonyíték a r r a nézve, hogy a mint historikusaik is állít-
ják, institúciójuk Mohamednek köszöni létezését, és hogy 
bizonyos körülmények, melyeket követői az ő élete valódi 
eseményei gyanánt hittek, voltak okai eredetének. Ezen 
események észszerű és filozofiai magyarázatot nyúj tanak 
keletkezése felől. 

De a kételkedők egy általános módot fogadtak el, 
hogy semmibe se vegyék a keresztyénség histórialjellegé-
nek hirdetését. Azon magyaráza t helyett, melyet az egyház 
újra kelt életét illetőleg elfogadott, azt állítják, hogy az 
első három evangelium egy csomó mythosból és legendá-
ból áll, közbe-közbe a históriai igazság néhány szeme-
rével. melyek fokozatosan alakultak ki a keresztyén tár-
saság kebelében, Kriszus után 30 és 60 között. Körülbelül 
ez utóbbi időben, vagy valamivel későbben, három isme-
retlen személy egy-egy selectiót eszközölt eme történetek 
nagy halmazából s nyilvánosságra hozta azon formában, 
a melyben most birjuk a synoptikusokat. Ezek azután 
fokozatosan elhomályosították a többi előadásokat és végre 
elfogadtattak az egyház által a Jézus cselekedeteinek és 
taní tásainak hiteles előadásai gyanánt. A negyedik evan-
géliumról azt állítják, hogy az merő koholmány, a mely 
Krisztus után körülbelől 170-ben látott napvilágot. Talán 
felesleges is hozzáadnom, hogy ők egyszersmind az összes 
csudákról, melyek az evangéliumokban foglaltatnak, azt 

állítják, hogy minden históriai alapot nélkülöznek és ere-
detüket pusztán csak az egyszerű hivők hiszékeny képze-
lődéseinek köszönik. 

Az én feleletem más eredményt hoz létre. Vegyük 
csak a dolgot világosan. Van az evangéliumok csudás 
elbeszélései között egy, a mely semmi esetre sem szár-
mazhatot t ily formán Ez a Jézus Krisztus fel támadásá-
nak csudá ja ; a mit, akár megtörtént tény volt az, akár 
pedig a benne való hit az ő követői hallucinátióinak volt 
csak eredménye, akár pedig szándékosan kigondolt fictió 
volt is, az egyház hitt^-mint valóságot és pedig igen rövid 
idő múlva alapítójának halála után. Ez a hit volt a fun-
damentum, a melyen a keresztyén egyház felépült s ez 
volt az oka megujult életének. Fontoljuk csak meg, hogy 
ha ez nem fikció, hanem históriai tény, mindazon theoriák, 
miket a hitetlenek kigondoltak, hogy a keresztyénség ere-
detét kellőleg megmagyarázzák, semmivé lesznek, es az a 
magyarázat , melyet az egyház saját eredetét illetőleg 
egyhangúlag vallott mindig, az egyetlen magyarázat , mely 
kiállhatja az észszerű vizsgálat próbakövét. Más szavakkal : 
a Jézus Krisztus feltámadott a halálból. 

Mivel Európa összes kiváló kételkedői történeti tény-
ként fogadják el, hogy egy kiváló zsidó, névszerint Jézus, 
egy csomó hivet gyűjtött maga köré, kik ugy hittek benne, 
mint a zsidó váradalmak Messiásában, nem fogom az időt 
tölteni annak bizonyításával, a mit egyetlen kellőleg infor-
mált ember sem tagad meg. 

Világos azonban, hogy az ő nyilvános kivégeztetése 
kellett hogy teljesen kioltsa azon reményüket, hogy ő valaha 
betölthetné a hozzáfűzött váradalmakat . Ez levén az eset, 
a társaságnak, melyet ő alapítani megkisérlett, szét kellett 
omlania, ha csak egy u j vezér nem támad, a ki képes 
betölteni az ő helyét. De mivel jelen létezése bizonyítja, 
hogy nem omlott szét, kétségtelen, hogy valami uj erőt 
kellett nyernie, valaminek történnie kellett, a mi nemcsak 
hogy összetarthatta, hanem egyszersmind uj élettevékeny-
séget is kölcsönözhetett neki. Nem kevésbé bizonyos az is, 
hogy ezt nem egy uj vezér okozta, a ki az eredeti ala-
pító helyére lépett; hanem a régi, egy egészen uj felfo-
gásban. 

A történet tanúsága szerint az u j impulsust azon hit 
adta a társaságnak, hogy Jézus feltámadott a halálból. 
Ez a hit akár tényen alapult, akár csalódás eredménye 
volt. nem lassú fejlődés ut ján keletkezhetett; mert a mig 
ez megtörtént volna, a Jézus által alapított eredeti tá rsa-
ságnak fel kellett volna bomlania, hiányozván az össze-
tar tozásnak az a kapcsa, mely képes lett volna életben 
tartani. 

Ez világos levén, felhívom a figyelmet ama tényre, 
hogy a legkétségbevonhatatlanabb históriai bizonyítékkal 
rendelkezünk a r ra nézve, hogy az egyház megujult élete 
ama hiten nyugodott, hogy alapítója, miután megfeszít-
tetett, feltámadott a halálból. Ennek bizonyítékait Pál 
apostol azon négy leveléből fogjuk felmutatni, a melyeket 
a modern Európa összes kiváló kételkedői az ő eredeti 
iratainak ismernek el. Mivel ezen levelek a legfontosabb 
históriai bizonyítékokat nyújtják, fel kell hívnom a figyel-
met nagy jelentőségükre. 

Hamar István. 



I S K O L A Ü G Y . 

A közoktatásügy a képviselőházban. 
Az idén a közoktatásügy meglehetős mostoha elbánás-

ban részesült a képiselőházban. Az egyházpolitikai nagy 
beszédek, meg a gyakran ismétlődött parlamenti botrányok, 
háttérbe szorították a jobb sorsra érdemes tanügyet. Az 
általános vitában csak Madarász Imre és Baky István 
szólottak a közoktatás nagy kérdéseihez, a részletes vitá-
ban is kevés szóval érintették, de egyes kérdésekben 
mégis figyelemre méltó eszméket pengettek. Legtöbbet a 
népiskolai ügyre vonatkozólag. 

Tisztán a közoktatásügyhöz, a közoktatási politikához, 
Issekutz Győző szólott a részletes vitában. Nem nagy 
kaliberű ferfiu, nem is sokat ért a közoktatási kérdések-
nek sem politikai, sem paedagogiai és didaktikai oldalához; 
de mondott egypár figyelemre méltó dolgot. Felpanaszolta 
a közoktatásügy régi sebét, hogy t. i az állam aránylag 
nagyon keveset költ kulturális célokra. Kifejezte azt az 
utopiás nézetet, hogy addig nem is lesz ez másként, mig 
az állam erős elhatározással kezébe nem veszi a népnevelés 
államosítását, azt mondván a felekezeteknek: veletek, sőt 
általatok, ha akartok, nélkületek, sőt ellenetek, ha kell. 
Gróf Csáky A. maga is kevesli, amit az állam kulturális 
célokra fordít, de számokkal bizonyítja, hogy igy is jelen-
tékeny a haladás. 1870-ben a kultusz-tárca költségvetése 
2,188.000 frt volt, most már 8,417.000 fr t ; népoktatásra 
költött az állam 1870-ben 658,000 forintot, most költ 
1,838.000 frtot. Aztán nem szabad feledni, hogy hazánk-
ban az egyházak és községek a fő-fő iskolafenntartók, mert 
a 15 milliónyi népiskolai költségből 13 és fél milliót ezek 
fedeznek. 

A tankönyvbirálat ügye is szóba jött. Illyés Bálint 
hozta szóba. Utalt a tanítók és tanárok ismeretes pana-
szaira : hogy a tankönyvbirálás nem megy elég szigorral 
és lelkiismeretesen, hogy rossz irályú, magyartalan, nemzet-
ellenes sőt erkölcsileg is súlyos kifogás alá eső kéziköny-
veket is approbál a közoktatási tanács. Példát hozott fel 
egy felsőbb leányiskolái francia olvasókönyvből, melyben 
botrányos történeteket beszél el a szerző a serdülő leány-
káknak. Sürgeti a hivatalos tankönyvbirálat eltörlését. 
Fenyvessy védelmébe vette a közoktatási tanácsot. Nagyon 
sok, csak 1891-ben is 403 könyvet kellett felülbírálnia. 
Hibáztatta Illyés B. eljárását, hogy miért hozza ezt a 
házban elő, miért nem jelenti be egyszerűen a miniszter-
nek az ily erkölcsellenes tankönyveket. De Horváth Gyula 
helyesen mutatott rá, hogy az ily dolgok is a ház elé 
valók, hadd lássa mindenki, hogy a magyar képviselőház 
a tanügy minden kérdése iránt érdeklődik. A tankönyvek 
bírálatánál ő is nagyobb szigort, nagyobb nyilvánosságot 
és kevesebb pajtáskodást sürget. Berzevíczy A. államtitkár 
is elismeri, hogy van panasz a tankönyvek bírálata miatt, 
hogy bár teljes szigort fejt ki a közoktatásügyi tanács, de 
visszaélések mégis fordulnak elő s hogy épen e miatt a 

kormány fontolóra szándékszik venni azt, vájjon a tan-
könyvengedélyezési eljárás jelen alakját nem kellene-e 
megszüntetni s a tankönyvek használata körül a tanári 
karoknak nagyobb szabadságot biztosítani. De kifejezte 
azt is, hogy minden egyes tanárnak szabad tetszést en-
gedni a tankönyvek megválasztásában nem volna helyes, 
mert bizonyos garanciák mulhatlanul szükségesek a tan-
könyv jóságára, valamint arra nézve is, hogy a tankönv-

^vek túlságos gyakran ne cseréltessenek s a szülők ezáltal 
túlságosan ne terheltessenek. Hock János is sürgeti a 
hivatalos tankönyvbirálat reformálását, hogy nem tanács-
beli szakértők is kéressenek fel a bírálatra s hogy a ta-
nácstagok könyvkiadókkal semmiféle üzleti viszonyban ne 
álljanak; de egyszersmind azt is javalja, hogy az appro-
báció a felekezeti iskolák tankönyveire is kiterjesztessék. 
Ezt egyfelől nemzetiségi, másfelől paedagogiai szempon-
tokkal indokolja s például felolvassa egy plébános által 
irt népiskolai tankönyvből a következő ékes verset: »Ki 
virított már a tavasz, Újra zöldül fii s virág, Merészebb 
lesz minden pásztor S nyájasabb a pásztorlány.* 

A népiskolai tanfelügyelet sokoldalú és kemény 
kritikának volt kitéve. Bánó József a tanfelügyelőséget a 
legfontosabb állásnak, de mai szervézetében nagyon hiá-
nyosnak tartja; szaporítani kell a személyzetet, kisebbí-
teni a kerületeket, sőt járásonként kell szervezni a tan-
felügyelőségeket. Ugyanezt sürgette Berger Ignáez, valamint 
Apponyi A. gróf is. Gróf Csáky miniszter elismeri, hogy 
a tanfelügyelői szervezeten sok javítani való van, kivált 
a létszám szaporítása tekintetében, de e bajon egyelőre 
azzal igyekszik segíteni, hogy a tanfelügyelőségekhez ujabb 
és ujabb munkaerőt rendel ki. Elvben ő is helyesli a 
járási tanfelügyelőségek rendszerét, de a mig ezt pénz-
ügyi viszonyaink megengedik, csak a mostani rendszer 
keretében, nevezetesen a munkaerők szaporításával és az 
irodai teendők apasztásával lehet a bajokon segíteni. 

A népnevelés hatályosabb fejlesztése érdekében Bánó 
József nagyobb áldozatot sürgetett az állam részéről. A 
közoktatási miniszternek sokkal nagyobb részt kellene 
követelnie a 4—500 milliós budgetből. E végből határozati 
javaslatot terjesztett be, melyet a miniszter s vele a ház 
többsége el is fogadott. A hatósági javaslat igy hangzik: 

»Tekintettel arra, hogy Magyarországnak az óvo-
dákban kezdődő és a legfelsőbb tanintézetekben végződő 
oktatása még nagyon fejletlen, mutassa ki a közoktatás-
ügyi miniszter, hány óvodára, népiskolára és tanintézetre 
volna még szükség, hogy azok a mai kívánalmaknak meg-
feleljenek ; 

továbbá mutassa ki, mennyi idő alatt, mily arány-
ban és mennyi költséggel lehetne életbe léptetni és az 
1894-iki költségvetéssel egyetemben terjeszszen be ez iránt 
tervet a képviselőháznak«. 

A népiskolai hatóságok reformja is szóba került a 
házban. Gr. Apponyi Albert vetette fel a hatályosabb 
állami felügyelet és ellenőrzés szempontjából. Azt mondá 
többek közt: Az 1876: XXVIII. t.-c. a fegyelmi ható-
ságot kizárólag az állami és községi tanítókra nézve 



állapítja meg. Az állami felügyeleti jog kizárólag a köz-
ségi és állami iskolai tanerőkkel szemben létezik; a fele-
kezeti iskolai tanerőkkel szemben állami felügyeleti jog 
egyátalában nem exisztál. Ezekre nézve a fegyelmi jogot 
kizárólag a felekezetek gyakorolják s azt sem tudjuk, 
miként ? A legközelebbi teendő lenne tehát, először preci-
zirozni a tanítók hivatali kihágásainak és vétségének eseteit, 
a mint azok az 1876: XXVIII. törvénycikkben precizirozva 
vannak. Különösen jobban precizirozandók azon kihágások 
és vétségek, a melyeket a tanítók hivatásuk teljesítése 
körében az állami és nemzeti egységnek szempontjaiból 
követnek el. Szükséges, hogy a felekezeti hatóságok 
fegyelmi eljárásuknak, fegyelmi szabályzatuknak, koncep-
ciójuknak egész szervezetét magával a kormánynyal is 
közöljék és hogy már ezen szervezetben, ezen állami 
szempontból is helyes kezelése iránt garanciákat vegye-
nek fel és nyújtsanak az államnak. De még ez sem 
elég. A felekezeti iskolákban alkalmazott tanerőkkel 
szemben és az államnak az állammal szemben működő 
önkormányzati közegeknek és a minisztériumnak is oly 
kihágásokkal, oly vétségekkel szemben, melyek a fegyelmi 
szabályzatban preeizirozandó állami szempontok ellen 
irányulnak, konkurrens fegyelmi hatóságot kell adni a 
felekezeti hatóságokkal, a felekezeti tanerőkkel szemben 
minden felekezetre egyaránt kiterjedőleg. Oly fegyelmi 
vétségek elbírálása, melyek kizárólag paedagógiai termé-
szetűek, különösen, a melyek egyházi természetűek, tartoz-
hatnak kizárólagosan az illető felekezet fegyelmi hatósága 
körébe ; az oly fegyelmi vétségek és kihágásokkal szemben 
azonban, a melyek állami és nemzeti szempontokat érin-
tenek. amennyiben az illető felekezeti hatóságok ez iránti 
felekezeti kötelezettségeiknek meg nem felelnének, fegyelmi 
jogaikkal kellő szigorral nem élnének, az állam velük szem-
ben megállapított konkurrens fegyelmi hatóságát vehesse 
igénybe. Ezekhez sorozza a felekezeti preparandiák feletti 
felügyeletnek és a felekezeti tanítók alkalmazásával szem-
ben bizonyos vetojognak alkalmazását, ezek azon szelídebb, 
de szintén hatályos eszközök, a melyek biztosítanák az 
államot s a közkormányzatot arra nézve, hogy a felekezeti 
és társadalmi oktatásnak köpenyege alatt űzött minden 
nemzet- és államellenes törekvés meg fog akadályoztatni. 
— Gróf Csáky A. miniszter egyetért gróf Apponvival a 
felekezeti népiskoláknak hatályosabb állami felügyelet alá 
vételében, különösen nemzeti szempontból; hivatkozik 
arra, hogy a népiskolai tanítók fizetéséről szóló törvény-
javaslatba fel is vette azt a gondolatot, hogy az államnak 
bizonyos konkurrens fegyelmi befolyása legyen a felekezeti 
iskolákra: de magának a törvénynek ily irányban való 
rögtönös módosítását nem ígéri, mert az felekezeti félté-
kenységet támasztana. 

Az egyetemi oktatás körében szintén merültek föl 
figyelemre méltó eszmék. Ezek közül minket a jogaka-
démiák reformjára vonatkozók érdekelhetnek közelebbről. 
Horváth Ádám hozta szóba a kérdést, elmondván, hogy 
1891-ben ankét foglalkozott ezzel az ügygyei s ez az ankét 
hasznos munkát cselekedett. Azóta várják a jogakadémiák, 

vájjon mi történik, mert azon ankét óta semmi hír sem 
hallatszik a minisztériumból, hogy az azon ankétnek tanács-
kozásaiban hangoztatott és közhelyesléssel találkozott elvek 
vájjon miféle sorsban fognak részesülni. Épen azért szóló 
kéri a kultuszminisztert, nyilatkozzék az iránt, hogy mi 
történt, vagy miért nem történt eddig ezen ankét hatá-
rozatainak értelmében valami és melyek azon akadályok, 
a melyek miatt eddig semmi sem történt. — Gróf Csáky A. 
erre kijelentette, hogy a szaktanácskozmánv teljesen be 
van fejezve, az ügy teljesen tisztázva van és ennek folytán 
most már azon törvényjavaslatok dolgoztatnak ki, a melyek 
a kötelező doktorátus eltörlése folytán szükséges intézke-
désekkel foglalkoznak s a melyeket, reméli, nem távoli 
időben a törvényhozásnak be is fog mutathatni. 

A középiskolára vonatkozólag semmi jelentősebb 
mozzanat nem merült lel a képviselőházi vitában. 

J)r. Urbánus. 

T Á R C Z A. 

Nagypéntek ünnepén. 
Gyászban állunk templomodban, 
S szivünk hálalángra lobban, 
Oh mi édes Istenünk! 
Mert siratván bűneinket, 
És gyászolván híveinket, 
Te vigaszt adsz minekünk. 

Meghalt Jézus, hogy mi éljünk. 
Sírba szállóiI., hogy ne féljünk: 

_ Él az, a ki benne hisz. 
Immár kész a bűnbocsánat, 
A ki meghalt, az feltámad, 
S nem sért többé a tövis. 

Hullj oh Jézus drága vére, 
Hullj szivünkre, hullj sebére, 
S tiszta lesz az és nyugodt. 
Oh nyugvó nap, kelj föl újra, 
Hogy oszoljon lelkünk buja — 
Egymást még meglátjuk ott! 

Nem félünk már, nem sirunk már, 
Mert a Jézus áll sírunknál, 
Ki meggyőzött biint s halált. 
Mi megállunk e nagy hitben, 
S jó Atyánkat, téged Isten, 
Hálás szivünk áldva-áld. 

Sántha Károly. 



Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 
(Folytatás.) 

Mária Terézia iskolaügyi reformjai s azok fogadtatása a protes-
tánsok részéről. 

Az iskolák szervezetének a Ratio Educatíonis út-
in utatása szerint való átalakítása azonnal munkába vétetett, 
miközben a protestáns iskolák ujabb zaklatásoknak lettek 
kitéve. Igy például a váradi kerületben több református 
tanítót kényszerítettek, hogy a normális tanításmód elsajá-
títása végett Váradra menjen. E mellett a végrehajtással 
megbízott királyi tisztviselők nem ritkán felhasználták e 
szervezetet a katholicizmus érdekének előmozdítására a 
protestáns egyház sérelmével. Ez történt főként a nyilvá-
nos vallásgyakorlattal nem biró helyeken, hol a protes-
tánsok iskolát nem tarthatván, gyermekeik a katholikus 
iskolába járásra kényszeríttettek. Sőt még nagyobb erő-
szakosságok is történtek. Így több protestáns községben, 
hol a katholikusok elenyésző csekély számmal voltak, 
a protestánsokat kényszerítették katholikus iskolák állí-
tására. Mindezen apróbb sérelmek még inkább bizalmat-
lanokká tették református őseinket a kormány iskolai 
szervezete iránt s mintegy kényszeríték a két protestáns 
egyház elöljáróit, hogy nagy gonddal ápolt iskoláiknak 
megmentésére még egy kísérletet tegyenek. Minthogy azon-
ban az evangélikus vezérférfiak közül néhányan ügyük 
diadalában nem bizva, már hajlandók lettek volna a 
kormánynak némi engedményeket tenni, ellenben a reformá-
tusok szilárdul megmaradtak korábbi álláspontjuk mellett: 
azért az értekezlet nehezen tudott megállapodásra jutni. 
Végre elkészült egy közös folyamodvány, melyben mindkét 
fél megegyezett és a mely 1780-ban a királynőhöz be-
nyujtatott. E felterjesztés is, mint az 1777-iki, azon alap-
elven sarkallik, hogy az iskolaügy intézése elválaszthatlan 
alkotó részét képezi a szabad vallásgyakorlatnak: érvelései 
pedig részben a kormány által erőszakolt tanrendszerbeli 
egyformaság, részben a királyi katholikus direktorok igaz-
gatása ellen irányul. 

»Nem fogadhatjuk el — úgymond — az egyforma 
tanrendszert, mert nálunk a theologiával annyira össze 
van kötve minden tudomány és minden igazság, hogy a 
számtanon és mértanon kivül, a theologiára nézve közö-
nyösnek egy tudományt sem lehet tartani. Maga a böl-
csészet s annak minden elméleti és gyakorlati részei, 
továbbá a történelem s különösen az egyháztörténelem 
és a többi tudományok is oly szoros összeköttetésben 
állanak a theologiával, hogy az evangélikusok, kik a 
dogmák igazsága felett saját elveik szerint szoktak vizsgá-
lódni, magának a szentírásnak értelmét is ezen tudo-
mányok segélyével szokták kibuvárlani, megvilágosítani 
és védelmezni. . . Minden tudomány s maga a tanítás 
módja is, akként van nálunk ama főcélhoz, az Istennek 
imádásához és a valláshoz képest intézve, hogy ezen 
szoros egyezményt valamely uj s a mi meghallgattatásunk 
nélkül alkotott s ismét önkényüleg módosítandó tanrend-
szer által felbontani annyi lenne, mint magának vallásunk-
nak szabad gyakorlatát súlyosan megháborítani. 

Nem fogadhatjuk el az említett direkciót — folytatja 
tovább a folyamodás —- s indokai röviden a következő 
tételekbe foglalhatók: iskoláink a szabad vallásgyakorlat-
nak részint részit, részint alapját alkotják: ennélfogva 
azok igazgatása, törvényeink értelmében, egyházi belügy; 
iskoláinkat saját erőnkkel állítottuk és tartjuk fenn: a 
dolog természete szerint hát minket illet azok igazgatásá-
nak joga; nem lehet az nagy romlásunk nélkül, hogy 
szabad vallásgyakorlatunk egyik alkatrészét tevő iskoláink 
igazgatása, az irántunk sokszor ellentétes indulatu római 

katholikus egyének kezébe adassék; nem állhat az meg 
a tanítókra nézve gyakorlandó egyházhatósági s kánon-
szerü fegyelemmel sem ; végre maga Felséged igérte, hogy 
vallásos jogainkban nem zavartatunk: ámde mi lehetne 
már nagyobb zavartatás, mintha gyermekeink nevelésének 
természeti szent jogában szenvedünk sérelmet.* 

E folyamodásra Mária Terézia ugyanezen év novem-
berében bekövetkezett halála miatt választ már nem 
adhatott; halála egy szenvedésteljes, szomorú emlékű kor-
szakát zárta be a magyar protestáns iskolák történetének. 

II. József eloszlatni törekszik a protestánsok aggodalmait. 

II. József trónraléptével jobb jövőnek hajnala derült 
fel az elnyomott protestánsok felett. Ismeretes előttünk, 
hogy mit tett e nagylelkű fejedelem mindjárt uralkodása 
kezdetén a protestáns egyház érdekében. Tudjuk azt is. 
hogy mily nagy gonddal és jóakarattal fáradozott hazánk-
ban is a valódi közoktatás megteremtése és szervezése 
körül. Tanügyi intézkedéseinek itt csak azon oldala érdekel 
bennünket, mely iskolaügyünk történetével áll össze-
függésben. 

József császár — mint tudjuk — egy egységes, 
szellemileg és vagyonilag hatalmas birodalommá akarta 
összeolvasztani sok nyelvű és nemzetiségű országait. Ez 
elvnek természetes következménye s keresztülvitelének 
legbiztosabb módja volt a közoktatásnak egyöntetű állami 
szervezése. Épen ezért József a már anyja által kibocsá-
tott iskolai szervezetnek minden nyelvű és vallású iskolába 
leendő bevitelére még nagyobb határozottsággal törekedett. 
Megállapodott nézetekkel fogott a közoktatás végleges 
szervezéséhez. Elvei röviden a következők. Főcélja: egy-
formává tenni mindenben a magyarországi iskolákat az 
örökös tartománybeliekkel; ennek eszközéül szolgál az 
egységes tanítási szervezet s a német nyelvnek — mint 
az állam nyelvének — az iskolákba bevitele. A felekezeti 
iskolák megszűnnek s helyettük az állam nevel. A tanítói, 
tanári és felügyelői állások betöltésénél, a vallási tekintet 
kizárásával, egyedül a képesség az irányadó. Végre mivel 
az állam a nevelés kötelességét magára vállalja, jogában 
kell állania, hogy az eddigi felekezeti iskolák alapjait 
ugyanezen célra lefoglalja. 

Az állami nevelés érdekében tehát a protestánsok-
nak is le kellett volna mondani jogaikról. Ámde láttuk 
fentebb, hogy mint irtózott a protestáns egyház a kérdé-
ses szervezetnek s azzal együtt az állami felügyeletnek 
iskoláiba bebocsátásától. Ott állott az uj uralkodó előtt is 
az a felterjesztés, melyben a protestáns egyház határo-
zottan tiltakozik iskoláinak államosítása ellen. Józsefnek, 
ha célt akart érni, számolni kellett a protestáns egyház 
magatartásával. És ő itt is jóindulatúnak mutatta magát 
a protestánsok irányában. Szóban levő fölterjesztésükre 
igazi szabadelvüséggel adja meg a választ, midőn hires 
Türelmi Rendeletének 12-ik pontjában az evangélikusok-
nak kihallgatását elrendeli: »miután — úgymond — a 
sokszor említett ágostai és helvét hitvallásuak arról panasz-
kodnak, hogy a Magyarországba legközelebb behozott 
s ő rájuk is kiterjesztett iskolai rendszer miatt, vallásuk 
szabadságában nyomattatást szenvednek: ennélfogva kegyel-
mesen megparancsoljuk, hogy egy-két tudósabb embertől 
vétessék vélemény a felől, hogy ezen iskolai rendszer, a 
vallásszabadság sérelme nélkül, miként lenne kiterjeszt-
hető az ő iskoláikra s e vélemény nyujtassék be hozzánk, 
kegyelmes rendelet kibocsáthatása végett*. 

1782-ben csakugyan összeült egy vegyes bizottság 
Pozsonyban, tanácskozás végett. Elnöke volt Skerlecz 

* Révész 1. Adalékok 28. 1. 



Miklós helytartótanácsos, tagjai: az országos igazgatók. 
Felbiger, az osztrák népiskolák főigazgatója, a reformátusok 
részéről Hatvany István és néha Ráday báró, az evan-
gélikusok részéről Benczúr, pozsonyi városi tanácsos és 
néha báró Prónav László és Thessedik szarvasi lelkész. 
Négy hétig tartottak a tanácskozások, de eredményre nem 
vezettek. Ekkor a protestánsok egy évi halasztást kértek 
azon okból, mert a megbízást későn kapván, a kérdést 
kellőleg nem tanulmányozhatták s mert ily fontos kérdés-
ben előbb hitfelekezetük véleményét kell kikérniük. És a 
császár a kért halasztásba beleegyezett. 

Egy év múlva a protestánsok fölterjesztették Reflexiói-
kat.* E reflexiók két szempont alá csoportosíthatók. Bírál-
ják egyfelől Mária Terézia tanítási szervezetét paedagogiai 
szempontból, másfelől pedig általában az állam által célba-
vett tanügyi reformokra nézve vallási érdekből tesznek 
ellenvetéseket. A Rátiót illetőleg első megjegyzésük az 
egyformaság ellen irányul: megöli a gondolatszabadságot. 
Véleményük az, hogy csak a lényegest kell előírni, de a 
methodus és a tankönyv a tanárokra bízandó. A népiskola 
rendszere — nézetük szerint — tisztán mechanikus, a 
szellemet nem ébresztő; az együttes olvasás pedig hatá-
rozottan káros és meghaladott álláspont. Nem helyeslik, 
hogy az algimnáziumban latin irót csak a harmadik évben 
olvasnak s a természetrajzot nem anyanyelven tanítják; 
hogy a rhetorikát és humániórákat nem tanítják kellő 
mértékben; hogy a földrajzra annyi időt fordítanak, mint 
a sokkal fontosabb történetre s hogy a filozófiai tanfolyam-
nál a fizikát előbb tanítják a metafizikánál. Kifogásuk 
van az órabeosztás ellen is, mely a tárgyak gyakori 
változtatása által a figyelmet szétszórja; valamint a szün-
idők meghatározása ellen, mely iskoláiknak és az egyes 
vidékeknek különös viszonyait (legáció, szüret, aratás) 
nem veszi tekintetbe 

Vallási szempontból kérik, hogy maradjanak isko-
láik superintendenseik alatt, mert az iskola összefügg az 
egyházzal, mint ezt az 1647-iki és 1681-iki törvények s 
az eddigi gyakorlat is elismerték; mert a katholikus igaz-
gatókban és tanárokban nem bizhatnak: amazok nem 
fogják megtartani velük szemben a törvényeket, emezek 
nem fogják jól oktatni protestáns tanítványaikat, hogy 
ezek hivatalt ne nyerjenek. Nem fogadhatják el az állam 
által kiadott tankönyveket, mert sok van bennük olyan, 
a mi vallásos meggyőződésüket sérti: legföljebb saját tan-
könyveik cenzúrájába egyeznek belé, de ezt sem bizhatják 
az egyetemi tanácsra, mert az a jobbakat elveti és ro-
szakat erőszakol rájuk. Hasonló szellemben, de még eré-
lyesebb hangon nyilatkoznak iskoláik tervbe vett beolvasz-
tása ellen az erdélyi protestánsok. 

Mindkét protestáns egyház nyilatkozatát a helytartó 
tanács csipős megjegyzések és czáfolatok kíséretében az 
udvari tanulmányi bizottság elé terjeszti. E bizottság mél-
tányosabban ítélt a protestánsok ellenvetései felett és hogy 
a protestánsok az állami szervezet befogadására békés 
uton rávehetők legyenek, még egy tanácskozás tartását 
ajánlja Van Swieten elnöklete alatt, melyhez meghívandók 
Domokos és Hatvani Debreczenből, Benczúr Pozsonyból. 
A tanácskozás irányelveiül szolgáljanak a következők: 
Vallásnak tudományhoz semmi köze. Hittanítás legyen 
külön, egyebekben az egyformaság szükséges és hasznos. 
Inspektorok és kir. felügyelők protestánsok is legyenek. 
A tankönyvekben érintetlen lesz a vallás ügye. A császár 
elfogadta az udvari bizottság ajánlatát egy ujabb gyűlés 
tartására nézve, sőt tovább megy, midőn felhívja a pro-

* Kivonatban közölve Mavczali H. : II. József és kora c. műve 
II. k. 299—301. lapjain. 

testánsokat a tanterv hibáinak részletes kimutatására, mit 
sem a helytartótanács, sem az udvari bizottság javaslatba 
nem hozott. 

1784 végén ült össze ismét az ujabb protestáns 
tagokkal kiegészített bizottság Bécsben Van Swieten elnök-
lete alatt. Itt a reformátusok véleményét Domokos Lajos-
nak és Hatvani Istvánnak erélyes hangon irt munkálata 
terjesztette elő. Ez előterjesztés * mintegy gyupontba fog-
lalja a már korábban is hangoztatott ellenvetéseket és 
erélyes támadást intéz a tanrendszer ellen; de másfelől 
a császár eszméi felé némi haladást tesz. amennyiben az 
egyformaságot bizonyos feltételek mellett elfogadja s a 
német nyelv tanítását megígéri. Legelőbb is kijelentik a 
tudós szerzők hitféleik nevében, hogy a kath. iskolák 
egész anyagát iskoláikban tanítani fogják. De felszólalnak 
a tankönyvek és a reformátusoknak kath. iskolába járása 
ellen, mert ez térítésre adna alkalmat. Az iskolakötele-
zettség nem jár elég biztosítással, ezért kérnek iskolát ott 
is, hol nincs szabad vallásgyakorlatuk. A hol nincs elég 
vagyon, több szomszéd-hely állíthasson egy iskolát s legyen 
joguk gyermekeiket idegen helyre küldeni. 

A tantervvel nincsenek megelégedve. Felbiger me-
thodusa mechanikus, csak az emlékezetre van tekintettel, 
nem nyújt tartalmat., csak szavakat. Ez elnyomja az észt, 
melynek okoskodásra van szüksége. Jobb tanítást csak 
jól képzett, tanítók adhatnak, ezért külön tanítóképzőket 
kérnek. Átvehetik ugyan a külső formákat, de nem a 
doktrínát, ennek szabadnak kell maradnia, mert a taní-
tásnak ép oly nagy szüksége van szabadságra, mint sza-
bályra. 

A Ratio és az uj terv szerint minden polgárt és 
pórt ki lehet zárni az iskolából, pedig e két rendből vál-
nak tanítóik és papjaik. E fontos jogot nem ruházhatják 
katholikus direktorokra. Az iskolák beosztása az előírt 
táblák szerint lealacsonyítaná intézeteiket. Nincs elég ter-
mük, sem tanítójuk. Szabadságukat sértené az egyetemi 
cenzúra. 

Több megjegyzésük vonatkozik a tantárgyakra és 
tanrendre. Szeretnék a latin nyelv oktatását bevinni a 
nemzeti iskolába, ép igy a fizikát és természetrajzot. A 
német nyelvben haladásra ők is igyekeznek, de nehéz a 
kezdet. Á héber nyelv, miről a Ratio nem gondoskodott, 
szükséges. A filozófia nagyon összefügg a vallással; taní-
tása pedig szükséges, mert a keresztyénség részben ész-
szerű, részben kinyilatkoztatott vallás. Deákjaiknak a le-
gáció miatt és egészségi szempontból nagyobb vakációra 
van szükségük nemcsak őszszel, hanem nyáron is. Az 
egyformaság kivihető lesz, ha a tervet protestánsok dol-
gozzák ki. 

A főfelügyelet kérdésében alapelvük, hogy az iskola 
nem választható el az egyháztól. Az 1715. XXX. t.-cikk 
tiltja egyik vallásnak a másik ügyeibe avatkozást. Igaz 
ugyan, hogy az iskola az államot is szolgálja, de ebből 
nem következik az állam azon joga, hogy iskolái igaz-
gatását katholikusokra bizza. Így vallásuk szabadsága 
nem maradna sértetlen. Az igazgatók hatalmának meg-
szorítása nem visz célhoz. A katholikus püspökökre csak 
nem bizhatják egyházukat. Az egyformasághoz sem szük-
séges a kath. igazgató. Félelmük alaposságát tanúsítja 
»kath. polgártársainknak rendes eljárása és tettekben nyi-
latkozó törekvése, vallásunk szabadságát korlátozni.« Él-
sorolják eddigi tapasztalataikat. A direktorok már is kez-
denek vallásos ügyekbe avatkozni. Soknak lelkiismereti 
furdalást okozna, a protestáns tanügyet emelni. Különben 

* Bó' kivonatban közölte Marczali H. II. József és kora. 
II. k. 307-308 . lapjain. 



sincs szükség más vallású tisztviselőkre, mert hiszen a 
Felség minden hivatalra képesekké tette őket. Végre a ker. 
szeretet nem vert még oly erős gyökeret az országban, 
hogy egész jövőjüket idegen kézre bizhatnák. Nem szabad 
alkalmat nyújtani arra, hogy egyik felekezet a másiknak 
árthasson. 

A protestánsok megjegyzései ismét az udvari bizott-
ság elé kerülnek. Ez a methodus ellen emelt vádakat 
mellőzve, a protestánsok megnyugtatására, gyanujuk eloszla-
tására következőket hozza javaslatba: Maradjanak meg a 
régi iskolák, de lépjenek melléjük a közös iskolák, melyek 
a közös nevelés mellett a térítéstől való félelmüket meg-
szüntetik. Ez iskolák számára közös imák készíttessenek, 
melyeket elmondhat minden keresztyén. A vallástanítást 
külön órákon a lelkész végezze. Minden gyanú eloszlatása 
végett célszerű volna a kiskorúak áttérését eltiltani. A 
főiskolákban külömböző vallású tanárok alkalmazandók, 
kiket az állami fundusból fizetnek. Az előirt tanterv szerint 
s az udvari bizottság jóváhagyása mellett készítsék ők 
tankönyveiket és gyakorolják a közvetlen felügyeletet. 
Egész iskolaügyük azonban a királyi tanfelügyelők alatt 
áll, kik világiak és legyen közülük kettő protestáns. * 

Az udvari bizottság javaslatát a császár elfogadta, 
s 1785-ben elrendelte: 1. A protestánsoknak mindazon 
iskolái, melyekhez régi joguk van vagy a melyeknek a 
türelmi parancsnál fogva birtokában vannak, sajátjaikul 
meghagyatnak. 2. Oly helyeken is, hol eddig a protestán-
soknak puszta vallásgyakorlat engedtetett, kántoraik által 
ezután a vallástanításon kivül egyébféle tárgyakat is tanít-
hatnak, azonban ily helyeken önálló iskolák helyett a 
római katholikusokkal közös iskolát tarthatnak. 3. Az ily 
tanítás oly helyeken is megengedtetik a protestánsoknak, 
hol a családok kevés száma miatt a vallásgyakorlás sincs 
részükre megengedve; de ha módjukban van, kántort vagy 
tanítót tarthatnak. Ha ezt egyes helységben meg nem 
tehetnék, megengedtetik, hogy ily célból a közelebb fekvő 
helységgel egyesülhessenek. 5. A hol ezeket megtenniük 
nem lehet s a községben egyedül csak római katholikus 
tanító van, szabadságukban áll gyermekeiket a közelebbi 
nem-katholikus iskolába járatni, s az ily gyermekeket 
nem szabad a katholikus iskolába járásra kényszeríteni. 
6. A tanításra alkalmazandó kántoroknak a szabály-
szerűen képzett tanítóknak kell lenni. 7. Az iskolák fen-
tartásáról a nem katholikus község tartozik gondoskodni 
mindenütt. 8. Oly különféle vallású lakossággal biró helye-
ken, hol főelemi iskolák vannak vagy legalább ilyen 
iskoláknak kellene lenni, a tanítókat is a helyi vallások 
szerint a különféle vallásúak közül kell választani. 9. Az 
ily helyeken állított vegyes iskolák nem katholikus tanítói, 
ép ugy, mint a katholikus tanítók, fizetésüket az iskolák 
fentartására rendelt közös alapból húzzák. 10. Ez a segély 
az oly tisztán protestáns főelemi-iskoláknak is jár, melyek 
a kiadott hivatalos szervezet szerint vannak rendezve. 
11. A vegyes iskolákban a katholikus és nem katholikus 
növendékek számára közös könyörgést kell készíteni, hogy 
igy a tanulást egy időben lehessen kezdeni s végezni. 
12. Az ily iskolákban a vallástanításra bizonyos napokat 
vagy órákat kell rendelni. 13. A vallástanításra nézve a 
Ilatio Educationis-ban elrendelt szabályzat megtartassék. 
14. A gyermekeket szüleik engedelme nélkül vallásuk meg-
változtatására birni nem szabad. 15. A tankönyvekből 
minden oly helyet, mely a protestáns érzületet sérti, ki 
kell hagyni s az oly helyeket magukkal a protestánsokkal 
kell kijelöltetni. 16. Iskolai olvasókönyveiket a róm. katho-
likusokéi mintájára s maguk a protestánsok készítsék, 

* Közölve Marczali H. II. József és kora II. k. 311 

hogyha a felső ausztriai protestáns superintendens által 
készítettet magukra nézve alkalmasnak s elfogadhatónak 
nem tartják. 17. Saját iskoláik feletti közvetlen felügyelet 
ő rájuk magukra bizatik. 18. Egyéb tekintetben a kerületi 
tanfelügyelő alá rendeltetnek. 19. E végre azonban protes-
táns tanfelügyelők neveztetnek ki* 

A császár valóban beváltotta szavát. Tanfelügyelőkké 
protestánsokat is nevezett ki (Vay István, Kazinczy); fel-
hívta a protestánsokat, hogy a kormány által kiadott 
normális iskolai kézikönyvekre megjegyzéseiket tegyék meg 
és olvasókönyvet református egyén által is (Eőri Fülöp 
Gábor) készíttetett. 1785. augusztus 31-én pedig a vegyes 
iskolák felállítását elrendelte s ugyanazon év október 4-én 
az egyetemes tanrendszert és kir. direktorok hatóságát a 
protestáns iskolákra is kiterjeszteni rendelte. 
(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

BELFÖLD. 

Az ev. ref. egyház konventje. 
A március 16-iki ülésen a jegyzőkönyv hitelesítése 

után a közjogi bizottság jelentései tárgyaltattak dr. Kolozs-
vári Sándor előadásában. 

A felsönyárádi elkeresztelési ügyet, minthogy a kor-
mány a hasonló sérelmek orvoslására vonatkozó törvények 
létesítésével épen most foglalkozik, egyelőre a konvent 
függőben hagyja. 

A kaposvári egyházra vonatkozó községi segélyezés 
kérdésében, minthogy az egyház az őt illető részt utólag 
megkapta, vallásügyi sérelmet ez idő szerint nem lát a 
konvent. 

Bartha Mór lelkész azon kérelme, mely szerint a 
konvent hasson oda, hogy a világi bíróságok az egyházi 
törvényeket nagyobb respektusban tartsák, a zsinati törvény-
hozás által tárgytalanná válván, a kérvények levéltárába 
helyeztetik. 

Ezután tárgyaltatott az iskolaügyi bizottság jelentése, 
melyet Mitrovics Gyula előadó terjesztett elő. 

A kecskeméti egyház presbyteriuma, mint a jog-
akadémia egyik fenntartó testülete felebbezett azon egyház-
kerületi végzés ellen, mely a jogakadémia másod segéd-
tanárának évi fizetését a presbyterium által megszavazott 
400 frt ellenében a jogakadémia tanári kara felebbezésére 
600 frtban állapítja meg. Ezen felebbezésre a konvent a 
bizottság javaslatára kimondja, hogy mivel érvényben lévő 
köznevelési és közoktatási szervezetünk szabályai a közép 
és felsőbb iskolák tanárainak más törzsfizetésük meg-
állapítását az iskolát fenntartó testületek és hatóságok 
belkörü intézkedéseinek tárgyául hagyják fel, annál kevésbé 
intézkednek a tanári helyettesítésekből esetleg szükségessé 
vált tiszteletdíjak meghatározása felől: épen ezen oknál 
fogva a kecskeméti egyház és a általa fenntartott jog-
akadémia igazgatótanácsa között a helyettesítésből elő-
állott díjazás miatt ide felebezett ügy iskolai közigazgatási 
ügy lévén, a konvent azért sincs hivatva Ítéletet mondani, 
mert az egész ügy nem az illetékes dunamelléki egyház-
kerület által terjesztetett fel. 

Az erdélyi egyházkerület igazgató-tanácsának azon 
indítványára, mely szerint hasson oda a konvent, hogy 

* Közölve dr. Kiss Áron által. A magyar népiskolai tanítás 
ete c. in (ívének I, kötetében. 



az egyes gimnáziumokban a vallástannak külön rendsze-
resített és képesített tanára legyen, s erre nézve állapítsa 
meg azok kvalifikációját, kérje fel a közoktatási minisz-
tert, hogy az eddig tanúsított kedvezményben tovább 
menve, engedje el a theol. akad. végzett tanárjelölteknek 
az alapvizsgálatot s csak a szak- és paedagogiai vizsgát tegye 
rájok nézve kötelezővé; azokra nézve pedig, kik egyetemi 
tanulmány után vallásostanárok akarnak lenni, tétessék 
kötelezővé a theol. tanfolyamnak elvégzése: a konvent a 
bizottság javaslatára azt határozza, hogy ez indítványt 
a maga részéről sem szükségesnek, sem időszerűnek nem 
tartja, bár a vallástanítás egyöntetűségének fontosságát 
elismeri; szükségesnek azért nem, mert legtöbb gimná-
ziumban a vallástannak külön rendszeresített tanára van, 
időszerűnek azért nem, mert a zsinati törvényhozás a két 
fakultás felállítását minap mondotta ki, melyek a fent 
jelzett céloknak is teljesen megfelelnek; egyébiránt fel-
hívja a konvent az iskolafenntartó testületeket, hogy a hol 
nincs meg, minden lehetőt elkövessenek a vallás tantaní-
tásának egyöntetűbb és intenzivebbé tételére. 

A békési presbyterium folyamodványát az általa 
fenntartott hatosztályu gimnáziumnak egyszer s minden-
kori 10.000 frt, és évi 5000 frt állami segélyezése érde-
kében a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a konvent 
pártolólag felterjeszti. 

A kisújszállási gimnáziumnak segélyeztetés céljából 
az állammal kötött szerződése jóváhagvat.ik és szintén fel-
terjesztetik. 

Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
azon leirata, melyben felhívja a ref. egyház figyelmét az 
általa tervezett, még ez év folyamán négy hétre terjedő 
görögországi tanulmányútra a klasszikus emlékek tanul-
mányozása végett, melyben kívánatosnak tartja, hogy a 
ref. tanárok is részt vegyenek, utazási költségeikről a 
fenntartó testület gondoskodván (450—500 frt.) A bizott-
ság javaslatára a konvent a maga részéről örömmel járul 
a miniszter e nagyfontosságú elhatározásához s egyúttal 
felhívja az egyes egyházkerületeket, valamint a gimnázium-
fenntartó testületeket, hogy minoent elkövessenek arra 
nézve, hogy tanáraik közül minél többen résztvehessenek 
benne, s ezeknek névsorát lehetőleg gyorsan megállapítva, 
a miniszterhez terjeszszék tel. 

A nagykőrösi tanítóképezde tanárainak az iránti ké-
relmére. mely szerint hasson oda a konvent, hogy a 
középiskolai tanárok nyugdíjintézetébe a képezdei tanárok 
felvétessenek, a bizottság javaslatára a konvent azt hatá-
rozza : minthogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
első sorban a középiskolai tanárok nyugdíjintézetét akarja 
elintézni s azután a főiskolákét, képezdei tanárokét stb. 
sorban, erre az időre tartja fenn az esetleg szükségessé 
válható intézkedését. 

A hódmezővásárhelyi presbyteriumnak gimnáziumá-
nak 50.000 frton felül még évi 9600 frttal való segélye-
zése érdekében beadott folyamodványa — a bizottság 
véleményére — a konvent által visszaküldetik az egyház-
kerülethez, minthogy ott még nem tárgyaltatott. 

Tárgyalás alá vétetett a közigazgatási bizottság je-
lentése, melyet Fejes István előadó terjesztett elő. 

Steiger Gyula adóügyében lelkész-elnök nélküli pres-
byteri ülésen hozott határozat ellen való felebbezésre vo-
natkozólag a bizottság véleményére a konvent kimondja, 
hogy az ügy érdemleges tárgyalásába nem bocsátkozha-
tik, mert adózási ügyben az egyházmegyén túl felebbe-
zésnek helye nincs. 

Szép Lajos kövesdi lelkésznek autonomia megsértése 

miatt, (dispensatióért az illetékes hatóságok mellőzésével 
egyenesen a miniszterhez fordult), egyházkerületi közgyűlés 
által utasított püspöki rendreutasítás ellen való felebbezése 
hosszas és igen élénk vita után szintén visszautasíttatik, 
mert a konvent elé nem tartozik. 

Olvastatott az erdélyi egyházkerület igazgatótanácsá-
nak felterjesztése mellett beadott szilágy-szolnoki egyház-
megye kérelme, melyben arra kéri a konventet, hogy 
olyan irányú intézkedés hozatalát kérje a minisztériumtól, 
melyben utasítva legyenek az illetékes világi hatóságok 
az egyházi és iskolai hátralékok szigorú behajtására. A 
konvent az elnökséget megbízza, hogy tegyen felterjesztést 
a vallás- és közoktatási miniszterhez, hogy egyetértve a 
belügyminiszterrel utasítsák hatóságaikat nevezett ügyben 
az egyháziaknak segédkéz nyújtására. 

A bodrog-olaszi egyház kérvénye országos gyűjtés 
érdekében áttetetik azon felhatalmazással az illető püspök-
höz, hogy ajánlatával ellátva, a belügyminiszterhez ter-
jeszsze fel.. 

Sedlacsek Adolfnak a clunamelléki egyházkerületbe 
való bekebeleztetése iránt benyújtott kérvénye áttétetik 
nevezett kerülethez, mint — általános fakultáló bizottság 
hiányában — illetékes hatósághoz, hogy saját körében 
intézkedjék; egyúttal felkéretik, hogy a jövő konventre 
a külföldi lelkészek bekebelezésére nézve általánosan érvé-
nyesíthető módozatokat terjeszszen elő. 

A pacséri egyháznak a temető használatára hozott 
egyházmegyei és egyházkerületi végzések elleni felebbezése 
visszautasíttatik, minthogy ilyen közigazgatási ügyben a 
két alsóbb fokú hatóság által hozott határozat többé nem 
felebbezhető. 

A zsinati törvény azon utasításának megfelelően, 
hogy a lelkészi özvegyek és árvák számára 3 év alatt 
országos gyámintézet alkottassék, bizottság küldetik ki. 
hogy tervezetet készítsen, azt tájékozás végett az egyház-
kerületeknek megküldve, a jövő évi konventre előterjesz-
tést tegyen. A gyámintézeti bizottság tagjaiul másnap 
megválasztattak: Baksay Sándor és Szilassy Aladár a 
dunamelléki. Beöthy Zsigmond és Kis Gábor a dunántuli, 
gróf Degenfeld József és Széli Kálmán a tiszántúli. Bernáth 
Elemér és Fejes István a tiszáninneni és Szász Domokos 
és Sárkány Lajos az erdélyi egyházkerületből. 

A csekély díjazású tanítók segélyezése ügyének elő-
készítését szorgalmazó utasítása a zsinati törvénynek 
(259. §. c. pont) azzal az indokolással, hogy az országos 
törvényhozás ez idő szerint épen azzal foglalkozik, függő-
ben hagyatik. 

A Horvát-Szlavon misszióknak egy misszió szerve-
zésében való egyesítését eszközlő zsinati törvény utasítása 
a módozatok megállapítása végett a missziói bizottsághoz 
tétetik át. 

A tanítói hiány ügyében, melyet a zsinat 675. §. alatt 
azzal az utasítással utalt a konventhez, hogy a szükséges 
adatokat beszerezve, azoknak rendszeres tanulmányozása 
után tegye meg a szükséges intézkedéseket, az egyes 
egyházkerületek felhivatnak, hogy az adatokat a jövő évi 
konventre pontosan beküldjék. 

A március 17-ki ülésen jegyzőkönyv hitelesítése után 
a missziói bizottság jelentése vétetett tárgyalás alá, melyet 
Szabó János bizottsági előadó terjesztett elő. A jelentés 
szerint a rendelkezés alatt álló 21.998 frt 20 kr. nem 
lévén elég a missziói célokra, a bizottság a tőkesegélye-
zési bizottsággal az ennél fennmaradt 332 frt átengedé-
sében állapodott meg. 



Ezek szerint missziókra kiosztatott: 

állandó egyszers-
segélyül: mindenkorra 

a dunamelléki egyházkerületben 2650 frt 1100 frt 
a dunántúli » 3000 » 200 » 
a tiszáninneni » 2950 » 250 » 
a tiszántúli » 5630 » 1 0 0 » 
az erdélyi » 5950 » 500 » 

Összesen 22.330 fr t , ugyanannyi. 
mint a mult évben. 

A tökesegélyetzési bizottság jelentése szerint, melyet 
György Endre bizottsági előadó referált, az e célra még 
kiosztható 1456 frt 32 krból a mult évi konvent 40. sz. 
alatti határozata folytán 463 frt 72 kr. a dunántúli és 
tiszáninneni egyházkerületekben helyeztetik el. És pedig: 
l. Kerka német falu 100 frt, Simontornya 50 frt, Rö-
göde 50 frt. II. Radóbánva 50 frt, Ábrány 50 frt, Zem-
plén 50 frt, Magvariszeg 50 frt, Kis-Ráth 50 frt, 32 éven 
át segélvezése. A még megmaradt 1006 frt 32 krajcárból 
Királyháza 274 frt 32 kr. Akli 200 frttal segélyeztettek. 
Végül a még fennmaradt 532 frtból, 332 frt a missziói 
bizottságnak adatott át. 100 frttal Gyergyó-Szt.-Miklós, 
100 frttal Szádellő segélyeztettek egyszersmindenkorra. 

A közalapi bizottság megbízatásához képest egy 
egyetemes egyházi leltár létesítéséhez készített tervezetét 
mutatja be, mely Beöthy Zsigmond elnöklete alatt, Baksay S , 
Fejes I. György E., Széli K., Bernáth E. és Bartha L. tagok-
ból álló bizottságnak adatik ki, azzal az utasítással, hogy 
az egyházkerületeknek megküldve vélemény és észrevétel 
nyilvánítás végett, a jövő évi konventre megállapodásukat 
terjeszszék fel. 

Olvastatott a zsinati törvény 698. sz., melyben utasítva 
van a konvent az északamerikai református egyházzal 
való összeköttetés mikénti alkalmazásának és gyakorlásá-
nak a megállapítására. Javaslattétel végett a misszióügyi 
bizottsághoz tétetik át. 

Az ag. evang. testvéregyházzal közös ügyek tárgya-
lására hivatott bizottság megválasztása egy értei müleg 
elbatároztatik. A bizottságba a másnapi ülésen beválasz-
tattak : báró Bánffy Dezső, gróf Degenfeld József, Kiss 
Áron, Kun Bertalan, Papp Gábor, Szabó János, Szász 
Károly, Szász Domokos, Széli Kálmán, Tisza Kálmán, 
gróf Tisza Lajos és Tóth Sámuel. 

A zsinati törvény 715. sz. alatti határozatára, mely 
a gyenge anya- és leányegyházak közös erősítését célozza, 
felhivatik az egyházkerületek figyelme s egyúttal a kéri 
és nagygeresdi szerződéseknek a jegyzőkönyvekben való 
kinyomatása határoztatik el. 

A zsinati törvény 716. sz. alatti határozata alapján 
az egyházak nagyobbmérvü állami javadalmazásának ki-
eszközlése a közös bizottsághoz tétetik át, azzal a hozzá-
adással, hogy ha az ág. ennek szorgalmazását szükséges-
nek nem tartja, a ref. bizottság a maga kérelmét a 
kormányhoz a jövő évi budget beterjesztése előtt küldje fel 

A március 18-iki nyilvános ülés előtt a konvent 
zárt ülést tartott, melyben arra nézve történt megállapodás, 
hogy az egyházpolitikai kérdésekben a törvényjavaslatok 
elkészültéig nem szükség, hogy a református egyház ujabb 
nyilatkozatot tegyen. 

A nyilvános ülésen, a jegyzőkönyvek hitelesítése után, 
a közös protestáns ügyek tárgyalása folytattatott. Ezek 
között a humanitárius intézetek közös fejlesztésének ügye 
tovább dolgozás végett a közös protestáns bizottságnak 
adatik ki. 

A zsinati törvény 719. szám alatt foglalt utasítása 
értelmében a tábori lelkészek számának emelése és a 

tábori lelkészet fejlesztése érdekében a konvent a miniszter-
elnökhez feliratot intéz. 

A zsinati törvény 720. sz. alatti határozata, mely 
az állami intézetekben a vallástanűásra vonatkozó gondos-
kodást célozza, intézkedés végett kiadatik a közös bizott-
ságnak. 

A zsinati törvény 721. szám alatt foglalt rendeletéhez 
képest, a konvent a fegvintézeti lelkészeknek fizetésök 
emelése iránt beadott kérvényét pártolólag terjeszti fel a 
minisztériumhoz, kérve annak minél gyorsabb elintézését. 

A zsinati törvény 722. sz. alatti intézkedése a Horvát-
és Slavon-országokban mindkét egyház érdekeinek meg-
óvása ügyében való közreműködés, mint közös ügv, a 
közös bizottsághoz tétetik át. 

A zsinati törvény 724. sz. alatt foglalt utasítása, 
illetőleg végzése a szupplikaciót illetőleg, megküldetik az 
egyházkerületeknek, nevezett intézmény teljes beszünte-
tése végett. 

A zsinati törvény 727. sz. alatti végzése a bölcsé-
szeti és theologiai fakultás ügyében egyelőre függőben 
hagya tik. 

Letárgyaltatván az összes tárgyak, Kun Bertalan 
püspök megköszönve a tagok szives közreműködését, imá-
val zárja be a konventi üléseket. Végül Szász Domokos 
püspök ékes szavakban tolmácsolja a konventi tagok kö-
szönetét és őszinte jókivánatát az elnökség iránt odaadó 
buzgóságuk és fáradozásaikért. 

Osváth Elemér. 

Adalék a vallásos esték tartásához. 
Régóta örömmel olvasom a budapesti vallásos esték 

lefolyását. Látom, hogy a lelkes Garzó Gyula is bele kez-
dett Gyomán. Ugy veszem észre, mindkét helyen a siker 
kétes reményével vetették kezeiket a nemes munkára, de 
a sikerben nem csalódtak. Lehetnek bizonyára olyanok, 
kik ezek után is azt mondják, sikerülhet ez Budapesten, 
Gyomán, de egy elhagyatott, kicsiny, nyomorult faluban 
bizonyára kudarcot vallana a kezdeményező. No, én épen 
ennek ellenkezőjéről akarom meggyőzni az ingadozókat 
és kételkedőket. 

Az én kicsiny falum se nem Budapest, se nem Gvoma. 
Akármelyiknek legkisebb utcája sokszorosan nagyobb az 
én egyházközségemnél. Mi 364 lelket számlálunk. Mind 
régi felszabadult jobbágyok, vagy azoknak ivadékai. Dara-
bosak, miveletlenek. A legmostohább szellemi vezetésben 
részesültek, a meddig csak vissza tudnak emlékezni. Mégis 
többen tudnak olvasni, irni azonban kevesen. Ez elmaradt 
helyen kezdettem én bele, fiatalos hévvel, de kellő mérsék-
lettel. tapintatta], 1892. november 9-én szerdán este 
rozzant iskolánk termében, a vallásos esték megtartásába. 
Némi reménynyel biztatott az a körülmény, hogy az 
ekkor beszüntetett nyári gyermek-istenitiszteletek és ifjú-
sági vallásos oktatások elég eredményesek voltak. No, de 
ha még akadályok mutatkoztak volna is, nem estem 
volna csüggedésbe, mert erős meggyőződésem, hogy ki-
tartás nélkül eredményt elérni egy terén sem lehet. Gon-
dolám, ha kettő, vagy csak egy is hallgat és azt meg-
nyerem az ügynek, ez is egy lépés a cél felé. A parányi 



homokszemeket se szabad kicsinyelnünk az építésnél. Az 
elvetett kis mustármagból lesz az óriási fa. És most az 
ötödik hónapban, tapasztalásból mondhatom, hogy leg-
szebb reményeimben én se csalódtam. Pedig mikor csak 
elkerülhetetlen teendőim engedték, mindig megtartottam 
e vallásos jellegű felolvasásokat szép, többnyire férfi 
hallgatóság előtt. Nálunk a férfiak az asszonyokat ilyen 
helyre — igen helytelenül — nem igen eresztik. 

Természetes, hogy az én felolvasásaim csak lényegben 
és a vezérelvek tekintetében hasonlíthatnak a gyomaiak-
hoz és budapestiekhez. Elvagyok foglalva más dolgokkal, 
egyedül vagyok e tekintetben is teljesen, a tanító leg-
fennebb az éneklésnél segédkezhetik. Így hát eredeti fel-
olvasásokat nem is produkálhattam. Amit körülményeink 
között nem is tartok szükségesnek. Ha nyomtatott írásból 
olvasom, ez sokszor a sajátomnál nagyobb tekintély népem 
előtt. Különösen a feddő, szemrehányó, kárhoztató fel-
olvasásoknál tapasztaltam ezt. amire olykor-olykor szintén 
szükség van. Hanem meghozattam az egyház költségén 
a Téli [Jjságot 10 példányban, küldik a Keresztyént, 
járatjuk a Kis Tükört, összeköttetésben állunk a Koszorú 
kiadójával. Könyves polcomon van Arany, Petőfi s más 
költők, aztán a Károli-emlékkönyv, egyháztörténelem, 
lapok stb. Ezek az én forrásaim. Ezekből aztán kiválogatom 
az érdekesebb, alkalmasabb, jobb darabokat. Mikor meg-
kezdjük az estélyt, először egyházi éneket énekelünk, 
azután isten segedelmét kérem röviden s megtartom a 
felolvasást, melyet a hol szükség, magyarázattal is kisérek. 
Ha belefáradtam az olvasásba, éneklésre hívom fel a 
jelenlevőket, s újra folytatom az olvasást. A végén rövid 
áldás és éneklés után eloszlunk. 

Amint észre lehet venni, nem tisztán vallásos fel-
olvasásokat tartok én, noha bennök a túlnyomó rész 
mindig az és egyéb dolgok is vallásos szempontból bírálód-
nak el. Eléhozom a költőket, az idén inkább Arany Jánost 
beszéltettem, kinek minden müve igaz vallásos lélekre 
vall. A Rózsa és Ibolyát, .lóka ördögét, Toldi Miklóst 
igazi lelkesültséggel és örömmel hallgatták s nemcsak 
valiásos, hanem hazafias érzésük is gyarapodott. Beszélek 
és olvasok némelykor országos, gazdasági, kertészeti és 
egészségi dolgokról is, mit nagyon szívesen meghallgatnak. 
Mert a mi népünk a vallásos dolgokat nagyon szereti, 
de a világ és az ország közhasznú dolgairól is óhajt 
tudni valamit. Érdekes, miként győződtem én meg erről 
kétségtelenül, miről különben a tapasztalaton kivül Arany 
ujabb iratai is meggyőzhettek volna. Egy asszony elhozza 
a Téli Újságot, mert kiosztottam közöttük mindig, azzal 
a megjegyzéssel, hogy a ki meg akarja tartani, egy számot 
két krajcárért megtarthat. Kérdem az asszonytól, hát szép 
volt-e az újság? Ez elég szép volt, kedves tiszteletes ur, 
de én mégis inkább olyan újságot szeretnék, melyben az 
is megvolna, hogy az országban mi történik, micsoda 
hirek vannak. Ezután nemsokára megjelent a »Kis Tükör« 
s örömmel mondhattam el az én asszonyomnak, hogy 
már olyan újság is lesz ezentúl. Csak a megrendelésbe 
egyelőre nehéz bele vinni őket, nagyon szegények s igy 

a különben olcsó Kis Tükör is drágának tetszik előttük. 
A Kis Tükör s hozzá hasonló újság keretében a felolvasás 
alkalmával nagyon üdvös és hasznos dolgokat lehet mívelni. 
Olvastunk pl. a polgári házasságról, elkeresztelésről. Ők 
maguk kérdezték, mi az a polgári házasság? Felvilágosí-
tottam, beszéltem röviden előnyeiről, veszélytelenségéről. 
Igy en foglaltam el tájékozatlan leikökben a várat, s most 
már jöhetnének a Jezsuiták aláírásokat keresni. Egy veszett 
eb marásaiból is tudtam hasznos dolgokat elmondani nekik, 
megismertetve velők a budapesti Pasteur-féle intézetet, 
annak áldásos és biztos működését, a szerencsétlenek 
bejuthatásának feltételeit. A javító-intézetek ismertetésenél 
az állam munkássága és törvényei iránti tiszteletre buz-
dítottam őket, mert látom, hogy a mely nép az állami 
törvénvtiyel dacol, az az egyház törvényeit is kicsibe 
veszi. Szóval a fenti forrásokban levő vallásos munkákon 
kivül az ilyenszerü dolgokra is kiterjeszkedtem. Igazat 
adok ama tapasztalatnak, hogy a szószéken való műkö-
désünket itt egészíthetjük ki. Itt érezhetjük igazán, hogy 
lelkipásztori munkát végzünk, hogy Isten országának építői 
vagyunk* 

Tapasztalaton alapuló meggyőződésem tehát, hogy 
a ki papi tapintattal, kitartással, buzgósággal kezdi meg 
az ilyen forma estélyek tartását, fáradsága nem fog ered-
mény nélkül maradni sehol. 

Kalotaszegi 

Az 1868; LIII. törvénycikk apologíája. 
Részlet Eötvös Károly képviselőházi beszédéből. 

Az egész egyházpolitikai mozgalomnak, mely egész 
társadalmunkat, lassanként politikai életünket is némileg 
érintette és izgalomba hozta, az eredete voltaképen vissza-
vezetendő, de tényleg vissza is vezettetett az 1868: 
LIII. tere és különösen annak 12. §-ára, a mely mint 
köztudomású, intézkedik arról, hogy a vegyes házasság-
ból született gyermekek vallása lörvényhozásilag meg-
határoztassék. 

Mindenki tudja, t. ház, köztudomásu dolog, hogy ez 
az egész törvény mikről intézkedik, és ha a politikai 
helyzetben tisztán akarunk látni, azt gondolom, bizonyos 
tekintetben érintenünk kell a törvénynek nemcsak ezt a 
szakaszát, hanem magának a törvénynek egész tartalmát. 

Ez a törvény, mely, mint nem egy oldalról meg-
jegyeztetett, Deák Ferencz ismert nagy bölcseségének 
következménye és egyik legszerencsésebb, mindenesetre 
egyik legfontosabb alkotása, ez a törvény, t. ház, több 
mint kétszázados viszálynak megoldására volt hivatva. 
Ha akár törvénykönyvünket nézzük végig, akár nemzetünk-
nek és társadalmunknak történetére gondolunk vissza, 
mindazok a kérdések, melyek ebben a törvényben meg-
oldást nyertek, több mint kétszáz év óta, de legalább is 
az 1647-ik év óta, folyton égetők voltak, folyton vitat-
tattak, és nem egyszer nyilt háborúra szolgáltattak okot; 
oly kérdések, a melyekbe belekapaszkodott az a hatalom. 

* Erdély egyik kis falujának ezt a derék és buzgó lelki-
pásztorát örömmel üdvözöljük a belmissziói tevékenység áldásos 
mezején s reméljük, hogy ez az ujabb példa ujabb ösztönt ad ara-
tóinknak a munkára. Mert az aratnivaló gabona bizony sok. Szerk. 



melv abszolutizmussal és germanizációval, de a vallás 
nevében törekedett akkor harcot folytatni ellenünk; oly 
kérdések, a melyeknek helytelen, vagy célszerűtlen keze-
lése miatt társadalmi életünkben néha roppant belső izgal-
mak támadtak; oly kérdések, melyek még a harmincas 
és negyvenes években is nagy szenvedélylyel vitattattak. 
a mely kérdéseket végre — ismétlem — Deák Ferencz 
bölcseségének és hasonlíthatatlanul nagy politikai befolyá-
sának 1868-ban sikerült megoldania. Mindezek a kérdések 
a vallásfelekezetek viszonossága elnevezés alatt foglal-
tattak egybe. Ezek a kérdések vonatkoznak egyik fele-
kezetből a másikba való áttérés szabályaira; vonatkoz-
nak a vegyes házasságok megkötésének módjára és fel-
tételeire; vonatkoznak a vegyes házasságból született 
gyermekek vallására, a mi épen incidentaliter a mai 
politikai helyzet előidézésére szolgált alkalmul; vonatkoz-
nak a lelencek és a törvénytelen gyermekek vallásának 
meghatározására: vonatkoznak a szertartások és ünnepek 
kölcsönös tiszteletére, a mi történetünkben, nemzeti életünk 
múltjában szintén annyi sok keserves harcra szolgáltatott 
okot; vonatkoznak egyházi községek alakításának sza-
bályozására, az alakítási jog megadására; vonatkoznak az 
állami intézetekben a lelkészi szolgálat szabályozására, 
temetők használatára és végül vonatkoznak azon segélye-
zésre, a segélyezésnek azon módjára és mértékére, melyet 
a községek mint világi testületek az egyes egyházaknak 
nyújtanak. 

íme ezek azok a kérdések, melyek 1647-től kezdve 
az országgyűlések összes vallásügyi vitáiban, a vármegyék 
küzdelmeiben és a felekezetek egymásközti keserű harcai-
ban mindig szerepeltek. E kérdések végre megoldást nyer-
tek. Azt is tudja mindenki, hogy nem a főtisztelendő 
püspöki kar kezdeményezésére, nem is annak beleegyezé-
sével, hanem kezdeményezése és beleegyezése nélkül, sőt 
bölcs intézkedései dacára a lelkészkedő alpapság némely 
része lassankint kezdett egy elkeresztelési műveletbe bocsát-
kozni. Tették túlbuzgóságból, tették hitbuzgóságból; az 
indokot, mely őket vezette, nemesnek tartom, az előtt 
meghajlok, de a tényt, melyet mégis elkövettek, miután 
azt a törvény intenciójának ellenére követték el, nem 
helyeselhetem, sőt kárhoztatnom kell. Kárhoztatnom kell 
legalább is oly mértékben, amint a főtisztelendő püspöki 
kar azt sok éven át következetesen helytelenítette és kár-
hoztatta. De elvégre odáig alakultak, oda fejlődtek a viszo-
nyok, hogy maga a főtisztelendő püspöki kar is először 
a törvényhozás terén nyíltan, később — hogy ugy mond-
jam — a maga társadalmi egyesületében álllást foglalt 
a törvénynyel szemben. És voltaképen utólag a főtiszte-
lendő püspöki kar is helyeselte a lelkészkedő alpapság 
eljárását és a lelkészkedő alpapsággal együtt valósággal 
felmondta azt, hogy a törvényeknek, azok intenciói szerint 
való végrehajtásában az államnak segítségére legyen. 

És tényleg, hogy áll most a dolog? Követelik a 
törvénynek egv pontban való megváltoztatását és pedig 
követelik — ez is köztudomásu dolog — hitelvi okokból. 
Hitelvekről nem szólok, azok nem képezik a mai tanács-
kozás tárgyát. De ha ebben az egyetlen pontban sikerülne 
a törvénynek egyoldalú indokból és egyoldalú kezdeménye-
zésből eredő megváltoztatása: vájjon nem támadna-e jogos 
nyugtalanság a többi pontra nézve? Vájjon nem állna-e 
ma megint elő az a szomorú és gyászos helyzet, mely 
legalább kétszáz éven keresztül örökös megoldatlansága 
miatt annyi sok örömét és boldogságát dúlta fel nemze-
tünk társadalmának ? Vájjon a többi felekezetek, a mind-
két szertartású evangélikusok, továbbá a görög-keletiek 
és a többiek lelkében nem támadna-e nyugtalanság az 
iránt, hogy ha e nagy epokális törvény egy fontos pontja 

egyoldalúan kiszakíttatik, megsemmisíttetik, megváltoz-
tattatik egy nagy többségben, nagy hatalomban és nagy 
tiszteletben álló egyház kezdeményezésére: vájjon ezzel 
a többi részében még fontosabb intézkedésekben rejlő 
bölcseség és megnyugvás lassankint ugyanezen uton nem 
semmisíttetnék-e meg? Ez az aggodalom, hogy ha egy 
pontban sikerül a törvényt megtörni, valamennyi pontjá-
ban is könnyen megtörhető: ez teszi igen komolylyá ezt 
a kérdést. 

Arról, hogy a mi ennek helyébe javasoltatik, pél-
dául a szülők megegyezése a vegyes házasságból szár-
mazó gyermekekre nézve, én most nem szólok. Meglehet, 
hogy jobb, mint a mit a törvény megállapít, meglehet, 
hogy nem jobb. Az én egyéni véleményem szerint egv-
átalában nem jobb. A kérdést igen sok részletében egy-
átalában meg sem oldja, mert ott, a hol a szülők meg 
nem egyeznek, a hol, vagy nem tudnak, vagy nem akar-
nak megegyezni, vagy a már megkötött egyezséget maguk 
felbontják: ilyen esetben a törvénynek erre az alapelvére 
melyet instituál, akkor is szükség van. Másrészről pedig 
mikor a szülők megegyezését állítaná a törvény komoly 
intézkedései helyébe, illúziókban ne ringassuk magunkat, 
t. ház, ez az úgynevezett térítgetésnek nyitna tág tért és 
kaput, a mi pedig ismét annyi viszálynak, annyi szeren-
csétlenségnek volt már nemzetünk társadalmában okozója. 

De erről ismétlem, nem beszélek. Majd mikor erre 
rákerül a sor, meglehet olyan érvekkel fogják a javaslatot 
támogatni, a melyeknek súlya alatt én is meg fogok ha-
jolni, meglehet, nem fogják olyan érvekkel támogatni; de 
ismétlem, e kérdésben én most nem nyilatkozom, Hanem 
annyi bizonyos, akármiként történjék majdan a megoldás, 
hogy a törvénynek az a mostani rendelkezése, hogy a 
gyermekek nem szerint kövessék a szülőket a vallásban, 
kétségtelenül igazságos, mert egyenlő mértékkel mér. Sza-
badéi vü-e, nem szabadelvü-e? mit csinálnak a többi orszá-
gok és társadalmak e tekintetben ? én azt nem keresem, 
én csak azt látom, hogy Európa valamennyi művelt nagy 
államai közt, a ki hozzánk hasonló helyzetben volna, 
egyetlen egy sincs, melynek területén részint a nemzetiségek-
nek, részint a vallásfelekezeteknek olyan tiszteletreméltó, 
olyan gazdag bősége és változatossága volna, mint nálunk. 

Ha pedig nálunk századok harczaiban és századok 
harcai után ez találtatott egyedül igazságosnak, egyedül 
megnyugtatónak, mert minden irányban teljesen egyenlő 
mértékkel mért: akkor én azt gondolom, hogy nagyon 
sulvos indokokat kellene itt felhozni, a melyek pedig a 
főtisztelendő püspöki kar által sem hozattak fel sehol és 
soha, hogy mi rábírhassuk magunkat arra, hogy ennek 
megváltoztatásába teljes megnyugvással beleegyezhessünk. 
És ha könnyedén megtörténhetnék az, hogy ilyen nagy, 
fundamentális, egy egész szomorú epochát bezáró törvény 
egyik pontja megváltoztatható és helyébe oly intézkedés 
tehető, a mely, hogy jobb-e, az nagyon alaposan vitat-
ható, pedig egy törvényt még akkor sem szabad könyel-
műen mással pótolni, ha csak némileg jobb az, a mivel 
pótolva lesz, mert határozottan jobbnak, célszerűbbnek, 
igazságosabbnak, okosabbnak kell lenni annak az uj intéz-
kedésnek. a melylyel egy régit ki akarunk ütni helyéből: 
akkor a törvények és intézmények könnyelmű gyártásá-
nak a bűnébe esnénk, a mi pedig egyetlen társadalom-
nak, egyetlen államnak sem válik hasznára. De ilyen 
vékony indokoknál fogva oly intézményt kívánni, mely 
hogy jobb lesz-e vagy sem, legalább is igen kétséges: ez 
oly könnyüvérüség volna, melybe egy nemzet törvényho-
zásának belemenni nem szabad. S ha fölmerül az a kér-
dés — a mint hogy fel is kell merülnie — vájjon azok 
a felekezetek, melyek jogaik biztonságát látják a törvény-



ben, megnyugvást találnának-e e rekompenzációban, a 
felelet fölött nem lehet kételkedni. Sem a kötelező pol-
gári házasság, sem a többi intézkedések ezen, jogaik csor-
bítása elé aggodalommal néző felekezeteknek teljes rekom-
penzációt nem nyújtanak, nem nyújtanak pedig azért, 
mert ha az a javasolt intézmény fogadtatnék el. ez a 
nemzetünk történetében oly gyászosan ismert térítgetések-
nek nyitna, hogy ugy mondjam, törvényes ajtót. 

A hittérítgetés pedig nemcsak azért baj nálunk, 
mert zavarja a felekezetek közti békét. Ha az államunkat 
alkotó fajok mind egy nyelvet beszélnének, egy érzülettől 
vezettetnének : ám térítgessék egymást. Az államnak akkor 
is meg volna ugyan az érdeke, hogy a felekezetek közti 
béke meg ne zavartassék; de ahhoz, hogy az egyik fele-
kezet nagyobb-e vagy kisebb, hogy melyik nyer, melyik 
veszt, az állam érdeke nagyon kevéssé volna hozzákap-
csolva De minthogy nem egy fajból vagyunk, óvakod-
nunk kell a térítgetésíől, különösen azért, nehogy fajunk 
a térítgetés által is megcsökkenjen. Államunk szerkezeté-
nek speciális jelentősége a nemzeti kérdések tekintetében, 
fájdalom, itt is szorosan összefügg összes egyházpolitikai 
kérdéseinkkel. 

IRODALOM. 
** Evangéliomi elmélkedések. Irta Dicsöfi József 

lelkész, Debreczen. E két ivetlkint megjelenő theologiai 
munkából az 5. és 6-ik iv jelent meg. Befejezi az Isten 
országáról való elmélkedést és bele fog a szentírásról szóló 
5-ik elmélkedésbe. Istenországáról meggyőzőleg és tanul-
ságosan elmélkedik. A szentírásra vonatkozólag az ortbo-
dox inspiráció tant elveti, fejtegetése főrészt polémia a 
mechanika inspiráció ellen. A két ives szállítmány ára 
25 kr., megrendelés és előfizetés a szerzőhöz küldendő 
Debreczenbe. 

** Népszerű egészségtan. A közép- és népiskolai 
növendékek számára, irta Zih Károly békés-szentandrási 
néptanító. Békés-Szarvas, 1893, 32 1., ára 18 kr. Röviden, 
egyszerűen és inkább gyakorlatiasan irott kis füzetke, 
mely értelmes tanító kezében sikerrel használható. 

** Emlékkönyv, melyet a dunántuli egyházkerület 
Tisza Kálmán főgondnok negyedszázados főgondnoki ju-
bileuma alkalmából Vályi Lajos egyházkerületi főjegyző 
által szerkesztetett. Nagy 8-adrét, díszes kiadás, Pápa, 
1893. — Elől Tisza Kálmán arcképe látható, azután az 
ünnepély keletkezésének és lefolyásának részletes leírása 
olvasható. Benne vannak a fogadtatás alkalmával tartott 
üdvözlő beszédek, a templomban tartott ima, üdvözlő be-
szédek, válaszok; az ünnepelthez küldött üdvözlő sürgö-
nyök (első helyen király ő felségeé), üdvözlő levelek; to-
vábbá a díszebéd leírása, az ott elhangzott felköszöntők; 
végül a díszvacsora s az ott elmondott tósztok. A száz 
lapra terjedő, díszes kiállítású Emlékkönyv kedves emlék, 
mely sok szép gondolataival, lelkesedésre és kitartásra 
buzdít és eszméltet. 

** Vallástani kézikönyvek Stein János kiadásá-
ban Kolozsvárit. Konfirmációi nagyobb Káté, irta Nagy 

Péter néhai erdélyi püspök. V. kiadás, 1893. 212 lapon 
ára 60 kr. Sok jeles tulajdonsággal ékeskedő konfirmációi 
káté, mely a református g-yülekezetekben most is sikerrel 
használható a konfirmándusok oktatásánál, de inkább a 
felnőttebb és műveltebb ifjúságnak való! — Újszövetségi 
történetek, növendék ifjaknak, irta Nagy Péter, néhai er-
délyi püspök. IV. kiadás, 1893. ára kötve 50 kr. Világos, 
folyékony előadásu, gondosan kidolgozott, elismert becsű 
szent história. Növendék ifjainknak melegen ajánlható. 

** Egyházi beszédek. 1. Egyházi beszéd, melyet a 
megújított soponyai ref. templom felszentelése alkalmával 
elmondott Kálmán Gyula ságvári lelkész. Emelkedett 
szellemű, tiszta prot. érzületet lehelő magvas beszéd, 
méltó a derék szerzőhöz. A csinos kiállítású füzetben 
Kálmán Károly soponyai lelkész a templom történetét 
beszéli el velős rövidséggel, szép tanulságokkal. — Gyász-
beszéd néhai özv. benedekfalvi Luby Zsigmondné szül. 
ilosvai llosvav Katalin urnő koporsója fölött, elmondta 
Biki Károly györgyteleki református lelkész. Lendületes, 
színdús beszéd, mely az elhunytat mint nőt anyát, hon-
leányt és keresztyént költői vonásokkal jellemzi. — Te 
vagy az az ember! Böjti egyházi beszéd, verses előimá-
val, melyet irt és elmondott Nagyváradon Tóth József 
ref. vallástanár. Pathoszos feddő beszéd, a divatos bűnök 
erőteljes ostorozása. A korszerű beszéd pár nap alatt 
két kiadást ért Nagyváradon. Ára 4 kr., 10 példányon 
felüli megrendelésnél bérmentes küldés. A lelkes fiatal 
szerző a beszéd tiszta jövedelmét a gerjeni és bogyiszlói 
árvízkárosultak javára fordítja. Megrendelhető szerzőnél 
Nagy-Váradon, a ref. lelkészi hivatalnál. A jótékonycél 
iránti tekintetből is figyelembe ajánljuk. 

** Jogi oktatásügyünk néhány kérdéséről. Ez 
alatt a cim alatt dr. Horváth Ödön, az eperjesi jogaka-
démia dékán-tanára, egy 8 ívnyi terjedelmű, díszesen ki-
állított könyvet adott ki, a melyben a szerző ajogi oktatás-
ügy fontosabb kérdéseiről — a különböző szaklapokban — 
közelébb megjelent tiz dolgozatát gyűjti össze egy terje-
delmesebb előszó kíséretében. Az előszóban találóan mutat 
rá a jogi oktatás küszöbön álló reformjára, s az e fajta 
kérdések körüli tájékozatlanságra, mint oly okokra, melyek 
az ily kérdésekkel való behatóbb foglalkozást megkívánják. 
Az összegyűjtött dolgozatok mind fontos, aktuális kérdé-
sekre vonatkoznak s igen alkalmasak arra, hogy reformok 
elé néző jogi oktatásügyünk legszövevényesebb kérdései 
felől az érdeklődőknek teljes tájékozást nyújtsanak. Az 
összegyűjtött dolgozatok címei a következők: Vizsgálati 
bizonyítványok hamisítása. — A jogtörténet tanításáról. 
— Képesítés a jogi vizsgálatokon. — Féléves rend-
szer a jogakadémiákon. — A joghallgatók végbizo-
nyítványai. — Átlépés az egyetemekről a jogakadé-
miákra. — Néhány statisztikai adat az ügyvédi és 
bírói vizsgálatok felől. — A közoktatás állapotáról szóló 
jelentés, a jogi oktatásügy szempontjából. — A szabály-
talanná vált tanidőnek a rendes jogi tanfolyamba való 
beszámításáról. — Tanfolyam hallgatása nélkül való vizs-
gálatok. — A mű diszes kiállítása Kósch Árpád eperjesi 



könyvnyomtató-íntézetét dicséri, a hol — vagy pedig 
szerzőnél — a munka 2 korona 50 fillérért (l frt 25 kr.) 
rendelhető meg. Joghallgatók számára a mű előfizetési 
ára 2 korona (1 frt). Postadíj példánvonkint 10 kr., 5 pél-
dány rendelésénél postadíj nem számíttatik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Évnegyedes előfizetőinket tisztelettel fölkér-

jük, hogy előfizetésöket megújítani szíveskedjenek, 
nehogy a Lap küldésében fennakadás támadjon. 
Előfizetési ár évnegyedenként 2 frt 25 kr., szegé-
nyebb sorsú (600 írtnál kevesebb fizetésű vagy 
IV-ik oszt. álláson szolgáló) lelkészeknek évnegye-
denként 1 frt 50 kr. 

* Lelkészválasztás. A nagyszalontai egyházmegyé-
ben a sarkadi egyház lelkészévé 679 szavazattal Balogh 
Ambrus, berekböszörményi lelkész választatott meg. Nagy 
Imre ugrai lelkész 181, Sípos Imre belényesi lelkész 128 
szavazatot kapott. 

* A két evangélikus egyház nagyobb állami 
segélyezése érdekében ismét történtek felszólalások a 
képviselőházban. Bánó József igazságtalannak tartja, hogy 
az ág. ev. egyház 40 ezer frt segélyéből 16 ezer az 
erdélyi szászoknak adatik, mikor ezek csak 1/5-ét teszik 
az ország ág. evang. lakosságának s a mellett a leg-
vagyonosabbak ; kívánja, hogy a többi evangélikusok állam-
segélye a szászokéval arányosíttassék. Szász Károly azért 
is kívánja a protestánsok nagyobb dotációját, mert ezek 
az ország összes iskoláinak 23°/0-át tartják fenn; külö-
nösen az erdélyi ev. ref. egyházkerület iránt kér nagyobb 
figyelmet, mert Erdélyben a ref. egyház eminens nemzeti 
missziót teljesít, az államsegély arányára nézve hivatkozik 
a konventek hivatalos kimutatásaira, melyek szerint csak 
a kongrua végett a reformátusoknak 137, az ág. evangé-
likusoknak 163 ezer frt évi ujabb összegre volna szük-
ségük. Thaly Kálmán azt az anomaliát említi fel, hogy 
a gör. kath. egyház 1,600.000 lélekre 99 ezer frt, a gör. 
kel. 2064.000 lélekre 100 ezer, ellenben a református 
egyház 2,235.000 lélekre csak 73 ezer frt államsegélyt 
kap; követeli, a tiszta magyar ref. egyház jobb dotálását, 
mert ez kiváló állami és nemzeti érdek. Eötvös Károly 
csatlakozik a Bánó és Thaly felszólalásaihoz. — Gr. Csáky 
Albin miniszter kijelenti, hogy szívesen fogja indítványozni 
a protestáns egyházak jobb dotálását. Ezt annyival inkább 
remélhetjük, mert a két protestáns egyház konventje is 
lépéseket készül tenni a hathatósabb államsegély kieszköz-
lése végett. Addig is mondjak köszönetet és elismerést 
képviselőházi hitfeleinknek, hogy egyházunknak ezt az 
életbevágó ügyét ismét megmozgatták. 

* Iskolai aranykönyv. A felsőlövői evangélikus 
tanintézetek segélyezése érdekében kibocsátott »Kérő szó-
za tá ra 1892. junius 10-től 1893. február 12-ig összesen 
593 frt 46 kr. gyűlt be, miért az igazgatóság Lapunk 

utján is hálás köszönetet mond a szíves adakozóknak. 
De sem ez a gyűjtés, sem a Gusztáv Adolf-egyesület ado-
mánya még távolról sem elégséges arra, hogy a felső-
lövői gimnázium újjászervezése s különösen a minisztérium 
által követelt nagyobb építkezés költségeit fedezze. Azért 
most is bizalommal fordul ez intézet a hazai protestáns 
közönség áldozatkészségéhez, szives támogatást kérve nehez 
helyzetében. Adományok az evangélikus intézetek igaz-
gatóságához Felső-Lövőre küldendők. »Kiki amint elgon-
dolta szivében, ugy cselekedjék; nem szomorúságból vagy 
kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten*. 

* Az országos nőképző egyesület fennállásának 
25 éves jubileumát emelkedett szellemű és külsőleg is 
fényes ünnepélylyel ülte meg f. hó 25-én. A közoktatási 
kormány, a főváros, az egyházak, a közművelődési és 
jótékony egyesületek s közéletünk számos kitűnőségei 
versenyezve siettek elismerésöket és tiszteletöket kifejezni 
ez áldásosán működő s a maga nemében első rendű kultur-
egyesületünk iránt. Különösen két momentum domborult 
ki a szép ünnepélyen. A személyes tiszteleté, mely szólt 
az egyesület valóban nagyérdemű elnökeinek, Özv. Veress 
Pálné Beniczky Hermin és özv. gróf Teleki Sándorné 
Teleki Jozefin úrnőknek, kik az egyesülettel együtt ünne-
pelték elnöki működésök 25-ik évfordulóját. Másik az a 
művelődéstörténeti mozzanat, hogy a nőnevelés ez úttörő 
apostolai 25 évi ernyedetlen munkával erős köztudattá 
és kitörülhetlen meggyőződéssé érlelték e hazában azt az 
eszmét, hogy a nőnek is szüksége van magasabb művelt-
ségre. Ez igazság diadala s ennek a nemzet és királya 
általi elismerése volt a magasztos ünnepély, melynek első 
hősét, Veress Pálnét koronás királyunk koronás arany 
érdemkereszttel tüntette ki az ünnepély alkalmával. Viselje 
sokáig és jó egészségben! 

* Református ifjúsági egyesületünk március 
23-iki vallásos estélye impozáns érdeklődés mellett külső-
leg és belsőleg fényesen sikerült. A Deák-téri diszterem 
és karzatja zsúfolásig megtelt díszes női és férfi közön-
séggel. Az estélynek különös érdeket kölcsönzött Fermaud 
Károly genfi hittestvérünknek, a keresztyén ifjúsági egye-
sületek Genfben székelő nemzetközi választmánya titkár-
jának francia nyelven tartott (és dr. Szabó Aladár által 
tolmácsolt) lelkes beszéde az ifjúsági egyesületekről. Érté-
kes, valóságos mübecsü programm-szám volt dr. Szász 
Károly (püspökünk fia) egyesületi választmányunk tagjá-
nak ez alkalomra irt és eléadott gyönyörű verses elbeszé-
lése »A hitetlen« címmel. — Itt említjük fél azt is, hogy 
Fermaud, ki állandóan Szilassv Aladár egyesületi elnök 
vendége volt, a budapesti belmissziói tevékenység iránti 
élénk érdeklődését azzal is kifejezte, hogy a különböző 
keresztyén munkákban több ízben részt vett: előadásokat 
tartott a theol. önképzőkörben, a budapesti lelkész-értekez-
leten, a hold-utcai vallásos estélyeken és összejöveteleken. 
Tiszteletére folyó hó 27-én, derék házi gazdája Szilassy 
Aladár bucsu-estélyt rendezett, melyen a háziúr és neje 
szívességéből az ifjúsági egyesület számos tagja s buda-
pesti egyházunk több kitűnősége is részt vett. 



* A protestáns irodalmi társaság VI s ebben 
a cyklusban utolsó felolvasó estéje március 25-én tarta-
tott meg Szász Károly püspök nagyérdekü felolvasásával, 
mely egészen aktuális kérdésekkel foglalkozott. A napi-
renden levő egyházpolitikai kérdéseket fejtegette. Először 
az általános vallásszabadságról szólt, melynek természetes 
korlátja az apostoli nyilatkozat: nincsen senkiben másban 
üdvösség és nincs más név, mely által megtartathatnánk, 
mint a Jézus Krisztus. Majd a zsidók recepciójára térve, 
azt mondá, hogy az magunk iránt és a zsidók iránt 
egyenlően hazafiúi s emberi kötelességünk. Önzetlen testvéri 
indulattal üdvözli a katholikus autonomiát, mely azonban 
a római egyház hierarchikus szervezeténél fogva sokkal 
szűkebb körű lehet, mint a protestáns. A polgári házas-
ságot, mely a legfontosabb mindannyi kérdés között, a 
protestánsok nem kérték, de behozatalát nem is ellenzik, 
mig a katholikus egyház a polgári házasságot bármelyik 
alakjában ellenezni fogja. Az anyakönyvek államosítása 
egyfelől a polgári házasság folyománya, másfelől az 1868. 
LUI. t.-c. érvényesítése miatt, szükséges, ez elől pedig az 
állam nem térhet ki, hacsak a három századig tartó 
elkeseredett vallási villongást újból feleleveníteni nem 
akarja. A ki e törvény hatályon kivül helyezését akarja, 
az nem a békét, hanem a harcot akarja. — Szász Károly 
felolvasását a Társaság titkára külön füzetben szintén 
kiadja és a tagoknak megküldi. Lapunk addig is bő ki-
vonatban fogja ismertetni a rendkívül érdekés felolvasást. 

* A hét legbecsesebb könyv. A »Hét« cimü heti-
lap szerkesztősége közéletünk kiválóbb egyéniségeihez kér-
dést intézett az iránt, melyik az a hét könyv, melyet 
megtartanának, ha minden többi könyvtől örökre meg-
kellene válniok. A megkérdezett egyének közül ki egy, ki 
más irodalmi művet kívánna megtartani. Legtöbben a 
bibliát óhajtanák megtartani, igy Jókai, Yámbéry, Kaas 
Ivor, Jászai Mari, Komócsy stb.; de Arany, Petőfi, Vörös-
marty, Jókai, Madách továbbá Shakspere, Byron, Dickens, 
Lessing, Goethe, Buckle, Hugó Viktor, Heine, Puskin iratai 
is kaptak szavazatot a halhatatlanságra. Jászai Mari ezt 
irta a kérdésre: »Ha minden könyvemet, ha Shakperet, 
Byront is elkellene vesztenem, még ragaszkodnám a bibliá-
hoz ; ha azt is elveszteném, még megkísérteném meg-
menteni belőle a »Ruth« könyvét« stb. 

* Kérelem a magyar közönséghez. A dévai ev. 
ref. egyházközség, mely Hunvadmegye székhelyén a magyar 
nemzeti érdekek védelmezésének egyik legrégibb és leg-
biztosabb bástyája, elhatározta, hogy ősrégi, még a dicső 
Hunyadiak korából származó szép, góthstylü templomát 
és tornyát, Isten és a jó emberek segítségével, lehetőleg 
már az év tavaszán kijavíttatja, hogy ezen az ősöktől reá 
maradt nagybecsű műemlék az időjárás viszontagságai-
nak további romboló hatásától meg legyen óva. Ámde 
vagyoni ereje a kitűzött magasztos cél elérésére elégtelen. 
Fekvő birtoka, ugyszólva, semmi Tagjainak száma, az 
ágostai evangélikus és az unitárius híveket is beleszámítva, 
mindössze 860. Papilakja felépítésére, temetője rendezésére, 
templomkerítése kijavítására; magtár alapítására stb. az 

utóbbi évtized alatt 10.000 írtnál többet áldozott. Mint 
parányi kis magyar sziget az idegenajku népek óceánjá-
ban, csakis óriási erőfeszítéssel birja magát fenntartani. 
Esdve kérjük azért hazánk magyar közönségét: jöjjön 
segítségünkre! Gyámolítson minket bármily kis adomány-
nyal, mert minden hozzánk juttatott fillér nemzeti missziónk 
betöltését segítendi elő. A kegyes adományokat kérjük a 
dévai református lelkészi hivatalhoz küldeni. — Déva, 
1893. március 20. László Ignácz főgondnok. Szőts Sándor 
lelkész. — A pártolásra érdemes nemes ügyet melegen 
ajánljuk olvasóink munkás szeretetébe. Adományokat 
Lapunk is szívesen közvetít. Szerk. 

* Beregi egyházmegyénkből leverő tudósítást 
vettünk. Csak kivonatilag közöljük, mert nem szeretnénk 
polémiába keveredni. Peterdy esperes halála következté-
ben esperes választásra került a sor. Az egyházmegyei 
gondnok, az egyházmegyei közgyűlés megkérdezése nélkül, 
a presbyteriumokat szavazásra hivta fel, március 16-iki 
záros határidővel, március 2l-re pedig közgyűlést hívott 
össze. A presbyteriumok leszavaztak, hir szerint két pártra 
oszolva s szavazásukban erős pártpolitikai befolyásoknak 
is engedve. De a traktus március 21-iki viharos közgyű-
lésén a gondnok a gyűlési tagok többször ismételt sürge-
tésére sem engedte meg a szavazatok felbontását, tettét 
azzal indokolván, hogy a szavazást elrendelő eljárása 
törvénytelen volt, mert esperes választása iránt törvénye-
sen (Egyh. törv. 43. §. d) csak maga a traktuális gyűlés 
intézkedhetik. A gyűlést, a tagok nagyobi) részének heves 
tiltakozása közben feloszlatta. Az elégületlenek nagy el-
keseredéssel felebbeztek. — Eddig a tényállás, dióhéjba 
szorítva. Nézetünk szerint a gondnok, midőn önhatalmúlag 
elrendelte a szavazást, világos törvénysértést követett el, 
ezért a beregi esperesre való szavazás törvénytelen s eo 
ipso érvénytelen Csudáljuk, hogy ezt Beregben rögtön be 
nem látták a lelkészek és presbyteriumok. Ellenben a 
gondnoknak az a tette, hogy a törvénytelen szavazatokat 
nem engedte felbontatni, az adott viszonyok között helyes, 
mert a törvénytelenséget nem tetézte ujabb törvénytelen-
séggel. Az egyházmegyének ezt be kellett volna látni s a 
törvénytelen szavazás semmibe vételével a törvényes 
szavazást el kellett volna rendelni. Most a superintenden-
ciának kell kikorrigálni a beregi hibát, mely egyszerűen 
abból fog állani, hogy a törvénytelen szavazást meg-
semmisíti s törvényes szavazásra utasítja a traktust. 

* Gyászrovat A felső-baranyai ev. ref. egyház-
megye tanítói karának legidősbjét, a tanítói pályán 63 évet 
eltöltött Bagamcri Benő volt kiscsányoszrói kántor-tanítót, 
f. hó 18-án kisérték sírjába — nagyszámú közönség rész-
véte mellett — kedvesei. Valóban ritka kegyelem Istentől, 
hogy valakinek 63 évet engedjen eltölteni egy pályán, 
még pedig a nehéz tanítói pályán. Bagaméri erős és egész-
séges testalkattal volt megáldva, mely dacolni látszott az 
idő és a pálya nehézségeivel és a mely csak az utolsó 
pár év alatt kezdett bomladozni, a 79 év súlya alatt. 
1814-ben született Kémesen, hol atyja ev. reform, lelkész 
volt. Korán árvaságra jutván, anyagi segedelem hiányában 
kénytelen volt iskolai tanulmányait abbahagyni s 1830-ban 
már segéd-tanító volt Babarczon, honnan kevés idő múlva 



előbb a dráva-szabolcsi. később a belvárdi és végre a 
kiscsányoszrói népes gyülekezet rendes tanítója lett, mely 
utóbbi helyen, csaknem fél századon keresztül oktatta 
növendékeit. 1883-ban ünnepelte tanítóságának félszáza-
dos jubileumát, mely alkalommal pályatársai, tanítványai 
és nagyszámú tisztelői vették körül. Végre pár évvel ez 
előtt nyugalomba vonult s fia Bagaméri Károly rádi tanító 
oldala mellett élvezte a fiúi gyöngéd és odaadó szeretet 
melegét, e hó 16-án bekövetkezett haláláig. Temetésén 
Dányi Gábor kiscsányoszrói lelkész mondott kitűnő beszé-
det, a sirnál Sárközy Sándor raádi h.-lelkész tartott szép 
búcsúbeszédet. A köznép helyből és vidékről nagy rész-
vétét tömeges megjelenésével fejezte ki, de a tanítói kar-
ból egyedül a hivatali utód volt jelen az agg kartárs te-
metésén. Tudósítónk kemény szavakkal és méltán hibáztatja 
a tanítóikar e kegyeletlenségét. — Dr. Halász Sándorné 
szül. Krausz Anna asszony életének 21-ik évében, házas-
ságának 9-ik hónapjában hosszas és kinos szenvedés után 
Miskolczon elhunyt. Haláss Sándor miskolczi ref. tanár és 
a »Szabadság« szerkesztője kedves fiatal nejét gyászolja 
az elhunytban. 

* Kérelem. Egy tisztességes özvegy iparosnő a nagy 
nyomorúság által kényszerítve, tiz éves fiát, vagy nyolc 
éves leányát örökbe adná valamely könyörülő protestáns 
családnak. Kegyeskedjenek tisztelt Lelkésztársaim gyüle-
kezeteikben — a mennyire lehető — utánna tudakozódni, 
s a könyörülő családot hozzám utalni. — Gyoma. 1893. 
március 27-dikén, atyafiúi szeretettel: Kálmán Farkas, 
lelkész. 

* Az egyházpolitikai kérdések hirlapi fejtege-
tésében napilapjaink között a »Pesti Hírlap* hazafiasan, 
bátran s következetes liberalizmussal viselkedik. A Bómá-
ból dirigált klerikálizmusnak s a Bécsbe kacsingató reak-
ciónak a legkérlelhetlenebb ostorozója s a nemzeti és 
szabadelvű hagyományoknak hü őre és lelkes támogatója. 
E bátor és hazafias magatartásával nagy szolgálatott tett 
a hazafias magyar egyházpolitikának, melylyel a mi pro-
testáns érdekeink is oly bensőleg össze vannak forrva. 
Midőn ezt elismeréssel és méltánylással említjük föl, egy-
szersmind készséggel ajánljuk olvasóink pártoló figyelmébe 
ezt az élénk és tartalmas hírlapot, melynek szépirodalmi 
része is a legjobbak közül való. Jókai és Mikszáth állandó 
dolgozótársai a lapnak. Előfizetési ára évnegyedenként 
3 frt 50 kr., havonként 1 frt 20 kr., mely összeg a 
»Pesti Hirlap« kiadóhivatalába (Budapest, Nádor-utca 7.) 
küldendő. 

A D A K O Z Á S . 

A dévai ev. ref. templom és torony restaurá-
lási költségeire adakoztak: br. Radák Ádám (Mikeszászaj 
50 frt. Király Gyula (Kolozsvár) 1 frt, Szombath György 
(Győr) 1 frt, Thaly István (Nyitra) 10 frt, Szanka Kálmán 
(Hajdu-Nánás) 1 frt, Horváth Lajos országgyűlési képviselő 
(Budapest) 10 frt, özv. Gál Dánielné (Nagy-Várad) 1 frt, 
Hirling Mihály (Kolozsvár) 5 frt, Schwarz Simon szatócs 
gyűjtése (Budapest- Bákosfalva) 5 frt 60 kr., Pogány Károly 
országgyűlési képviselő (Budapest) 5 frt, gr. Teleky Árpád 
országgyűlési képviselő (Budapest) 2 frt 50 kr., Barcsay 
Domokos és neje (Kolozsvár) 10 frt, Macskási Júlia 
(Kolozsvár) 2 frt 50 kr., Vitán Árpád (Nagy-Várad) 2 frt, 

Boross Elek (Maros-Vásárhely) 1 frt. Pap Mária gyűjtése 
(Kolozsvár) 20 frt, melyhez járultak: Szász Domokos ref. 
püspök 10 frt, Pap Mária 2 frt, dr. Lázár Gyuláné, Kovács 
Béla, Keul N. és Bartók Jenő 1—1 frt, Pischí Iduna, 
Bisztritsány Katicza, May Emilia. Binder Laura és D. G. 
50 —50 krv Sebesi Laura, Sára Anna, Francu Victoria, 
Kőnigsberger Lea és Imecs Irén 30 — 30 kr. Összesen 
127 frt 60 kr. A Déva városában és Hunyadmegye terü-
letén egyesek által eszközölt gyűjtés eredménye 1035 frt 
69 kr. Együtt 1163 frt 29 kr. Fogadják ugy a kegyes 
adakozók, mint a szives gyűjtők mindnyájan gyülekezetünk 
nevében mondott forró köszönetünket. Déva, 1893. már-
cius hó 20. Szöts Sándor, lelkész. László Ignácz, fő-
gondnok. 

A tápiószelei ev. ref. templomra adakoztak: 
Körtvélyes 1 frt; özv. Kis Bálintné (M.-Sziget) 1 forint; 
F.-Begmecz 4-0 kr.; Alföldi Sámuel (Ábrahámtelek) 1 frt; 
Kisújszállás 5 frt; Szolnok 3 frt: tek. Farkas István ur 
gyűjtése (Budapest) 47 frt 60 kr.; M.-Hosszumező 2 frt 
14 kr.; Nagykún-Madaras 5 frt; Abaújvár 2 frt 88 kr. 
A kikhez még elhallik e lapok útján kérő szavunk, ese-
dezve kérjük: ne vonják meg tőlünk szíves segélvöket! 
Tápió-Szelén, 1893. március 26-án. Bányai Géza, ev. ref. 
lelkész. 

468/93. P á l y á z a t . 

Az abaűji egyházmegyébe kebelezett garbóc-bogdá-
nyi ev. ref. egyház lelkészi állomására, melynek évi jöve-
delme földtermény és stólában 628 frt 25 kr.. s így a 
IV. osztályba tartozik. 

A megválasztott lelkész állomását 1894. év tavaszán 
foglalja el. 

Pályázati kérvények folyó évi ápril 17-ik napjáig 
nagyt. Veress Sámuel esperes úrhoz Szesztára (u. posta 
Abauj-Csécs) küldendők. 

Miskolcz, 1.893. március 24-én. 
Kun Bertalan, 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 

Pályázathosszabbitás. 
A rokuszi ág. hitv. evang. lelkészválasztásra kitű-

zött határidő közbejött helyi akadályok miatt folyó évi 
május 11-ig meghosszabbíttatik azon megjegyzéssel, mi-
szerint a f. évi január 14-én kiirt pályázatban foglalt 
feltétel, hogy a megválasztandó lelkésznek kötelessége 
lenne az V. és VI. népiskolai osztály önálló vezetését és 
oktatását magára vállalni, hatályon kivül helyeztetik, 
ellenben a vallástanítás az összes osztályokban az illető 
lelkész által teljesítendő. 

Évi javadalmazás: készpénzben 700 forint, egye-
bekben 316 forint. Összesen: 1016 frt o. é. 

Kelt Késmárk, 1893. márczius 7-én. 
Linberger István, Kéler Pál, 

ág. hitv. evang. lelkész Késmárkon egyházfeliigyelő. 
és a rokuszi leányegyházban. 3—3 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g ; : 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szánt, hová a kéziratok 

c i m z e u d ö k . 

K i i « l « í - h i v a t a l : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza) , h o v á az elöfiz. és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 

Előfizetési ára : 
Félévr* : 4 frt BO kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes széni ára 20 kr. 

Protestáns és evangeliumi keresztyénség. 

A keresztyénség eszmei tartalma kimeríthet-
lenül gazdag. Közel két ezer év óta fogyasztja, 
bányászsza az emberiség s nemcsak el nem fo-
gyott, hanem uj meg uj ereket, tárnákat tár fel vég-
telen bányája. Ami egészen természetes is, mert 
a keresztyén vallás nem emberi termék, hanem 
isteni erőplántálás. De emberek számára való 
ültetés, s az emberiség a maga fejlődésének egyes 
korszakaiban mindig azt az erőt asszimilálta, a 
melyre haladása érdekében a legnagyobb szük-
sége volt. 

Érdekes es tanulságos képet nyújt e tekin-
tetben a keresztyénség egyetemes és hazai tör-
ténete. 

Az apostoli korszak az üdverőt ragadta meg 
a keresztyénségből s apostolai és evangélistái 
azzal az eszmével győzték meg a világot, hogy 
az evangelium Istennek hatalma minden hivő 
üdvösségére, zsidónak először, azután görögnek. 
Ez a hit- és egyház-alapítás korszaka, jelleme a 
hitterjesztés és a martyrság. Az őskeresztyén egy-
házban a zsidó-görög szellem rohamos betolulása 
ellen az lett az apologéták hivatása, hogy a ker. 
vallás eszmei tisztaságát hitcikkek bölcseleti for-
mulázása által óvják meg az elsekélyesedéstől. 
Ez a dogmaképzés, vagy tan-orthodoxia korszaka, 
melyet »a. szent tanok« formulázása, a hitviták 
jellemeznek. A középkori keresztyénség a ker. 
vallásban főként isteni törvényt, a népek fegyel-
mezésére szolgáló természetfeletti hatalmat látótl, 
melynek isteni megbízásból a hierarchia és a 
pápa a kiváltságolt kezelője. Ez a pap- és pápa-
uralom korszaka, az a feltétlen hatalmaskodás a 
népek szellemi és polgári szabadsága fölött, mely 
néhol egész a zsarnokságig fajult. A reformáció 
keresztyénsége a vallás-erkölcsi és polgári szabad-
ság visszavívása, melynek meggyőződésében a 
keresztyénség isteni megváltó erők összesége s 
ebből folyólag bűntől, áltekintélytől és emberi 

zsarnokságtól fölszabadító erkölcsi hatalom. A 
protestantizmus a lelki és polgári fölszabadulás 
vallása. A jelenkor keresztyénsége a humanizmus 
és felebaráti szeretet megvalósításáért, az emberi-
ség lelki-testi nyomorának megszüntetéseért küzd. 
ez tehát a szeretet vallása. Hazánk történetében is 
tanulságos a keresztyén vallás múltja. Őseink 
Szent István apostolkodására a középkor törvény-
vallását. népfegyelmező egyházát, a közélet min-
den ágában uralkodó keresztyénséget vették be. 
Hitnek és erkölcsnek, kulturának és politikának 
az .egyedül uralkodó egyház volt eleinte szülő-
és nevelőanyja, azután századok multán hatal-
maskodó zsarnoka. Reformra lett szükség itt is. 
A magyarországi vallási reformáció lassanként itt 
is élesztő kovásza lett az egész közéletnek. A 
protestantizmus a maga lángoló lelki szabadságá-
val mindjárt megkezdette a nemzet egyéni és 
tudományos, polgári és nemzeti felszabadítását. 
De nem ment egyszerre, nem ment egykönnyen. 
Az idegen politikai hatalom az uralkodó egyház-
zal fogott kezet s egy századig tartó véres vallási-
nemzeti harcba, s egy másik századon át folyta-
tott erősorvasztó alkotmányos küzdelembe került, 
míg a protestantizmus vallás-erkölcsi, tudományos 
és nemzeti-alkotmányos erői a magyar nemzet 
közkincseivé lettek. Most már szabad e hazában 
a lelki-ismeret, szabad az egyén, szabad a szó, 
szabad a tudomány és szabad többé-kevésbé a 
nemzeti és alkotmányos közélet. Mindez Isten jó-
volta után első sorban a szabadságot rajongásig 
szerető protestantizmus emberségéből. Magyar-
országon is a lelkek vallás-erkölcsi felszabadítása 
volt közvetlen indító és legerősebb szülő oka az 
összes egyéni és közszabadságok kivívásának. A 
hazai protestantizmusnak a szabadságok kivívása 
egyik legnagyobb históriai érdeme, bármily zélus-
sal erőlködjék is elvitatni a legújabb keletű aulikus-
klerikalis történetírás. De a nemzeti és közszabad-
ságok érdekében tanúsított nagy erőkifejtés a hazai 
protestantizmust a maga speciális egyházi és val-



lás-erkölcsi fejlődésében nagyon visszavetette. Ha-
zája és egyháza érdekében vívott harca első sor-
ban a létért folytatott küzdelem volt. Védte ezeket, 
míg birta, vérrel és fegyverrel, védte később a nem-
zeti nyelv és iskola szellemi fegyvereivel, védte 
és védi szüntelen a lélek tiltakozó erejével és 
szaváva l . Örökös protestáció volt az élete. E m e 
háromszázados önvédelem a magyar protestantiz-
m u s r a e m i n e n t e r protestáló jelleget nyomott. Szá-
zados hagyomány következtében vérévé, úgyszól-
ván életelemévé, vált a protestáció. Nincs ország 
a föld kerekségén, melyben a prot. egyh. élet a 
vallási és polgári absolutizmus ellen szegezett pro-
testálás elvét oly erősen, oly következetesen ki-
fejtette, mint hazánkban. Egyházban és államban 
még ott is szeretünk protestálni, a hol nincs már 
szükség reá. Egyházi életünknek az az oldala 
érdekel inkább, a melyben polgári és politikai 
szabadságszeretetünk érvényesülhet. Az egyházat 
inkább politikai és kultur-intézménynek tartjuk, 
mint hit-, üdv- és szeretet-közösségnek. Egyházi 
jellemünkben a protestálás negatív vonása a leg-
erősebb. Vallásos típusunkban sokkal erősebb a 
protestáns, mint az evangeliumi jelleg. Vallási 
címünkben is szivesebben használjuk a »protes-
táns«, mint bármelyik más jelzőt. Híveinkben fent 
és alant a »protestáns« vonások a legerőteljeseb-
bek. Szereplő egyházi férfiaink mindig készebbek 
a zajos protestálásra és feltűnést keltő ellenállásra, 
mint a csendes építő munkásságra. Védeni, támadni, 
harcolni jobban tudunk, mint ültetni, építeni, erő-
síteni. 

Valljuk meg, hogy a múltban erre volt utalva 
a magyar protestántizmus. A nemzeti és szabad 
lét tényleges hiánya erre kényszerítette. Míg nem 
volt szabad hazája, nemzeti otthona a magyar-
nak, összes erőivel, vallásival és egyházival is 
ennek megszerzésén kellett munkálnia. A magyar 
protestantizmust e lélektani és történeti okok for-
rasztották annyira össze a nemzet függetlenségi 
és szabadság aspirációival. Ez tette a magyar 
nemzet előtt »kedvesebbé Magyarországot, mint a 
mennyországot«, a mely tetszetős mondás lélek-
tanilag és historiailag igaz is, habár vallás-erkölcsi 
p a r a d o x o n . Igy lőn multunk erénye jelenünk gyen-
geségének kútfeje. 

Mert nagyot fordult az idők kereke az utolsó 
negyedszázadban. A polgári szabadság és nemzeti 
lét nagy eszméi, Istennek hála, többé már nem 
csupán protestáns egyházi, hanem nemzeti köz-
kincsek. A negyvenes évek doktrinér liberálizmusa 
eszmeileg megérlelte, a hatvanas évek reális libe-
ralizmusa tényleg megvalósította — legalább nagy 
részben — »nemzeti nagylétünk« és politikai 
függetlenségünk ama nagy aspirációit, melyekért 
századokon át csak a protestántizmus érzett és 

vérzett e hazában. Most már nyugodtan adhatja 
át a protestántizmus az alkotmányos magyar 
nemzeti lét és magyar kultura ön vérével meg-
szentelt eszményeit az önmagának visszaadott és 
önerejére kelt magyar nemzetnek és magyar ál-
lamnak, mely immár belátta, hogy Árpád szép 
hazájában csak ennek a független magyar politiká-
nak van élete és jövője. Á protestántizmus szá-
zados politikája, a nemzeti függetlenség és poli-
tikai szabadság eme diadalmaskodó politikája. 
Isten jóvoltából az egész magyar nemzet politi-
kájává érlelődött. 

Itt az ideje, most vagy soha, hogy a pro-
testántizmus a maga gazdag eszme-tárából azok 
megvalósítására vesse ezután erejét, a melyeket 
hazánk zivataros politikai múltja miatt kedve és 
hivatása szerint ápolni nem tudott. Itt az ideje 
megmutatni azt, hogy a protestántizmus nemcsak 
a vallási és politikai zsarnokság ellen szegzett, 
protestáció, hanem az egyéni és közéletet megneme 
sítő isteni evangelium. Pliszen a protestántizmus 
eszméjénél fogva a vallást, az erkölcsöt, a csalá-
dot és közéletet, a munkát és élvezetet az evan-
gelium isteni hatalmával megujitó és megszentelő 
erő. Kovász, mely erjeszt és keleszt. Só, mely 
izesít és konzervál. Fény, mely világít és melegít. 
Egy szóval evangelium, mely Istennek hatalma 
minden hivők üdvösségére. Ez a protestantizmus-
nak evangeliumi s ennélfogva örökkévaló moz-
zanata, melyet hazánk zivataros múltja miatt éz 
országban kellőleg kifejteni eddig még nem ért 
rá szent vallásunk. Eddig inkább protestáns ke-
resztyénség volt, jövőre inkább evangeliumi keresz-
tyénségnek kell lennie. 

Az evangeliumi keresztyénségnek első fel-
a d a t a az, hogy regenerálja az egyéni hitéletet. A 
jelenkori keresztyénség sokképpen és sok rend-
ben letért a Krisztusi egy igaz alapról. Itt istení-
tett emberi tekintélyt bálványoz, ott önalkotta, 
észalkotta bálványoknak hódol, mindkét esetben 
csalóka fény és képzelt igazság után futkos. Val-
lási igazság csak egy van a földön: Istennek 
Jézus Krisztusban a mi üdvösségünkre kijelentett 
igazsága, mely megáll mindenhol és mindenben, 
melyet nem tántoríthat el sem az isteni tekin-
télybe öltöztetett pápai érdek, sem a tudományok-
nak ide s tova csapongó szele. Jézus Krisztus 
ma és mindörökké ugyanaz: megelevenítő élet. 
bűntől megváltó hatalom, örök üdvösségnek ki-
apadhatlan forrása. Csak ez a forrás képes rege-
nerálni a XIX. század ellankadt hitéletét. 

Az evangeliumi keresztyénségnek további 
feladata, hogy regenerálja az erkölcsi életet. Szá-
zadunknak s ebben nemzetünknek is egyik szervi 
baja az erkölcsi élet elernyedése. Erkölcsi fogal-
maink meglazultak, erkölcsi elveink megtágultak, 



lelkiismeretünk eltompult, az erkölcsi parancsok 
szentségében és feltétlenségében nem hiszünk, 
inkább szeretjük azt, a mi tetszik, mint azt, a 
mi jó, a hasznost inkább kedveljük, mint az iga-
zat, a földiek és múlók előbbre valók, mint az 
örökkévalók, a földi kincsek kiszorították leikeink-
ből a mennyeieket : erkölcsileg megvénhedtünk. 
Megújító, felfrissítő erőkre van szükségünk. Ezek 
az újító, elevenítő erők ott vannak a Krisztus evan-
géliumában. Csak be kell vennünk, csak be kell 
vinnünk az egyéni és közerkölcsi életbe: a meg-
ujulás és újjászületés biztosan meg fog kezdődni. 

Az evangéliumi keresztyénségnek még további 
fe ladata , hogy regenerálja a meglankadt közéletet. 
Sokan mondják, mindenki láthatja, hogy a poli-
tikai, az irodalmi, a társadalmi, sőt az egyházi 
élet is beteg. Hiányzik az eszményi tartalma s 
az erkölcsi tisztasága. Nem tudunk igazán hinni, 
szilárdan remélni, őszintén szeretni. Nos hát ott van 
Krisztus és az ő evangeliuma, a hit, remény és szeretet 
örök evangeliuma, melyet nem költői ábránd, nem 
csalfa képzelet s nem is ingatag bölcselet szült, 
hanem Isten maga adott ember-gyermekei iránti 
örök szeretetből, mely soha meg nem csalt, soha 
meg nem szégyenült, soha meg nem ingott. Mert 
isteni erők megnyilatkozása, isteni tökéletesség 
kijelentése és isteni szeretet incarnatiója vagyon 
abban az evangéliumban. 

Ezeket az erőket igyekezzünk megnyitni lei-
keink és a vezérlésünkre bizott lelkek előtt, és 
akkor az evangeliumi keresztyénség hit- és erköl-
csi életünknek s közéletünk meglankadt közszel-
lemének újjáteremtő hatalma lesz a jövőben, ép 
ugy mint a protestáns keresztyénség a múltban 
megmentette e szép haza polgárainak a lelkiis-
mereti és politikai szabadságot. 

Szász Károly püspök felolvasása 
a Prot. írod. Társaság március 25-iki estélyén. Kivonat. 

A Magyar Protestáns Irodalmi társaság által 
f. évi február 18-tól március 25-kéig, hat ciklusra 
osztva, a társadalmi kérdésekről rendezett felolva-
sások cyclusát Szász Károly ref. püspök fejezte 
be »A protestáns egyháznak a társadalmi kérdé-
sekhez való viszonyáról« szóló felolvasásával. 

Rövid visszapillantást vetve a megelőző fel-
olvasásokra. melyekben Kenessey tanár az ó-tes-
tamentom, — Petri Elek tanár az uj-testamentom 
társadalmi eszméiről és intézményeiről, dr. Csiky 
Kálmán a Saint-Simon és Fourier társadalmi ta-
nairól, dr. Pulszky Ágost a jelenlegi társadalmi 
harcokról és mozgalmakról, Lassale és Marx socia-
lismusáról, végre dr. Sztehlo Kornél a polgári házas-

ságról tartottak előadásokat, Szász K. püspök mind 
ezek eredményeit egybefoglalva e kérdések irányá-
ban a protestáns egyház viszonyát és álláspontját 
kívánta feltüntetni. 

Alapul tette az állam és az egyház közötti 
viszonyt, a mint az a keresztyénségben történel-
mileg fejlődött. Kimutatta, hogy miután az államot 
és egyházat — a családon alapuló társadalom e 
két fő-alakját, ugyanazok az egyének alkotják, ott 
a hol valamely államnak és egyháznak határai 
összeesnek, rendesen az egyház igyekszik az ural-
mat magához ragadni, a mint különösen a római 
katholicismus, századokig tartott harcban végre 
egészen uralkodóvá lett a keresztyén államok felett 
és csak a reformációnak sikerült az állam önálló-
ságát s az egyházi és állami jogkörök elkülöní-
tését, nagy küzdelmekkel kivívnia, de csak Ame-
rikában lehetett — a szabad egyház a szabad 
államban elvét teljesen érvényesíteni, valamint 
Európa protestáns államaiban ezt többé-kevésbbé 
megközelíteni. Krisztus parancsa »adj átok meg a 
császárnak (az államnak) a mi a császáré s Isten-
nek (az egyháznak) a mi az Istené* — ez a 
protestantizmus jelszava s ezt hazánkban is há-
rom százados küzdelmeknek árán lehetett, any-
nyira is a mennyire ma van, a szabadvallás gya-
korlatnak érvényesítése, de a világi dolgokban 
az állam szabad rendelkezési jogának elismerése 
által, az uralkodó katholikus vallással szemben 
biztosítani. Ma ez a harc ismét megujul a fel-
merült egyházpolitikai kérdések felszínre hozata-
lával s a katholicismus ismét tagadj a az állam 
rendelkezési jogát oly kérdésekben, melyek az 
egyházat is érintik, de az állam érdekeit is — 
minők a házassági jog, az anyakönyvek, a zsidó 
receptio, a katholikus autonomia s az átalános 
vallásszabadság kérdései. Holott ezekben az egy-
háznak csak saját belkörü intézkedésekhez van 
joga, az államnak azonban az összes polgárok 
békéje, egyenlő szabadsága s a közös jogrend ér-
dekében törvényhozási joga van. És mivel min-
den polgár tagja valamely felekezetnek, de a közös 
államnak is : mindenkinek kötelessége a maga 
egyháza és a közös állam iránti kötelességeit 
egyeztetni s a külön érdekeket a közös állami 
érdeknek alárendelni. 

Ezen általános fejtegetések után, a felolvasó 
püspök rendre vette egyenként az összes társa-
dalmi kérdéseket s azok iránt nyilatkozott, meg-
jelölve saját és a protestáns egyház álláspontját. 

Először érdekesen fejtegette az átalános soci-
alis kérdéseket, a nagy vagyon és tőke s a munka 
kérdéseit; a vagyon egyenetlen felosztásából, a 
nagy gazdagságból és a teljesen vagyontalanok 
szegénységéből eredő társadalmi bajokat s ezen 
aránytalanságok megszüntetésére az ó- és az uj-



korban tett különböző kísérleteket és arra az ered-
ményre jutott, hogy e bajokat nem a socialista 
utópiák által, hanem bölcs állami törvényhozás 
s az egyház és a társadalom jótékony közre-
működése által lehet, nem ugyan végkép elenyész-
tetni, de legalább enyhíteni a végletek közelebb 
hozásával s fölemlíti azokat az eszközöket és 
intézményeket, melyek törvényhozási uton czél-
szerűen alkalmazhatók. 

Áttérve a ma napirenden levő egyházpoli-
tikai kérdésekre, mindenekelőtt az átalános vallás-
szabadság kérdését tárgyalja, megkülönböztetve az 
egyház, mint vallási szervezet és maga a vallás, 
mint korlátlan egyéni tulajdon közötti különbsé-
get s amaz magában zárkózott, s kizárólagos, 
emez az egyén benső meggyőződése. Ez nem 
tűr korlátot, míg amaz saját szervezetét védi. S 
teljes vallási szabadságra a nép nagy tömege ép 
oly kevéssé van még megérve, mint nincs a tel-
jes polgári szabadság gyakorlására a suíTrage 
universelre. Azért a népnevelés fokozatos hala-
dása, a közértelmesedés gyarapodása szükséges 
előbb s addig hazánkban még a fejlődés eddigi 
történelmi s hagyományos útján, a receptio rend-
szere mellett kell még maradni s ezen az úton 
az első és halaszthatatlan lépés most a zsidó recep-
tio, hogy a hazafias és magyarosodó zsidóságot, 
mely már 1867 óta élvezi a polgári jogegyenlő-
séget, a vallási jogegyenlőséggel még szorosabban 
kössük a magyarsághoz s a haza érdekeihez, 
valamint a magyar társadalomhoz. S ezt annyira 
szükségesnek tartja, hogy ezért — a szóban levő 
egyházpolitikai kérdések körül fenforgó egyetlen 
hitelvi (dogmatikai) aggályt, t. i. a keresztyén val-
lásról a zsidó vallásra áttérés megengedhetőségét 
is legyőzni igyekszik s a keresztség szerezhetésé-
nek igéitől és helyes magyarázásából merít arra, 
egy érdekes okoskodás által, érveket. 

Hasonló szabadelvűséggel nyilatkozik a katho-
likus autonomia kérdésében, mely bár a katholikus 
egyház hierarchikus szervezete és az apostoli 
király kegyúri jogai miatt nem lehet oly széles 
körű, mint a protestáns autonómiák, elég tért 
talál az üdvös intézkedésre; azért testvéri őszinte 
örömmel üdvözli azt, mint protestáns és mint 
hazafi, a nemzeti erőkifejtés és nemzetegység érde-
kében is. 

A polgári házasság kérdésével nem foglal-
kozik tüzetesen, miután azt Sztehló részletesen 
tárgyalta, bebizonyítván, hogy az ellen kath. rész-
ről felhozott dogmai akadályok meg nem állhat-
nak és hogy az államnak a most fennálló sok-
féle házassági jogból származó súlyos inconvenien-
tiák és jogsérelmek megszüntetésére az egységes 
házassági jogra múlhatatlan szüksége s kétség-
telen joga van. Miután azonban Sztehlo, a pol-

gári házasság három alakja (a kötelező, a fakul-
tatív és a szükségbeli) iránt határozottan nem 
foglalt állást, a felolvasó határozottan kijelenti, 
hogy a kötelező polgári házasságot kívánja be-
hozandónak az egyházak és a polgárok érdekében 
egyaránt. 

A polgári anyakönyvek behozatalára elismeri 
az állam feltétlen jogát, de azokat csak akkor 
véli behozandóknak, ha szükségök bekövetkezik. 
Ez pedig az esketési anyakönyvekre nézve csak 
a polgári házasság behozatalával, a keresztelésiekre 
nézve pedig csak a keresztelési rendelet végre-
hajtása miatt, vagy annak visszavétele esetén áll be. 

Érdekesen fejtegette végül a felolvasó, hogy 
szerinte a polgári házasság behozatala és az 
1868. LIII. t.-c. 12. §-a közt nincs az a szoros 
összefüggés, melyet annak a legtöbben tulajdoní-
tanak. A polgári anyakönyvek behozatalával vissza 
lehet vonni az elkeresztelési rendeletet, mert az 
1868. LIII. t.-cikknek az állami anyakönyv meg-
adja a kellő sanctiót. De ez a törvény csak akkor 
lesz feleslegessé, ha az átalános szabadság és 
teljes egyenlőség az 1848. XX. t.-c. szerint ténv-
nyé válik s azért hogy a bevett vallások száma 
a zsidóval szaporodik s a házasság polgári alakja 
behozatik; a gyöngébb egyházak nem mondanak 
le azon oltalomról, melyet nekik a gazdag és ha-
talmas katholikus egyház aggressiv iránya ellené-
ben az 1868. LIII. t.-c nemcsak 12. §-ával, hanem 
egész tartalmával nyújt. 

Az érdekes és tartalmas felolvasás ötnegyed 
óráig tartott, s a hallgatóság figyelmét mindvégig 
lekötötte, s ugy egyes pontjainál, mint befejezése-
kor többszörös tetszés-nyilvánításban részesült. 

A Krisztus feltámadásának történeti 
bizonyítékai. 

(Folytatás.) 

A kételkedők gyakran felhozták ellenünk, hogy nin-
csenek rendelkezésünkre egykorbeli históriai bizonyítékok, 
Mondják, hogy a három első evangéliumról nem lehet 
bebizonyítani, hogy 70, vagy 80 évnél korábban írattak 
volna azon események után, melyeket előadnak, a negye-
dik pedig koholmány. Én pedig erre azt felelem, hogy, ha 
pusztán a bizonyítás kedvéért megengednők is, hogy ez 
az állítás megfelel a tényeknek, ami azonban egyáltalán 
nem áll, mégis vannak kezeink közt oly levelek, melyeket 
oly ember irt, ki nemcsak abban a korban élt, de maga 
is a legtevékenyebb részt vett az egyház alapítás mun-
kájában. Az ilyen egykorú leveleket pedig a modern 
historikusok minden más történeti okmánynál becsesebbek-
nek tekintik. Ilyenek például a nagy római szónoknak és 
államférfinak, Cicerónak levelei, melyek halála után gyűj-
tettek össze és adattak ki, körülbelül egy századdal előbb, 
mint Pál irta a saját leveleit. Még ma is megvannak ezek, 
s nem mondunk sokat, ha azt állítjuk, hogy a legfontosabb 
okmányokat képezik, melyek betekintést engednek Róma 



Kr. e 100. és 50. közt terjedő történetébe. Egymást érik 
bennök a vonaikozások amaz eseményekre, melyekben a 
nagy államférfi tevékeny részt vett; s képessé tesznek 
bennünket megítélni a kor eseményeinek titkos rugóit s 
a mozgató erőket, ugy, amint lehetetlen volna reánk nézve, 
ha mást nem ismernénk, csak a kor külső történetét. 
Az igaz, hogy csupán ezekből lehetetlen volna teljes his-
tóriát állítanunk össze. A folyó eseményekre történő uta-
lásaik a legnagyobb részben csak esetlegesek; de ha a 
történet főbb eseményeit más forrásokból már ismerjük, 
ezek nemcsak a legteljesebben megerősítik azokat, hanem 
arra is képesítenek bennünket, hogy helyes véleményt 
formáljunk azok valódi jelleméről, oly mértékben, amint 
lehetetlen volna, ha csak a külső történet vezetné Ítéletünket. 

Valóban. Ciceró levelei az ókorból reánk szállott 
legfontosabb históriai okmányokat képezik 

Hasonló értéke van minden egykorú levélgyüjtemény-
nek. A modern történetírók folytonosan kutatják az ilyen 
leveleket, mert ezek vetnek legtisztább fényt a mult törté-
netére Arra, hogy az igazságot a valótlanságtól meg-
különböztethessük, sokkal fontosabbak ezek, mint a for-
mális históriák, ha még oly emberek írták is, kik egykorban 
éltek az eseményekkel. Az ilyenek gyakran erős célzatos-
sággal vannak irva, mint pl. Lord Clarendon »A forradalom 
története* cimü műve. De a levelekben található esetleges 
utalások gyakran oly tényekről és motívumokról adnak 
felvilágosítást, melyeket különben gondosan elrejtettek a 
világ szemei elől. Ez az eset áll fenn különösen a barátok 
bizalmas közléseivel. 

Lehetetlen tehát túlbecsülnünk a modern Európa 
tudós kételkedő kritikusainak amaz engedményét, hogy 
négy oly kételyen felülálló okmány áll rendelkezésünkre, 
melyek felvezetnek bennünket a keresztyénség legelső 
napjaiig. A legkésőbbi dátum, melyre keletkezésüket tehet-
jük, 28 év a felfeszíttetés után. E levelek közvetlenül 
feltárják előttünk a kezdődő egyház egyik legtevékenyebb 
misszionáriusának és azoknak gondolatait, kikhez a leve-
lek irva vannak. A legélénkebb képet rajzolnak irójuk 
jelleméről, mindarról, amit tett, amit gondolt, amit hitt, 
s oly elevenséggel és hévvel, a mit aligha találhatunk fel 
más fennmaradt levelekben. Általuk oly közel juthatunk 
szerzőjükköz, mintha csak közvetlen előttünk állana. Le-
festik, a hogy élt, gondolkozott és tett; s kétségtelenné 
teszik, hogy ő a legteljesebb igazságot szólta mindig. Nem 
csekély fontosságú dolog tehát, hogy épen e levelek, me-
lyekről elismerik, hogy eredetiek, a legfontosabbak az 
apostolnak tulajdonított levelek között. 

Bizonyításaimat csupán e négy levélre fogom fel-
építeni. De fel kell hivnom a figyelmet arra is, hogy a 
kiváló kételkedő kritikusok közül többen még négy másik 
levél hitelességét is elismerik: de mivel jelen célomhoz 
a négy első teljesen elég, bizonyítékaimat nem fogom 
venni a vitás levelekből. 

Így kimutatván az egykorú levelek fontosságát, fel-
hívom az olvasó figyelmét ama tényre, hogy Pál e négy 
levele a felfeszíttetés után oly időközben Íratott, a mit a 
kritika legszigorúbb törvényei is olyként állítanak fel, mely 
alatt a históriai visszaemlékezések a legtökéletesebbek 
maradhatnak. Lehetetlen 80 vagy 90 évvel datálni őket 
az események után, a mint ezt szeretnék tenni a kétel-
kedők a három első evangéliummal, hogy időt nyerhesse-
nek, mely alatt lehető lett volna, hogy egy csomó fikció 
alakuljon ki a keresztyén egyházban, elhomályosítván az 
alapító életének valódi eseményeit. Mert nem csak huszon-
nyolc évvel írattak a felfeszíttetés után, egy oly férfiú 
által, kinek az egyház érdekében kifejtett missziói tevé-
kenysége e 28 évnek 20 évére kiterjedt, de a ki, a mi 

több, még oly korú volt, hogy történeti visszaemlékezései 
még legalább is 15 évvel előbbre biztosan visszanyúl-
hattak. Ámbár ő nem látta Jézust fel feszi ttetése előtt, de 
mindenesetre beszélt sok oly emberrel, a ki látta és taní-
tásait hallgatta. E levelekben tehát a legmagasabb tekin-
télyű egykori tudósítások állanak rendelkezésünkre, melyek 
teljesen megfelelnek ama szigorú követelményeknek, melye-
ket a boldogult Lewis az ős Róma történetének hitelre-
méltóságáról szóló nagy munkájában felállított, melyekben 
szigorúan analvzálta a történeti bizonyítékok értékét. Mivel 
tárgya pusztán világi történet, s mivel ő a történeti 
bizonyítékokkal szemben igen szigorúan szokott eljárni, 
bizalommal utasítom az olvasót, munkájához. 

Vegyünk egy példát a saját tapasztalatainkból, hogy 
megítélhessük a még csak 28 éves történeti visszaemlé-
kezések értékét. Ez az idő bárom évvel kevesebb, mint 
a mely elválaszt bennünket a jelen 1863-ik évben a 3-ik 
Napoleon francia császár által rendezett »coup d'etaU-től. 
S amaz eseményekre való visszaemlékezéseink oly élénkek, 
hogy teljesen lehetetlen volna zsákmányaivá lennünk egy 
csomó legendárius történetnek. Ilyen történetek csak hosszú 
idő múlva fejlődhetnek ki, a midőn már az eseményekre 
való visszaemlékezés elvesztette frisseségét és az a gene-
ráció, mely tanuja volt azoknak, már kihalt. S vegyük 
figyelembe, hogy a midőn Pál leveleit irta, rövidebb idő 
telt el a felfeszíttetés után, mint a mennyi a szóban forgó 
esemény óta. Ila még hozzáadunk három évet, akkor 
befoglaltuk Jézus egész működését 

A legkésőbbi dátum, a melyre Pál apostol megté-
rését tehetjük. Kr. u. 40, vagyis 20 év múlva a felfeszít-
tetés után. De ez nagyon is későre van téve s több 
egybefüggő körülmény valószínűvé teszi, hogy 5—6 évvel 
előbb már megtörtént. Pálnak tehát bőven lehetett al-
kalma, hogy meggyőződést szerezzen a keresztyénség azon 
korbeli hitéről; és nemcsak hogy a legnagyobb bizonyos-
ságban lehetett hitük felől, melyen az egyház megújult 
élete alapult, de mindenesetre azt is tudta, hogy a pri-
mitív követők egy csomó emberfeletti dolgot tulajdonítot-
tak az Urnák. És ez még nem minden. Nem sokkal meg-
térése előtt Pál ugy volt ismeretes, mint az egyház 
szenvedélyes üldözője. Ezt saját nyilatkozotaiból tudjuk. 
S üldözője levén az egyháznak, a józan ész mindenesetre 
arra ösztönözhette, hogy apróra kikutassa az uj társaság 
tanait; és mindenek felett, a legnagyobb gonddal vizsgálja 
meg az alapot, melyen az felépült, t. i. alapitójának állító-
lagos feltámadását. Neki ennélfogva teljesen ismernie kel-
lett az egyháznak erre vonatkozó hitét; s mint heves 
ellenfélnek főtörekvése lehetett, hogy kimutassa, ha valami 
csalás lett volna a dologban. 

Így kimutatva Pál leveleinek, mint históriai okmá-
nyoknak fontosságát, felmutatom a főtényeket, melyek 
világosan hebizonvíthatók áltáluk s a bizonyítékokat, me-

1Iveket a feltámadás igazságára nézve nyújtanak. 

1. Bizonyossá teszik, hogy Pál nemcsak tényként 
f hitte a Jézus Krisztus feltámadását, de egyszersmind azon 

alapnak is tekintette, melyen a keresztyén közösség meg-
ujult élete nyugodott. Bárminő kifogásokat lehet is felhozni 
azon állításai ellen, melyekben a saját csudás erőire hivat-

i kőzik, a feltámadás csudájára való utalásai a legkétségbe 
vonbatatlanabb természetűek. Sokkal számosabbak ez 
utalások, semhogy mindnyáját idézhetnénk; ennélfogva 
csak egyet említünk fel. A Kor. I. levél 15-ik fejezetében 
határozottan kifejezi, hogy ha a Jézus Krisztus feltáma-
dása nem tény, akkor a keresztyénség nem egyéb csaló-
dásnál. 

2. E tényre való utalásainak természete azt bizonyítja, 
hogy nemcsak ő maga hitte annak valóságát, hanem a 



legcsekélyebb kétsége sem volt a felől sem. hogy a kikhez 
irt, azok is oly szilárdan hitték azt, mint ő maga. Hivat-
kozik erre a leghatározottabb formában; de hivatkozik a 
legesetlegesebb módon is, mint ugy a saját, mint olvasói 
közös hitének alapjára. Világosan arra számít, hogy az 
olvasók erre vonatkozó állításait a legkisebb habozás nélkül 
elfogadják. Pedig semmi sem értékesebb valamely eseményre 
nézve, mint az ilyen esetleges utalások. Mert ezek azt 
bizonyítják, hogy mind., az iró. mind az olvasók teljesen 
ismerik azt, és egyforma hitben vannak felőle. Tapasztal-
hatjuk ezt a saját magunk által irt közönséges levelekben 
is. Midőn meg vagyunk győződve, hogy az, a kivel leve-
lezünk, teljesen ismerős valamely eseménynyel, egyszerűen 
csak utalunk reá, a nélkül, hogy részletesen leírnánk: és 
bizonyosra vesszük, hogy a kérdéses tényre vonatkozó 
nézetünk elfogadtatásra talál. Ilyen módon utal Pál is a 
Jézus Krisztus feltámadására e levelekben mindenütt, kivéve 
a Kor. I. 15-ik és a Galata lev. 1-ső és 2-ik részét, a 
hol az utalás szándékosan egyenesen históriai és ellen-
tétező. 

3. De menjünk tovább. Vannak az utalások mellett 
bizonyos körülmények, melyek erősebbé teszik a bizony-
ságot minden más történetnél. A pártoskodás szelleme 
dühöngött e két egyházban. A korinthusi gyülekezetben 
több párt. volt, melyek többé-kevésbé ellenfelei voltak 
Pálnak. Hármat említ fel közülök, névszerint az Apollós 
pártot; azután egy másikát, mely Péter követőjének vallotta 
magát; és végül egy harmadikat, mely különösebb érte-
lemben Krisztus nevét viselte. Ezek mellett említ egy 
negyediket is, mely különösen őt pártolta. A pártok közül 
egyik annyira ment, hogy megtagadta Pál apostoli méltó-
ságát, azon az alapon, hogy ő nem tartozott Jézus eredeti 
követői közé. A második levél tekintélyes része e párttal 
foglalkozik, védelmezvén saját álláspontját azzal szemben. 

Ilyenek levén a körülmények e gyülekezetben, világos, 
hogy ha e párt a feltámadásra vonatkozólag eltérő nézeteket 
vallott volna, védekezését könnyen halomra lehetett volna 
dönteni. Ö ezt a kérdést veti fel: »Nem láttam-e én a mi 
Urunk Jézus Krisztust?« E szavakat nem annak bizonyítékául 
idézem, mintha Pál valóban látta volna Őt; hanem mint bizo-
nyítékot arra nézve, hogy ha ellenfelei erősen meg nem let-
tek volna győződve a feltámadás valóságáról, olyan döntő 
ok lett volna ez arra, hogy az ő apostoli tekintélye, mit 
ő arra alapított, hogy látta feltámadott sőt, teljesen hiába 
való, mert ő fel sem támadott. Ez az utalás egyszersmind 
azt is bizonyítja, hogy a Péter és a Krisztus pártja, a 
melyek közül az utóbbi kétségtelenül azt igényelte magá-
nak, hogy ő képviseli a keresztyénség legelső alakját, kel-
lett hogy erősen meg legyen győződve arról, hogy az 
apostolok látták feltámadott mesterüket. Világos tehát, 
hogy a mi a feltámadás tényét illeti, ennek igazságára 
nézve Pál és az Ő leghevesebb egyházi ellenfelei is egyet 
értettek. 

4. A galata levél által nyújtott bizonyíték pedig még 
inkább döntő. Itt volt egy hatalmas párt, a mely nemcsak 
hogy megtagadta Pál apostolságát, de a mely tanításaiban 
annyira eltért ő tőle, hogy tanait »más evangelium« névvel 
jelzi. E párt oly eredményeket ért el, hogy az ő követői 
közül is sokakat magához hódított. Lehetetlen e levelet 
olvasva észre nem venni, hogy ez egyházban folyó dol-
gok a legmélyebben érintették őt. Telve van e levél a leg 
mélyebb s legforróbb érzelmekkel. S mégis az egész levél 
azon erős meggyőződéssel van irva, hogy ámbár nagyok 
voltak a különbségek ellenei s ő közötte, arra nézve nem 
volt semmi véleményeltérés köztük, hogy a K. feltámadá-
sában való hit volt alapköve közös keresztyénségüknek. 
Halljuk csak szavait levele kezdetén: »Pál apostol (nem 

emberektől, sem ember által, hanem a Jézus Krisztus 
által és az atya Isten által, ki feltámasztotta őt a halál-
ból), és mind az atyafiak, kik velem vannak, a galáciai 
gyülekezeteknek. Csodálkozom, hogy ti oly hamar elha-
joltatok attól, a ki titeket elhívott a Krisztus kegyelmére, 
más evangéliumhoz; holott nincs más evangelium; van-
nak némelyek, kik megháborítanak titeket és el akarják 
fordítani a Krisztus evangéliumát. De akár én, akár meny-, 
nyei angyal hirdetne nektek más evangéliumot, mint /á 
mit hirdettem néktek: legyen átkozott.« 

Ha Pálnak és ellenfeleinek a feltámadásra vonat-
kozó hite nem lett volna teljesen azonos, mint ép elméjű 
ember soha sem bocsáthatott volna ki ajkán olyan kihí-
vást. mint a mely e szavakban, s hasonló erős kifejezések-
alakjában az egész levélben foglaltatik. 

5. De a bizonyíték, mit e levél nyújt, többet is 
tüntet fel, mint csupán az akkorbeli Galata gyülekezetek 
hitét. Magában foglalja még más két egyháznak bizonyság-
tételét is. t, i. az antiochiai és. jeruzsálemi gyülekezetét; 
melyek közül az első a pogány, a második a zsidó keresz-
tyénség központja vala: és ez a legrövidebb időközig 
vezet vissza bennünket a felfeszíttetés után. Pál ellenfelei 
zsidóskodó keresztyének voltak, kik Péter és Jakab követői-
nek vallották magukat. Pál a második fejezetben bebizo-
nyítja. hogy az ő tanítása teljes harmóniában állott a 
zsidó egyház e két nagy vezérével. Mivel tehát az ő be-
vallott követőik megegyeztek ő vele ama hitben, hogy a 
feltámadás való tény volt, következik, hogy ennek a két 
nagy apostolnak is teljesen bizonyosnak kellett lenni 
a felől, hogy ők látták a feltámadott urat ; és hogy az 
egész zsidó egyháznak meg kellett egyeznie e hitben 
ő velők. Ugyanezen fejezet bizonyossá teszi, hogy ezt 
hitte az egész antiochiai gyülekezet is azon időben, midőn 
Péter és Pál együtt meglátogatták s magában foglalja 
Péternek a feltámadás igazságára vonatkozó határozott 
bizonyságtételét is. Ez azt bizonyítja, hogy ez a hit nem 
hosszú időn keresztül fejlődött ki. hanem együtt támadt 
a keresztyén egyház megujult életével, mindjárt a fel-
feszíttetés után. 
(Folyt, köv.) Hamar István. 

T Á R C Z A. 

Magyar gályarab imája. 
Szerzője : Masnicius Tóbiás a XVII. századból. 

Drága Jézus, szent Megváltóm! 
Kereszt tüzét a ki állom : 

Reményem e világon! 

Bűn mardossa bár lelkemet, 
Világ bűnét te elveszed : 

Vigasztal ez üzenet. 

Tied vagyok, óh Irgalom! 
És te enyém : csak ezt vallom 

Most és ha fed sírhalom. 

Oh ne büntess haragodban, 
Bárha arra nagy okod van! 

Szánj meg nagy nyomoromban. 



Ki az. a ki megállhatna 
Ott. hol zúg bősz tenger habja — 

Ha te nem segítsz rajta! 

Sokszor megmutattad nekem, 
Míg könytől ázott két szemem, 

Hogy békességed velem! 

Add hát, hogy most se vétkezzünk, 
Csüggedés ne érje lelkünk, — 

Bár ostorod felettünk! 

Halld meg könyörgő szívünket! 
A gonosztól szabadíts meg! 

Tárd fel ajtaját égnek! 

Az eredeti után közli: i f j . Jeszenszky Károly. 

Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 
(Folytatás.) 

József császár rendeletei még jobban elkeserítik 
a protestánsokat. 

A császár utóbbi rendeletei a remélt megnyugtatás 
helyett még inkább elkeserítették református őseinket. Ők 
a türelmi rendelet kiadatása után azt reménylik vala, 
hogy a Mária Terézia utolsó éveiben iskoláikat fenyegető 
veszedelemtől megszabadulnak. Mily nagy volt azonban 
meglepetésük, midőn .József nem sokkal ezután mind 
határozottabb lépéseket tett iskoláiknak állami kormányzás 
alá vonására, az ősi kálvinista szabadság megcsonkítására. 

A türelmi rendelet megjelenése után felhangzott öröm-
hangokat csakhamar keserves panaszok váltják fel. És 
ámbár József több izben s legutóbb 1785. évi rendeleté-
ben biztosította a protestánsokat, hogy régi iskoláik ép-
ségben megmaradnak; sőt ugyanezen évi január 3-iki 
rendeletével felhatalmazta a protestánsokat uj iskolák 
állítására s ugyanezen rendelettel engedélyt adott az 
1752-ben bezárt pápai főiskolának feltámasztására: sem 
az ígéretek, sem eme tények nem voltak elégségesek a 
reformátusok keserűségének, aggodalmainak eloszlatására. 
Mert hiszen a császár rendeleteinek végeredménye mégis 
csak a nagy Laldozatok árán fentartott iskolai önállóság 
megdöntése s az eddigi kizárólag kálvinista színezetű 
nevelésnek megszüntetése leendett; már pedig ez volt 
egyik legerősebb fentartójuk az üldözések viharai között. 

Aggodalmuk, bizalmatlanságuk a kormány iránt nagy 
részben ugyan a múltban gyökerezett, de fentartására s 
növelésére József császárnak némely másnemű intézkedései 
is sokat tettek. Ilyen volt pl. azon intézkedése, melylyel 
a protestáns ifjakat a külföldi akadémiákra való kimenetel-
től eltiltotta; még inkább pedig azon, 1784. február 23-án 
kelt rendelete, melylyel a debreczeni és sárospataki tógá-
tusoknak legációba járását beszüntette azon okból, mivel 
a papolás ürügye alatt tiltott gyűjtéseket eszközölnek. 

A szupplikacióknak már korábban, a legációknak 
az utóbbi évben történt betiltása súlyos csapás volt a refor-
mátus kollégiumoknak azon nagyszámú szegény növen-
dékeire, kik egyedül a pártfogók kegyes adományából 
tartották fenn magukat a kollégium falai között. Nem is 
mulasztották el a négy református egyházkerület szuperin-
tendensei és gondnokai egy jól megokolt folyamodásban 

kérni a rendelet megváltoztatását, mit a császár a követ-
kező évben teljesített is ugyan, de hogy az ilyes beavat-
kozások és rendelkezések mily rosz hatást szültek s milyen 
véleményt támasztottak a kormány szándékairól a protes-
tánsok közt: arról elég meggyőzően tanúskodik ama föntebb 
említett folyamodás* is, melyben a kérelmező gondnokok 
igy panaszkodnak egy helyen: »Megtanultuk mi azt az 
elmúlt hosszú idő szomorú tapasztalásából, hogy valahány-
szor a vallás ügyében kiadott királyi parancsoknak ma-
gyarázásáról volt szó, csaknem mindannyiszor azok, melyek 
törvény értelmében nekünk kedvezők valának, a tanácsban 
ülő férfiak részéről megszorítva, ellenünk fordíttattak és 
épen ellenkező értelemben alkalmaztattak. Ez esetben 
annál inkább félelemmel aggódunk, mivel nyilván látjuk, 
hogy azok, kik Felségednél vagy pedig a Helytartótanács-
nál gyüjtésszedéssel vádolnak, nem oda működnek, hogy 
minket a kegyes alamizsna szine alatti gyűjtéstől mind 
jelen, mind pedig a jövőben eltiltsanak, hanem inkább 
arra, hogy iskoláinkat, melyeknek kevés vagy úgyszólván 
semmi alapítványuk nincs, és igy. melyek ily jótétemény 
nélkül fenn nem állhatnak, egy ütéssel végképen meg-
semmisítsék. De nem is egyedül való fogás az, mely alatt 
ügyünknek vagy is inkább iskoláinknak ellenei, ürügyül 
véve az adományt — melyből annyira amennyire iskoláin-
kat fentarthatjuk — mely nélkül tanítókat nem volnánk 
képesek fizetni; hanem egyesen arra való törekvés, hogy 
iskoláinktól megfosztassunk®. 

A reformátusok közt ez időtájt uralkodó hangulat 
és vélemény jellemzésére igen találó egy kis költemény, 
melyben a derék Keresztesi József'** aggodalmainak ilye-
ténképen ad kifejezést: 

Az idők imé mely roszak : 
A midőn jókat várunk; 
Az aspectusok gonoszak. 
A melyek alatt járunk; 
Ha derül egy kis öröm : 
Isten tudja mire jutunk. 
Mig pályánk végére jutunk. 

Zavarják az oskolákat 
Idegen tanítókkal, 
A nevekedő plántákat. 
Hogy önként adott jókkal 
Szegények ne éljenek, — 
Eltiltják; az ilyenek 
Világosan azt mutatják, 
Hogy napunk ködbe juttatják. 

Ha igy ballag szabagságunk, 
Csak a csupa nevével. 
Végre e lészen romlásunk, 
Megkötvén kötelével. 
IJgy hogy maradékaink 
Azt kérdhetik fiaink: 
Hová leve szent vallásunk ? 
Hogy lett ily szép szint romlásunk. 

Imé egyházunk legjobbjaiban is ily nagy aggodalom 
és bizalmatlanság uralkodott a császár iskolaügyi törek-
vései iránt már az 1784-ik évben. Csodálkozhatunk-e 
már, ha most, midőn József újabb rendeletei a rettegett 
normának és királyi direktoroknak befogadására kénysze-
rítették iskoláikat: a felállítani rendelt vegyes iskolákat 
is ugy tekintették, mint térítésre szánt alkalmas eszközö-
ket s oly »hálókat, melyek a különböző vallásoknak uni-
áltatása szine alatt, vagy elébb vagy utóbb szent vallá-
sunknak eltemetésére céloznak.« *** 

Nem is mulasztották el egyházunk főgondnokai, hogy 
ebbeli aggodalmuknak az uralkodó előtt kifejezést adjanak 

* Közölte Csuthy Zs. »Magyar prot. egyház történetének* 
273-286. lapjain. 

** »Naplója* 80. 81. lapjain. 
*** Keresztesi J, »Naplója« 169. 1. 



s a vegyes iskolák megszüntetését kérjék. Az 1787-ik 
esztendőben kétszer is (jan. 16. és okt. 31.) folyamodnak 
a vegyes iskolák, a norma és direktorok hatósága ellen 
az uralkodóhoz. E folyamodványok egyikében* igy érvel-
nek a vegyes iskolák ellen: »Amilyen elvek oltatnak a 
gyenge gyermekek lelkébe s amilyen irányzat adatik 
elméjüknek: olyan lesz azoknak valláskörüli gondolkozás-
módjuk is. Ennélfogva minden keresztyén egyháznak joga 
van nemcsak a vallástudományt tanítani a kebelbeli 
gyermekeknek, hanem e felett még azok értelmét akként 
vezetni és művelni, elméjüknek azon irányzatot adni, 
akaratjukat ugy kormányozni s a mi a valódi boldog-
ságra legtöbbet tesz: azoknak erkölcsi jellemét ugy for-
málni, a mint vallásával leginkább megegyezőnek, szük-
ségesnek és hasznosnak itéli. Következésképen szükség, 
hogy az egyház nemcsak a vallástani oktatást, hanem 
az egész iskolai tanítást és nevelést sajátjának tartsa; 
vegyesnek, közösnek vagy megosztottnak pedig semmi-
képen nem, hanem egészen elkülönzöttnek, sajátlagosnak.« 

E folyamodásnak eredménye az 1787. év nov. 14-én 
kelt kancelláriai válasz lett, mely megnyugtatja a protes-
tánsokat, hogy a vegyes iskolákat egyáltalában nem kény-
szerítő eszközökkel, hanem csupán az illetőknek azok 
hasznos volta felöli meggyőződése folytán akarja létre-
hozni a kormány és pedig legnagyobb részben oly helye-
ken, hol a protestánsoknak iskoláik nincsenek. Igy aztán 
a felekezetek kölcsönös megegyezése folytán több helyen 
— leginkább a dunai kerületek szegényebb községeiben — 
jöttek is létre vegyes iskolák. Sőt tudomásunk van ilyen-
nek lételéről a virágzó, gimnáziummal is biró miskolczi 
egyházban, illetőleg városban is, hol Kazinczy F. közve-
títésével létesült az állami alapból és mégis a felekezetek 
jogainak fentartásával.** 

A vegyes iskolák kérdésében tehát engedett az ural-
kodó a reformátusok kérésének. De annál erélyesebben 
követelte a normának s az iskolai direktorok főhatóságá-
nak elismerését, melynek teljesítésétől pedig református 
őseink még mindig vonakodtak. A superintendensek meg-
tagadták a királyi igazgatóktól a közvetlen tndósításokat 
az iskolák állapotáról. Ez történt főként Tiszántúl, hol 
az egyházkerületi gyűlés helybenhagyta a superintendens 
eljárását s a direktor által kért tudósítást egyenesen a 
Felséghez terjesztette fel. 

Az 1788-ik év folyamán több izben szigorúan el-
rendeli a Helytartótanács, hogy a kormány tanrendszere, 
a norma, mind a debreczeni, mind a többi ref. iskolákba 
haladék nélkül bevitessék; ezen iskolák is a királyi iskolai' 
felügyelőknek vettessenek alá; az iskolai tudósítások pedig 
közvetlenül a kir. felügyelőkhöz küldessenek. Midőn pedig 
mind e rendeletek foganat nélkül maradtak, 1788 julius 
3-ikáról egyenesen megyei küldöttséget rendel a Helytartó-
tanács Debreczenbe a norma bevitelének eszközlésére. Ez 
a küldöttség — irja Révész *** — meg is jelent, de nem 
mehetett semmire sem; mert sem a superintendens Paksi 
Szathmári István, sem a református városi szenátorok 
semmit sem engedtek. 

Ebben a szorongatott helyzetben jónak látta a négy 
relormátus egyházkerület még egyszer az uralkodóhoz 
való folyamodásban keresni segítséget iskolai autonómiájá-
nak megmentésére. A folyamodványt Domokos Lajos irta 
s miután mind a négy egyházkerület elfogadta, 1788. 

* Közölte Révész J. »Figyelmezö«-jének 1870. évfolyam. 
191-198 . lapjain. 

** Erdélyi J. közlése a »Sárospat. Füzetek* 1864. évfolyam 
270. lapján. 

*** Révész: »Adalékok* 32. 1. 

augusztus 16-án felküldötték Bécsbe. E folyamodványnak * 
minduntalan visszatérő alapgondolata az, hogy iskoláikról 
s a tanítást illető minden szabadságról nem mondhatnak 
le, mert e nélkül a vallás és lelkiismeret szabadsága még 
csak nem is gondolható. »Mivel — mondja a folyamod-
vány — semmi oly intézet és semmi oly nagy ok nem 
lehet vagy nem is gondolható, a melynek kedvéért a 
vallás törvényes szabadságát eltörölni vagy csak meg-
sérteni vagy kevesbíteni is lehetne: az sem volt lehet-
séges, hogy a helvét hitvallásuak a maguk iskoláit ama 
direkció alá bocsássák; hanem szükségesképen ragasz-
kodniok kellett iskoláiknak valamint birtokához és elkülö-
nítéséhez, ugy saját direkciójához is, mint igazságos és 
törvényeshez, melyet a reformáció kezdetétől fogva Magyar-
országon mindeddig gyakoroltak; mert attól eltávozni nem 
egyéb lenne, mint vallásuk szabadságát felforgatni és 
vallásukat Magyarországon előbb vagy utóbb eltörölni«. 
Annyit azonban megígérnek, hogy ha iskoláik háborítatlan 
birtokában meghagyatnak, ugy rendezik be azokat, hogy 
»nemzeti és más iskoláikban, amennyire a körülmények 
engedik, ugyanazon tudományok és nyelvek adassanak 
elő; a rend és tanítás módja is ama kiszabott rend-
hez és tanítási módhoz, nem ugyan mindenben, hanem 
a meddig azt a tudományok és a vallás kára nélkül 
megeshetőnek ítélik, általuk minél szorosabban alkalmaz-
tassék«. 

Minthogy azonban a most ismertetett folyamodványt 
a bécsi ágens, Nagy Sámuel csak szeptember 22-én nyúj-
totta be, a felküldés és benyújtás közt eső időben egy 
napon Debreezenben királyi küldöttség jelent meg a kor-
mány rendeletéből, azon céllal, hogy az uj rendszert Deb-
reczen iskoláiban életbeléptesse. E küldöttség a városi-
egyházi tanács minden megkérdezése nélkül utasította a 
szuperintendenst, hogy jelöljön ki oly tanítókat, kik Váradon 
az uj tanrendszerrel megismerkedjenek s e mellett nevezzen 
ki a debreczeni református iskolák számára helyi iskolai 
felügyelőket, kik a királyi inspektornak lesznek alarendelve. 
Rendeletének teljesítését a szuperintendens megtagadta, 
azzal indokolván eljárását, hogy neki erre az egyház 
helybenhagyása nélkül hatalma nincs. A szuperintendens 
eljárását a csakhamar ezután megnyílt egyházkerületi 
gyűlés helyeselte s egy szeptember 11-iki végzésében újból 
kijelentette, hogy a kormány által behozatni szándékolt 
egyforma tanrendszert és iskolai igazgatást semmi szin 
alatt el nem fogadja. 

De bár az ellenállás hangja a régi, maguk sem 
remélték már református őseink, hogy iskoláikat megtart-
hassák. Hogy mily szorult helyzetbe jutott már egyházunk 
az 1788-ik évben, jellemzi a tiszántúli egyházkerületnek 
junius 25-én kelt határozata, mely elrendeli, hogy miként 
rendesen is szoktak imádkozni a gyülekezetekben az isko-
lákért: ugy most különösen azoknak megmaradásáért 
minden eklézsiában imádkozni kell. Megállapíttatott egy 
rövid imaíormula is, mely következőleg hangzik: k ö n y ö r -
günk isteni szent Felségednek, az anyaszentegyháznak 
veteményes kertjéért, ami alsóbb és felsőbb iskoláinkért 
és azoknak békességben való megmaradásáért. Őrizzed 
Uram azokat kegyelmesen minden reájuk jöhető szomorú 
változásoktól és cselekedjed, hogy lelkiismeretünknek teljes 
szabadságában meghagyattatván, azokban mind a tanítók 
munkálkodhassanak, mind a tanulók nevekedhessenek 
amaz igaz és tiszta tudományban, mely vagyon a kegyes-
ség szerint«. 

E könyörgés-formulát Hunyadi Sámuel, érmelléki 

* Közölte Révész az »Adalékok< Toldalékában egész terje-
delemben. 



esperes körlevélben következő sorok kíséretében közölte 
egyházmegyéje papjaival: »01yan szomorn időkre jutot-
tunk most egyszer, melyben az anyaszentegyháznak szo-
kott fegyveréhez, a síráshoz és könyörgéshez szükséges 
nyulnunk. Veszedelemben forognak kollégiumaink, vesze-
delemben kisebb és nagyobb iskoláink. Ugytetszik, mintha 
szemünk láttára akarnának vagy előbb vagy későbben 
öleinkből kiragadtatni saját kedves gyermekeink. Ha régen 
a néma fiú is megszólalt veszedelemben forgott édes atyja 
életéért: >hát mi némák lennénk-e kedves gyermekeink-
ért. Azért ime ezen könyörgést stb.« 

E körlevél azonban a benne foglalt könyörgéssel 
együtt gróf Haller József főispán kezébe került, ki azt 
— mint Keresztesi J. irja * — »nagyra vitte, rebeliőnak 
magyarázta, a superintendentiára irt, okát és auctorát 
kérte.« Végre a kancellária roszalását fejezte ki a kö-
nyörgés felelt s Haller főispán^közvetítésével mind a super-
intendentiái, mind Hunyadi esperest megrótta. 

Néhány nap múlva ez eset után válaszolt a kan-
cellária a reformátusoknak a mult év szeptemberében 
benyújtott folyamodására. Válaszának leglényegesebb része 
az, melyben felhívja a református egyházkerületeket, hogy 
készítsenek és adjanak be saját maguk tervet, melyben 
részletesen kimutassák, hogy miként és mennyiben alkal-
mazkodnak a kormány tanrendszeréhez. E felhíváshoz a 
Helytartótanács is hozzájárult, midőn 1789. február 18-ról 
közölte a kancellária válaszát a református egyházkerüle-
tekkel. 

Örömmel fogadta református egyházunk a már nem 
remélt kedvező választ. A tiszántúli egyházkerület még 
azon év április havában ez ügyben gyűlést tartott, melyen 
a tiszáninneni egyházkerület részéről Patay István fogond-
nok és Szombatid János sárospataki tanár is részt vettek. 
Küldetett ki egy bizottság is a tanterv elkészítésére, de e 
bizottság működése egy év múlva félbeszakadt, miután 
József császár az 1790. év elején minden alkotmány-
ellenes rendeletét visszavonta s néhány nap múlva maga 
is meghalt. 
(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

BELFÖLD. 

A vallás szabad gyakorlatáról. 
— Részlet Eötvös Károly képviselőházi beszédéből. — 

Felemlíttetett t. ház, a vita folyamán a vallásszabad-
ság kérdése is. Felemlíttetett nem egy oldalról, nem egy 
szónok által, nem egy alakban és felemlíttetett nagyon 
sokszor az én boldogalt barátom Irányi Dániel által is, 
a ki a vallásszabadságnak híve volt. De ugy vettem észre, 
meg kell jegyeznem — bocsánatot kérek, ha talán szerény-
telenségnek látszanék — hogy ebben a kérdésben a leg-
kuszáltabbak a nézetek, amennyiben több szónok erre 
nézve nézetet nyilvánított. 

Először boldogult Irányi Dániel barátom a vallás-
szabadság alatt nem valami olyan szabad egyház szabad 
államban-féle rendszert hirdetett; talán hive volt, de 
ama előterjesztésekben, melyekre nézve gyakran volt vele 

* »Naplója« 173. lapján. 

alkalmam magán uton eszmét cserélni, mindenkor azt 
értette, amit az 1790-iki törvényhozás hangsúlyozott foly-
ton. t. i. a vallás szabad gyakorlatának kérdését, még pedig 
két alakban: először, hogy az egyén szabadon gyakorol-
hassa a maga vallását, habár a bevett vallásfelekezetektől 
eltérő is; s másodszor, ha vannak hitsorsosai, azokkal 
társulhasson. De nem ugy értette, mint Ugrón Gábor 
t. képviselő társam, a ki az egyház és államnak egymás-
tól való elkülönítését, mindkettőnek egymástól való függet-
lenségét és bizonyos tekintetben a szabad egyház szabad 
államban elvének megvalósítását sürgette itt beszédében. 
Irányi Dániel boldogult barátom javaslata idáig, legalább 
amennyiben én ezt igen sokszori eszmecseréken vele meg-
beszéltem, nem terjeszkedett ki, csak odáig, a meddig 
jelezni szerencsém volt. (HocTc János közbeszól: Odáig 
kell menni!) 

Ha Hock János t. barátom közbeszól, hogy addig 
kell menni, akkor engedje meg a t. ház, hogy ehhez a 
kérdéshez egy pillanatra hozzászóljak. 

T. ház! Mindenki előtt tudva van, amit épen jelez-
tem, hogy az egyik felfogás, a mely messzemenő és radi-
kális; szabad egyház a szabad államban ; elkülönítve egyik 
a másiktól, az álllam az egyháztól. 

A másik felfogás, melyet az 1790. évi 26. törvény 
e szavakkal jelez: >Religionis exercitium libertas«. 

Ha mi arról beszélünk, hogy függetlenné tegyük az 
államban az államot az egyháztól: nekünk a mi hazai 
viszonyainkat kell első sorban figyelem tárgyává tennünk, 
meg kell figyelnünk, hogy hazai viszonyaink szerint mit 
lehet célszerűen, magyarságunk, függetlenségünk, államisá-
gunk és szabadságunk veszélyeztetése nélkül e téren tenni. 

Először is azon nézetét, hogy addig ez egyházpoli-
tikai kérdések föltött vitát ne kezdjünk, mig az államot 
az egyháztól el nem válásztottuk, nem értem. E nézet 
előttem annyit jelent, mintha azt mondanám: nem megyek 
fel a második emeletre, mig a harmadik emeletre föl nem 
mentem. Hiszen az állam és egyház elválasztásának szük-
séges műveletét épen e kérdések előzik meg, mert abba 
az irányba visznek bennünket, hogy a mennyire lehet és 
a mennyire célszerű és megengedhető, az elválasztást meg-
csináljuk. De már a végletekig elmenni, odáig menni, a 
meddig az amerikai rendszer ment, vagy odáig, a meddig 
ezen elv iskolabeli lovagjai fejleszteni akarják — mi nálunk 
még nem találkoztak ilyenek a gyakorlatban, hanem elmé-
letben igen — hogy mi tökéletesen különítsük el az államot 
az egyháztól: már idáig menni nem tudnánk, sőt a magyar 
nemzet legnagyobb, legveszedelmesebb ellenségének tar-
tanám, a ki ezt komolyan még csak szóba is hozná. 

Nézzünk csak szeme közé e kárdésnek. Mi volna 
az első teendő? Az 1723. II. t. cikkből kitörölni azt 
hogy Magyarország uralkodója csak római katholikus lehet 
De van-e olyan őrült ember Magyarországon, a kinek 
ilyen eszébe jutna? 

A másik teendő az volna, hogy az állam törülje el 
a királynak legfőbb patronátusi és legfőbb felügyeleti 
jogát az összes egyházakkal szemben. A szerbeket hagy-
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juk a maguk akaratára s ép igy a románokat, a protes-
tánsokat, a szászokat, panszlávokat, kálvinistákat és katho-
likusokat. 

A mennyiben pedig mégis a törvény és uralmának 
fenn kell állni, utasítsunk minden excesszust utólagos 
eljárás formájában a bíróságokhoz. Ez gyökeres megoldás 
volna, teljes elkülönítése az államnak az egyháztól. 

De a ki Magyarországon ilyeneket akarna, nem volna 
barátja e fajnak, ez államnak. Miért ? azért, mert ily 
furcsán tagolt, nemzetiség- és vallásfelekezetek szerint ily 
furcsa sakktáblát képező ország, mint a mienk, nincs 
több a világon. 

És ha csak ez volna a baj! De nemzeti társadal-
munk oly nemzetiségekből, oly egyházakból is áll. melyek-
nek főcentruma nyiltan, vagy nem nyiltan az ország 
határain kivül van. Ha mi szerbnek, románnak, németnek, 
tótnak, rusnyáknak, horvátnak teljes szabadságot adunk, 
hogy egyházi önkormányzatba szervezkedve, szabadon foly-
tathassák üzelmeiket és nem akarjuk megkötni kezöket 
az álllam semmiféle intézkedésével: az alatt az ország 
határain kivül álló és óriás birodalmat képező veszélyes 
centrumok szabadon dolgoznának nálunk államiságunk és 
függetlenségünk megrontására. 

Nohát, ha most is dolgoznak, ebből csak nem követ-
kezik, hogy még könnyítsük e dolgozásukat! Azt mondta 
Ugrón Gábor t. képviselőtársam: »mondja valaki, hogy 
az állam és az egyház közti viszony rendezésére nincs 
szükség, a mikor minden román szobájában ott függ az 
orosz cár arcképe!« Nohát, ha ez igy van, én nem tudom, 
de feltétlenül elhiszem ebből nem az következik, hogy 
mi engedjük őket szabadon, hogy ereszszük ki őket az 
állam testéből, hanem épen ellenkezőleg az állam minden 
hatalmát és pláne oly hatalmát, melyet a lögitimitás szen-
tesít, melyet a történelmi jog szentesít, mely nem inprovi-
zált, hanem századok óta fennáll, mert Őseink bölcsesége 
nagyon jól tudta, miért kell fennállania, az állam hatalmát 
alkalmazzuk arra, hogy minden oláh szobájában ne az 
orosz cár arcképe legyen, hanem legyen ott (Egy hang a 
szélsőbaloldalon: Kossuth Lajosé) Kossuth Lajosé, vagy 
legyen ott ő felségeé, a mi királyunké. 

(Hoclc János közbeszól: Mindkettő elfér egymás 
mellett!) Én nem látok a mi országunk és a mi társa-
dalmunk helyzetében más, okosan feltalálható módot, mint 
a recepcionális rendszer mai módjának érintetlenül hagyá-
sát. Ez nem azt teszi, hogy a haladó kor szükségeihez 
képest az állam és az egyház közti viszony egyes kérdé-
sek incidenséből ne rendeztessék, sőt teszi azt az én 
nézetem szerint, hogy minden kérdést, hol az államnak 
hatalma, a magyarság, a függetlenség nagyobb biztosíté-
kot nyerhet, az egyházak kezéből vegyünk ki. Teszi azt, 
hogy magát a recepcionális rendszert ugy, ahogy ma 
van, sőt, a katholikus vallásnak rendszerét, alkotmányát 
is ugy, a hogy ma áll, lényegesen és radikálisan meg-
másítbatónak, felforgatandónak semmi jelszó mellett, semmi 
intézmény kedvéért nem tartom. 

Protestáns országos árvaházunk köréből. 
Az igazgató-választmány jelentése a közgyűléshez. 

Egy év leforgása után ismét a tisztelt Közgyűlés 
szine elé lépünk, hogy számot adjunk sáfárkodásunkról, 
feltüntessük törekvéseinket, bemutassuk az eredményeket 
és szemlélhetővé tegyük, hogy a rendelkezésünkre állott 
anyagi eszközökkel miképen és mennyiben sikerült meg-
valósítanunk egyletünknek az alapszabályokban kitűzött 
célját. 

Mindenek előtt sajnálattal kell felemlítenünk, hogy 
eddigi elnökünk, báró Kochmeisfer Frigyes, 18 évi ered-
ménydús működése után az elnöki tiszttől hajlott korára 
és másoldalu számos elfoglaltságára való hivatkozással 
dacára annak, hogy Őt ismételve kértük az elnöki tiszt 
megtartására — visszalépett. Az ő erélvének, tapintatának 
és fáradhatatlan buzgóságának köszönhetjük azt, hogy 
árváink az e célra a fővárosban épített célszerű és diszes 
árvaházban vannak elhelyezve és számuk az 1874-ben 
létezett 58 helyett ma már 100-ra szaporodott, az egylet 
vagyona pedig 46,980 frtról, mennyi 1873 végén volt, 
336,980 frtra növekedett. Árva-egyletünk történelmében 
valószínűleg jövőben is ezen páratlanul álló munkásságért 
szerény elismerésünknek és egyletünk köszönetének akként 
véltünk kifejezést adni, hogy visszalépett elnökünk műkö-
désének történetét emlékiratban méltatva, azt díszesen 
kiállítva s a választmány összes tagjai által aláírva testü-
letileg nyujtottuk át a volt elnöknek, ki ígérete szerint, 
mint választmányi tag, ezután sem fogja megvonni tanácsát 
és jóakaratú érdeklődését egyletünktől. 

Utódául az eddigi alelnök, dr. Kovácsy Sándor, 
alelnökül pedig dr, Wagner Géza, kik az egylet iránti 
meleg érdeklődésüknek már eddig is számos tanújelét 
adták — egyhangúlag megválasztattak. 

A választmány tagjainak sorából kiléptek Fabinyi 
Gyula és dr. Ébner Édward, kiknek számos éven át kifejtett 
buzgó fáradozásukért ez uton mondunk köszönetet. 

Fájdalommal kell megemlékeznünk Doleschall E. 
Sándor, a budapesti ág. ev. egyház lelkészének és választ-
mányunk tagjának elhunytáról, ki egyletünk vezetésében 
1876. óta szakadatlanul tevékeny részt vett, s legutóbb, 
mint a nevelésügyi bizottmány elnöke fáradozott árváink 
érdekében. 

A választmány a hátramaradt özvegyhez részvétiratot 
intézett és indítványozza, hogy az elhunytnak neve az 
árvaházi épületben levő márványtáblán örökíttessék meg. 

Sajnálattal kell továbbá megemlékeznünk Zsigmondy 
Pálról, ki folyó év január havában halt el. Zsigmondy Pál 
hosszú időn át a számvizsgáló bizottság elnöke volt, és 
szigorú lelkiismeretessége mindnyájunkat hálára kötelezett. 

Az igy üresedésbe jött három helyet a tisztelt Köz-
gyűlés van hivatva betölteni. Fabinyi Gyula helyébe az 
alapszabályok 18. §-a alapján ideiglenesen dr. Zsigmondy 
Jenőt választottuk meg. 

Meg kell emlékeznünk ezúttal a választmánynak 
negyedszázadnál hosszabb idő óta közreműködő tagjairól, 
nevezetesen özv. Székács Józsefné, báró Kochmeister 
Frigyesné, özv. Liedemann Samuné és özv. Haberern 
Jonathánné úrnőkről, továbbá dr. Jelenik Zsigmond és 
dr. Koller Gyula urakról és indítványozzuk a tisztelt Köz-
gyűlésnek, hogy most nevezetteknek ezen hosszú és áldás-
dús működésekért köszönetet mondani és annak a jegyző-
könyvben is kifejezést adni méltóztassék. 

A mult évi közgyűlés határozatához képest az árva-
ház egyik legnagyobb jótevője néhai Schneider Józsefné 



szül. Mosanszky Zsuzsanna, továbbá boldogult választmányi 
tagunk dr. Ballagi Mór nevét árvaházunk márvány emlék-
táblájára felvésettük. 

Az egyleti rendes és rendkivüli tagok száma az 
utóbbi években megdöbbentően csökkent. Ugyanis 1887-ben 
még 561 rendes és 149 rendkivüli tagunk volt, mig 1891. 
év végével már csak 426 rendes és 101 rendkivüli tagunk 
volt, tehát 135 rendes és 48 rendkivüli taggal apadt 
tagjaink száma. E megdöbbentő jelenség, ha tovább is 
mutatkozna, intézetünkre végveszélvlyel járna, mert tőkénk 
kamatai távolról sem elegendők, hogy árvaházunkat fen-
tarthassák és intézményünket tovább fejleszthessük, ha 
jobbmódu hitsorsosaink egyletünk iránt tovább is közöny-
nyel viseltetnek. Az árva-egyleti tagok szaporítása ügyében 
tehát gyűjtő-iveket osztottunk szét a választmányi tagok 
között s a zsinatokat is felkértük közreműködésre. E moz-
galomnak ha nem is sok, de az a foganatja lett, hogy a 
mult évben sikerült az elhalt vagy kilépett tagok helyett 
annyi uj tagot vonni az egylet körébe, hogy a tagok számá-
nak csökkenése, dacára annak, hogy részint elhalás, részint 
kilépés következtében a régi tagok közül 27-en léptek ki, 
még sem állott be, 

Bizalommal tekintünk tehát a jövő elé s reméljük, 
hogy az uj nemzedék támogatni fogja egyletünket. 

Nagy súlyt helyezünk és számítunk a vidéki hivek 
szíves támogatására. Eddig az árvaegylet országos jellege 
inkább csak abban nyilvánult, hogy árváink legnagyobb 
része a vidékről származik. Arra kell ezentúl törekednünk, 
hogy hazánk tehetős vidéki polgárai is minél számosabban 
lépjenek a tagok sorába. Ismételve kérjük az árvaegylet 
vidéki tagjait, hogy a taggvüjtési mozgalmat a lehető leg-
hathatósabb módon támogatni szíveskedjenek. 

Az egyleti tanítói személyzetre nézve abban állapod-
tunk meg, hogy a tanítók és tanítónők két évre ideiglenesen 
alkalmaztassanak. Viszont azonban fizetésüket az eddigi 
360 frtról 400 frtra emeltük és behoztuk ugy az ő részükre, 
mint az igazgató részére az ötödéves korpótlékot, mit hét 
ízben mindannyiszor 30 írtjával adunk. Erre indított minket 
azon körülmény, hogy a mi tanszemélyzetünk a főváros-
ban egyike volt a legrosszabbul javadalmazottaknak, mi 
azt vonta maga után. hogy az alkalmazott tanerők csak 
rövid ideig működtek intézetünkben ; addig, a mig alkalmuk 
nem nyílt másutt kedvezőbb feltételek mellett alkalmazást 
nyerni Fizetésük javítása folytán kilátásunk van arra, 
hogy egyrészt szivesebben vállalkoznak majd a képesített 
tanerők a nálunk rendszeresített állásokra, másrészt állan-
dóan megmaradnak helyükön, mi a tanításnak minden-
esetre csak előnyére fog válni. 

A jelentésünk mellékletét képező évi számadásba 
vannak foglalva gazdálkodásunk eredményei. A női választ-
mány szokott buzgóságot fejtett ki ugy a karácsonyi gyűj-
tés, mint a bál rendezése alkalmával, mit külön hálás 
elismeréssel emelünk ki. A bál 1275 frt 49 kr. jövedelmet, 
a karácsonyi gyűjtés pedig 1693 frt 46 krt eredményezett. 

Hagyományokban 11,962 frt 32 kr. folyt be, melyből 
10,000 frt Schneider József és neje Mosánszky Zsuzsánna, 
1000 frt Faber Fülöp, 200 frt Fröhlich Frigyes, 112 frt 
32 kr. Kovács Sámuel, 100 frt Geibel Hermán, 500 frt 
Horváth Mihály és neje Szikszay Zsófia, 50 frt pedig 
Strobel Frigyes hagyományát képezi. Azonkívül Hunfalvy 
Pál és neje 2000 frtot. dr. König Mór 100 frtot hagyo-
mányoztak egyletünknek. Az előbbi ez idő szerint még 
nem esedékes, utóbbi pedig még eddig be nem folyt. A 
Pique-Dame alapítvány Kéler Napoleon ur ujabb 150 frtnyi 
befizetésével 1500 frtra emelkedett. 

Budapest fő- és székváros 430 frt, a pesti hazai 
első takarékpénztár 300 frt, az első magyar általános 

biztosító-társaság 100 frt, az egyesült budapesti fővárosi 
takarékpénztár 50 frt, a magyar országos központi takarék-
pénztár pedig szintén 50 frt segélyt nyújtott az egyletnek. 

Azonkivül a fő- és székváros 622 frt 21 kr. kövezési 
járulék befizetése alól mentette fél az egyletet. 

A »Protestáns Egyházi és Iskolai Lap«-nál befolyt 
584 frt 63 kr. adomány és 100 frt alapítvány. 

Fogadják az adományozók mindezekért az adomá-
nyokért, valamint azokért is, a melyek a mellékletben 
vannak kimutatva, az egylet hálás köszönetét. 

KÜLFÖLD. 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A pápai jubileum méltán költötte föl a legközelebbi 

napokban a művelt világ figyelmét, s a »szegény vatikáni 
fogoly® csakugyan hiába panaszkodik a modern világ 
dechristianizálásán, mert hiszen bőven jutott ki neki a 
hódolatteljes üdvözletekből, s a mi fő — mert a pápai 
udvartartás költséges — a »jubiláris Péterfillérekből!« 
Óriási összegre rúgnak azok az ajándékok, melyeket a 
világ minden részéből küldöttek a csalhatatlan pápakirály-
nak jubileuma alkalmából. Az arany-ezüsttárgyak s a 
műtárgyak ajándékaitól itt eltekintve valóban mesés összeg 
az, a mi a pápai pénztárba február havában befolyt, a mi 
igen élénken emlékeztet azokra a középkori német zsá-
kokra. a melyek »peccata germanorum« neve alatt szere-
pelnek a történelemben. Azt olvassuk ugyanis, hogy a 
8—9 millió lírából 1 lj2 milliót Ausztria-Magyarország 
katholikusai adtak, mihez a király 100 ezer, a főhercegek 
100 ezer, Vaszary, a »békepápa« magyar békeprimása 
100 ezer, a prágai érsek 100 ezer s a magyar püspökök 
szintén 100 ezer frttal járultak. Szegény Magyarország, 
melynek tanügye morzsalékokból táplálkozik, mennyit 
lehetett volna rajta segíteni ez improduktív milliókon! 
Ugy olvassuk továbbá, hogy Angolországból és Skócziá-
ból 1,200.000, Németországból 355.000, Olaszországból 
200.000, Argentínából és Uruguayból 150.000, Spanyol-
országból 180.000, Törökországból 50.000, Braziliából 
100.000 és Belgiumból 100.000 lírányi Péterfillért kapott. 
A norfolki herceg maga 125.000 font sterlingről szóló 
chequet adott a pápának. És mégis deklamálnak az 
encyklikák s az ultramontánok a fogoly pápa »szegény-
ségéről* és tarthatatlan helyzetéről. Hát nem képmutatás 
az a Krisztus korabeli pharizeusok példájának javából!? 

Ebből az alkalomból a német császár is rendkivüli 
követet küldött Rómába az ultramontán Loe generális 
személyében, a mihez Beyschlag lapjának legujabbi füzete 
igen érdekes, de egyúttal felette elszomorító megjegyzése-
ket füz. Az a titkos megbízása lett volna állítólag a 
császártól, hogy eszközölné ki a pápa a berlini centrum-
pártnál a katonai javaslat elfogadását, a miért cserébe a 
do ut des elvénél fogva kilátásba helyezi a jezsuiták 
visszahívásának s egy uj népiskolai törvényjavaslatnak a 
beterjesztését. A pápai befolyásnak eme igénybevétele 
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veszedelmes Canossába induló politika volna, melynek 
analógiája legközelebb a mi parlamentünkben játszódott le, 
s a mi pápista indokokra vezethető vissza. Helyesen jegyzi 
meg e legújabb egyházpolitikai sakkhuzásra vonatkozólag 
Beyschlag: »Bismarck herceg egyszer már mégtétette azt 
a szégyent a német birodalommal, hogy a septemnatus 
keresztülvitele érdekében pápai segítséget vett igénybe s 
ezzel a pápát német belügyek eldöntésébe bele vonta; 
de a mit Bismarck herceg a protestáns Németországgal 
megtenni merészelt, azt az ő utódja meg nem teheti. 
Ennél Caprivi grófot becsületesebb embernek tartjuk. Mert 
ha a népiskolai törvénynyel, melyhez nem ért, össze is 
törte magát s ha a jezsuita-redemptorista kérdéshez sem 
igen ért többet, mégis ma már nem fogja megtenni, a mit 
tegnap igért«, mert egy uj népiskolai törvényjavaslat az 
elejtett Zedlitz-íélének mintája szerint a politikai lehetet-
lenségek közé tartozik. Bizony Németország is felejteni 
látszik, hogy mi mindent köszönhet a reformációnak! 

Pedig Németországban csakugyan újból kisért a je-
zsuiták kérdése. Mint egyesek különböző nevek alatt régen 
fanatizálnak, s most a rend maga sürgeti polgári jogát 
a német birodalomban a centrumpárt legujabbi egyház-
politikájában. Egy Barmenben összehívott értekezleten a 
jezsuiták visszahívása tárgyában Achelis és Bieischel 
tanár és Rogge udvari főpap ösztönzésére kijelentették 
az egybegyűlt protestáns képviselők, hogy a jezsuita-rend 
a maga alapelveivel megmételyezi a népélet erkölcseit, az 
esküről szóló tanával sérti a jogrendet s aláássa a nép-
nek igazságérzetét és hűségét. A jezsuita-rend mint titkos 
társaság egy külföldi főnek cadaverengedelmességgel tar-
tozik az erkölcsi és jogi, társadalmi és állami élet összes 
köreiben egyaránt. A jezsuita-rend veszélyezteti továbbá 
a felekezeti békét, felekezetek szerint különíti el a társa-
dalom egyes rétegeit, s lehetetlenné teszi a népélet egy-
séges alakulását és kifejlődését. Ép azért, e rendnek helye 
nincs a protestáns Németországban. 

Ezzel szemben ugyancsak védelmére kel e rendnek 
a centrumpárt — állítólag a béke érdekében. Tagadja a 
sajtóban, irodalomban s a parlamentben egyaránt, hogy 
a jezsuita-rend a protestántizmus kiirtására keletkezett 
volna, tagadja hogy moráljában és gyóntató könyveiben 
erkölcstelen elvek foglaltatnának stb. Ugylátszik, hogy az 
ultramontán történetírás maholnap még a jezsuitákat is 
az erkölcsi tökéletesség példány képeiként fogja igazolni! 
Ma tényleg a római egyház azonosította magát a jesui-
tismussal, világi klérusát jezsuita módszer szerint nevelik, 
úgy hogy vatieanismus, katholicismus és jesuitismus ma 
azonos fogalom. Fokozott éberségre van tehát szükségünk 
ily titokban működő ősi ellenségünkkel szemben egyház-
ban, államban és társadalomban egyaránt! Azért videant 
consules! 

E helyett azonban belső theol. pártviszályok dúlják 
a német protestantizmust. A Harnack-féle vita még ma 
sem csendesedett le, a mi azt bizonyítja, hogy egyes pro-
testáns körök nem is annyira az egyes liberális gondol-
kodókat akarják megrendszabályozni, hanem magát a 

szabad gondolkodást elfojtani. Hangsúlyozzák, hogy necsak 
az irás normatív, hanem a hitvallásos könyvek leszár-
mazott tekintélye is kötelezővé tétessék a fölszentelési 
esküben, a mi határozott betübiróságra és merev ortho-
doxiára vezet. S ügy látszik, hogy maga az Apostolicum 
vitája is e merev, törvényszerű betüorthodoxia megerősí-
tésére vezetett, a minek bizonyára a szabad tudományos-
ság fogja vallani a kárát. Ilyen viszonyok között valóban 
kívánatos volna, hogv az egyházi hitvallások jelen állása 
s a szabad theol. tudományosság között bizonyos synthe-
tikus egység létesíttetnék, mert hiszen theologia és egyház 
a legszorosabb viszonyban vannak egymással, nemcsak 
áthatják, hanem egyenesen föltételezik egymást. A keresz-
tyénség igazságait csak az egyetemes kultura magaslatán, 
tehát tudományos eszközökkel lehet képviselni és terjesz-
teni. Ép azért nekünk protestánsoknak — főleg nálunk — 
Magyarországon — jobban meg kellene becsülnünk a 
theologiát és annak művelőit. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

/ 

REGISEGEK. 
Alvinezi Péter, a kassai magyar pap. 

(Folytatás.) 

VI. Alvinczi Pé te r az ágosta i konfessziót a láír ja Kassán. E 
tény valószínű indoka i ; az ágosta i konfesszió érvénye a refor-
m á t u s egyházban. Alvinczi közvetlen elődei s első segédei a 
kassai magyar eklézsiában. összekö t te tése a t i száninneni és tul i 
r e fo rmátus papsággal , követségük Bocskay Is tván fejedelemelőtt . 

Midőn Bocskay István fejedelem bevonult Kassára, 
teljesen visszaállott ott a protestántizmus uralma is, és 
Alvinczi Péter, az uj magyar pap, rajta is volt, hogy ez 
uralmat a protestántizmus meg is tartsa. A városi tanács 
— a mely félt a Károli András-féle esetek ismétlődésétől 
— aláíratta vele az »augustana confessiot<. És Alvinczi 
aláirta azt. 

Méltán feltűnő lehet, hogy Alvinczi Péter, a kálvinista 
pap és esperes, kit épen a kálvinizmus egyik főfészkében 
avatnak pappá s kálvinista egyházakban szolgál, az ágostai 
hitvallásnak aláir! Ha könnyen gondolkodnánk e tárgyról, 
olyanformán szólanánk, mint egykor IV. Henrik franczia 
király, hogy hiszen Páris megér egy misét, vagyis, Kassa 
megér egy ostyát; azonban ha mélyebben megvizsgáljuk 
a dolgokat, e ténynek a kassai tanán és a lutheránizmus-
hoz ragaszkodó német és tót lakosság megnyugtatása 
mellett, egy igen szép és nemes indoka is lehetett (Pareus 
egykori tanítványánál Alvinczinél) és ez nem más: mint 
a két magyar protestáns felekezet egyesítésének előkészí-
tése . . . . különben maguk a német reformátusok valahány-
szor az ő állami elismertetésök forgott szóban, kijelentet-
ték, hogy ők az ágostai hitvallású a német reformátusok, 
atyafiakhoz tartoznak. Straszburg, Ulm, Lindau, Memmingen 
városok, 1536-ban, a wittenbergi konkordiával, ennek 
alapját az ágostai vallástételt is elfogadták, épen igy a 
schweitziak 1538-ban. Kálvin nyíltan kijelentette 1541-ben 
Begensburgban, hogy ő egyetért az ágostai vallástétellel 
és aláirta azt; az ágostai vallásbéke alkalmával 1555-ben, 
ugy tekintették magukat, mint az ágostai hitvallású atya-
fiakhoz tartozókat; maga III. Frigyes pfalzi választó-feje-
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delem, ki a református irányt országába bevitte, 1566-ban 
a császár és a birodalom előtt kijelentette, hogy az ágostai 
konfessziót érvényesnek ismeri; a református theologusok 
(Declaratio thorunensis, Colloquium lipsiacum) elismerik, 
hogy a református országokban az ágostai konfesszió 
érvénynyel bir; az 1581-ben kijött »Harmónia Confesszio-
num« és a »Corpus et syntagma fidei, quae in diversis 
regnis et nationibus ecclesiarum nomine fuerunt authentice 
editae* symbolum-gyüjtemény, mely 1612-ben jelent meg, 
szintén tartalmazza.1 Ez érvényt elismerték hazánkban is 
a legelső református zsinatok, a nélkül, hogy az ágostai 
konfesszió tekintélyét a szentirás fölé emelték volna. Az 
első (1545) erdődi zsinat végzéseinek XII. cikke nevezete-
sen igv szól: »A többi bitágazatokban egyetértünk az 
igaz egyházzal, amint az nyilván látható azon hitvallásban, 
a mely Ágostában, V. Károly mindig felséges, győzhetlen 
császárnak 15H0-ik évben beadatott«.2 Az ágostai hitvallás 
elismertetésének egyébiránt nemcsak államjogi s politikai 
érdekből származott alapja van, hanem dogmatikai is. 
Az ágostai konfessziónak az urvacsoráről szóló szövege 
például Luther feltógásátórkülönbözik.3 Továbbá: a refor-
máció mindkét irányánál a kiindulási alap és annak 
fejleménye kezdetben közös, mert mindkét irány azon 
visszaélések ellen támad, melyek a kegyelmi eszközöknek 
(egyház, sákramentomok, igehirdetés, ordo salutis) kelletén 
tul való hatást tulajdonítottak, nagyon természetes, hogy 
mindkét irány kezdetben a determinizmusnak hódolt. Ez 
a determinizmus kapcsolatban van a vallásban való szolga-
akarattal és az eleve elrendeléstől (a praedestinatiótól) 
csak névleg különbözik, mint az az ágostai vallástétel 
V. cikkéből is kiviláglik s mint Luthernek Erasmus ellen 
irt »De servo arbitrio« cimü művéből, a Genesisre irt 
kommentáriusából (XXVI. rész, 9. vers), sőt a Formula 
concordiae XI. cikkéből is kitetszik stb.4 

A tudós Alvinczi Péter előtt mindezek nem lehettek 
ismeretlenek s ha még ehhez hozzá veszszük, hogy látva 
a protestáns felekezetek egymással való civódásának szo-
morú következményeit, még inkább ragaszkodott amaz 
ideáljához, mely »egy magyar keresztyén egyház« létre-
hozása volt. Folyton hangsúlyozza műveiben az ős keresz-
tyén egyházzal s az egyházi atyákkal egyező értelmét s 
magát sem lutheristának, sem kálvinistának nem írja, 
hanem Krisztus követőjének vallja és »magyar papnak« 
írja . . . 

Alvinczi előtt Fabriczius György volt a kassai 
magyarok papja, ki Bocskay István fejedelmet magyar 
beszéddel üdvözölte a bevonulás alkalmával; majd Alvinczi-
nek engedvén át helyét, a német jirotestánsok papja lett 
Kassán, mely állomásról 1614-ben távozott. Nős ember 
volt, 1601-ben nősült.5 / 

Alvinczin kivül káplánok is működtek a magyar 
egyházban. Ezek közül Vedányi Ferenczet és Syderius 
.Jánost már ott találta. Vedányi Ferencznek 1580-ban, 
mint az iskola tanítójának 100 Irtot, 12 köböl gabonát 
s egy mázsa sót, mint a magyar lelkésznek 16 forintot, 
asztalára 12 köböl gabonát, 2 hordó kassai bort s 2 ser-
tésért 2 forintot fizetett a városi tanács.6 Syderius János 

1 Hoffman Rudolf: »Symbolik oder systematische Darstel-
iung des symbolischen Lehrbegriffs der verschiedenen christlichen 
Kirchen* 257. 258. és 259. lap. 

2 Kiss Áion: »A XVI. századi magyar ref. zsinatok vég-
zései* 14 lap. 

3 Hoffman : »Symbolik s tb* 258 lap. 
4 Dr. Szeremlei Gábor: »Szimbolika,« Kézirat. 
5 Kassa városi jegyzőkönyv nyomán (Pajkos Endre ev. ref. 

lelkész ur részemre készített jegyzeteiben.) 
u Kassa városi levéltár, rendezetlen rész. Pajkos E. jegyz; 

rövid ideig lehetett Alvinczi segéde; mert már 1605-ben 
julius 5-kén Szepsi város ref. lelkésze volt.1 

Alvinczi Kassán is fenntartotta összeköttetését — el-
véhez hiven — a tiszántúli és a tiszáninneni református 
egyházakkal s e mellett elismerte az ötvárosi senioratus 
hatóságát is, mint egy későbbi példából világos. A tiszán-
túliak 1605. junius 5-kén közzsinatot tartottak Nagy-
Károlyhan, a melyből Vári Tamást és Pataki Bálintot 
követekül küldték Bocskay István fejedelemhez Kassára, 
hogy kérjék és eszközöljék ki tőle, hogy : 

1. Ő fensége legyen őre a vallásnak, a pápista 
papokat tiltsa ki a Tiszáninnen és Erdélyből. S ha vala-
mely város vagy falu vallásunkat beveszi, szabad legyen 
oda a patronusok ellenére is bevinni az evang. lelkészt. 

2. Se nemes, se nem nemes, se szabad városok ne 
bánjanak el a lelkészekkel tetszésök szerint, hanem a2 
illetékes bíróhoz t. i. az espereshez és superintendenshez 
folyamodjanak. 

3. A lelkészek özvegyei még férjök nevét viselik, 
mentesek legyenek mindenféle szolgálattól, adótól, taxá-
tól ; az illető esperesnek azonban folyvást hatósága alatt 
maradjanak. 

4. A református egyháztól bármiként elfoglalt egy-
házi javak, az esperesek felszólítására mindenütt adassa-
nak vissza; mert a belháborúk folytán 2—3 falu is alig 
bir tartani egy papot. 

5. Vagy egy főiskola állíttassék, vagy a meglevő 
iskolák bővebben segélyeztessenek. 

6. Az erdélyi fejedelmek által adott védlevelek meg-
erősíttessenek.2 

Alvinczi ott volt-e e zsinaton, nem tudjuk, de ha ott 
nem volt: a Tiszamellékén valahol szintén kellett tartatni 
egy közzsinatnak; mert azon követségben, mely a fejede-
lem előtt megjelent, »pro partibus et in personis universo-
rum pastorum, cis et ultra tibiscanorum, in his inferioris 
regni nostri Hungáriáé partibus degentibus, ex synodo 
eorum generáli, cum plena instructione« Syderius János-
sal. Vári Tamással, Pataki Bálinttal és Letenyei Pállal 
együtt, Alvinczi Péter is ott volt és hogy a fejedelem a 
tiszántúli éz tiszáninneni lelkészek özvegyeit és árváit 
mindenféle adók és szolgálatok terhe alól felszabadítá és 
arról 1605. julius 5-kén Kassán oklevelet állított, abban 
bizonyosan Alvinczinek is van érdeme.3 

Erre enged következtetni az is, hogy a fejedelem 
előtt kérelmező követek között, a tiszamelléki lelkészeket 
legelői, és azok közt Alvinczi Pétert épen a második he-
lyen említi. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

1 Révész J. M. prot. egyh. és isk. figyelmező 1878. évfoly. 
482. lap. 

2 A tiszántúli ev. reform, egyházkerület legrégibb jegyző-
könyve 610. lapján. L. Tóth Sámuel: ^Adalékok a tiszántúli ref. 
egyházkerület történetéhez* 15 — 16. lap. 

3 A fejedelmi kiváltságlevél a tiszántúli ref. egyházkerület 
levéltárában van és pergamenre van irva s viaszba nycwnott nagy 
fejedelmi függőpecséttel megerősítve. Hátán a kihirdetésről szóló 
bizonyítványok. Ezek szerint kihirdettetett Szabolcsvármegye tör-
vényszéki ülésében Kavászon. 1605. dec. 5 . ; Szatmárvármegye köz-
gyűlésén Óváriban 16U5. dec. 28.; Ugocsavármegye törvényszéki 
ülésén Sásváron, 1606. febr. 14. (Révész I. Egyh. és isk. Figyel-
mezője 1878. foly. 482-484 . lap.) 



IRODALOM. 
** Theologiai Ismeretek Tára. Hazai és külföldi 

források, főleg a Holtzmann-Zöpffel-féle Lexikon für 
Theologie und Kirchenwesen II. kiadása alapján Antal 
Géza pápai főgimn. tanár, Berde Sándor nagyenyedi theol. 
tanár, Jóssá Zsigmond nagyenyedi theol. tanár, Révész 
Kálmán kassai lelkész, volt theol. tanár és dr. Tüdős 
István theol. m. tanár közreműködésével szerkeszti Zoványi 
Jenő theol. m. tanár és kolozsvári lelkész, kiadja Horatsik 
János Kolozsvártt. I. füzet, nagy 8-adrétü 80 1., egyes 
füzet ára 50 kr., előfizetés a teljes műre (12 füzet) 5 frt. 
— Végre tehát megindult a Theol. Ismeretek Tára. Egy 
évvel később, mint ahogy eredetileg tervezve volt. A 
késedelem okául a kiadó azt hozza fel, hogy »egy pár 
munkatárs különböző okokból időközben visszalépett s 
ennek következtében az anyagnak uj beosztása vált szük-
ségessé a többi munkatárs között. Ezentúl azonban már 
rendesen fogják követni egymást a füzetek. Mint látszik, 
a vállalat fő törekvése arra irányul, hogy teljesen a magyar 
protestáns közönség igényeihez alkalmazkodjék. Röviden 
tárgyal minden szakkérdést, s ugyszólva csak a leglénye-
gesebb mozzanatokat öleli fel, de a bővebb tanulmányo-
zás elősegítése céljából egyszersmind a forrásokra is utal. 
A hazai szempontokra különös gondot fordít s kimerítően 
közli mindazt, a mi csak érdekelheti a magyar olvasókat«. 
Így mutatja be magát az első magyar Theologiai lexikon, 
a most megjelent I. füzettel szerényen, nem sokat igérve. 
És ilyen a valóságban is. Szerény ismeretet nyújt, a szak-
kérdéseket nagyon röviden tárgyalja s azoknak csak is 
a leglényegesebb mozzanatait öleli fel. Nekünk ez a kon-
cepció nem igen tetszik. Theol. ismeretek tárától valódi 
és teljes theologiai tudást várunk s nem olyan hézagosat 
és felszíneset, minőt némely általános Lexikonok nyújta-
nak. Az ily kisméretű, rövidre fogott Theol. lexikon a 
legjobb akarat mellett sem lehet megbízható, mert tul-
rövidsége miatt minden kérdést csak megérint, de ki nem 
fejthet; compendiosus marad a legjobb igyekezet mellett 
is. Igy járt a Holtzmann-Zöpffel-féle lexikon s igy járt 
a Zoványié is, mely a nem-magyar kérdésekben annak a 
csapásán halad. Kompendiozusak, dióhéjba szorultak 
mind a ketten, elannyira, hogy a Theologiai Ism. Tára 
kevesebb és rövidesebb theologiát ad, mint a mennyi pl. 
a Pallas Lexikonában van és az általánosabb kérdésekben 
nem sokkal többet, mint pl. az Athenaeum Kézi Lexikona, 
pedig ezek általános és nem szak-lexikonok. Összehason-
lítottuk, megpróbáltuk s azután beszélünk. De ha már 
ily kompendiozusan koncipiálták, hát nekünk is igy kell 
vennünk s ekként értékelnünk a munkát. Itt már aztán 
készséggel konstatáljuk, hogy szerkesztő és dolgozó társak 
a lehető legnagyobb igyekezettel és kellő gondossággal 
dolgoztak. Az óriási anyaggal derekasan megbirkóztak. 
Az általános, mondjuk nemzetközi theol. kérdéseket meg-
nevezett német forrásuk után elég jól átültették. Itt csak 
azt szeretnők még, hogy az internacionális theol. kérdések 

magyar irodalmát lehetőleg mind felhasználják, ami az 
I. füzetben nem mindenütt történt meg; pl. az Apostoli 
hitformáról magyarban senki sem irt oly értékesen, mint 
dr. Erdős József e mi Lapunkban s erről mitsem tud a 
T. betűs író ; a Reville monográfiája is megjelent a Ballagi-
féle Prot. Tud. Szemlében, ez sincs fölemlítve. Legerősebb 
és legjobb a Theol. Ism. Tára a speciális magyar theol. 
kérdésekben. Az általánosabb kérdések itt is kompendio-
zusabbak, mint a Pallas Lexikonában, de a különlegesebb 
tárgyakban, pl. egyházmegyék, nevezetesebb egyházköz-
ségek ismertetésében a Th. Ism. Tára megveri a P. Lexi-
konát is. Egészben véve tehát a Th. Ism. Tára pártolásra 
méltó, jóravaló vállalat. Mint hézagpótló s a maga nemé-
ben első magyar munka irodalmilag is számot tesz. Oly 
lelkészeknek, kik idegen nyelveken nem olvasnak, nélkü-
lözhetlen munka. Szegényes theol. irodalmunkban a be-
csesebb termékek közül való. A derék fiatal munkatár-

c 
saknak és a szorgalmas szerkesztőnek szíves elismerés és 
üdvözlet, mindenek felett pedig Isten segítő kegyelme, 
hogy megkezdett munkájokat szerencsésen bevégezhessék. 
Előfizetések 5 írtjával április végéig Horatsik János könyv-
kereskedésébe küldendők Kolozsvárra. 

** A magyar zene sajátságai című munkára 
Rózsavölgyi és Társa zeneműkereskedése előfizetést hir-
det. A mű szerzője id. Ábrányi Kornél, a zeneszerző és 
zeneiró, kitől mint jeles elméleti és gyakorlati zenésztől 
e téren a legjobbat várhatjuk. A munka részint elméle-
tileg fogja tárgyalni a magyar zene sajátságait, részint 
hangjegypéldákkal gyakorlatilag megvilágítva. Mintegy hat 
ívre fog terjedni, díszes kiállításban, a művelt laikusok 
által is élvezhető népszerű stílusban. Előfizetési vagy elő-
jegyzési ára 1 frt 20 kr. A megrendelések április 15-ig 
Rózsavölgyi és T. kereskedésébe (Budapest, Kristóftér 3.) 
küldendők. 

** Az Athenaeum Kézi Lexikona, melyet szak-
férfiak közreműködésével dr. Acsády Ignács szerkeszt, 
immár a 37. és 38-ik füzetnél járja, szövege a »Veszett-
ség® szóig terjed, tehát az egész munka a befejezéshez 
közeledik. A 37-ik füzethez a Zöldségféléket és a Kárté-
kony madarakat feltüntető szép kivitelű képmellékletek, 
a 38-ikhoz meg egy kettős és egy egyszerű színes kép-
melléklet van csatolva, melyek a Növénybetegségeket és 
a Mérges-növényeket ábrázolják. — A Lexikont kiadó 
Athenaeum mind a terjedelmet mind a kiállítást és mel-
lékleteket illetőleg teljesen beváltja adott szavát. A munka 
április első felében teljesen befejeztetik. Megrendelhető 
Budapesten az Athenaeum irodalmi társulatnál, de más 
könyvkereskedés utján is 1 frtos tizenkét havirészletben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Évnegyedes előfizetőinket tisztelettel fölkér-

jük, hogy előfizetésöket megújítani szíveskedjenek, 
nehogy a Lap küldésében fennakadás támadjon. 
Előfizetési ár évnegyedenként 2 frt 25 kr., szegé-



nyebb sorsú (600 írtnál kevesebb fizetésű vagy 
IV-ik oszt. álláson szolgáló) lelkészeknek évnegye-
denként 1 frt 50 kr. 

* Személyi hirek Az országos közoktatási tanács 
elnökévé Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, korábban tan-
kerületi főigazgató neveztetett ki. — Miskolczi református 
főgimnáziumunk kormányzójává az ottani presbyterium 
Bizony Ákos ügyvédet választotta, ki ezt az állást édes 
atyja halála óta mint helyettes töltötte be. — Az alsó-
borsodi egyházmegyében megüresedett lelkészi tanácsbirói 
állásra a gyülekezetek szavazatával FeJcete József átányi 
lelkész, egyházmegyei főjegyző választatott meg. 

* A vallásos összejövetelek evangélizáló hatá-
sát kezdik lassanként többen és többen nemcsak elismerni, 
hanem a sokkal több, itt-ott meg is próbálják. Nemrég 
a Hegyaljáról vettünk értesítést arról, hogy az erdöbényei 
és a tállyai lelkésztársak az evangélizáló munkát tényleg 
megkezdték gyülekezeteikben. Szabad előadásokat tartottak, 
kiterjesztették figyelmöket a szegényekről való gondos-
kodásra, sőt belmissziói társulat-félét is szerveztek eklé-
zsiájokban. Mult számunkban Bánffy-Hunyad vidékéről 
a ketesdi lelkipásztor irta le az általa tartott vallásos esté-
ket. Terjednek az ifjúsági egyesületek is. Borsa Mór m.-soóki 
lelkésztársunk ezt irja a »K.is Tükör«-ben: Örvendetesen 
tudatom, hogy a vágvidéken, itt a »bratyék« szomszéd-' 
ságában. négy egyházunkban az ifjúsági egyesületek meg-
alakulása befejezett dolog. Beáidban még a mult évben 
megalakult az olvasókör s egy év alatt szép kis könyvtárt 
alakított. Zsigdrdon a régi dalárda ifjúsági egyletté alakult. 
Kamocsán szintén igy történt. Magyar-Soólcon a buda-
pesti mintájára január 1-én alakult meg az ifjúsági egye-
sület. Már 50 frt áru hasznos könyvet is hozattunk, a 
gerjeni és bogyiszlói árvízkárosult hittestvérek számára 
is gyűjtöttünk (41 frt), a »Kis Tükör «-t 25 példányban, 
a »Téli Újság*-ot 34 példányban járatjuk (az egyházban 
a lelkek száma 800) stb. — Örvendetes dolgok,' szép 
példák, melyek bizonyára nem maradnak hatás nélkül. 

* Az evangélikus zsinati törvények szentesí-
tése. Az evangélikus testvéregyház országos zsinata által 
alkotott törvényeket király ő felsége a következő legfelsőbb 
jóváhagyási és megerősítési záradékkal látta el: »A magyar-
országi ág. hitv. evangélikusoknak legfelsőbb királyi enge-
delmükkel az 1891. évi december hó 5-én és folytatólag 
az 1893. évi február hó 7-én és következő napjain Buda-
pest fő- és székvárosunkban tartott országos zsinata által 
alkotott és vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterünk 
utján legfelsőbb jóváhagyásunk és királyi megerősítésünk 
alá hódolattal felterjesztett jelen egyházi alkotmányt ezennel 
jóváhagyjuk és megerősítjük. Kelt Bécsben, 1893. évi márc. 
hó 18-án. Ferencz József s. k., gróf Csáky Albin s. k.« 
— Éljen a király s szálljon áldás koronás fejére s az ő 
legmagasabb hozzájárulásával létre jött egyházi törvény-
könyvre ! 

* A protestáns országos árvaegyesület köz-
gyűlése március 29-én tartatott meg az evangélikusok 
Deák-téri dísztermében. A közgyűlést dr, Kovácsy Sándor 

egyesületi elnök vezette. Szöts Farkas választmányi tag 
rövid megnyitó imája után dr. Csengey Gyula titkár fel-
olvasta a választmány évi jelentését, mely Lapunk más 
helyén egész terjedelmében olvasható. A jelentés gondo-
san és kimerítően ismerteti az egyesület mult évi műkö-
désének minden jelentősebb mozzanatát. Van benne sok 
örvendetes dolog. Örvendetes az egyesület anyagi gyara-
podása, mert vagyona hagyományok és alapítványok utján 
13.612 frttal szaporodott. Nagyobb hagyományt kapott 
néhai Schneider Józseftől és nejétől (10 ezer frt). néhai 
Faber Fülöptől (ezer frt), néhai Horváth Mihály lepsényi 
volt lelkésztől (500 frt); alapítványokat tettek br. Prónay 
Róza (1000 frt), továbbá Fabiny Teofil, Böngérfi János-
(népiskolai tanító, az árvaház neveltje), Fabiny Gyula, 
dr. Mészáros Károly, a tornai református egyházmegye 
100—100 frttal. Örvendetes momentum az is, hogy az 
egyesületi árvaházban ma már 101 árva nyer nevelést 
és házon kivül 1.9 árva részesül 50—100, összesen 
1313 frt évi segélyben. Haladást mutat az is, hogy az 
árvaház most már kellő számú tanerővel (igazgató, két 
tanító és tanítónő) van ellátva s ezeket a kor kívánal-
mainak megfelelően (igazgatót 800 forinttal, a többieket 
400—400 frttal, mindannyiját természetbeli lakással, teljes 
ellátással és 30 — 30 frtos ötödéves korpótlékkal) díjazhatja. 
Az is fölemelő mozzanat az egyesület életében, hogy igaz-
gató-választmányának vannak tagjai, kik negyed század-
nál hosszabb idő óta működnek közre az árvák gondo-
zásában ; ezek özv. Székács Józsefné, báró Kochmeister 
Frigyesné, özv. Haberern Jonathánné, továbbá Jelenik Zsig-
mond és dr. Koller Gyula, kiknek hosszú és áldásos műkö-
déséért a közgyűlés jegyzőkönyvileg is kifejezte elismerését 
és köszönetét. Fejlődésre mutat az is, hogy az árvák 
tehetségesebbjeit 14 éves korukon tul is az intézetben 
tartja s hajlamaiknak megfelelő pályára kiképezteti. Jelen-
leg öt növendéket részesít e továbbképzés áldásaiban. És 
még itt sem akar megállani az egyesület, hanem hogy 
még nagyobb körben gyakorolhassa jótékonyságát, a köz-
gyűlés most elhatározta, hogy jövőre egyes vidékeken arra 
alkalmas családoknál is helyez el és neveltet árvákat. — 
Az egyesület vagyona 336,980 frt, évi szükséglete 22,060 frt, 
rendes bevétele 20,125 frt; a mutatkozó 14-12 frt hiányt 
társadalmi jótékonyság utján reméli fedezhetni. íme a kis 
mustármag, melyet, hit ültetett és szeretet gondoz, három 
évtized leforgása alatt terebélyes fává növekedett, melynek 
árnyékában immár 120 elhagyatott árva nyer testi-lelki gon-
dozást! — A közgyűlés végül a férfiválasztmányba beválasz-
totta dr. Zsigmondy Jenő, Geltéri Szabó János és dr. Hein-
rich Gusztáv tagokat, a női választmányba pedig Kovácsy 
Sándorné és liakovszky Istvánné ürnoket. Kívánjuk, hogy 
buzgó és tevékeny tagjai legyenek a mindig nagyobb körű 
munkásságra hivatott választmánynak. Az árvaház vidéki 
tagjait és barátjait pedig szeretettel fölkérjük, hogy tartsák 
meg ez áldásosán működő protestáns egyesületünket eddigi 
szeretetükben, sőt igyekekezt:enek annak ujabb és ujabb 
barátokat szerezni. Lelkész- és tanító-társainkat meg arra 
kérjük, hogy a most kezdődő konfirmációi előkészület 



folyamán hozzák emlékezetébe növéndékeiknek s majd 
a konfirmációi ünnepély alkalmával a gyülekezet tagjainak 
is, hogy van Budapesten egy protestáns szeretetházunk, 
melyet az egész ország evangéliumi hitbuzgósága és fele-
baráti szeretete épített, az tart fenn s mely, mint a protes-
táns szeretet közös gyermeke, a magyar nemzet és a 
magyar vallás elárvult gyermekeinek megmentése érdeké-
ben minden igaz magyar protestáns ember munkás szere-
tetére számot tart. 

* Luther Márton ércszobra. A nagy Németor-
szág ércszobrot készül emelni nagy reformátorának, Luther 
Mártonnak. Az eszme még 1883-ban megfogamzott a 
négyszázados Luther-ünnep alkalmával; azóta folyton ér-
lelődött s folyó évi október 31-én fog testet ölteni. A 
magyarországi ev. egyetemes gyámintézet elnöke, Zelenka 
Pál püspök körlevelet küldött a kerületi gyámintézetek 
elnökeihez, felkérve őket, hogy a megküldött aláírási ive-
ket körbe bocsátani, az egyházakat és iskolákat bármely 
csekély adománynak szept. l-ig való beküldésére s az 
eredményt egy összegben részletes jegyzetek kíséretében 
Budapestre a főpénztárba beküldeni szíveskedjenek. A 
körlevél igy végződik: »A nagy reformátornak folyó évi 
október hóban felállítandó ércszobor emléke hirdesse majd 
a magyar ág. hitv. evang. egyháznak is hűségét és hálá-
ját minden időkre!* 

* Egyházi aranykönyv. A vályi ev. ref. templom 
számára Mednyánssky Sándorné urnő egy teljesen uj 
előljátszó orgonát rendelt meg Országh Sándor és fia buda-
pesti orgonakészítőnél 900 forintért, a mű pár hónap 
alatt fel lesz állítva és a használatnak átadva. Elismerés 
a hitbuzgó úrnőnek. — A budapesti református német 
leány egyháziam egy magát megnevezni nem akaró egyház-
tag 50, mondd ötvenezer frtot adott át Gladischefsky K. 
lelkésznek azzal a rendeltetéssel, hogy azzal a gyülekezeti 
árvák számára árvaház építtessék; ugyanez a leánygyüle-
kezet közadakozás utján február havában 3500 frtot rakott 
össze a templomban félállítandó díszesebb orgonára; végül 
a Bethesda kórház javára ez az alig 7—8 száz lélekből 
átló kis gyülekezet szintén a folyó évben 5 ezer forintot 
gyűjtött. íme az élő hit csudával határos ereje! — A 
pozsonyi evangélikus egyháznál' egy névtelen ezer frtot 
adományozott, oly kikötéssel, hogy templomait villanynyal 
fűtse és világítsa. Ugy tudjuk, hogy hazánkban ez a negye-
dik gyülekezet, hol a templomot fűtik: Budapesten az 
evangélikus és a református templom, Miskolczon és Po-
zsonyban az evangélikus. Mennyire elkelt volna kivált az 
idei kemény télen a fűtött templom! 

* Mit kiván a magyar tanítóság? A magyar 
tanítóság kívánalmait a »Prot Tanítók Lapja« március 
26-iki számában következő 12 pontban formulázza: l . 
Teljes tanszabadságot. 2. Külön közoktatásügyi minisz-
tériumot. 3. Évenkénti képviseleti országos tanítógyüléseket 
a nevezetesebb tanügyi kérdések megvitatására. 4. Szak-
felügyeletet. 5. A tanfelügyelet reformját, fokozatos elő-
léptetést a tanfelügyelet körében, fi. Szolgálati pragmati-
kát. 7. 600 frt fizetési minimumot, 100 - 1 5 0 frt lakbért. 

hol természetben tisztességes lakást nem adhatnak. 8. Az 
öt éves korpótlékot, tekintet nélkül az iskolák jellegére. 
9. A tanítói továbbképzés érdekében egy általános paeda-
gogiai közlöny létesítését, s póttanfolyamok rendezését, 
vármegyénként tanszermuzeumok alakítását. Tanterv-revi-
ziót. 10. Külön országos népiskolai tanács felállítását. A tan-
könyvmonopolium megszüntetését. 11. A nyugdíjtörvény 
sürgős revízióját. Aggtársainknak a nyugdíjalapbóli nyug-
díjazását. 12. A nemzetiségi izgatások teréül szolgáló 
iskoláknak azonnali államosítását, 

* Kossuth nyilatkozata a polgári házasságról. 
S.-Szentgyörgy városa díszpolgárává választotta Kossuthot, 
ki a választás eredményét vele közölt küldöttség előtt 
következőleg nyilatkozott a polgári házasságról: »Magyar-
ország a kötelező polgári házasság, vagy az ezen épülő 
családjog által jövőjének egyik alapját rakja le: igy tehát 
nem jogosult az, hogy valaki a kötelező polgári házasság 
ellen foglaljon állást. Bármily nézetben van valaki a je-
lenlegi kormány felől, mindenkinek kötelessége Wekerle 
Sándort és kabinetjét a polgári házasság keresztül vitelé-
ben támogatni s köteles volna bárkit segíteni abban, hogy 
az egyházpolitikai programm megvalósuljon.« 

* Szeretetház H.-M.-Vásárhelyen. Kovács Ferencz 
H.-M.-Vásárhelyen lakó derék hitfelünk, egyházkerületi 
tanácsbiránk már régebben vett egy házat és telket, hogy 
az általa tervezett szeretetháznak az alapját megvesse. 
Az árvák és elhagyott szegények háza tehát meg volt 
már. A városi tanács a beruházási és átalakítási költsé-
geket megállapította és indítvány alakjában a közgyűlés 
elé terjesztette. Kovács József bizottsági tag itt azt indít-
ványozta, hogy az 5500 frtnyi összeget, miután a fundus 
is adomány, a város közönsége közadakozásból rakja 
össze. Elfogadták s erre a város azonnal 200 frtot aján-
lott fel, dr. Baksa polgármester pedig megbízatott, hogy 
a gyűjtés módozatait állapítsa meg. A polgármester ebben 
az ügyben értekezletet hitt egybe. Az értekezleten Kovács 
Ferencz az 5500 frt költséget ugy a maga, mint neje 
nevében magára vállalta. A lelkes éljenzések közepette 
Lázár István földbirtokos állott fel és a szeretetház fenn-
tartására 3000, Kovács József pedig 1000 frtot ajánlott 
fel. Az áldozatkész buzgóság nem szorul dicséretre. 

A D A K O Z Á S . 
A misztótfalusi ev. ref. egyház templom javí-

tási és toronyépitési költségének fedezéséhez járul-
tak : Hódmezővásárhely városa 5 frt, Török-Szt.-Miklós 
város gyűjtése 7 frt. Szabó József (Eszeny) 1 frt ,60 kr., 
Marosvásárhely városa 5 frt, Viski egyház 5 frt. Lévay 
Ferencz (Felső-Bánya) 5 frt, Arad városa 10 frt, Kecs-
kemét városa 10 frt, Hosszumezői egyház 2 frt 15 kr., 
Lévay Lajos (Sárkeresztűr) 3 frt, Karczagi egyház 5 frt, 
Tóth Sándor (Feketehegy) 13 frt 93 kr., Kiss Károly 
(Mány) 1 frt 50 kr., Szatmári egyház 10 frt, Márok-Papi 
egyház 1 frt, Debreczeni egyház 20 frt, Budapest városa 
20 frt, Gyoma község 5 frt 40 kr., Szabó József (Péter-
falva) 4 frt 90 kr., Nagykunmadarasi egyház 5 forint, 
S-A.-Ujhely város 1 frt, Móricz János (Kenese) 6 frt 
52 kr., Tóth Ferencz (Deregnyő) 6 frt, id. Kiss Lajos 
(Abaujvár) 2 frt 88 kr., Bögözi egyház 1 frt, Szentesi 
egvház 10 frt, Makó város 10 frt, Szatmárnémetiből Fésős 
András gyűjtése 40 frt 12 kr. Kelt Misztótfalu, 1893. évi 
március hó 28-án. Papolczy Zoltán, ev. ref. lelkész. 

HOHNYÁN.SZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUD APKMTKN. 



D ROTESTANS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. Jcerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

c i m z e n d ö k . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése ( A k a d é m i a 

bérháza) , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d í j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
e l ő f i z e t é s i Ara : 

Félévre: 4 frt SO kr ; egész évre : 9 f r t , 

Kgyes szám ára 20 Jer. 

Tanáraink országos nyugdíjintézete. 

Nagy fontosságú tanácskozás folyt le a köz-
oktatásügyi minisztér iumban e hó 8—9-ik nap-
jain. Az au tonom hitfelekezeti és községi közép-
és főiskolák tanára inak tervezett nyugdíjintézetről 
volt szó. Az érdekelt egyházak és iskolák püspö-
keinek, főgondnokainak, felügyelőinek és tanár-
képviselőinek jelenlétében. Annak a tervezetnek 
az alapján, melyet a közoktatási miniszter készít-
tetett s melyet lapunk f. évi 9-ik számában né-
hány szerkesztői észrevétellel kisérve részletesen 
ismertetett. 

Örülünk, hogy a régóta vajúdó ügy az elő-
készítés komoly s tadiumába lépett. Mert égető 
szükség van arra, hogy tanáraink nyugdíjviszonyai 
végre valahára korszerűleg rendeztessenek. El-
ismerés a közoktatási kormánynak, hogy ezt a 
sokoldalú és kényes természetű ügyet tapintato-
san és szívós kitartással a megvalósulás remé-
nyéig fejlesztette. Eszméjét Trefort idejében Ko-
vács Albert pendítette meg, azután többször meg-
sürgették egyházi testületeink (például a tiszántúli 
egyházkerület, az egyetemes konvent), hírlapjaink és 
orsz. képviselőink; de az előmunkálatok, számítá-
sok, tervkészítések Csáky gróf minisztersége óta 
folynak s az eszme megvalósítása az ő nemes libe-
ralizmusától várható. Biztató jel a megvalósulásra 
az is, hogy az autonom egyházi körök teljes biza-
lommal viseltetnek a miniszter jóindulata iránt s 
a legkészségesebb támogatásban részesítik a minisz-
ter jóakaratú törekvéseit. Hiszen a protestáns körök-
nek régi óhajtása, hogy az iskolafentartás túlnyo-
mólag állami feladatot képező terheiben s köze-
lebbről a tanárok nyugdíjügyének rendezésében 
az állam nekik hathatós segítségül jöjjön. 

Mert kétségtelen dolog, hogy miként a közép-
iskolák fentartása általában, ugy közelebbről ezek 
tanárai nyugdijának rendezése nem annyira fele-
kezeti, mint inkább állami orsz. feladat. Nemcsak a 
dolog természete, hanem pozitív törvény és maga-

sabb politikai tekintetek is egyenes kötelességévé 
teszik ezt az államnak. Midőn ugyanis az állam 
az egyházi iskolákat nyugdíjintézet felállítására 
segíti, ekkor azzal a fölajánlott 60 ezer frttal csak 
egy csekélyke részét törleszti annak a régi és 
nagy tar tozásának, melyet az 1848. XX. t.-cikk-
ben elvállalt, midőn kimondotta, hogy » . . . . az 
iskolák összes szükségei az álladalom költségén 
fedeztetnek.« A magasabb politikai tekintet pedig 
azt javallja, hogy az állam teljes készséggel és 
minél nagyobb mértékben segítségére siessen azok-
nak az egyházaknak, melyek az iskolafentartással, 
nagy részben az állam helyett, már-már a szaka-
dásig meg vannak terhelve. Mert mikor a magyar 
protestáns egyházban az állami adójából erre eső 
hányadon kivül minden evang. protestáns lélekre 
átlagban 1 frt 8 kr. * külön iskolafentartási költség 
esik: akkor azt hiszszük, nem tanácsos tovább fo-
kozni a protestánsok iskolai terheit, kik az iskola-
fentartás miatt legvitalisabb egyházi és valláserkölcsi 
céljaikat nem képesek a viszonyok által követelt 
erővel és mértékben fejleszteni. 

Mindezeket tekintetbe véve, örömmel üdvö-
zöljük a közoktatásügyi minisztert a korszerű 
kezdeményezésért. Nem hallgathatunk el azonban 
néhány észrevételt, melyeket szeretnénk, ha az 
érdekelt körök a végleges megállapodás előtt ko-
moly figyelmökre méltatnának. 

Egyik észrevételünk a tervezet pénzügyi ol-
dalára vonatkozik. 

Az értekezlet elé terjesztett tervvázlat sze-
rint a nyugdíjintézetre, egyelőre csak a közép-
iskolák tanárait véve számításba, szükséges éven-
ként 141 ezer frt, miből* 81 ezer az iskolák és 
tanárok évi járulékából, 60 ezer frt pedig az 
állam évi adományából kerülne ki. Az első for-
ráshoz a tanárok adnának (lörzsfizetésök y3-da 
befizetésével) egyszermindenkorra 14 ezer, az 
iskolafentartók (a tanári fizetések 5ü/0-át) évi 

* Lásd Zelenka Pál 
megjelent munkája XX. 1. 

Igénytelen javaslat című 1891-ben 



27 ezer, a tanulók (fejenként és évenként 3 írt-
jával) 40 ezer frtot. Most már ha tekintetbe vesz-
szük a fentebb érintett ama súlyos körülményt, 
hogy Magyarországon minden prot. lélekre átlag-
ban 1 frt 8 kr. külön iskolai teher sulyosodik, 
vájjon kivánhatjuk-e jó lélekkel, akarhatjuk-e 
anyagi romlás nélkül, hogy a protestáns egyház 
s végelemzésben a prot. egyháztag u jabb súlyos 
iskolai adóval terheltessék meg? Általános véle-
mény az érdekelt egyházi körökben, hogy a ter-
vezetben kontemplált magas összeg befizetésére 
iskoláink egy része anyagi romlás veszélye nélkül 
nem kötelezhető s ennek folytán az ilyen isko-
láknak és tanároknak a nyugdíjintézetbe való 
belépés lehetetlenné válik. 

Valóban sajnálni lehet, hogy Magyarorszá-
gon az alkotmányos nemzeti élet egy negyed-
század multán sincs abban a helyzetben, hogy 
ily országos érdekű kulturális ügyért, melynek 
rendezése első sorban állami feladat, 60 ezer fo-
rintnál nagyobb áldozatot hozhasson. Valóban 
elszomorító, hogy az iránt a protestáns egyház 
iránt, mely a magyar nemzeti ügyért annyit küz-
dött és vérzett a múltban és mely a magyar kul-
túráért nagy részben az állam helyett oly erőfeletti 
áldozatokat hoz a jelenben is, a magyar alkot-
mányos állam bővebbkezíileg és nagyobb áldozat-
készséggel nem viseltetik. S hagyján, ha pusztán ál-
dozatkészségről volna szó. De itt egyenes tartozás, 
világos kötelezettség teljesítése vár az államra. A kö-
telezettség jogi alapja a már idéztük 1848. XX. t.-c., 
mely eltörölve nincs, melynek princípiuma az 1883. 
évi középiskolai törvényben, a felekezeti iskolák 
állami segélyezésében immár érvényesíttetett, s 
melyet a szőnyegen levő néptanítói fizetések állami 
kiegészítésében is alkalmazni készülnek. Ez ujabb 
keletű iskolai törvények tehát az 1848-iki alap-
törvény elvére vannak építve. De az állam erköl-
csileg és politikailag is kötelezve van a protestáns 
iskolaügy hatályosabb segélyezésére. A jogviszo-
nosság és kölcsönösség alapján. Ott van a tanul-
mányi alap, mely noha tulnyomólag állami ere-
detű, mégis kizárólag csak római kath. tanügyi 
célokra fordíttatik, prot. iskola abból soha és 
semmi cím alatt segélyt nem kapott és nem kap-
hat. Mi azt hiszszük, hogy a törvényileg is pro-
klamált viszonosság és kölcsönösség principuma 
azt kivánja, hogy a tanulmányi alap sérelme nél-
kül a prot. tanügy másnemű állami jövedelmek-
ből legalább is a többi hitfelekezetekkel aránylagos 
állami segítségben részeltessék. E törvényen ala-
puló s erkölcsileg és politikailag is egészen indo-
kolt princípium pedig gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy az autonom középiskolai tanárok számára ter-
vezett nyugdíjintézetet állítsa fel maga az állam, 
az iskolafenlartók és tanulók minden megterhel-

tetése nélkül. Ez a megjegyzésünk a nyugdíj ter-
vezet financirozására nézve. 

És ezzel függ össze a másik észrevételünk, 
mely a kérdés iskola-politikai oldalára vonatko-
zik. Sok figyelemreméltó vélemény hangzott el az 
ankéten megjelent bizalmi férfiak ajkairól, az ér-
dekelt egyházi és tanügyi férfiak elismerésreméltó 
buzgósággal igzekeztek a nyugdíjintézet létreho-
zását elősegíteni. Nem támasztottak iskolapolitikai 
nehézségeket s nem nagyon domborították ki a 
létesítés akadályait, csakhogy egyszer már legyen 
valami a nyugdíjintézetből. Sőt némelyek, hogy a 
dolgot megkönnyebbítsék, még attól sem idegen-
kedtek, hogy a nyugdíj-jogosultságot megszerző 
szolgálati idő 30 év helyeit 35, esbetőleg 40 évre 
terjesztessék ki. Az akadémiai tanárok kimaradá-
sát mindannyian nehézményezték, s csak egyedül 
Tisza Kálmán szólalt fel a theol. tanárok bevétele 
ellen. Volt a ki a most már nyugdíj képes öregebb 
tanárok nyugdíjazásának fokozatos eszközlésével 
akart könnyíteni a befizetés súlyos feltételein stb. 
Mindezek, a theol. tanárok mellőzésétől eltekintve, 
célszerű és okos észrevételek s a tervező kormány 
által a végleges megállapításnál figyelembe vehető 
s bizonyára figyelembe veendő megjegyzések és 
tanácsok. 

De sajnosan nélkülöztük a felszólalásokban 
azt a mélyebbre ható elvi kritikát, mely a terve-
zetet egész tanügyi politikánk történelmi multjá-
ból és mai helyzetéből világítja meg. Mi azt vár-
tuk volna, hogy a meghívott szakértők mutassanak 
rá a tanügyi politika 1848. és 1883-iki alapelveire, 
melyek a mi nézetünk szerint igy hangzanak : 
Magyarországon a középiskolaügy érdemileg álla-
mosítva van. az iskolai autonomia ma már csak-
nem üres formalizmus, az egyházak és községek 
most már csak iskolafenlartók, igazi iskolajoga 
lényegileg csak az államnak van stb. S ha így 
áll a dolog, akkor ebből nem az következik, hogy 
az állam eléállván azt mondja : nosza egyházak, 
adjatok pénzt nyugdíjintézetre, én is adok vala-
mit s megcsinálom nektek a tanári nyugdíjintéze-
tet. Nem ez, hanem az következik a magyar 
iskolapolitika következetes logikájából, hogy az 
állam eléállván, így szóljon: egyházak, ti tul vagy-
tok terhelve, nem birtok nagyobb áldozatokat, jer-
tek, adok rá pénzt, csináljunk tanárai toknak nyug-
díjintézetet. Ezt kivánj a a tanügy és a tanárok 
jól felfogott érdeke s a prot. egyház is meg-
érdemel tőlem ennyi figyelmet. 

Ezt a hangot szerettük volna mi hallani a 
nyngdíjintézeti konferencián, bátrabban és nyoma-
tékosabban kifejezve, mint dr. Baczoni tevé. Mert 
ma már csak az államosító iskolapolitikának van 
jövője hazánkban és csak ez az iskolapolitika 
üdvös egyházra és államra nézve egyaránt. Saj-



náljuk, hogy ennek határozott kifejezést senki sem 
adott az értekezleten s így tanügyi politikánk a 
nyugdíjintézet kérdésében is bizonytalan existen-
ciával vergődik az államiság és egyháziság hullám-
csapásai között. Mi egyházi szempontból inkább 
aggódunk az »egy kicsit autonomikus, egy kicsit 
állami« középiskolák mialt, mint az akár tisztán 
állami, akár tisztán, de aztán igazán, egyházi isko-
lák miatt. Pedig ilyen anfibium a legujabbkori 
protestáns középiskola s ilyen anfibialis lény lesz az 
államilag segélyezett tanári nyugdíjintézet is. Fáj-
dalom, hogy a prot. tanügy az egyháznak meg-
unt gyermeke, az államnak eltűrt mostohája. 

Megvalljuk, hogy mind az iskolák, mind az 
egyházak szempontjából, inkább szeretnénk annak 
az elvnek érvényesítését, hogy az állam ne csak 
segélyezze, hanem egyenesen maga állítsa fel az or-
szágos nyugdíjintézetet. Az állam erején állított 
nyugdíjintézet nem sújtaná ujabb teherrel az 
iskolafentartókat és a tanítlató szülőket, az egy-
házak pedig nem jutnának abba ferde helyzetbe, 
melyben a népiskolai tanítók nyugdíjintézetével 
jutottak, hogy évenként fizetik a nagy állami 
járulékokat, de közvetlen gyümölcseit nem élvez-
vén, folytonos panaszszal és zugolódással fizetik. 
Mert abban mégis csak van egy kis igazságtalan-
ság, hogy az egyház hordozza a nyugdíjintézeti 
teher nagyobb és súlyosabb telét. Igy is elég költ-
séges dolog protestánsnak lenni! így is lesz abban 
egy kis visszásság, hogy csak a prot. iskolák 
tanulói és fentartói fizetnek nyugdíjintézeti járu-
lékokat, s más senki sem az országban. 

Azért ha lehet csinálja meg a kormány 
tisztán az állam és az érdekelt tanárok erejével 
a tanári nyugdíjintézetet; de ha ez semmi szín 
alatt nem lehetséges, akkor vállalja el legalább a 
nagyobb felét a fizetésnek, hogy tul ne terhelje 
a különben is sok oldalról igénybe vett prot. 
közönséget. Ennyit a méltányosság nevében is 
kérhetünk és sürgethetünk. 

Harmadik észrevételünk a nyugdíjintézet tag-
jaira vonatkozik. A tervvázlat szerint egyelőre 
csak a középiskolák tanárai vétetnek fel a nyug-
díjintézetbe, az akadémiai és praeparandiai taná-
rok csak később. Az ankéten Tisza Kálmán fő-
gondnokon kivül (ki a theol. akadémiai tanárok 
kihagyását kétszer is hangsúlyozta) mindenik fel-
szólaló nyomatékosan sürgette, hogy a praepa-
randiai és az akadémiai, tehát a jogi és theolo-
giai tanárok is felvétessenek. A felszólalók az 
akadémiai tanárok kihagyásából származó visszás-
sággal, a prot. fő- és középiskolák szerves kap-
csolatának megbontásával, az akadémiák kulturális 
hivatásával s mindenek felett a létező gyáminté-
zetek körében keletkezendő kikerülhetlen jogi 

tette az ankét kívánságait összefoglaló zárbeszé-
dében, hogy a gimnáziumi tanárokon kivül lehe-
tőleg az összes többi tanárok s legalább az 
akadémiai tanárok már most felvétessenek a nyug-
díjintézetbe. Az ankét ez egyhangúlag nyilvánított 
nézete a kivül álló köröknek is kezdettől fogva 
táplált és több izben kifejezett forró óhajtása, 
melynek teljesítését nem tudjuk elég melegen 
kérni és sürgetni a minisztertől. Az akadémiai 
oktatás színvonalának emelése, az akadémiai taná-
rok jogegyenlősége, az érdekelt tanárok békéssége, 
a fő- és középiskolák belszervezete és gyáminté-
zeteik békés fejlődhetése érdekében. Mert azt 
bizonyára nem akarja a jóindulatáról ismeretes 
közoktatási kormány, hogy midőn a prot. iskola-
ügy középfokát elismerésre méltó buzgósággal fej-
leszti, ugyakkor és ugyanazon intézkedésével az 
akadémiai oktatást a maga fejlődésében megzavarja. 
Az akadémiai és gimnáziumi tanárok nyugdíj-
ügyének kétfelé választása pedig ezt eredményezné. 
Tizszer is megfontolandó e lépés, mert az aka-
démiai tanárok kihagyása miatt könnyen hajó-
törést szenvedhet az országos nyugdíjintézet ügye. 
Az iskolafentartó prot. egyháznak akadémia és 
gimnázium egyenlő gyermeke. Mi bizunk a minisz-
ter többször tanúsított méltányosság és igazság-
érzetében. 

A legfőbb dolog pedig az, hogy akár teljes 
állami, akár fokozott állami hozzájárálással minél 
előbb szerveztessék az összes fö- és középiskolák 
számára az országos tanári nyugdíjintézet, mert peri-
culum est et in mora et in divisione! Sz. F. 

A Krisztus feltámadásának történeti 
bizonyítékai. 

(Folytatás.) 

6. Most tekintsük a római levél által nyújtott bizo-
nyítékot. 

Ha ellenvetésképen fel lehetne hozni, hogy Pál maga 
alapította Korinthusi és (laláciai egyházakat, és hogy 
a feltámadásra vonatkozó véleményét még ellenfelei is 
elfogadhatták, a római gyülekezet egyáltalában olyan volt, 
melyet ő sem nem alapított, sem meg nem látogatott. 
Minden bizonynyal már létezett több évvel ezelőtt, midőn 
levelét irta hozzá; és oly népes és fontos egyház vala, 
hogy nem félhetett a félreértetéstől, midőn mondá, hogy 
L hitüknek mind az egész világon híre vagyon«. Tekin-
télyes zsidó elem élt itt: és nem lehet kétség a felől, 
hogy mivel nagy csomó idegen látogatta meg a fővárost, 
az egyház tagjai közt képviselve volt a keresztyén gondol-
kozásnak minden faja. S mégis azon legteljesebb biza-
lommal beszél az egyházhoz, hogy annak tagjai a fel-
támadásra nézve épen azt vallják, a mit ő. Ez kitűnik a 
levél kezdő szavaiból: »Megbizonyíttatott hatalmasan Isten 
Fiának lenni a szentelő Lélek szerint, a halálból való 

. _ feltámadás által« és ugyanezen igazság hatja át a levél 
zavarokkal argumentáltak. A miniszter is k i j e l é í r j egész tartalmát. 
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Igy teljesen bebizonyítottuk, hegy kevesebb, mint 
28 év múlva a felfeszíttetés után, három nagy egyház — 
melyek pedig több száz mértföld által voltak elválasztva 

II egymástól — teljesen megegyezett ama hitben, hogy a 
Jézus Krisztus feltámadott a halálból; és hogy ez a hit 
képezte egyetlen alapját a keresztyén társaság létezésé-
nek. S mily hosszú időre lett volna szükség, hogy egy 
ily hit kialakulhasson egymástól ily távollevő egyházak-
ban!? Teljesen alaptalan tehát az az állítás, hogy az 
evangéliumok csodás történetei lassanként alakultak ki az 
első század folyamán és azután tévedésből igaz történe-
tekként fogadtattak el, mert a mi bizonyítékunk kétségbe-
vonhatatlanná teszi, hogy minden csudák között a leg-
nagyobbat az egész egyház egyhangúlag hitte a felfeszíttetés 
után kevesebb, mint 28 év múlva. 

7. Továbbá ez a hit nem csak épen akkor alakult 
ki. A reá történő utalások természete azt bizonyítja, hogy 
annak egyidejűnek kellett lenni azoknak a keresztyén-
ségbe vetett első hitével, a kikhez Pál irt. Sokan ezek 
közül, a mint láttuk, zsidókeresztyének voltak, kiknek 
igen korán kellett megtérniök, vagy legalább is azoktól 
kellett nyerniök hitüket, kik az első keresztyének közül 
valók voltak. A galata levél utalása világosan magában 
foglalja Jakab és Péter bizonyságtételét is. Egyszersmind 
a római levél egy legesetlegesebb utalásából azt látjuk, 
hogy annak az egyháznak tagjai között volt két ember, 
ki még Pál előtt elfogadta a keresztyénséget. Az utalás 
annyira esetleges, hogy méltó az idézésre: »Köszöntsétek 
Andronikust és Juniát, az én rokonimat és fogolytársai-
mat, kik az apostolok közt is híresek, s a kik előbb vol-
tak a Krisztusban, mint én! S mégis mindnyájan meg-
egyeztek a feltámadásra nézve. Pál hitte azt megtérése 
óta, vagyis kevesebb, mint 10 év múlva a felfeszíttetés 
után. Andronikus és Junia hitték ezt még előbb. Péter, 
Jakab és János hitték ezt kezdettől fogva; mert Pál el-
mondja, hogy ő közölte velük az evangéliumot, mit a 
pogányok közt hirdetett, és azok egészében egyet értettek 
azzal; és a Kor. lev. J5-ik fejezetében arról értesít, hogy 
mind Péter, mind Jakab látták a Jézus Krisztust felfe-
szíttetése után. Különösen figyelemre méltó, hogy a mint 
a galata levélben elmondja, megtérése után három évvel, 
15 napi látogatást tett Péternél, a mely idő alatt nála 
lakott, s a mely látogatás alatt beszélt Jakabbal is. S 
mivel lehetetlen feltételezni, hogy egymás előtt ki ne fej-
tették volna nézeteiket a keresztyénség eme fundamentális 
tényét illetőleg, nem tévedhetünk, ha azt állítjuk, hogy 
itt e két embernek határozott bizonyságtétele áll előttünk 
a felől, hogy ők látták a halálból feltámadott mestert. 
Következik tehát, hogy a feltámadásba vetett eme hit 
volt az az alap, melyen az egyház újra felállíttatott, 
mindjárt a felfeszíttetés után. 

8. A Kor. I. levélben Pál egy határozott állítást 
tesz azon személyek számát illetőleg, kik hitték, hogy 
látták a Jézus Krisztust feltámadása után. Elmondja, hogy 
egy alkalommal több mint 500 ember látta egyszerre, s 
a kiknek több mint fele még életben volt, midőn ő leve-
lét irta. S vegyük fontolóra, hogy midőn ezt állítja, meny-
nyire kiszolgáltatta volna ő magát ellenségeinek, ha e 
tény általánosan elismert igazság nem lett volna. Azok 
rögtön semmivé tehették volna okoskodását, egyszerűen 
kimutatván állításának hazugságát. Hogy a kételkedők e 
tény ereje elől azon állítással akarnak kibúvni, hogy az 
apostol nem fordított figyelmet az ilyen történetek igaz-
ságának kipuhatolására, teljesen tarthatatlan álláspont; 
mert elfelejtik, hogy azt olyanok előtt mondta, kiknek 
egyedüli törekvésük csak az vala, hogy állításait meg-
cáfolják, ha ugyan az lehetséges lett volna. De ha 500 

személy valóban hitte, hogy látta Jézust fel fesz íttet.ése 
után, hogy lehetne egy ily különös tényt másként meg-
fejteni, mint csak annak felvételével, hogy az valóban 
igaz is volt? 

9. S továbbá: voltak a keresztyén gyülekezetnek 
olyan tagjai, kik azt állították, hogy a test feltámadása, 
ha nem is lehetetlen, de mindenesetre a legkevésbbé kívá-
natos; és a mit a feltámadás ígérete magában foglal, leg-
feljebb csak egy nagy lelki átalakulás. S mégis, igen külö-
nös sántító logikával elismerték, hogy a Jézus Krisztus 
feltámadása valóban testi volt. (I. Kor. XV: 14—17.) Az 
apostol a következő okoskodással iparkodik meggyőzni 
őket, a mire különösen felhívom az olvasó figyelmét: 
Hogyan tagadhatjátok ti meg a test feltámadását, midőn 
elismeritek, hogy a Krisztus tényleg feltámadott a halál-
ból ? Ha a Krisztus feltámadása nem képezte volna az 
egyházak hitének alapját, igen könnyen elbánhattak volna 
az apostollal és okoskodásával, egyszerűen megtagadván 
az Ur testi feltámadásának igazságát. 

Ez a hely egyszersmind azt is bizonyítja, hogy vol-
tak emberek az egyházban, a kik távolról sem voltak 
hajlandók vágyó hiszékenységgel elfogadni a halálból való 
feltámadás történetét. 

Bebizonyítottam tehát, a legkétségbevonhatatlanabb 
történeti okmányok alapján, hogy van mégis, legalább 
egy feljegyzett csoda az evangéliumokban, a mely sem 
nem mythos, sem nem legenda s még kevésbbé a lélek 
hallucinátiója, a mely az első század második felében 
lassanként alakult volna ki; hanem a mit mint tényt 
hittek azok, kik uj impulsust adtak a keresztyén egyház-
nak, mindjárt alapítója felfeszíttetése után; és hogy ez 
volt megujult életének egyetlen alapja. Felemlítem, hogy 
tartózkodtam az Evangéliumok bizonyságtételére hivat-
kozni, mivel a hitetlenek azt állítják, hogy azok viszony-
lagosan igen késői eredetűek. Ezért csupán oly históriai 
okmányokra támaszkodtam, a melyeknek eredetiségét ők 
sem tagadják meg. Az marad tehát fenn csak, hogy meg-
vizsgáljuk, vájjon lehetséges-e, hogy e hit a Jézus primi-
tív követőinek valami lelki hallucinátiójából eredt legyen; 
mert csak ez az egy lehető alternatíva állhat meg annak 
históriai valóságát illetőleg. De mielőtt ezt tennénk, rövi-
den összefoglalom az olvasó előtt ama pontokat, melye-
ket a legmagasabb tekintélyű históriai okmányok alapján 
már bebizonyítottam: 

1. Hogy kevesebb, mint 28 év múlva a felfeszíttetés után 
az egész keresztyén egyház, pártkülönbség nélkül, hitte, 
hogy létezésének egyetlen alapja az a tény vala, hogy 
Jézus Krisztus feltámadott a halálból. 

2. Hogy abban az időben több mint 250 személy 
élt még. a ki hitte, hogy felfeszíttetése után még látta 
élve Őt! 

3. Hogy a feltámadás hite közös volt Pállal és leg-
hevesebb ellenfeleivel is. 

4. Hogy kétségbevonhatatlan tény, hogy az egész 
keresztyén egyház hitt alapítója feltámadásában, mint 
létezésének egyetlen alapjában, hat vagy hét évvel a fel-
feszíttetés után. 

5. Hogy legalább is három eredeti apostol állította, 
hogy látta Jézus Krisztust élve az ő halála után. 

6. Hogy a felfeszíttetés után néhány hónap múlva 
az egyháznak újra kellett szerveztetnie ama hit alapján, 
hogy az ő felfeszített Messiása feltámadt a halálból. Né-
hány hónap múlva mondom, mert hosszabb idő alatt, 
mig e hit kialakulhatott volna, az egyháznak el kellett 
volna pusztulnia alapítója sírjában. 

Ezek levén a tények, melyeknek históriai bizonyí-
tékai kétségtelenek, esupán az marad fenn számomra, 



hogy megvizsgáljam, vájjon megegyeznek-e valamely más 
felvétellel, mint azzal, hogy a feltámadás hite valóságon 
alapult. 

Csupán három lehető alternatíva áll előttünk. 
1. .lézus vagy tényleg feltámadott a halálból; 
2. vagy, a feltámadásáról való hit a legszándéko-

sab.ban kieszelt csalás eredménye; 
3. vagy Jézus eredeti követői valamely lelki hallu-

cinátió áldozatai voltak, Más alternatíva lehetetlen. 
Felesleges volna a második alternatívát vizsgálnunk, 

mert azt mint tarthatatlant a kiváló modern hitetlenek is 
feladták. 

Két theoriát alkottak, mely észszerű magyarázatát 
nyújtaná a Jézus feltámadásáról szóló hit eredetének, azon 
felvétel alapján, hogy az a tanítványok lelki hallucinátió-
jának volna tulajdonítható. 

Az első az : hogy ők oly túlzó enthusiasták és hi-
székenyek voltak, hogy közülök egy vagy több azt kép-
zelte, hogy látta Jézust felfeszíttetése után és hogy sikerült 
elhitetni a többiekkel is, hogy az megtörtént tény lett 
volna. Ez a theoria tudományosan visió tbeoriának nevez-
tetik. Többféle alakban kidolgozták ezt, de^kozülök Renáné 
nevezhető a legszebb példánynak, t. i. hogy Mária Mag-
dolna fájdalma és felindulása között a kertészt Jézusnak 
gondolta, azt képzelte, hogy az támadott fel a halálból 
s képzelgését közölte a többiekkel is. 

A másik az, hogy Jézus nem halt meg valóban a 
felfeszíttetés következtében, hanem a keresztről csak ájul-
tan vették le, mely ájulásból a sírboltban felébredt, hogy 
kimerült állapotában sikerült kimásznia onnan, eljutni 
egy menedékhelyre, hol nem sokára azután meghalt; és 
hogy az ő hiszékeny követői e részleges magáhoztérést 
a halálból való leitámadásnak képzelték. 

Azonban, ha elismerjük is e theoriák közül vala-
melyiknek valószínűségét, határtalan s mondhatnám olyan 
mértékű hiszékenységet kellene feltételeznünk a Jézus 
követői részéről, mely már az elhihetőség határán is tul 
megy. S midőn okát kérdezzük e rendkívüli hiszékeny-
ségnek, az egyetlen válasz az, hogy e zsidók e korban 
rendszeresen hittek a természetfeletti és démoni erőkben. 
E theoriák közül vegyük első sorban a másodikat. 

Megengedem, hogy egy ember, ki egy ideig függött a 
keresztfán, levétetvén s kellőleg gondoztatván, magához 
térhet. Ez, amint Josephus elmondja, megtörtént egy ba-
rátjával, bár ez kivételes eset volt, mert három közül 
kettő a gondozás dacára is meghalt. De Jézus eseténél 
tekintetbe kell venni a hitetleneknek azt is, hogy ő ellen-
ségei kezei közt volt, a kik mint nyilvánosan kivégzett 
bűnösnek temetését is bizonyára ellenőrizték és igy ki-
zárttá tették azon lehetőséget is, hogy sírjában magához 
térjen. Igaz, hogy az evangéliumok elbeszélik, hogy Pilátus 
átengedte Jézus testét barátainak; s e tényre vonatkozó-
lag csak az ő értesítésük alapján tudunk valamit, a hitet-
lenek azonban azt állítják, hogy ezek nem történeti ok-
mányok és ennélfogva e különös esetben nem vehetjük 
őket tekintetbe. Ha azonban elfogadják az evangéliumok 
állítását e pontra vonatkozólag, kénytelenek elfogadni azt 
az állítást is, hogy Pilátus, mielőtt a testet átengedte volna, 
gondot fordított arra is, hogy megbizonyosodjék, vájjon 
Jézus tényleg meghalt-e; és hogy Jézus azután egy sír-
boltba helyeztetett, melynek bejárását egy nagy kővel 
zárták el. De azok. kik a fentebbi theoriát kigondolták, 
kénytelenek megengedni, hogy egy, a sziklába vágott sír-
bolt a legalkalmatlanabb hely arra, hogy egy felfeszített 
ember ájulásából magához térjen : sót ha még ezt lehet-
ségesnek tartja is, az a nehézség áll elő, hogy vájjon egy 
ember megsebzett s kimerült állapotában kijuthatott-e a 

sírboltból, melynek bejárását egy nagy kővel zárták el, 
s elmenekülhetett-e egy barátja házába, s elrejthette-e 
magát elkeseredett ellenségei szeme elől? 

De mivel a felfeszíttetés után Jézus letűnik a tör-
ténet szinpadáról, ha csak fel nem veszszük, hogy feltá-
madt a halálból, a hitetlenek kénytelenek megengedni, 
hogy nemsokára azután a kimerüléstől meg kellett halnia. 
De ha élve kijutott a sírboltból, bizonyos, hogy a leg-
gondosabban el kellett rejtőznie; mert ha azok, a kik 
kieszközölhették felfeszíttetését, csak legkevésbé gyanítot-
ták volna is rejtőzködését, semmiesetre sem hagyták volna 
zavartalanul, és következésképen tanítványai nem mertek 
volna egy hangot sem szólni feltámadásáról, a mig el nem 
vihették volna valamely távoli biztos helyre. Ez, mint 
minden praktikus ember tudja, áthághatlan nehézségeket 
okozott volna; és ez esetben Jézus követői közül egy 
vagy több szándékos csalást követett volna el. 

De menjünk tovább. Világos, hogy ha Jézus elrej-
tőzve élt, követői vagy érintkezhettek vele, vagy nem. Ha 
érintkeztek, lehetetlen lett volna egy megsebzett ember 
fokozatos felgyógyulását feltámadásnak hinniök; s ha ké-
sőbb a kimerülés következtében meghalt, lehetetlen lett 
volna elhinniök, hogy ő zsidó váradalmak Messiása vala. 
Ha pedig soha nem látták, az a gondolat, hogy ők mégis 
elhitték feltámadását, s e hit által erősíttetve megkezdték 
az egyház újjáalakítását az Ő feltámadása alapján és hogy 
az sikerült is nekik, sokkal kevésbbé hihető, mind az, hogy 
a bibliában feljegyzett csudák tényleg megtörténtek. 

De egy olyan Messiás, a ki kimászott sírboltjából, 
s elrejtőzve azután nem sokára meghalt, kimerüléstől, 
nem elégíthette ki annak a társaságnak követelményeit, 
a mely tönkre volt téve az ő felfeszíttetése által. Követői 
azt hitték, hogy nemsokára elfoglalja királyságát, és íme. 
a kereszt lesz trónja és valamely látható birodalomra 
vonatkozó minden reménynek meg kellett semmisülnie. S 
mégis a legkétségtelenebb históriai tény, hogy a keresz-
tyén közönség uj életre kelt mindjárt azután, midőn a 
fundamentum, t i. hogy Jézus a nemzeti zsidó birodal-
mak Messiása vala, teljesen felforgattatott keresztre feszít-
tetése által. Nem okozhatta ezt más, mint vagy feltáma-
dás, vagy valami olyas, a mit annak lehetett tévedésből 
érteni. Valaminek történnie kellett és pedig gyorsan, külön-
ben az egyháznak kellett volna vesznie_ alamfója sír-
jában. Szükség volt a régi messiási gondolat gyors át alá-' 
KTTpara, ha az egyház hirtelen felbomlását meggátolni 
akarták. Áz egyház azon alternatíva előtt állt, hogy vagy 
más szempontból tekinti a Messiást, vagy megsemmisül. 
Ha azt állítják, hogy Jézus felépült a keresztrefeszíttetés 
következményeiből és azután visszavonultan élt s tanít-
ványai ezt feltámadásnak képzelték; a józan ész nevében 
kérdem, hogyha elhihető volna is, hogy egy tanítvány ily 
hiszékeny volt, mennyi ideig kellet volna e hitnek fejlődnie, 
mig nem mindnyájan elhitték s elhitték oly mértékben s 
oly meggyőződéssel, hogy erre alapítva kezdték meg az 
egyház újjászervezését? Az igazság pedig az, hogy egy 
ilyen csalódáson alapuló hit kiképződésére nem lehetett 
elég idő, mert a mig e hit kifejlődött volna, az egyház 
semmivé lett volna, nem lévén egyetlen kötelék sem, mely 
összetarthatta volna. Vájjon hihető-e, kérdem, hogy a 
tanítványok egész testülete elhihette volna, hogy Mestere 
feltámadt a halálból, ha egyetlen egyszer sem találkozott 
vele, s hogy ő volt a Messiás, mialatt elrejtőzve élt, hogy 
biztonságban maradhasson ellenségeitől, s vájjon meg mer-
ték volna-e kezdeni az egyház újjászervezését az ő szellemi 
messiássága alapján, ismervén jól a támadásokat, melyek-
kel találkozni fognak, ha csak meg nem lettek volna győ-
ződve, hogy Meslerük egyenes parancsolatát kapták arra 



hogy ő képes is bizonyossá tenni a ki.érlet sikerét? A 
legnagyobb hiszékenységnek is bizonyára megvan a maga 
határa, s az ilyen hiszékenység, mit a tanítványok felől 
feltételeztek, tul van a lehetőség határán. S még hozzá, 
e theoria a valószínűség legcsekélyebb látszatával sem 
bir, ha csak fel nem tételezzük azt a hihetetlen dolgot, 
hogy Jézus a maga felépülését feltámadásnak hitte, vagy 
hogy ő egy kigondolt csalás elkövetésében eszközül engedte 
magát használni, a mit pedig — hacsak rossz indulatból 
nem — még a hitetlenek sem mertek feltételezni az Isten 
szentjéről. 

-Sj* (Folyt, köv.) Hamar István. 

\ 
I S K O L A Ü G Y . 

A népiskolai tanítók fizetése. 
A néptanítói fizetések rendezéséről szóló törvény-

javaslat régen a képviselőház asztalán fekszik. Veleje az, 
hogy az állam minden népiskolai tanítónak biztosítja 1-ször 
a 300 frtos minimumot, 2-szor a 7-szer 30 frtos kor-
pótlékot. mi által a tanítók minimális illetménye lakáson 
és kerten kivül minden iskolánál 510 frtig emelkedhetik. 
Ezzel együtt emelkedik a nyugdíj is. 

Néptanítóink azonban, sokféle indokból, ennél többet 
várnak, többet kívánnak. A napokban is gyülekeztek Buda-
pesten és küldöttségekkel kérvényeztek az országos pár-
toknál, hogy fizetésök rendezésénél legalább a 400 frtos 
minimumot kieszközöljék. Hajlandóságot, Ígéretet, szép szót 
mindenütt kaptak; de nem valószínű, hogy a 400 frtos 
alapfizetés már most kivívható legyen. Pénzügyi tekintetek 
akadályozzák a gyökeresebb javítást. Azt mondják, hogy 
a 400 frtos minimumot az államháztartás egyensúlya nem 
bírja meg. Ugyanis az alapfizetésnek 400 frtra kiegészí-
téséhez szükséges lenne 1.442,334 frtra, mig a 300 frtig 
való kiegészítés 603,455 írtba kerül. A kettő közötti 
különbözet 838.879 frt. E 840 ezer frt áll útjában a taní-
tók jogos kívánsága teljesítésének. 

Nagyon sajnálnók, ha a képviselőház ezért az arány-
lag csekély összegért a népnevelésügy erőteljesebb fej-
lesztését elhalasztaná és ezzel a tanítóságot elkedvetlenítené. 
Az állam garasoskodása a kulturális kiadásokban a leg-
kevésbbé indokolt takarékoskodás. Gyümölcsözőbb beruhá-
zást a kulturainál mi nem ismerünk. Azután, ha a leg-
erősebb iskolafentartó is szükmarkúskodik a tanügvgyel 
szemben, mit várjunk az egyházaktól és községektől, melyek 
anyagilag hssonlithatlanul szegényebbek és kulturális áldo-
zatokra sokkal nehezebben bírhatók ? Az államnak kellene 
jó példával elől menni az iskoláért való áldozatkészség-
ben, akkor aztán inkább remélhetné, hogy a mindig nehéz-
kesebb társadalom is megy utána. Mi bizalommal remél-
jük, hogy ha most nem is, de közel jövőben, mihelyt a 
közjövedelmek gyarapodnak, a néptanítók jogos igénye 
teljesen ki fog elégíttetni. Mert Magyarországon — a sajá-
tos nemzetiségi viszonyok miatt — az iskola nem csupán 
kultur-intézmény, hanem magasabb értelemben vett poli-

tikai és elsőrendű nemzeti erőfejlesztő intézet, melynek 
nemzeti irányban való fejlesztése végett a legnagyobb 
áldozattól sem szabad visszariadnunk. 

A képviselőház pénzügyi bizottsága most készült el 
a kormány javaslatáról szóló jelentésével, melynek alapján, 
ugy hirlik, hogy a képviselőház mindjárt a költségvetés 
után tárgyalás alá veszi a törvényjavaslatot. A jelentés 
tanulságosan világítja meg a törvényjavaslat pénzügyi olda-
lát. Minden kétségen felül helyezi a közoktatási kormány 
jóindulatát s azt a készséget, melylyel mindig viseltetett az 
iskolaügy fejlesztése iránt. De egyszersmind azt is mutatja, 
hogy Magyarországon az iskolák még mindig nem része-
sülnek abban a méltánylásban, melyet természetüknél fogva 
megérdemelnének. Az államélet más ágaiban milliókkal is 
könnyen dobálóznak, az iskolaügy terén a százezerek 
kicsikarása is nagy erejébe kerül a tanügy vezetőinek. 

A jelentésből ide iktatjuk a következő adatokat: 

A képviselőház pénzügyi bizottságának jelentése a 
néptanítói fizetéseket szabályozó törvényjavaslatról igen 
érdekes operátum. Hivatalos adatok alapján egybeállított 
táblázatok és kimutatások segítségével részletesen meg-
világítja ez a jelentés a néptanítók mostani helyzetét, a 
törvényjavaslatban foglalt rendezés következéseit s azt, 
hogy a rendezés mennyibe kerülne azoknak a módoza-
toknak alkalmazása mellett, melyeket a képviselőház asz-
talán fekvő több száz kérvényben az érdekeltek megjelöl-
tek. A bizottsági jelentésnek ezeket a tanulságos, széles 
köröket érdeklő adatait foglaljuk össze a. következőkben: 

A néptanítók eddigi illetményeinek összesített kimuta-
tását eme táblázatba foglalja a bizottság, megjegyezve, 
hogy a kimutatás nem terjed ki a budapesti és fiumei 
városi, továbbá a magán, társulati és egyesületi iskolák-
nál alkalmazott s a volt határőri alapokból fizetett, továbbá 
az eleminél magasabb fokozatú intézetek tanítóira: 
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Kitűnik e kimutatásnak beszédes számtételeiből, 
hogy a hazai tanítóság egy ötödrésze. 5278 tanító ma 
sincs ellátva az 1868-ki törvényhozás által megállapított 
300 frtos fizetési minimummal. Érdekes annak kimutatása 
is, melyik felekezetben hánv néptanítónak a fizetése kisebb 
300 frtnál: 

300 frtnál kevesebb illetménye van 
196 községi tanítónak, 

1180 r. kath. 
1755 gör. kath. » 
1065 gör. kel. román, szerb tanítónak, 
603 ev. ref. tanítónak, 
437 ág. evang. » 

32 unitárius » 
10 zsidó » 



És pedig: 
50 frton alul marad 
50—100 frtig terjed 

100—150 » 
150—200 > 
200—250 » 
250—300 » 

173 tanító illetménye 
449 » » 
895 

1670 
1472 
1129 

A felsorolt adatok egybevetéséből kitűnik, hogy a 
törvényjavaslat 5278 néptanítónak illetményeit javítja meg, 
és pedig 173 tanítóét 250, 985 tanítóét 200 és 1472 tanítóét 
mintegy 100 frttal. A korpótlékok életbeléptetése pedig az 
összes tanítók felének javítja meg eddigi helyzetét, ugy, 
hogy a lakáson és kerten kivül a tanítók minimális illetménye 
az ötödéves korpótlékokkal 510 frtig emelkedhetik, ezzel 
együtt emelkedvén a nyugdíj is. 

Kiszámítja a bizottság végül azt is, mennyibe kerülne 
a törvényjavaslat által megállapított 300 frtosnál nagyobb, 
négy—öt vagy hatszáz frtos minimumnak a fixirozása. 

Az alapfizetésnek 400 frtra kiegészítéséhez (10,025 
állás után) szükséges lenne 1.44. ,334 frt (a 300 frtig való 
kiegészítés 603,455 frtba kerül); 

ha ezeknek a tanítóknak s az 1258 állami elemi 
tanítónak fizetése, továbbá a 4 0 0 - 5 0 0 frt közti állások 
fizetése 500 frtra emeltetnék, ehhez (13,860 állás után) 
2.682,521 frt lenne szükséges; 

ha pedig ugy ezeknek a tanítóknak, mint az 500— 
600 frt közti állásoknak fizetése 600 frtra emeltetnék, ez 
4.271,171 frtot venne igénybe. 

Mindezek a bizottsági jelentés szerint »erősen bizo-
nyítják a háromszáz frt minimum mellett való állásfoglalás 
helyességét«. 

Mi ismételten hangsúlyozzuk, hogy a 400 forintos 
minimum a tanügy érdekében felette kívánatos, méltányos 
és helyes, s azt hiszszük, hogy államháztartásunk ereje 
is megbírná. Ez irányban most a 12-ik órában még 
egyszer tisztelettel emeljük fél kérő szavunkat a nemzet 
törvényhozóihoz. Hatalmas lendületbe hozná ez a népiskola 
ügyét, a törvényjavaslatban kontemplált »hatályosabb állami 
felügyelet« nagy lökést adna a nemzeti iskola ügyének s 
ezzel a magyarosodásnak, a tanítóságot ujabb erős köte-
lekkel csatolná a kultura terén való apostolkodáshoz, az 
egyházi és községi iskolafentartókat nemes versenyre ösztö-
nözné, szóval ujabb eleven erőt oltana meglankadt nép-
nevelési életünkbe. 

Elismerjük, hogy a törvényjavaslat jelen alakjában 
is jelentékeny haladást jelez, mert ötezernél több tanító 
nyomorának véget vet: de a 400 frtos minimum 10 ezer 
tanítót juttatna tisztességes existenciára, megelégedésre s 
fokozott tevékenységre és ugyanannyi iskolát emelne ki 
abból az elesettségből, melybe tanítóik elkedvetlenülése 
miatt sülyedtek. Ez az értelmi és erkölcsi haszon pedig 
megéri azt a 800 ezer frtot. V. F. 

A debreezeni tanárértekezlet. 
Tehát »egyesültünk]* A tiszántúli ev. ref. 

iskolai tanáregyesület szatmári közgyűlésén a derék sáros-
patakiak indítványára elvben kimondott tanári unió esz-
méje, a mindnyájunk által felette szükségesnek tartott 
»Magyar prot. tanáregyesület* ügye a megvalósulás stá-

diumába jutott az ápril 6-án Debreczenben tartott tanár-
értekezleten. A megvitatott alapszabályokban s a jelen 
volt kerületi követek, illetve meghívott lutli. testvéreink 
lelkes hangulatában oly támpontot nyert az egyesület, a 
melyen haladva biztosan eljut a maga kitűzött célja felé, 
mely is a magyar prot. tanügy, különösen pedig a közép-
és felsőbb iskolák oktatásügyének előmozdítása és prot. 
szellemben való fejlesztése s a prot. tanárok testületi érint-
kezésének és közös érdekeinek előmozdítása. A szatmári 
gyűlés által kiküldött központi választmány az alapszabá-
lyok elkészítésével derék és maradandó munkát végzett, 
s ugyancsak tapinlatos és helyes dolognak bizonyult a 
luth. testvérek meghívása is az értekezletre. Maradandók 
lesznek azok a benyomások, a melyeket Debreczenben az 
impozáns főiskola s annak intézményei és intéző körei 
felől nyertünk s hiszszük, hogy azok csak javára lesznek 
a prot. közügynek, főleg a Magyar prot. tanáregyesület 
megalakulásának és szerencsés kivitelének. 

A tanárértekezlet Géresi Kálmán elnöklete alatt a 
főiskola kistermében értekezett. Ott láttuk Szakács Mózest 
a sz.-udvarhelyi, Busa Jánost és Radácsi Györgyöt a 
s.-pataki, dr. Horváth Józsefét a pápai, Zwarinyi Sándort 
és Bruclcnert a késmárki és dr. Szlávik Mátyást az eper-
jesi közép- és főiskola képviseletében, valamint Elek Lajost, 
Joó Istvánt, Csiky Lajost, dr. Erdős Józsefet, dr. Bacsoni 
Lajost. Kulcsárt, Tüdőst és Sinkát a debreezeni főiskolai 
tanárok sorából. 

Géresi Kálmán elnök a Magyar prot. tanáregyesület 
historiumát illető megnyitója után Elek L. előadó a ki-
bocsátott felhívásokra érkezett jelentkezések statisztikai 
adatait ismertette, a melyekből kitűnt, hogy a 2 prot. egy-
házba 46 prot. tanárkar közül 304 tanár tagul ajánlko-
zott, a 79 prot. tanárkar többi része hol pártolólag, hol 
kitérőleg, vagy egyáltalában nem nyilatkozott. Az ágos-
taiak közül a leglelkesebben karolta fel a tanáregyesület 
eszméjét az eperjesi, késmárki és budapesti iskola tanár-
kara. A ref. jelentkezők száma 222, az ágostaiaké 73. 
Az erdélyi szász iskolák a felhívásra hallgatással vála-
szoltak. 

A statisztikai adatok alapján Radácsi és Sslávik 
indítványára újból is kimondatott a Magyar prot. tanár-
egyesület megalkotásának a szükségessége és jogosultsága 
s az előkészítő értekezlet azonnal hozzá is látott az ere-
detileg erős központosító jellegű alapszabályi tervezet fel-
olvasása és megvitatásához. 

Az alapszabály-tervezet felolvasásánál, a melynek 
megállapított szövegét lapunk következő számában közöl-
jük, nagyobb vitát keltett az egyesület központjának, illetve 
székhelyének érzékeny természetű kardinális kérdése s 
Busa F. és Joó i. lelkes felszólalására s mindnyájunk 
megelégedésére a központ kérdése elejtetett azzal a tétel-
lel. hogy »az egyésület ügyviteli székhelyét 6 évenként a 
közgyűlés határozza meg.« Az alapszabályok szerint az 
egyesület alapító, tiszteletbeli, rendes és pártoló tagokból 
áll, az egyesület organumai a közgyűlés, a választmány 
9 székhelyi és 27 vidéki taggal, az ügyviteli bizottság s 
a szakosztályok, az elnök, főjegyző és a pénztárnok az 
egyesület székhelyéről, a többi hivatalnok a rendes tagok 
közül általában a paritás elvének lehető szemmeltartásá-
val választandó, s végül Radácsi indítványára a tankönyv-
bírálat s a tantervre való felügyelet is felvétetett az egye-
sület céljai közé. Végül kimondatott az alapszabályok 
kínyomatása, s azoknak az egyes tanárkarokkal való közöl-
tetése, továbbá a kötelező erejű aláírások megszerzése, 
illetve az egyesületnek most már végleg való megalkotása. 

Az alakuló gyűlés Elek L. indítványára a tiszán-
túli ev. ref. középiskolai tanáregyesület gyűlésével egy-



idejüleg julius 5—10 között Debreczenben tartandó. Az 
alakuló gyűlés összehívásával, valamint a gyűlés tárgy-
sorozatának a megállapításával a központi bizottság bíza-
tott meg. Ezzel kapcsolatban lelkesen fogadta a tanár-
értekezlet Szerem! cy József ref. lelkész és esperes meghívását 
egy hajdúböszörményi kirándulásra. 

Bruchiér késmárki tanár indítványára a kerületi és 
esperességi gyűlések is felszólítandók a tanáregyesület 
anyagi, szellemi és erkölcsi támogatására. Végül Radácsi 
indítványára az elnöknek és az előadónak, az elnök 
indítványára pedig az értekezlet tagjainak kifejteit buzgó-
ságukért meleg köszönet szavaztatott. 

Délben a mozgékony Elek Lajos a főiskolai convic-
tusban 40 terítékű nem épen convictusra emlékeztető 
fényes bankettet rendezett, a melyen komoly és lelkes 
felköszöntőkben az unióra, a fő- és középiskolák egye-
sülésére, s humorosakban az egyesekre sem volt hiány. 
Itt is arról győződtünk meg. hogy a tömörülés s a sze-
mélyes érintkezés sok ügynek a javára szolgálhatna sok 
tekintetben izoláltan álló egyházainkban és iskoláinkban, 
a melyekben sok a jóravaló erő. de még több a félté-
kenykedés s az érzékenykedés. Azért hát többszörös 
okokból is kivánom, hogy a tanári unió s annak orga-
numa, a Protestáns tanáregyesület vivát crescat íloreat! 

Végül még egyet. Először voltam Debreczenben. 
Kellemes, tanulságos és sokoldalú tapasztalatokat nyúj-
tott. Jól éreztem magam az Ősi impozáns kollégiumban, 
bár többszörösen fájdalmat keltőleg hatott reám e nagy 
iskola és egyház szellemi tőkéjének nem eléggé gyümöl-
csöző forgatása. Csak egy kissé több mozgékonyság és 
nagyobb egyetértés mivé tehetné ezt a mi kálomista 
Rómánkat! Ha fölfogja az idők jeleit: tényezői és eszkö-
zeinek nagy gazdagságával önkénytelenül is a hazai pro-
testántizmus központjává fejlődhetnék ki idővel. Ilyen 
benyomást keltett bennem »a tanáregyesület központja« 
körüli vita s a debreczeni egyházak és iskolák szem-
lélete ! 

Debreczen, 1893. ápr. 7. 
Dr. Szlávik Mátyás, 

eperjesi tanár. 

T Á R C Z A. 

Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 
(Folytatás.) 

A protestánsok ellenállásának igazolása. 

Visszatekintve azon másfélévtizedes küzdelemre, 
melyet egyházunk iskolái miatt az államkormánvnyal foly-
tatott, meg kell vizsgálnunk azon okokat, melyek protes-
táns, főként pedig református őseinket oly szívós kitar-
tásra, makacsságig menő ellenállásra vezették, a mint ezt 
tárgyalásunk eddigi folyamán előadtuk. 

Azon folyamodványoknak, melyeket egyházunk ez 
ügyben az uralkodó elé terjesztett, sokszor ismétlődő alap-
gondolata az, hogy az iskolák részét és alapját képezik 
a vallás szabad gyakorlatának. Lehetetlen e kijelentések-
ben fel nem ismernünk az általános keresztyéni, közelebb 
pedig épen protestáns elvet: az iskolák az egyház vete-
ményes kertjei. Az a száz esztendő, mely II. József korá-
tól napjainkig lefolyt, a köztudatban az állam részére dön-
tötte el az iskolatartás jogát és kötelességét; de bizonyos 
az is, hogy a nevelésügyre való befolyásáról egyik keresz-
tyén felekezet sem mondhat le saját érdekeinek veszé-

lyeztetése nélkül. A ki birja az iskolákat, azé a jövő, 
ez igazságnak súlyát különösen érezhették 100 évvel ezelőtt 
protestáns őseink : mert hiszen ők iskoláiknak köszönhet-
ték. hogy egyházukat a minden oldalról jövő támadások 
és üldözések végképen meg nem semmisíthettek. Csodál-
kozhatunk-e hát, ha oly makacson ragaszkodnak azon 
intézményhez, melyben a múltban egyházuk lételének leg-
biztosabb alapját ismerték meg és a melytől a jövőben 
is hasonló szolgálatot remélhettek; mert bizony az a jövő 
nem kecsegtethette őket valami nagyon kedvező kilátá-
sokkal! Igaz ugyan, hogy József alatt megszűntek az üldö-
zések, vallásukat szabadon gyakorolhatták; de vallássza-
badságuk alapját még mindig csak kegyelem, egy türelmes, 
jóakaratú fejedelemnek rendelete képezte, melyet egy 
másik türelmetlen s rosszakaratú ugyanazon jogon vissza-
vonhatott, a melyen előde kiadta. Hogy ily lehetőség nincs 
kizárva, hogy ellenségeik dühét nem csillapíthatta le vég-
leg egy uralkodónak parancsszava, arra nézve szomorú 
tanúságot meríthettek a múltból, melyben sajnosan tapasz-
talták, hogy országos törvények sem nyújthattak védelmet 
támadóik ellen, annyival kevésbbé fejedelmi önkényből 
nyújtott rendeletek. Ki biztosítbalá őket, hogy a mult 
szomorú eseményei nem fognak többé ismétlődni s nem 
lesz többé szükségük arra a nagy szolgálatra, melyet az 
iskolák nyújtanak. Ezen aggodalomnak ad kifejezést a négy 
egyházkerület 1788-iki felterjesztése a következő szavak-
ban: >Legyen bár ma azon tanítási normális rend és mód, 
mely előiratott. legjobb és semmi tekintetben sem legyen 
a protestánsok vallására nézve is ártalmas vagy sérel-
mes, ki kezeskedik nekünk arról, hogy az örökre, ugy a 
mint most van, változatlanul fog maradni. Épen most 
ugyan Felségednek a türelmesség iránt nyilvánuló hajlama 
ellentál], hogy az iskoláinkba beviendő egyformaságnak 
és azok kormányzása tőlünk való elvételének kedvezőtlen 
következményei egyszerre előtörjenek. De az idők viszon-
tagságai miatt mily könnyen megtörténhetik, hogy ama 
felettébb való vallásos hév, mely most egy kissé lankadni 
látszik, erejét ismét visszanyeri és iskoláinkat, tanainkat 
mindazon rosszakkal, melyekkel az egyformaság és directio 
állal hathat, sujtolja*. 

Azon elvi kiinduláspont mellett, hogy az iskolák az 
egyház testének részei, a bizalmatlanság és gyanú képezi 
a második indokot azon küzdelemre, melyet egyházunk 
11. József alatt iskolái miatt az államkormánvnyal foly-
tatott. Bizalmatlanság és gvanu nem az uralkodó iránt, 
kinek jóindulatát sokszor volt alkalmuk tapasztalni, hanem 
azon kormányszékek iránt, melyek a múltban ellenségeik 
fondorkodásainak mindig készséges eszközeiül szolgáltak. 

De mégis a múltból merített bizalmatlanság s a jö-
vőre irányzott aggodalom nem teszi egészen érthetővé 
azt a szívós és makacs ellenállást, melyet egyházunk 
József kormányával szemben tanúsított. Ez csak egyhá-
zunk sajátságos helyzetéből, az állammal szemben kiví-
vott önállóságából fejthető meg egészen. Az államkor-
mánynak korán megkezdett üldözései kényszerítették 
egyházunkat, hogy önálló autonom testületté alakuljon. A 
fegyverrel kivívott békekötések még jobban megszilárdíták 
egyházunk különállását, s mivel azon időben az iskolák 
kizárólag egyházi gondoskodás tárgyai voltak, természetes, 
hogy az egyház kebelén az iskolák is élvezték az autonom 
kormányzás szabadságát. Az állami iskolázás csak e sza-
badság megszorításával létesülhetett. De gondolható-e, 
hogy egy oly nagy történeti múlttal bíró, s minden el-
nyomás dacára élettől buzgó intézmény, minő református 
egyházunk volt, ellenállás nélkül feláldozza egyik fontos 
életszervét, iskoláinak szabadságát?! Szilárd jogi alapon, 
békekötések és törvények rendelkezésein nyugodott iskolai 



autonómiája : következetesen cselekedett tehát, midőn nem 
ismerte el a rendeletek jogosultságát ott, hol szentesített 
országos törvények világosan intézkedtek. Nyiltan kifeje-
zést is adtak e felfogásnak egyházunk vezérférfiai mindazon 
felterjesztésekben, melyeket iskolaügyben az Uralkodóhoz 
benyújtottak; hangsúlyozzák folyamodványaikban, hogy 
azon hála és alázatos tisztelet mellett is, melyet az ural-
kodó iránt éreznek, nem engedhetnek ott, hol jog, két-
oldalú szerződés áll fenn; sőt ellenkezőleg magának a 
fejedelemnek is meg kell ezelőtt hajolnia. Ezért folyamod-
ványaikban nem is valami engedményért esedeznek. »nem 
azt kérik, mint az 1788. folyamodvány mondja, hogy 
adassék nekik, hanem csupán hogy az, a mit joggal bir-
nak. náluk hagyassék meg.« 

Mellettük szólt a jogfolytonosság is, mely jogi kér-
désekben mindig nagyon irányadó; hivatkoznak is rá, 
mondván 1788. folyamodványukban: »az 1606-ik évtől 
fogva iskoláink ügyét szabadon intéztük azon saját direkció 
alatt, melyet a béke eszközei és azoknak végrehajtása 
nekünk ajánlottak s azon tanítási rendszer mellett, melyet 
nekünk választani tetszett. És soha semmi direkció, sem a 
rendszernek az egyformasághoz való alkalmazása azokban 
nem követeltetett. Tehát ezen birtoklás és eljárás csaknem 
kétszázados, mely magában is, ha semmi békekötések 
közbe nem jöttek volna, erős jogot adhatna*. 

Lemondani az iskolák kizárólagos birtokáról egyenlő 
lett volna a vérrel szerzett, s az ősök által gondosan 
megőrzött szabadság megcsonkításával: s a jogfolytonos-
ság megszakadása későbbi időkben sok keserűséget okoz-
hatott volna az egyháznak, mert lehetővé tette volna 
bármily rosszakaratú kormánynak befolyását. Valóban 
helyesen mondják azért az 1788-iki folyamodvány be-
nyújtói : »amint egyszer az alkotmányos jog és szokástól 
eltértünk és a norma alá jutottunk, nem fog nyilni innen 
visszut az előbbi állásra, s bár idő multával a norma 
vallásunkra nézve még sérelmesebbé váljék, ellenünk 
mindig az egyformaság megtartására vonatkozó ugyanazon 
ok fog felhozatni.« 

Az országos törvények által biztosított egyházi és 
iskolai önkormányzat féltékeny őrizése, az ezzel együtt 
járó szabadság szeretete vagy — mint II. József korának 
irója Marczali mondja — »a százados autonomia alatt 
szerzett és kifejtett függetlenségi érzet, mely irtózik min-
den beavatkozástól, minden felülről való vezetéstől*, volt 
tehát főmozgatója egyházunk kormánynyal vívott küzdel-
mének. 

De kétségtelen, hogy az egyházi szabadság gondos 
őrizése mellett befolyást gyakoroltak református egy-
házunk magatartására József császárnak alkotmányelle-
nes intézkedései, a magyar nemzetiség elnyomására célzó 
törekvései is. Bizton következtetjük ezt azon viszonyból, 
mely a magyarság, magyar alkotmány és a református 
egyház közt minden időben létezett. Erre mutat az a tény 
is, hogy egyházaink, egyházkerületeink ellenállása erősebbé, 
makacsabbá, főleg az 1785. év után válik, midőn az alkot-
mány megdőlt s Józsefnek absolutisticus és centralizáló 
törekvései keserűséggel és aggodalommal kezdik a nemzet 
szivét eltölteni. 

(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

Az a gálya . . . 

Mintha l á t n á m azt a gályát, 
A h á b o r g ó tengeren . 

Azt a gályát, a melyen az — 
Őrül tség is meg te rem. 

Mintha l á t n á m a raboka t , 
L á n c r a fűzve evezni . 

A kiket mind, mind egy szálig, 
Meg is t u d n é k n e v e z n i . . . 

Min tha m o s t is h a l l a n á m a 
Szivet r ázó é n e k e t : 

»Vedd el U r a m ! . . . Vedd el tő lünk , 
Ezt a k inos életet!« 

N e m egy hal t meg b á n a t á b a n , 
F á j d a l m á b a n . H a j ! n e m e g y ! . . . 

És a gálya, nap ró l -nap ra , 
Hét rő l -hé t re egyre megy . . . 

De a gálya végre megállt , 
Eloldták a r aboka t , 

Mert az Ur lecsendesí té , 
A h á n y k ó d ó h a b o k a t . 

Min tha m o s t is h a l l a n á m a 
Sz ívhez szóló é n e k e t : 

»Tar tsd m e g U r a m ! Tar t sd meg n e k ü n k 
Ezt az édes életet!« 

Vissza jö t tek . H a z a jö t tek 
A szegény gálya-rabok, 

Az Ur gyepüs szől lőjének 
Munkása i , a »papok« . . . 

Óh nagy I s t e n ! Óh jó I s t e n ! 
Legyen á ldot t s zen t n e v e d ! 

Tar t sd fe le t tünk védve "s áldva, — 
E z u t á n is szen t kezed! . . . 

Az a gálya mos t is m e g van , 
A tenger is h á b o r o g . . . 

Hab , h a b o t ver, hu l l ámot hány , 
Ég és a föld m á r m o r o g . . . 

Legyünk készen . I m á d k o z z u n k . . . 
»Kísér te tbe ne e s s ü n k « . . . 

Ké r jük a mi I s t e n ü n k e t : 
Hogy mind hivek l e h e s s ü n k . . . 

És a k k o r ma jd , j öhe t R ó m a , 
J ö h e t mainz i fegyvere, 

H á b o r o g h a t 's d ü h ö n g h e t a 
Világ m i n d e n t e n g e r e ! . . . 

Szabó Géza. 



BELFÖLD. 

Mozzanatok a budapesti ref. egyház életéből. 
Az 1892-ik évi értesítő alapján. 

•Szomorú események jelentésével kezdődött az 1892-ik 
év. Kevéssel újév előtt hunyt el egyházunknak, sőt az 
egész hazai protestáns egyháznak egyik kiváló oszlopembere 
Kerkápoly Károly, ki egyházunkban több éven át pres-
byter s a számszéknek elnöke volt; pár héttel újév után 
pedig elvesztetttik Gönczy Pált, egyházunknak egyik tevé-
keny algondnokát, gymnasiumunknak egyik alapítóját, 
vezérét. Az év utóbbi felében újból ki kellett a gyászlobo-
gót tűznünk, kiragadván a halál Salamon Ferenczet, a 
nagyérdemű tudóst egyháztanácsnokaink sorából. Elvesz-
tettük ezeken kivül az 1892-ik év folytán pesti egyház-
megyénk érdemekben gazdag esperesét, Sípos Pált, és 
egy egyházunknak nagyreményű fiatal munkását, Hamar 
Andort, egyházunknak majdnem három éven át lelki-
ismeretesen szolgáló segédlelkészét. 

Elhunyt jeleseink koporsóit az igaz fájdalom könyei-
vel kisértük sírjaikba és azután felfohászkodánk Istenhez, 
hogy a kidőlt erős oszlopok helyett adjon egyházunknak 
ujabb erős támaszokat. Hiszszük, hogy Isten őrködni fog 
továbbra is az ő öröksége felett. A megüresedett egyik 
algondnoki szék betöltése végett március 20-ára egyházi 
közgyűlés hivatott össze, mely algondnokká egyhangúlag 
dr. Darányi Ignácz urat választotta meg; az iskolaügyi 
bizottság elnökéül dr. Vécsey Tamás, a szám szék elnö-
kéül Túróczi Adolf presbyter urakat kérte fel az egyház-
tanács, az üresedésbe jött presbvteri székek elfoglalására 
a következett póttagok: clr. Mislcolczy Imre, S-Öts Albert 
és Haraszthy János urak hivattak be. A megüresedett 
esperesi székbe a pesti egyházmegyében levő egyházak-
nak nagy többsége nagy tiszteletű Szánthó János kosdi 
lelkész urat ültette. 

A vallás-erkölcsi élet s az egy háziasság fejlesztését 
s ápolását ez évben is egyik főteendőül tekintette az egy-
háztanács, támogattatván e téren egyházunknak több 
buzgó s lelkes tagja által. Intézkedés történt, hogy kálvin-
téri templomunkban a vasárnapi isteni tiszteletek alkal-
mával a theologiai akadémia és gimnázium ifjúságából 
alakított vegyes énekkar minél gyakrabban énekeljen s a 
vallásos áhítat ezzel is fokoztassék. A kálvintéri templo-
mon kivül rendes isteni tisztelet tartatik — annak idején 
az uri szent vacsora kiosztásával is egybekötötten — a 
budai részen a várban, az ottani evangelikus egyház-
község testvéries szívességéből, az evangelikus templom-
ban, továbbá Kőbányán és a Zuglóban bérelt házakban. 
A téli hónapokban szerdán esténként gimnáziumunk nagy-
termében énekkel s imával egybekötött vallásos felolvasá-
sok tartattak; az Erzsébet-körúton bérelt házban, valamint 
a hold-utczai skót iskola nagytermében vasárnap estén-
ként téli isteni tiszteletek tartatnak. Mindkét helyiséget 
idősb Moody András skót missziói lelkész űr engedte át 
istentiszteleti célunkra; végre Budán a segédlelkészi laká-
son csütörtökön esténként énekkel, imával egybekapcsolt 
bibliamagyarázatok, vallásos elbeszélések tartatnak. A 
theologiai akadémia egyes jeles növendékei ez évben is 
megtartották a vasárnapi iskolákat, azonkívül gondosko-
dott az egyháztanács, hogy a tanköteles gyermekek még 
a kültelkeken is rendes vallásos oktatásban részesüljenek. 
A gimnáziumban működő vallástanáron, a Budán, Kő-
bányán s a Zuglóban szolgáló segédlelkészeken kivül öt 
vallástanár és három segéd-vallástanár foglalkozik a fő-

város területén levő elemi-, polgári- és középiskolákba 
járó református vallású gyermekek s ifjak vallásos okta-
tásával, kiknek vezetése alatt hetenként 188 órán, 68 
iskolában 2406, és pedig népiskolai 1981. középiskolai 
növendék 425 részesült vallásos oktatásban. És pedig 
Budán : népiskolai 285, középiskolai 72, Pesten: népiskolai 
1723, középiskolai 326. 

A confirmációi oktatást részint az egyik rendes lel-
kész — évenként felváltva — részint a budai, kőbányai 
és Zuglói segédlelkészek teljesítik. A mult évben confir-
máltatott 116 fiú. 83 leány, összesen 199. A Budán meg-
tartott első confirmációi ünnepély alkalmával dr. Darányi 
Ignácz helyi bizottsági elnök űr szívességéből mindegyik 
növendék confirmációi ajándékot kapott, Szőts Albert pres-
byter úr pedig ezen alkalomból 55 frtot tett le oly célból, hogy 
az gyűjtés utján, esetleg a szülék confirmációi ajándékai 
által növeltetvén. oly alap létesíttessék, melynek kamatai-
ból a confirmálandó növendékeket mindenkor el lehessen 
látni emlékajándékokkal. A vallási és erkölcsi élet felett 
való őrködést s annak nemesítését célozza a »Református 
ifjúsági egylet* is, mely Szilassy Aladár presbyter úr 
elnöklete alatt a mult évben alakult, mely ma még csak 
elvetett mustármag, de reménylhetőleg rövid idő multán 
áldásos árnyékot adó fává növekszik. Ily eredményt várunk 
a »Református közművelődési és temetkezési egylet*-tői 
is, melynek tagjai — többnyire iparosok — hasonlókép 
a vallásos élet fejlesztésére társultak egymással s vallá-
sos irányú felolvasások rendezésével igyekeznek a célt 
megközelíteni. 

Hogy ezen nemes irányú munkásságnak megvan 
áldásos hatása, örömmel tapasztaljuk. Hovatovább növe-
kedik a szánna azoknak, kik a főváros zajában is meg-
hallják az Űrnak csendesen hívogató szavát, s kik között 
uiabb és ujabb lángra gyűl az Isten háza iránti szerelem. 
Igen! erről tesz tanúságot az 1892-ik év. A budai oldalon 
lakó híveink a rendes egyházi adón kivül külön adakoz-
nak évenként az ott építendő református templomalapra 
azonkívül gondosan keresik azon forrásokat, melyekbő 
azon alapot növelhessék; igy főként Tisza Kálmánné ő 
nagyméltósága közreműködése folytán az állami sorsjáték-
ból mintegy 70(/0 frt jutott a mult évben is ezen templom-
alapra; ugyancsak ő és Plegedüs Sándorné ő nagysága 
által rendezett protestáns hangversenyből a budai temp-
lomra és a zuglói imaházra 601—601 forint jutott, úgy-
szintén az általuk rendezett opera-színházi előadás 2330 frt 
30 krt jövedelmezett, melynek 1/i része a zuglói, 3/i része 
a budai templomalapra adatott. Ugyancsak e két lanka-
datlan buzgóságu nő által április 27-én rendezett vallásos 
estélynek jövedelme 433 frt 20 kr. felerészben a budai 
templom, felerészben a zuglói imaházalaphoz csatoltatott; 
ugy, hogy ma már a budai templomépítési alap — a 
város adományát, 30,000 frtot, nem számítva — 80,000 frtot 
tesz. Kőbányán hasonlóképen a rendes egyházi adón kivül 
évenként 400 frtot gyűjtenek a hivek magok között a 
segédlelkészi lakás és imahely bérletére, e mellett tőlük 
telhetőleg növelik az ott építendő templom pénzalapját, 
mely ez idő szerint mintegy 2000 frtot tesz. A Zuglóban 
lakó — többnyire napszámos, gazdálkodó s iparos — 
hitrokonok a mult évben elhatározták, hogy minden család 
hetenként 15 krajcárt, s igy évenként 7 frt 80 krt fizetend 
mindaddig, mig a Zuglóban építendő templom és segéd-
lelkészi lakás költségeinek fedezésére felveendő összeg tel-
jesen törlesztve nem leend; e mellett Hegedűs Sándor 
gondnok ur és neje, azonkívül, hogy a Halász Olivér ur 
által templomtelekül ajándékozott 300 négyszögöl telekhez 
vásárolt másik 300 négyszögöl 1800 forintnyi vételárát 
sajátjukból kifizették és az egyháznak ajándékozták, hiven 



fáradoznak az építési alap növelésén, mely jelenleg a 
városi adománynyal együtt 10,000 frtra rug; egyes gyá-
rosok pedig építkezési anyagok ajándékozásával igyekeznek 
lehetővé tenni, hogy a célbavett imaház és segédlelkészi 
lakás még a folyó 1893-ik évben felépülhessen. 

(Vége köv.) 

Protestáns országos árvaházunk köréből. 
Az igazgató-választmány jelentése a közgyűléshez. 

II. 

A lefolyt 1892. évben tetemes kiadásaink voltak, 
mit részben a háztartási tárgyak nagyobbmérvü beszer-
zése, az árvaházi épületnek tetemesebb javítása és a 
fürdők berendezése, de részben a növendékek számának 
emelése és az élelem némi javítása okoztak. 

A kiadásokat az 1891. évi kiadásokkal összehason-
lítva, az 1892. évi kiadások 3456 frt 79 krral haladták 
meg az 1891. évi kiadásokat és összesen 22,424 forint 
57 krra rúgtak Egy árvának az eltartása és nevelése 
a beruházási kiadások levonása után, ha sem a természet-
beni adományokat, sem árvaházunk előállítási költségeinek 
kamatát nem számítjuk, 184 frt 25 krba, ha pedig ezeket 
is számítjuk, akkor 234 frt 25 krba került. 

Mindamellett azonban, hogy kiadásaink az intézetben 
lévő és az árvaházon kivül segélyezett árvák számával 
együtt évre-évre emelkednek, az 1892. év sem volt gyü-
mölcsnélküli, mert mint már fentebb is említettük, nemes-
keblü emberek adománya által az egylet vagyona 11,962 frt 
32 krral gyarapodott és ma 336,980 frt 74 krt tesz. 

Ugyan e jelentésünk kapcsán bemutatjuk az 1893-ik 
évi költségelőirányzatot, mely szerint a rendes szükség-
letek összege 22,060 frtot, 
a rendes és remélhető bevételek . 20,713 frtot tesznek. 
s igy még 1147 frt volna 
a társadalmi jótékonyság utján fedezendő. Kérjük a tisztelt 
Közgyűlést, méltóztassék ezen költségelőirányzatot elfo-
gadni, s a választmányt annak foganatosítására felhatal-
mazni. 

A Wágner János által tett alapítványból évenként 
1200 forintot vagyunk kötelesek árváknak árvaházunkon 
kivüli segélyezésére fordítani, a mely összegből a komáromi 
ev. ref. és ág. ev. egyházak egyenként az említett célra 
120 — 120 forintot kapnak s igy egyletünknek évenként 
960 frt marad rendelkezésére. Ezen összegből olyan apátlan, 
anyátlan, vagy olyan anyátlan tanuló árvák, a kik vagy 
testi hiányok vagy pedig helyszűke miatt árvaházunkba 
nem vehetők fel — szoktak segélyeztetni. 

Azt a célt ezen segélyezések által, hogy az árva 
tanuljon, mindenesetre elérjük, mert bizonyítványok be-
mutatása nélkül a segély nem folyósíttatik. de hogy vájjon 
az árva erkölcsi nevelése is megfelel-e a kívánalmaknak, 
fájdalom, az árvák elszórtságánál fogva ellenőrizni nem 
tudjuk, azért nagy szolgálatot tennének az illető lelkészek, 
kiket erre mindig külön is felkérünk, ha egyletünket e 
tekintetben felvilágosítanák. 

E címen 1890-ben kiadatott 1.050 forint, 1891-ben 
1171 frt 75 kr. s miután ezen alapítványt nem tekinthet-
jük olyannak, a melyből megtakarításokat eszközölni szabad 
legyen, 1892-ben 1313 frt 75 krt osztottunk ki. A három 
év ekként kiosztott összege 3535 frt 50 krt tévén, még 
64 frt 50 krt a legközelebbi évben folyamodók közt fogunk 
kiosztani. 

Az elmúlt évben segélyeztük Skrabak Ferenczet, 

Szőke Kornéliát, Mihályi Emmát és Lukácsi Katiczát 
1 0 0 - 1 0 0 írttal, Nötl Pált 75 írttal, Binder Frigyest, Bai 
Máriát, Kármán Elemért, Szőllőssy Gizellát, Nagy Lajost, 
Varjú Jolánt, Faczonai Kálmánt, Szeip Arankát, Lukviczki 
Emilt, Kontúr Paulát, Grieszmayer Károlyt, Véghelyi Vilmát. 
Fábry Bélát és Maráczy Rozáliát 50—50 írttal. 

A mult évben érkezett — ide értve az 1891-röl elin-
tézetlenül maradt hat kérvényt is — összesen 69 kérvény 
72 árvának felvétele, illetve segélyezése iránt. Ezen kér-
vények alapján felvétetett mult évi szeptember hóban 
14 árva és segélyeztetett 18 árva, nem számítva ide a 
komáromi két protestáns egyház által segélyezetteket. 

Ezekből láthatni, tisztelt Közgyűlés, hogy milyen 
nagy azoknak az árváknak a száma, a kik egyletünk 
jótékonyságára vannak utalva, s a kiknek kérelmét — 
jóllehet, hogy ott, a hol lehet, segíteni igyekszünk — el 
kell utasítani, mert bár anyagilag — hála a jótevők és 
az adakozók jelentékeny számának — folyton haladunk : 
a felvételt és segélyt kérők nagy számával lépést tartani 
még sem vagyunk képesek. 

El kell azonban ismernünk, hogy egyletünk egyes 
kiváló jótevők és általában híveink részéről is lelentékeny 
támogatásban részesül s ez reánk is azon kötelezettséget 
rója, hogy jótéteményeinket mindig nagyobb és nagyobb 
körre terjeszszük ki. 

E tekintetben mulasztás egyletünket nem is terhel-
heti, mert az utóbbi években jelentékenyen emeltük árva-
házunkban az árvák létszámát, s ma oda jutottunk, hogy 
árvaházunk egészen telve van és ottan többet el nem 
helyezhetünk, továbbá árváink tehetségesebbjeinek további 
kiképzését kezdettük meg, s reméljük, hogy e működésün-
ket is siker fogja koszorúzni. Nevezetesen tovább képzés 
végett bentartottuk öt növendékünket és pedig Krancsik 
Teréz, Kovács Irén, Szilágyi Aranka, Demes Margit és 
Czapf Ödönt. 

Tudjuk azonban azt, hogy itt megállanunk nem 
szabad, hanem a mint egyletünk vagyoni viszonyai engedik, 
tovább is kell mennünk. A tovább terjeszkedés módozatai 
képezték tehát a választmánynak utóbbi időben tanács-
kozása tárgyát, és a választmány abban állapodott meg, 
hogy több külföldi árvaegylet példája után indulva, az 
árvák egy részét nem a fővárosban építendő nagy köz-
ponti árvaházban — a mely különben is tetemes tőkét 
emésztene fel — hanem kisebb számban egyes vidéki 
hitsorsosainknál helyezzük el és neveltessük. 

Ez által elérjük azt, hogy az árvát tulajdonképen 
nem veszszük ki megszokott köréből, és hogy könnyebben 
helyezhetjük el az életben, másrészt pedig azt, hogy annak 
a tőkének kamataival, amibe egy uj árvaház építése 
kerülne — feltéve, hogy ilyen tőkével rendelkeznénk, amivel 
ma nem rendelkezünk — számtalan árvát lennénk képesek 
neveltetni. 

Ezen módszer mellett annyi árváról gondoskodhatunk, 
a mennyit anyagi erőnk megenged, s ha azok emelkednek, 
az árvák számát is aránylagosan növelhetjük. Mindehhez 
hozzájárul, hogy csak igy felelhetünk meg feladatunknak 
s hivatásunknak, mely működési körünket nemcsak a 
főváros, hanem az ország egész területére kiterjeszti, 
egyúttal pedig a vidék érdeklődésére és anyagi, valamint 
erkölcsi támogatására is fokozottabb mérvben számít-
hatunk. 

A részletes intézkedések és az egyes telepek létesí-
tése körüli teendők csak akkor lesznek megkezdhetők, ha 
a tisztelt Közgyűlés felhatalmazza a választmányt, hogy ezt 
is működése körébe vonja, azért azon javaslattal járulunk 
a tisztelt Közgyűlés elé: méltóztassék az egyleti választ-



mányt felhatalmazni, hogy az egylet jövedelmeinek arányá-
ban vidéken is helyezhessen el árvákat. 

Az 1892. év végén 101 növendék élvezte intézetünk 
jótékonyságát, ezek közül egy az év végén helyeztetvén 
el Bákos-Palotán, egy uri családnál, maradt 100 növen-
dékünk és pedig 57 fiu és 43 leány, kik általában az 
egész éven át jó magaviseletet tanúsítottak, és köteles-
ségeiknek kellőleg megfeleltek. Árváink közül egy az ág. 
hitv. ev. főgimnáziumba, három a VII. ker. községi polgári 
fiúiskolába, öt a Kazinczy-utcai polgári leányiskolába, négy 
az ág. hitv. ev. polgári leányiskolába j á r ; kettő hallgatta 
a Kazinczy-utcai kereskedelmi női szak-tanfolvamot, egy 
másodéves óvóképezdei növendék, egy a női ipariskolát 
látogatta, hárman varró iskolába jártak, egy a háztartást 
tanulja az intézetben, nyolcvan növendékünk pedig árva-
házi VI osztályú népiskolánkban nyert oktatást. .lunius 
20-án tartattak az évzáró vizsgálatok. A nevelő személy-
zetben változás állott be, a mennyiben Kapi Rezső a 
fővároshoz választatván meg tanítónak, helyére Frecska 
József lépett. Tanerőink a következők: Brocskó Lajos 
igazgató, Frecska József és Locsava Aurél tanítók, Beck 
Klementina tanítónő. A háztartást Máchik Gyuláné vezeti. 

Örömmel vettük tudomásul, hogy ő nagyméltósága 
Csáky Albin gr. kultusz-miniszter ur elnöklete alatt a 
tanítói árvaházak felállítása és szervezése tárgyában tar-
tott értekezleteken, a melyekre szakértőül árvaházunk 
igazgatója hivatott meg, ugyanazon elvek juttattak érvényre, 
a melyek a mi árvaházunk nevelés rendszerének sarkala-
tos elveit képezik és nálunk gyakorlatilag alkalmaztatnak. 

A király 0 Felsége megkoronáztatásának negyed-
százados jubileumát a mi árvaházunk is kegyelettel ünne-
pelte. Délelőtt istenitisztelet tartatott, melyen Oroszi Jenő 
ev. ref. lelkész ur mondott szép alkalmi beszédet és meg-
ható imát, délután pedig az igazgató fejtegette a nap 
jelentőségét a növendékeknek, kik hazafias dalokat énekel-
tek az ünnepség végén. Azután gazdagon terített asztalok-
hoz ültek növendékeink a fővárosi tanács jóvoltából, mely 
e célra 30 frtot szavazott volt meg. 

Mult év május 19-én báró Kochmeister Frigyes ur 
és neje arany lakodalma alkalmából, árváink egy küldött-
sége sietett szerető jótevőik zugligeti nyaralójába, hogy 
elsőül üdvözölhesse őket; hálájuk jeléül társaik nevében 
virágbokrétát nyújtottak át az ünnepelteknek. 

Cséry Lajos ur régi szokásához hiven ez évben is 
vendégeiül látta növendékeinket Puszta-Szent-Lőrinczen, 
hol igen kellemes napot töltöttek. 

Köszönettel tartozunk dr. Szabó Aladár theologiai 
tanár urnák, ki ez évben is ritka buzgalommal vezette 
a vasárnapi iskolákat. Az egészségügy általában teljesen 
kielégítő volt: a golyva-kór egy ideig terjedőben volt 
ugyan növendékeink között, csakhamar azonban vissza-
fejlődött, a kolera pedig egyáltalán nem érintette árva-
házunkat, mi nagyrészt az idejében életbe léptetett óvintéz-
kedéseknek köszönhető. Az egészségügy kedvező állapota 
nagyrészt intézeti orvosunk, dr. Szontagh Félix érdeme, 
kinek ezért szíves elismeréssel adózunk; de betudandó 
ezen kedvező eredmény a nyaralás intézményének is. A 
mult évben növendékeink Zebegényben nyaraltak; hol 
fürdéssel, kirándulásokkal, munkával edzették testüket és 
a honnan a legjobb egészségben tértek vissza otthonukba. 

E pontnál köszönettel adózunk a kereskedelemügyi 
m. kir. minisztériumnak, a szállítási kedvezményekért, nem 
különben Macher és Boszner uraknak. a»-*kik a málha-
szállítást ez alkalommal is egészen díjtalanul teljesítették. 

Teljes elismerésünket nyilvánítjuk ifj. Pecz Ármin 
urnák, ki tetemes költséggel árvaházunk kertjét rendbe 
hozatta. 

Tisztelt Közgyűlés! Ezekben hü képét adtuk árva-
egyletünk mult évi történetének. Befejezésül köszönetet 
mondunk mindazoknak, kik árváink érdekeit felkarolva, 
őket akár anyagiak nyújtása által, akár más módon segí-
tették. Egyúttal kérve kérjük az egek mindenható Urát, 
hogy áraszsza áldását jótevőinkre, s a szépen virágzásnak 
indult jótékony szellemet terjeszsze minél szélesebb körökre. 

Midőn végül kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy az 
ezen jelentésünkben elmondottakat tudomásul venni, abban 
tett javaslatainkat elfogadni és nékünk mult évi műkö-
désünkért és pénzkezelésünkért a felmentvényt megadni 
szíveskedjék, egyúttal arra is kérjük, hogy a férfi választ-
mányban megürült három helyre három választmányi és 
ezen kívül három számvizsgáló bizottsági tagot választani 
szíveskedjék. 

A prot. orsz. árvaegylet választmánya. 

Az őrségi egyházmegye tavaszi közgyűlése. 
Az őrségi evangelikus református egyházmegye már-

cius 22-én Körmenden, Somogyi Gyula esperes és Dienes 
Lajos gondnok társelnöklete alatt tartotta meg közgyűlését. 

E rendkívüli egyházmegyei közgyűlés egybehivását 
— mely az ez évi can. visitatiót is megelőzte — részint 
az elnökséghez beérkezett több sürgős természetű ügy; 
részint és legfőképen a kerületi főiskolának székhelykér-
dése tette szükségessé. A székhelykérdésben egyház-
megyénk oda nyilatkozott, hogy e viszályos és a kedé-
lyeket folytonos izgatottságban tartó ügyet az egyházkerület 
közgyűlés napirendjéről levétetni kívánja, sőt az esetben, 
ha a pápai főiskola bármi okból máshova elvitetnék; egy-
házmegyénk a pápai főiskolára tett összes alapítványait 
kénytelen lesz az üj főiskolától megvonni. 

Tekintette] az eddig csak szórványosan, de immár 
mindig nagyobb mérvben mutatkozó tanítóhiányra; egy-
házmegyénk a váratlanul megszüntetett tanítóképezde újból 
felállítását elsőrendű, égető szükségnek tartja s a főt. egy-
házkerületi közgyűlést a rendelkezése alatt álló s felhasz-
nálható összes erőknek és tényezőknek ez irányban leendő 
sürgős igénybevételére tisztelettel felkéri. 

Vasvármegye törvényhatósági bizottsága a szombat-
helyi kir. katholikus főgimnázium építkezési céljaira már 
a mult években 25.000 frt megyei pótadót vetett ki val-
láskülönbség nélkül a megye lakosaira. Egyházmegyénk 
ez ügyben kellőleg indokolt kérvénynyel fordult a törvény-
hatósági bizottsághoz, kérve, hogy ez összegből egyház-
megyénknek 5000 frt iskolai segély szavaztassék meg. E 
kérelemmel egyházmegyénk elutasíttatott a »felekezeti alap 
hiányán* kivül azon okból, hogy a főgimnáziumba »felé-
kezeti különbség nélkül vétetnek fel növendékek s a meg-
szavazott 25.000 frt nem annyira adományt, mint inkább 
egyszersmindenkorra kifizetett váltság árát képezi azon 
kiadásoknak, melyek a fenforgó patronatusi viszonynál 
fogva a törvényhatóságot kisebb-nagyobb mértékben ter-
helték«. Nincs tehát más remedium, mint az elutasító 
határozatot tudomásul venni és . . . fizetni. A mi szegény, 
jámbor kálvinista népünk pedig vigasztalhatja magát azzal 



és örülhet annak, hogy a kir. katholikus főgimnázium 
patronatusi jogainak ő a haszonélvezője. Mi vasmegyei 
lelkészek belenyugodtunk már abba is, hogy a lelkész 
magánvagyon hiányában lelkészi fizetése után »tiszti nyug-
díj « címén az első megyei tisztviselőtől kezdve le a leg-
utolsó megyei huszárig, minden megyei tisztviselőnek fizeti 
a nyugdíját akkor, midőn nekünk sem az állam, sem a 
megye, sőt még az egyház sem, a melynek életünket szen-
teljük, nem fizeti nyugdíj unkát. Most pedig az 1848: XX. 
t.-c. 45 éves évfordulóján megértük azt, hogy a dúsgaz-
dag csorna-premontrei kanonokrendnek mi a szegény kál-
vinisták, pásztorok és nyájak segítünk építkezni! Quous-
que tandem ? 

Közérdekű ügy volt még a szombathelyi egyház 
ügye, a mely ritka a maga nemében. A szombathelyi 
evangelikus és református hivek ugyanis »Szombathelyi 
protestáns gyülekezet« név alatt örök időkre egyezségre 
léptek; az építendő templomon csillag és keresztjelvény 
lesz alkalmazva, tényleg mindig azon egyház lelkészével 
lesz betöltve a lelkészi állomás, a melyik egyháznak hívei 
többségben vannak, az egyház vagyonát (tekintélyes összeg) 
elosztani, ez által a testvéregyház tagjai között szakadást 
előidézni nem szabad, a hitoktatásnál a gerezdi egyezség 
útmutatása követendő stb. E testvéries egyesülés, mint a 
két evangelikus egyház közötti benső viszony, záloga azt 
hiszem, figyelemreméltó örvendetes jelenség. 

Ez után több kisebb-nagyobb fontosságú helyi ügy 
nyert elintézést. Egyházmegyei e. jegyzőnek megválaszta-
tott Rácz István, a lelkészjelölő bizottság tagjaiul meg-
választattak : Mezey János, Jezerniczky Kálmán egyházi, 
Éhen Gyula világi rendes, Soós Sándor és Chernel Antal 
póttagokul. A megüresedett körlelkészi hivatalra Fülöp 
József körmendi, egyházkerületi képviselőkül pedig: Rácz 
István kernai lelkész és Éhen Gyula világi tanácsbiró válasz-
tattak meg. A lelkészek és tanítók családjában előfordul-
ható halálesetnél a temetés végzésére temető-lelkészek 
választattak meg. Gueth Sándor felső-eőri lelkésznek egy-
házmegyei tanácsbirói hivataláról lemondása nem fogad-
tatott el. Majd egy-két adás-vevési ügy és elnöki intéz-
kedés jóváhagyása s a fehér asztalnál elköltött Ízletes ebéd 
ütán eloszoltunk a szélekre és a határokra. 

Őrségi. 

KÜLFÖLD. 

Ausztria-Magyarország és a Vatikán. 
A Vatikánban sehogy sem tetszik a magyarországi 

egyházpolitika. A londoni »Standard* nem rég azt irta, 
hogy a pápa Rainer főherceget, ha ez az olasz királyi 
pár ezüstmenyegzője alkalmából kihallgatást kérne tőle, 
vissza fogja utasítani. A bécsi »Fremdenblatt« erre ki-
jelentette, hogy Rainer főherceg egyáltalában nem is akarja 
meglátogatni a pápát. Most a »Times «-nak erre vonat-

kozólag azt írják Rómából: »A Vatikán diplomáciájának 
az utóbbi időben követett magatartása lehetetlenné tett 
minden békülésre irányzott törekvést. Rainer főherceg 
látogatásának fogadását egyszer már elvileg elhatározták, 
de nemsokára rá a Vatikán diplomáciája elhitette a pápá-
val, hogy Ausztria nem fog merészelni képviselőt küldeni 
az ezüstmenvegzőre olyan körölmények között, melyek a 
Vatikánra nézve bántók és hogy »az elfogadás vissza-
utasítása elvágná a gordiusi csomót.* 

Mig a főherceg látogatásának a Vatikán részéről 
való visszautasítása, — ez a teljesen váratlan határozat 
— a klerikális világ mérsékeltebb köreiben visszatetszést 
szült, az ultra-klerikális párt nagy örömmel fogadta mint 
olyan határozatot, mely még messzebbre íogja vinni a 
látszólagos elkerülhetlen szakadást, mely Magyarországon 
a polgári házasság kérdésében beállott; ez pedig olyan 
pont, melyben a szélső pártok a Vatikánban semmi enged-
ményt tenni nem hajlandók. És csakugyan, ma a Vatikán 
tárgyalásaiban a polgári házasság a legfontosabb kérdés, 
minthogy ennek az olasz kormány is kötelező elsőbbséget 
akar adni az egyházi házasság fölött. 

A Vatikán elhatározta, hogy ez ügyben küzdeni fog 
egész a végsőig, s ha a még függőben levő ügyben Magyar-
országon az egyház követelményeivel ellenkező irányban 
határoznának, az kétségtelenül erősítené az olasz kormányt. 

Tévednek, a kik azt hiszik, hogy a pápa az utóbbi 
időben már nem olyan határozott, mint volt. Ellenkezőleg. 
Évről-évre határozottabb, mondhatni makacsabb. Minél 
több ellenkezésre talál környezetében, annál határozottab-
ban ragaszkodik politikájának megvalósításához, melynek 
célja, hogy az egyház befolyását az európai politikában 
megszilárdítsa. A kik e fölfogásban vele tartanak és őt 
támogatják, ugy reménykednek és számítanak, hogy az 
egész katholikus világ összes befolyását fölváltva, egy-egy 
ország ellen fordítják, és ekként egyesített erővel győzni 
fognak a külön-külön megoszló ellenzékek fölött. Tagad-
hatatlan, hogy ezen uralom az összes katholikus világ 
erkölcsi ereje fölött a politikában óriási hatalom, melynek, 
ha akként szervezhető, mint a pápa hiszi, rengeteg súly* 
lyal kell birnia minden az egyházzal kapcsolatos kérdésben. 
De nagyon kétes, hogy ez a törekvés nem fogja épen az 
ellenkezőt eredményezni, az egyház és a pápaság befolyá-
sát a politikai dolgokban annyira meggyöngíteni, hogy a 
jelenlegi politika egészen letörik. Egy buzgó olasz katho-
likus azt állítja nemrég megjelent müvében, hogy ez a 
politika láthatólag megcsappantotta az egyház hiveit, külö-
nösen az előkelőbb körökben és jelentékenyen meggyön-
gítette az összetartást az olaszországi katholikus pártban 
és a katholikus egyesületekben. 

Láttuk, hogy Németországban a középpárt nem enge-
delmeskedett a Vatikán rendeleteinek és bár azt a szélsők 
is elismerték, az egyetlen mód, melyet ellene követni jónak 
láttak, az volt, hogy több és több nyomást és kényszert 
gyakoroltak A Rainer főherceg esetében elért eredmény 
ennek a nyomást gyakorló politikának első ingadozó hatása, 
de ez is csak öregbíteni fogja a pápa hajthatatlanságát. 



IRODALOM. 
** Magyar irók élete és munkái. A magyar 

tudományos akadémia megbízásából irta Szinnyei József, 
a m. n. muzeumi hírlap-könyvtár őre. II. kötet 9-ik füzet 
Ez a nagybecsű irodalomtörténeti vállalat magában fog-
lalja betűrendes sorban a magyarországi irók életrajzi 
adatait, munkáik jegyzékét s a róluk szóló dolgozatok 
sorozatát. A hat kötetre tervezett füzetes munkából most 
a II. k. 9-ik (az egész mű 18-ik) füzete hagyta el a sajtót 
s az Ember—Exner közötti irók életét és munkáit ismer-
teti. Fel vannak benne véve nemcsak az önállóan meg-
jelent művek szerzői, hanem azok az irók is, kiknek folyó-
iratokban, lapokban szétszórva jelentek meg az értekezései 
és dolgozatai; az elhunytak és az élők egyaránt. A pro-
testáns egyházi és iskolai irodalom művelői közül a jelen 
füzetben Ember Pál, Emericzy Géza, Emődy Dániel, Endrei 
Ákos, Enyedi György, Enyedi István, Enyedi Sámuel, Eöt-
vös Károly Lajos, Eresei Dániel, (lelkész), Eresei Dániel 
(bölcseleti tanár), Erdélyi János, Erdős József, Eszéki István 
stb. életének és munkáinak ismertetése olvasható. Az eddig 
megjelent 18 füzet 4664 életrajzot foglal magában. Az 
egész munka 54 füzetre (hat kötet) van tervezve, negyed-
évenként kiadandó öt íves fűzetekben jelenik meg. Elő-
fizetési ára füzetenként 50 kr., mely összeg Hornyánszky 
Viktor akadémiai könyvkereskedésébe küldendő. A hézag-
pótló munkát melegen ajánljuk mindazok figyelmébe, kik 
irodalmunk története iránt érdeklődnek. 

** Méhészeti Emlékkönyv. Kozocsa Tivadar budai 
paedagogiumi tanár és Kóesi Mayer Gyula ráczkereszturi 
tanító, mint szerkesztők előfizetést hirdetnek »Méhészeti 
Emlékkönyv« cimü munkájokra. A Méh. Emlékkönyv négy 
főrészből fog állani. Az I-ső r. magában foglalja a szep-
temberi vándorgyűlés és kiállítás ismertetését. A II. r. a 
magyar méhészet múltjának és jelen állapotának ismer-
tetésével foglalkozik. A III. r. a méhészeti oktatás kérdé-
seit fejtegeti. A IV. r. a méhészet elméletébe és gyakor-
latába vágó olvasmányokat tartalmaz. A könyvet negyvenöt 
illusztráció és 40 hírneves méhész arcképe fogja díszíteni. 
Előfizetési ára 1 frt 50 kr. Megjelenik május hó elején. 
Felhívjuk rá az érdeklődők figyelmét. 

** A Pallas Nagy Lexikona. A Pallas írod. és 
nyomdai részvénytársaság e jeles füzetes vállalatából meg-
jelent a 18. és a 19. füzet, melyek az Arisztokrácia— 
Ártéri osztályozás, illetve Arteriotomia—Aspremontig ter-
jedő cikkeket ölelik fel. A 18. füzetben 2 képmellékletet 
(Ázsia hegyrajzi térképét és a teljes árbócozatú hajónak 
képét a hozzávaló igen tanulságos és figyelembe veendő 
jelmagyarázatával), és 22 szövegábrát, a 19. füzetben 
3 képmellékletet (Ausztráliai népfajok, az ázsiai fölfede-
zések térképe és árbócozatok) és 9 szövegábrát találni. 
A nagyobb cikkekből kiemelendők az Arisztokrácia, Ár-
méntesítés, Árpád, Árvamegye és Árvizjelzésről szólók, 
melyeket a leghivatottabb hazai erők dolgoztak fel. A 
theologiából Arius, Arminiánusok, Artikuláris helyek stb. 
a nagyobb cikkek, mindannyija szakszerű feldolgozásban. 
A Pallas Nagy Lexikonának füzetes vállalata 240, három 

négy íves füzetben jelenik meg (hetenkint egy füzet), és 
egy füzet ára 30 kr. Megrendeléseket elfogad minden 
könyvkereskedés, továbbá a Pallas irodalmi és nyomdai 
részvénytársaság, IV., Kecskeméti-utca 6. sz. 

** A Protestáns Szemle f. évi II-ik füzete Ke-
nessey Béla szerkesztésében ép most hagyta el a sajtót. 
Terjedelme 10 ív, tartalma változatos. I. Értekezések: 
A placetum dr. Bartha Bélától, Fáy András mint protes-
táns Rácz Kálmántól, Derecskei Ambrus Zoványi Jenőtől, 
Hodosi Sámuel Thury Etelétől, Renán Ernő dr. Rácz 
Lajostól. II. Történelmi emlékek: Nehánv adat a pátens 
történetéhez Kármán Lajostól. III. A Társaság felolvasásai: 
Az ótestamentum társadalmi eszméi és intézményei Ke-
nessey Bélától. IV. Misszió-ügv: Belmissziói levelek Gsiky 
Lajostól. V. Könyvismertetés Rácz Kálmántól. VI. Irodalmi 
szemle, A tartalmas füzetre még visszatérünk. 

** A magyar protestáns irodalmi társaság fel-
olvasásai, melyek február és március havában Budapesten 
tartattak, részben külön füzetben, részben a »Protestáns 
Szemlé«-ben mindannyian meg fognak jelenni és meg-
küldetnek a Társaság tagjainak. Egyet röpirat alakjában 
ép most kaptunk. Sztehlo Kornél köz- és váltó-ügyvéd 
nagvérdekü felolvasása ép most hagyta el a sajtót. »A 
polgári házasságról< szól. mely kérdést hat pontban nagyon 
érdekesen és tanulságosan fejteget. I. A házasság szentség. 
II. A polgári házassság lényege és megkötési módja. III. A 
törvényes bigamia. IV. A házasság felbontása. V. Á vegyes 
házasság és az elkeresztelések. VI. Az igazi Pax. A 31 lapra 
terjedő füzet ára 20 kr. — Egy másik felolvasás a Kenessey 
Béláé, a »Potestáns Szemle« most megjelent II. füzetében 
látott napvilágot. Mindkét felolvasásra felhívjuk olvasóink 
figyelmét. 

** Harangszentelési emlékkönyv a nagybányai 
ev. ref. egyház uj nagy harangjának 1892. dec. 31-én 
történt használatba vétele alkalmából kiadta Gergely Ká-
roly ev. ref. lelkész. Ára 10 kr. A tiszta jövedelem a teljes 
összhang végett még szükséges F harang beszerzési cél-
jára fordittatik. Kapható Molnár Mihály könyvkereskedé-
sében Nagybányán — A füzetben Gergely Károly elmondja 
az egyház harangjainak történetét s ebben azt, hogy a 
most fölszentelt harangot özv. SzÖcs Sándorné készíttette 
mintegy 4500 forint költséggel. Aztán a szentelési ünnepen 
Riszdorfer János ev. lelkész által elmondott szép előfohász, 
majd a Gergely Károly nagybányai lelkész által tartott 
épületes beszéd, végül a Kovács Zsigmond nagyhodosi 
lelkész által elmondott utóimádság van közölve. 

** Félszázados emlékiratok a vegyes házas-
ságról. Közli Gergely Károly nagybányai ref. lelkész. 
A »szatmári protestáns irodalmi kör« kiadása. Ára? — 
Érdekes okmányok abból a korból, mikor a negyvenes 
évek elején Lajcsák F. hírhedt nagyváradi püspök és elv-
társai kezdeményezésére a vegyes házasságok ellen, ille-
tőleg ezekben a nem-katholikus fél ellen oly heves küz-
delem folyt. Közölve van a kis füzetben Lajcsák püspök 
körlevele a vegyes házasság tárgyában, az erre irott pole-
mikus jegyzetek, továbbá Lajcsák püspöknek Beöthy Ödön-
höz intézett intő levele, s végül Beöthy Ödönnek az intő 
levélre irt hatalmas válasza. Tanulságos kis olvasmány. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
Évnegyedes előfizetőinket tisztelettel fölkér-

jük, hogy előfizetésüket megújítani szíveskedjenek, 
nehogy a Lap küldésében fennakadás támadjon. 
Előfizetési ár évnegyedenként 2 frt 25 kr., szegé-
nyebb sorsú (600 frtnál kevesebb fizetésű vagy 
IV-ik oszt. álláson szolgáló) lelkészeknek évnegye-
denként 1 frt 50 kr. 

* Iskolai aranykönyv. Fenyvessy Ferencz ország-
gyűlési képviselő a dunántuli egyházkerület pápai főisko-
lájára 500 forintos alapítványt tett. 

* A tanítók országos bizottsága április 3-án 
Budapesten Laláis Vendel elnöklete alatt nagygyűlést tar-
tott, mely több egyetemes érdekű ügyben nyilatkozott. A 
tanítók fizetése ügyében Glatz György, Kiss Sándor, Simon 
Károly és többek indítványára egyhangúlag elhatározta, 
hogy keveslik a 300 frtos minimumot s e végből küldött-
séget menesztenek a miniszterelnökhöz és a pártklubok 
elnökeihez magasabb minimum kieszközlése végett. A 
tanítók mellékfoglalkozása tárgyában György Aladár elő-
adó javaslatára kimondták, hogy a tanítóknak állandó 
mellékfoglalkozást, pl. közgyámi vagy anyakönyvvezetési 
hivatalt viselniök az iskola megkárosítása nélkül nem lehet, 
de a tanítással és népneveléssel összefüggő társadalmi 
tevékenység, minők pl. népkönyvtárak, dalegyesületek stb. 
vezetése első sorban a tanítóságtól várandó, mely mun-
kát a társadalomnak kell anyagilag és erkölcsileg jutal-
mazni. E kérdés részletesebb tárgyalása az augusztusi 
nagygyűlésre halasztatott. A nemzeti ünnepek megtartása 
az iskolákban Péterffy Sándor indítványára elvileg kimon-
datott, a részletes javaslat kidolgozása a népnevelési szak-
osztályra bízatott. A próbatanításra vonatkozólag Somlyai 
József javaslatára memorándumot fognak felterjeszteni a 
közoktatási minisztériumhoz, hogy ennek a helytelen szo-
kásnak általános megszüntetése érdekében 'minden iskola-
fentartó hatósághoz körrendeletet intézzen. A Tanítók Háza 
ügyében dr. Göőz József indítványára kimondatott, hogy 
az építéshez már a folyó évben hozzá fognak, hogy az 
ezredéves ünnepre a ház készen lehessen. Több kevésbbé 
fontos kebli ügy elintézése után a szépen látogatott nagy-
gyűlés eloszlott. A fizetési minimum ügyében kiküldött 
bizottság pedig Lakits V. vezetése alatt másnap sorba 
járta a pártklubok elnökeit, hogy őket a 600 frtos mini-
mum javára megnyerje; biztatást, szép szót kapott is ele-
get, a valódi eredményt azonban majd a törvényjavaslat 
képviselőházi sorsa fogja megmutatni. 

* Az országos tanári nyugdíjintézet ügyében 
április 8. és 9-ik napjain nagyfontosságú értekezlet tarta-
tott a vallás- és közoktatási minisztériumban, gróf CsáJcy 
Albin elnöklete alatt. Az értekezleten két községi iskola 
képviselőjén kivül a protestáns közép- és főiskolák képvise-
letében megjelentek mindazon meghívott püspökök, főgond-
nokok, felügyelők és tanárok, kiknek névsorát Lapunk 
9-ik számában közöltük. A hozzászólások mindannyian 
a tervezet elfogadása mellett nyilatkoztak, csak néhány pont-

ban fejeztek ki még külön óhajokat, melyeket a miniszter 
zárbeszédében ekként regisztrált: 1) hogy az iskolafen tartók 
és tanulók hozzájárulásának mérve apasztassék; 2) hogy 
a gimnáziumi tanárokon kivül lehetőleg a többi összes 
tanárok s legalább az akadémiai és tanítóképezdei tanárok 
a nyugdíjintézetbe már most felvétessenek: 3) hogy oly 
átmeneti intézkedés vétessék a törvénybe, a melynek erejé-
nél fogva a már teljes nyugdíjra igényt szerzett tanárok, 
ha még képesek a szolgálatra, nem azonnal és tömegesen, 
hanem csak bizonyos idő múlva és fokozatosan nyugdíjaz-
tassanak. — Az értekezlet lefolyásáról jövőre részletes 
tudósítást adunk, most vezércikkben méltatjuk az ankét 
jelentőségét. 

* Az angol bibliatársaság Havi Értesítője 
(Monthlv Reporter) áprilisi füzetében nagy elismeréssel 
méltányolja Lapunk azon cikkeit, melyekben Hamar István 
lelkésztársunk a Társaság áldásos működését az 1892-iki 
Annual Report alapján öt cikkben ismertette. Ha kellő tér 
állna rendelkezésünkre — igy szól többek között a T. I). 
által irt cikkecske — örömmel közölnők teljes fordításban 
az érdekes cikkeket, melyek tele vannak rokonszenvvel 
és örömmel a társaság működése által elért eredmények 
fölött. Örömmel üdvözöljük a Biblia Társaság ügyének 
ezt az uj barátját. — Mi pedig köszönjük T. Duka urnák 
ezt az ujabb figyelmét Lapunk iránt, olvasóinknak s külö-
nösen lelkésztársainknak melegen ajánljuk megszívlelésre 
a Hamar István utolsó cikkében kifejezett azon termékeny 
gondolatot, hogy a biblia terjesztése és megkedveltetése 
érdekében tegyék minél általánosabbá azt a szép szokást, 
hogy konfirmáció alkalmával minden konfirmált növen-
déknek adjon emlékbe a gyülekezet egy-egy újtestamentu-
mot. Az a kis költség, melybe ez az ajándék kerül, száz-
szorosan megtérül az elérendő erkölcsi javakban. Közeledik 
a konfirmáció, ne sokat gondolkozzanak rajta, tegyék meg 
lelkésztársaink, lelki áldás forrásait nyitják meg ezzel a 
szivekben. 

* A nagyszalontai egyházmegyéből részletes 
tudósítást vettünk az egyházmegye április 6-dikán lefolyt 
közgyűléséről. A folyó ügyek elintézésén kivül közérdekű 
határozatot hoztak a három biharmegyei traktus közös 
erejével Nagy- Váradon felállítandó felső leányiskola ügyé-
ben. A nagyszalontai egyházmegye internatussal ellátott 
felsőbb leányiskolát kiván, e célra 1000 forintot felajánl, 
társadalmilag gyűjtést indít, az egyházakat évi járulékok 
megajánlására kéri fel. A részletes tudósítást jövő szá-
munkban közöljük. 

* Országos tornaverseny. „Az országos torna-
verseny, mint már jeleztük, május hó 21-ik és 22-dik 
napjain lesz a fővárosban. A közoktatásügyi miniszter 
most küldte szét a versenyek programmját, mely a követ-
kező : I. nap : délelőtt együttes próba, délután 3 órakor 
gyülekezés a Károly-kaszárnya udvarán s zárt sorokban 
zeneszó mellett kivonulás a városligeti versenytérre. A 
versenytéren az összes növendékek katonazene kíséreté-
ben a Himnuszt éneklik. Erre következnek szabadgyakor-
latok, szertornázás, díjkiosztás és elvonulás. II. nap: 
délután 3 órakor gyülekezés a Károly-kaszárnyában. Ki-
vonulás, katonai rendgyakorlatok, játék, verseny, kötél-



mászás, távolugrás, magasugrás, díjkiosztás. Ezután a 
növendékek a Szózatot éneklik el katonazene kíséretével. 
A részt venni akaró egyes intézetek május l-ig jelent-
kezhetnek az országos tornaverseny rendező bizottsá-
gánál. 

* Országos tanszerkiállítás Debreezenben. A 
tevékeny Gönczy-egyesület, mely Debreczen város és Hajdu-
vármegye tanférfiait és tanügybarátait rang- és felekezet-
különbség nélkül egyesítette közös célok érdekében, szép 
sikerrel biztató mozgalmat indított egy országos tanszer-
kiállítás rendezése végett s a módozatok a programm 
kidolgozására küldöttséget alakított. A kiállítás ez évi 
augusztus 18-tól szeptember 3-ig tartatnék. Érdekességét 
és vonzóerejét több olyan eseménynyel tervezik emelni, 
a melyek mindegyike a kultura egy-egy ünnepe lenne. 
Ez idő alatt menne végbe az ev. ref. felső leányiskola, 
az uj ev. ref. és róm. kath. elemi iskola, az állami főreál-
iskola a kereskedelmi akadémia és a zenede palotaszerü 
házainak felavatása; ekkor tétetnék le alapköve az orszá-
gos tanítói árvaháznak; állapíttatnék meg szakértők által 
a város által létesítendő szegény- és árvaház nagyszabású 
terve; ekkor nyittatnék meg a Gönczy-egyesület tanszer-
múzeuma és a hajdumegyei tanítók Otthona. A kiállítás 
tartama alatt számítanak gróf Csáky Albin közoktatásügyi 
miniszter megjelenésére is, ami azért is kívánatos, mivel 
Debreczen, dacára, hogy annyi alsó-, közép- és felsőiskolája 
van, 1849. óta nem látott eleven kultuszminisztert. 

* Gyászrovat. Szőke János érmelléki esperes és 
érmihályfalvai lelkész életének 65. lelkipásztorkodásának 
39, esperességének 13-ik évében április 3-án jobblétre 
költözött. — N. Jancsovics István, szarvasi ev. egyház 
kiérdemült lelkésze f. évi március 29-én élete 82-ik évé-
ben végelgyengülésben elhunyt. — Silling Károly cser-
venkai református lelkész néhány napi betegség után élete 
54-ik évében Cservenkán meghalt. — Gönczi Lajosné 
szül. Kovács Emma, a székelyudvarhelyi reform, kollé-
gium igazgató tanárának a felesége április 8-án 37 éves 
korában hosszas szenvedés után elhunyt; férje és négy 
kiskorú árvája gyászolja. — Lapunk zártakor veszszük 
a szomorú hírt, hogy Fubriczy János eperjesi praepa-
randiai tanár. Lapunk jeles munkatársa f. 10-én hosszas 
szenvedés után meghalt. Kitűnő tanár, jeles tanügyi iró 
volt. Nekrologját Lapunk következő számában! 

A D A K O Z Á S . 

A misztótfalusi ev. ref. egyház templom javí-
tási és toronyépitési költségeinek fedezéséhez járul-
tak : H.-Böszörmény városa 2 frt 67 kr., Mezőtúri egy-
ház 5 frt, H.-Szoboszló városa 5 frt, Aszalói egyház és 
lelkész 1 frt, Láczai egyház 1 frt, Kassai egyház 6 frt, 
Szóládi egyház 1 frt, Urbán Mihály (Záhony) 2 frt 2 kr , 
Pándi egyház 5 frt 70 kr., Bárándi egyház 5 frt, Nagy-
Kőrös városa 10 frt, Nagyszalontai egyház 1 frt, Nyakas 
Balázs (B.-Szent-Mihály) 11 frt 30 kr. Kelt Misztótfalu, 
1893. évi ápril hó 5-én. Papolczy Zoltán, ev. ref. lelkész. 

Pályázati hirdetés. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület nagy-szalontai 

egyházmegyéjében levő okányi ev. ref. egyház lelkészi 
állomására. 

Évi javadalom — egyházmegyei értékelés szerint — 
1105 forint o. é., mely is készpénzből, szántóföld, szőlő 
használatából, terményekből, szolgálmányokból és stoláré-
ból kerül be; és igy ezen állomás második osztályú. 

Az elválasztandó lelkész köteles állomását folyó 
1893. julius l-jén elfoglalni, s ekkor lép 1893. ápril 24-től 
esedékes hivatali fizetésének élvezetébe, kivételével az őszi 
vetésnek, mely az elhunyt lelkész családját illeti. Meg-
jegyeztetik, hogy a lelkészi szolgálatoknak f. év ápril 24-től 
junius 30-ig való teljesítéseért, a tavaszi vetés ^^ része 
jár, s mennyiben ez felesben van kiadva, elválasztott lel-
készt a tavaszi termésből 1/i rész illeti. 

Megválasztott lelkész az egyházmegyei lelkészi gyám-
intézetnek jogos és kötelezett tagja, s mint ilyen, hiva-
taloskodása első éve folyamán a gyámintézeti pénztárba 
417 frtot o. ért. köteles kegyeleti átalányul fizetni. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények a nagy-
szalontai ev. ref. egyházmegye esperesi hivatalához Nagy-
Szalontára küldendők be f. évi május hó 10-ig. 

Debreczen, 1893. ápril hó 7-én. 
Kiss Aron, 

püspök. 

Pályázati hirdetés. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület n.-szalontai egy-

házmegyéjében levő 'berek-löszörményi ev. ref. egyház lel-
készi állomására. 

Évi javadalom — készpénzben, földben, termények-
ben s illetőleg azok váltságdíjában, szolgálmányokban és 
stoláréban, egyházmegyei értékelés szerint — 1210 frt o. 
é. és igy ezen állomás első osztályú. 

Az elválasztandó lelkész köteles állomását f. évi 
julius 1-én elfoglalni, s ekkor lép az 1893. ápril 24-től 
esedékes lelkészi javadalom élvezetébe, levonásával egy-
felől az 1893. ápril 24-től junius 30-ig teljesített lelkészi 
szolgálat díjazásának, másfelől a 8 holdnyi (á 1100 • - ö l ) 
őszi vetés termésének, mely a távozó lelkészt illeti; meg-
jegyeztetik, hogy 8 hold (á 1100 • - ö l ) tavaszi vetés az 
elválasztott lelkészt illeti, s az ezen kivül még a lelkészi 
díjazásban levő 20 hold (á 1100 • - ö l ) föld termésén a 
távozó és az elválasztott leikés egyenlően osztoznak. 

Megválasztott lelkész az egyházmegyei lelkészi gyám-
intézetnek jogos és kötelezett tagja, s mint ilyen, hivata-
loskodása első éve folyamán, a gyámintézeti pénztárba 
450 frtot o. é. köteles kegyeleti átalányul fizetni. 

A kellően fölszerelt pályázati kérvények f. évi május 
hó 10-ig a n.-szalontai ev. ref. egyházmegye esperesi hiva-
talához N.-Szalontára küldendők be. 

Debreczen, 1893. ápril hó 7-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kerület. Pipa-utca 23. szám, hovA a k é s i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 

Kiadó-h iva ta l : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése ( A k a d é m i a 

bé rháza ) , h o v á az elöfiz, és h i rde t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
E l ő f i z e t é s i A r a : 

Félévre: 4 frt SO kr ; egész évre : 9 f r t . 

Xgyes szám ára 20 kr. 

A k o n f i r m á c i ó é r d e k é b e n . 

Egyházi szertartásainknak a történelmi küz-
delmek hatása alatt kifejlődött egyoldalúsága az, 
hogy minden részében inkább igyekszik hatni az 
értelemre, mint az érzelemre. És ezt nem lehet 
csodálni. A katholicizmussal folytatott küzdelem 
háromszázados tartama alatt a sok kisértés, meg-
próbáltatás között nem őrizhette volna meg más-
ként tiszta puritánizmusát. De az egyoldalúság 
mindig baj, és baj különösen vallásos dolgokban, 
melyeknek az ember agyára, szivére, értelmére, 
akaratára egyaránt ki kell hatniok. Nekünk refor-
mátusoknak kevés oly egyházi cselekményünk 
van, melyben kiemelkedhetnék a vallás érzelmi 
oldala. Nincsenek mesterkélt zenéink, csöngeté-
seink. (hála Istennek), nincsenek meg azok a 
külsőségük által megkapó ceremóniák, melyek 
által egy magát más tekintetben lejárt egyház még 
ma is uralkodik a lelkek milliói felett. 

De van nekünk is egy vallásos tényünk, 
melylvel nemcsak visszhangot lehet adni a vallásos 
érzelemre, de föl lehet kelteni azt igen sokszor 
még ott is, hol addig egy szikrája sem létezeit 
— és ez nem más, mint a konfirmáció. Én nem 
habozom kimondani, hogy a konfirmációt egyik 
szakramentumunk kiegészítő alkatrészének tekin-
tem. Jézus rendelte: »elmenvén tanítsatok meg 
minden népeket, megkeresztelvén őket« stb. Ná-
lunk elébb történik a keresztelés, szükségtelen 
fejtegetnem hogy miért, de a tanítás sem ma-
radhat el, nem is marad, mert megtörténik a kon-
firmáció alkalmával. Ha meg nem törtérmék, nem 
lenne teljesítve a keresztség szakramentuma. A 
tulajdonképpeni belépés, a tulajdonképpeni fölvétel 
a ker. egyházba ezen cselekvény által történik. 
Hol van hát inkább helye az életben, hogy kor-
szakalkotóbb vallásos tényt végezzünk el egy 
emberrel szemben; hogy igyekezzünk egész lé-
nyébe, minden érütésébe átültetni az evangéliumi 
erőket, a Krisztus iránti szeretetet, mint éppen 

ez alkalommal? És mikor van az emberi életnek 
többé olyan időszaka, midőn a már teljesen ki-
fejlődött értelmi képesség mellett még üde, rom-
latlan a szív, még vágyva vágyik minden szép 
és jó után, mint a virágkehely, midőn keblét 
kitárja, hogy belészállhasson a mosolygó nap-
sugár. 

Ah, oly jól emlékszem még én, mintha most, 
mintha tegnap történt volna, mi volt reám és 
reánk nézve az az idő, midőn gondos lelkipász-
tori vezetés alatt készültünk a konfirmációra, mi 
volt az a nap, midőn szivreható szertartás kísére-
tében fölvétettünk az egyház önálló tagjai közé. 
Azt leírni nem, csak érezni lehet. De meg is volt 
reá téve minden, hogy érezzük mélyen akkor 
és érezzük majdan, ha már ősz hajszálak lenge-
nek fejünk felett. Csakhogy ez igen sok helyen 
nincs megtéve. Sok helyen a konfirmáció oly rideg, 
oly köznapiassá sülyesztett dolog, mintha egy 
minél előbb lerázandó vizsga volna az állattan-
ból, vagy földrajzból. Hallani vélem az ellenvetést, 
hogy hát minek is az a hokusz-pokusz, hiszen 
a gyermekek az első elemi osztálytól kezdve már 
részesülnek vallásoktatásban, tisztába vannak egy-
házuk tanaival, nincs hát semmi értelme egy 
felesleges fáradozásnak. Hát hiszen épen az a 
baj, hogy a két dolgot, t. i. a rendes vallástanu-
lást és a konfirmációra készülést igen sokan 
azonosítják. Pedig nagy a különbség a kettő 
között. Amaz rendes iskolai tárgy, melyet bármely 
tanító eltaníthat s hol a kiszabott tananyaghoz 
alkalmazkodva, túlnyomóan tudásképzésről lehet 
szó; ez pedig a vallásos életre nevelés, sőt azt 
mondom, jól vezetve a konfirmációra való elő-
készítés magába a vallásos életbe való bevezetés. 
Evangéliumi erőkkel telítése a fiatal sziveknek, 
evangélizálása az ifjú lelkeknek! 

Kinek a kötelessége most már a vallásos 
életet vezetni, ki felelős azért Isten és emberek 
előtt, ha nem a lelkész, ki őrállóul van a maga 
helyére állítva. A mult zsinati törvény imperative 
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intézkedett arról, hogy a konfirmációra előkészí-
tést a lelkészek teljesítsék. Akkor is voltak sokan, 
a kik nem tették meg. Az uj törvény csak opta-
tivusban beszél e tárgyról. Pedig nagy kár, mert 
egyáltalában nem tudok képzelni sem mentséget 
ezen kötelezettség alól, mert a hogy a d u n a - . ^ 

A Krisztus feltámadásának történeti 
bizonyítékai. 
(Folytatás és vége.) 

S most vizsgáljuk meg a másik alternatívát, t. i. 
ogy a féltámadás hite onnan származott, hogy a Jézus 

követői lelki hallucináció hatása alatt, bizonyos vizionárius 
melléki egyházkerület püspöke reá ér maga el-J^lenéseket, a saját túlfeszített képzelődéseik eredményeit; 
végezni ezt a nagy fontosságú teendőt, ugy reá 
érhet bármelyik lelkész e hazában, mert azt 
hiszem, ő neki is lehet annyi dolga, mint bár-
melyik paptár?ának. Mind hiába, a pap mégis csak 
a legilletékesebb evangélizátor! 

Aztán magát a tulajdonképpeni konfirmációt 
is kellene emelni száraz, rideg mivoltából, ünne-
pélylyé, lelketbuzdító, szivet nemesítő ürmepélylyé 
kellene tenni, hol érezze minden kebel a szent-
lélek érintését, hol dobbanjon meg minden szív 
attól a melegségtől, melyet a Jézus közelléte áraszt. 
Nem is kell találgatni sokáig, hogy ez miként lehető. 
Leirta a mult évi folyamában e Lap a budapesti 
konfirmációi ünnepélyt, intézményileg szervezve 
van az az erdélyi egyházkerületben. Nem olyan 
emberek kezdték, hogy példájukat ne lehetne kö-
vetni. Bizony követendő is az minden pontjában, 
melyek közül egyik legnevezetesebb az, hogy 
minden növendék emlékül kap egy nj-testnmen-
tumot, hogy midőn mint önálló egyliáztag kiindul 
az életre, vele legyen életének vezére is az Isten 
igéje. 

De szerintem még ehhez is lenne fenni való. 
Hogy a keresztyén erények gyakorlását már ekkor 
megkezdjék a növendékek, föl kellene őket hivni 
valamely jótékony célra való adakozásra. Ez tud-
tommal meg is történik sok helyen és ha egyéb 
nem, de azon üdvös hatása van, hogy a lélek 
egyik rul szennyét, az önzést elűzi. Nagyon szép 
szokás s már több gyülekezetünkben meghonoso-
dott, hogy konfirmáció alkalmával a konfirmáltakat 
a prot. országos árvaházra adakozásra hivják fel. 

Hátunk megett a megcsontosodott mult, 
előttünk a forrongó jövő. Lehet, hogy nem sokára 
bejő, be kell jönnie a vallások szabad versenyé-
nek. Hogy állunk meg akkor, ha a saját magunk 
dolgával se sokat törődünk? hogy állunk meg 
híveink között, ha nem erősítjük az erkölcsi 
kötelékeket, melyek őket a Krisztushoz és az ő 
anyaszentegyházához csatolják? Es hogy állunk 
majdan meg Ő előtte, ki elküldött, hogy építsük 
az ő anyaszentegyházát parányi erőnkhöz képest 
lelkesedéssel, buzgalommal, megtéve mindent, mit 
tenni kell, kerülve a mit kerülni kell. 

Gáspár István. 

reálisaknak gondolták; s ennek következtében szilárdan 
elhitték, hogy láttak Jézust s beszéltek vele a halálból 
val.á. feltámadás után. Mielőtt azonban a vizsgálathoz fog-
nánk, szabad Tegyen felhívnom az olvasó figyelmét ama 
legnagyobb fontosságú tényre, amit pedig rendesen nem 
szoktak figyelembe venni a bizonyításnál, hogy az esemény 
históriai körülményei megkövetelik, hogy azok, a kik\ 
kigondolták e theóriát, mely kellőleg megfejtené a feltáma-
dásban való hit eredetét, ne csak e hitnek, mint pusz ta i 
hitnek eredetét magyarázzák meg, hanem az egyháznak; 
ez alapon történt felépítését is. Lehetetlen' ezt kellőleg' 
figyelmébe ajánlani a hitetleneknek. 

Azonban, a bizonyítás kedvéért tegyük fel, hogy 
Jézus eredeti követői a legnagyobb mértékben hiszékenyek 
és képzelődök voltak, csupán azt jegyezve meg, hogy 
egyetlen bizonyító ok sem szól a felvétel mellett. Teljesen 
kész vagyok megengedni, hogy a természétfeíettíség némely 
fajában való hit igen nagy körben el van terjedve az 
emberiség között; és hogy nagy csomó csudás történet 
igen kevés, sokszor épen semmi bizonyíték alapján köz-
hitelre talál. Igen könnyű találni embereket, kik hiszik, 
hogy kísérteteket láttak, s még könnyebb olyanokat, kik 
hiszik, ho^y mások lattak De van e^y csuda, a melynél 
a legteljesebb hiszékenység is fennakad, t. i. hogy egy 

_emberl,-.ki tényleg meghalt, azután életben láttak és válóban 
beszéltek vele. Nem hiszem, hogy egyetlen authentikus 
eset is felmutatható lenne arra, hogy valaki bizonyosan 
állilotla volna, hogy látott olyan embert s beszelt is vele, 
a ki már meghalt, s latta nem mint lelket, hanem mint 
testi valóságot. A régi pogányok, kik pedig sok természet-
felettit elhittek, kikacagtak volna az ily hitet, mert ez 
már a lehetőség határan kivül esik; és őrültnek nvilvá-, 
nítottak volna azt, a ki ilyet mert volna állítani. Tudom. 
hogy szól néhány régi pogány történet oly emberek ről, • 
a kiket visszahoztak a más világról; de ezeket a poétákj 
igen bölcsen csak a legrégibb múltba helyezték visszal 
De a jelen esetben a történelem nem nyújt elég időt arra,' 
hogy a feltámadás története ily fokozatosan fejlődjék ki 
a legrégibb mult takarója alatt. 

Mi tehát az, a mivel a jelen esetben mulhatlanul 
meg kell birkózniok azoknak, a kik a feltámadás való-
ságát megtagadják ? Semmi más, mint az, hogy sok ember-
nek hinnie kellett, hogy látta Jézust néhány nappal vagy 
héttel felfeszíttetése után s ami több, beszélt is vele külön 
is, társaságban is. 

Képzelje el csak az olvasó, hogy mily fokú hiszékeny-
ségre volna szüksége egy csomó férfinak és asszonynak,*^ 
hogy elhihesse. hogy nemcsak beszélt valakivel, a ki 
nyilvánosan kivégeztetett, s a kinek teste még ma is a sirban 
porlad, de a kik tényleg megkezdtek egy társaságot alkotni, 
ennek a hitnek alapján, és hogy az a társaság a föld leg-
nagyobb, legszentebb és leghatalmasabb institutiója; s a 
mi több, kísérletük tényleg sikerült is. 

Akik mélyen tanulmányozták az emberi lelket, három 
. tételt állítottak fel, mint szükségeseket arra, hogy azok a 
lelki hallucinációk, melyek oly szubjektív benyomásokat 
gyakoroltak, hogy azokat külső valóságoknak lehessen 
képzelni, létrehozassanak. Ezek: elfogultság, rögeszme és 



várakozás. Azonban semini sem bizonyosabb, mint az, 
hügy "az ur tanítványai között ez a három princípium, 
föltéve, hogy megvolt, a legegyraesejib ellentétben működött 
volna azzal, amit azok. ki k ezt a tneoriát, rmtft"a fentebb 
említett tények megfelelő magyarázatát kigondolták, vár-
tak volna. 

1. Az ő lelkük hangulata egy láthatólag uralkodó 
és kormányzó Messiásra irányult és legkevésbbé sem 
olyanra, a ki megfeszíttetik. A felfeszíttetés puszta gon-
dolata szétrombolta legszebb reményeiket. Áz ő bangu-

\ latuk tehát épen ellenkező volt azzal, a mit az a theória 
okvetlen megkövetel, hogy a kellő lelki hallucinációk létre-
jöjjenek. 

2. Azok a fixa ideák, melyekkel ők rendelkeztek, a 
helyett hogy egy csomó visionárius parancsot hoztak volna 
létre az egyháznak a Jézus szellemi Messiásságán való 
felépítésére, kétségtelenül arra vezették volna őket, hogy 
a régi zsidó Messiás fogalomhoz iliő visiókat lássanak. 
Ha fixa idea valamikor visiókat hoz létre a hiszékeny 
lelkekben, azok a visiók bizonyosan a régi ideáknak meg-
felelők fognak lenni és semmiesetre sem vesznek uj irányt. 
Semmi sem képzelhető kevésbbé forradalom okozónak, 
mint a fixa idea (a régihez való ragaszkodás): és ennél-
fogva ez egy lépéssel sem vezet közelebb annak meg-
fejtéséhez, hogy miként támadt a szellemi Messiás fogalma 
és hogy miként szerveztetett ujjá az egyház annak alapján. 

3. A feltámadás váradalma Jézus követői szivében 
legkevésbbé sem élt. Hogy élt volna, egyedül azon alapon 
lehetne feltételezni, hogy az Ur megmondotta azt nekik a 
legvilágosabb szavakban. De e ' t nem merik állítani a 
hitetlenek, mert ez ellentétes volna az ő álláspontjukkal. 
Valamely általános természetű nyilatkozat, pl. hogy ha ő 
mártírságot szenvedne is, mégis újra élne ügye jövendő 
sikerében, sokkal általánosabb, semhogy létrehozhatta 
volna a várakozás amaz enthusiastikus fokát, mely szük-
ség lett volna, hogy oly visiókat teremtsen az ő fel-
támadása felől, melyeket valóságoknak lehetett volna kép-
zelni akkor, midőn az ő holtteste még mindig a sirban 
feküdt, akár barátainak, akár ellenségeinek örizete alalt. 

Sikertelen tehát az a kísérlet., hogy e három princí-
pium segélyével létrehozzák a szükséges visiókat. 

Egy tudósnak könnyű kigondolni dolgozó szobájá-
ban azt a theóriát, hogy Mária Magdolna fájdalmai és 
levertsége közepette a kertészt Jézusnak képzelte, s azt 
hívén, hogy ő támadt fel a halálból, eme képzelgését 
közölte a többiekkel is; de azok. kik gyakorlati tapasz-
talatokkal rendelkeznek, meggyőződhetnek a felől, hogy 
ezt könnyebb mondani, mint megvalósítani. Vájjon el-
hihetjük-e, hogy egy enth'^iasta nőnek sikerült elhitetnie 
egy csomó emberrel, hogy egy személy, kit néhány nap-
pal előbb kivégeztek s kinek holtteste még akkor is a 
sirban volt, testi valóságban megjelent előtte, és hogy ők 
ennélfogva, minden további vizsgálat nélkül elfogadták 
volna ténvképen, hogy ő feltámadt a halálból? Vájjon 
elhihették volna-e ezt — kérdem — a nélkül, hogy maguk 
is látták volna; vagy hiszekeny elragadtatásuk közben 
mindnyájan visióban látták a feltámadt Jézust s azt való-
ságnak képzelték, mialatt pedig a holttest még mindig a 
sirban nyugodott? Vájjon még mit nem akar elhitetni 
velünk a philosophicus történetírás? 

S továbbá elhihető-e, hogy tanítványai az ő paran-
csa nélkül megmerték valna kezdeni az egyház újjáala-
kítását az ő szellemi és láthatatlan Messiássága alapján, 
az időleges és látható Messiásság helyett, s az ő szemé-
lyét egy uj systema életpontjává tenni, s a régi theocracia 
helyén egy universalis egyház fundamentumait rakni le? 

Ez egyszerre szembe állít bennünket amaz áthághatlan 
nehézségekkel, melyeket a visió theoria maga után von. 

Ismételve fel kell hivnom a figyelmet arra a tényre, 
hogy a kik a feltámadás hitét a Jézus követői lelki hallu-
cinációinak eredményeként tekintik, nemcsak e hitet kell 
hogy megfejtsék, hanem az egyháznak az időleges Mes-
siásság helyett a szellemi Messiásság uj alapján való meg-
alapíttatását is és mindazon fontos változásokat, melyeket 
az egész környezetben ez az irányváltoztatás létrehozott. 
Tudom, hogy erre az az ellenvetés, hogy az ő hiszekeny 
követői azt képzelték, hogy ámbár a test még mindig 
vagy barátainak, vagy ellenségeinek kezében volt, Ő maga 
az égbe vitetett, a honnan nemsokára vissza fog térni 
látható Messiásságának dicsősége között. De ez idő alatt 
az egyházat össze kellett tartani; ez pedig csak ugy lett 
volna lehetséges, ha vissza lehetett volna állítani azt a 
Messiási képzetet, a melyen megalapíltatott. Azonban 
napok, hónapok és évek teltek el és Jézus visszatérése 
mégsem történt meg. Mind sürgetőbb szükség volt tehát 
rekonstruálni az eredeti társaság egész alapját, ha csak 
a teljes megsemmisülést ki akarták kerülni. De kétségbe-
vonhatatlan históriai tény, hogy a megsemmisülés helyett 
növekedett és virágzott az egyház, mindjárt alapítója 
halála után A kérdéses reconstructiónak tehát tényleg 
mindjárt meg kellett történnie azután. Vájjon hihető-e, 
hogy a tanítványok ily lépésre merték volna határozni 
magukat, ha csak szilárdan meg nem lettek volna győződve, 
hogy Mesterüktől határozott utasításokat nyertek az^ 
alakítás eszközlésére; vagy hogy — a mint mondjál 
egy csomó tudatlan fanatikus elég ügyes lett volna egy 
olyan változtatás kigondolására, mely a Jézus Krisztus 
általános egyházának megalkotásában és az abból azóta 
a világra kiható befolyásokban végződött? 

De térjünk vissza a visió theoriához. Mit akarnak 
elhitetni velünk? Azt. hogy a helyett, hogy a feltámadást 

"tényként elfogadjuk, olyan tényként — megjegyzendő, mely 
az egyház történetének minden következő változását kel-
lőleg megfejteni képes — higyjük el, hogy e hit a Jézus 
követőinek a Mesterre vonatkozó s valóságnak képzelt 
visióiból származott. E/.en esetben nem csak egy visiót 
kellett volna látniok. hanem többet, nemcsak egyeseknek 
és külön, hanem egész tömegeknek is Szt Pál bizonyság-
tétele e pontra nézve teljesen határozott és neki bő al-
kalma lehetett információkat szerezni. Merhetné e valaki, 
az ő leveleit olvasva, azt állítani, hogv ő olyat irt. amiről 
tudta, hogy csupán a sajat találmánya? Elmondja, hogy 
ő privát beszélgetést folytatott Péterrel és Jakabbal, s azt 
is, hogy mindkét apostol hitte, hogy beszélt a feltámadt 
Jézussal. Hihető-e, hogy ő ezeket az információkat nem 
maguktól az apostoloktól szerezte volna, midőn Péternél 
tartózkodott 14 napig és szeméivesen találkozott Jakab-
bal? Elmondja, hogy egy más alkalommal találkozott az 
apostoli kar egy másik tagjával: Jánossal; s továbbá 
afelől is informál bennünket, hogy az egybegyűlt 11 apostol 
hitte, hogy két különböző alkalommal találkozott feltá-
madt Mesterével. Elmondja továbbá, hogy egy más alka-
lommal nem kevesebb, mint 500 embernek jelent meg 
egyszerre. Vájjon mindez csak visiószerü jelenés lett 
volna? Vájjon lehető-e. hogy a tanítványok egyszerre 
láttak visiókat, s mindnyájan valóságnak képzelték volna? 
Midőn azt képzelték, hogy látták Mesterüket egyenként és 
mindnyájan egyszerre, nem intézett-e közülök valamelyik 
hozzá egy kérdést és ha igen, visionárius feleletet nyer-
tek? Hihető-e, hogy a minő körülmények közt voltak, nem 
kérdezték volna meg tőle, hogy mit szándékozik tenni a 
jövőben; vagy ha eltávoznék, mit szeretne hogy tegyenek 
abban a dologban, mit ő megkezdett? Hogy ilyen dolgo-



kat ne kérdeztek volna tőle, az teljesen hihetetlen. E kér-
désekre vagy kaptak feleletet, vagy nem. Ha nem kaptak, 
a csalódásnak rögtön ki kellett tűnnie. Ha azt hitték, hogy 
feleletet nyertek, mindnyájan visionáriusoknak kellett len-
niök; és ennek egy egész csomó visionárius beszélgetést 
kellett volna maga után vonni. 

. Az a tény, hogy az egyház mindjárt a felfeszíttetés 
után újra szerveztetett, kétségbevonhatatlanná teszi, hogy 
a Jézus követőinek hinniök kellett, hogy beszéltek feltá-
madott Mesterükkel és hogy e beszélgetések közben uta-
sításokat adott nekik mind az egyház újjászervezésére, 
mind a kivitel módjára; mert, a mint már mondtam, ha 
nem hitték volna, hogy ily utasításokat nyertek, teljesen 
hihetetlen, hogy e kísérletet meg merték volna tenni és 
uira merték volna szervezni az egyházat az ő feltáma-
dása és szellemi Messiássága alapján, dacára azon oppo-
sitiónak, a . mely okvetlen feltámadt ellenük. De ha a fel-
támadásról való hitük csak egy hallucináció eredménye 
volt, azon instruktióknak is, a miket nyerni hittek, s a 
melyek szerint sikeresen működtek, csupán visiőknak s az 
ő megzavarodott képelődésük teremtményeinek kellett 
lenniök. S a mi több, mindnyájuknak azt kellett képzelniük, 
hogy egyforma szavakat hallottak, máskülönben terveik 
különbözők lettek volna. 

Hogy ilyen theóriákat fogadjunk el a tényleges ese-
mények megfejtésére, ahhoz nagyobb fokú hiszékenység 
kellene, mint a minőt a hitetlenek az Ur primitív köve-
tőinek tulajdonítanak. 

S figyelemre méltó továbbá, hogy a feltámadásban 
való hit nem valami múlékony hit volt, mint a milyen 
egy közönséges kísérteties történeté vagy egy közönséges 
csudáé. Az ilyen hit semmiből indul ki és semmivé lesz: 
de annak elég ereje és hatalma volt helyreállítani az 
egyházat, szemben a legnagyobb nehézségekkel és vesze-
delmekkel. Ez tehát nem olyan képzelődésen alapult hit 
volt, mely csak egyeseknek szivében élt, de a kik annak 
alapján semmit sem tettek; hanem olyan, mely oly insti-
túciót teremthetett, a mely XVIII. század viharait kiállotta 
és sokkal hatalmasabban működött az emberiség életében, 
mint bármely más a világon. E hit folytonosan terjedt, 
mígnem, kevesebb mint 70 év alatt, szilárd alapot alko-
tott magának a római birodalom minden nagy városában 
s képesnek mutatá magát még a martyrság elviselésére 
is. Hol találunk a történelemben egy oly társaságot, mely 
nem a hiten alapult, hogy egy ember, a ki nyilvánosan 
kivégeztetett, feltámadt a halálból s igy bizonyult be róla, 
hogy ő az Isten országának királya ? Vájjon könnyű dolog 
lenne-e egy ily csudálatos tényt egy csomó férfival és 
asszonynyal elhitetni? Hihető-e, hogy egy hatalmas insti-
túció, mely évszázadokon át fennállt s a mely nagyobb 
és hatalmasabb befolyást gyakorolt az emberiség lelkére, 
mint minden egyéb institúció összevéve, egy csomó vul-
gáris csudán épült volna fel ? 

Kérdem, mit használtak a kísérteties történetek, 
csudás események s a modern spiritismus a világ refor-
málásában? Ma igen sokat hallunk beszélni a spiritis-
musról és annak csudáiról; de vájjon támadt-e azoknak 
alapján, vagy fog-e valaha támadni valamely hatalmas 
institúció? Vájjon bölcsebb-e, jobb-e az emberiség, vagy 
annak egy csekélyebb töredéke is az ő felfedezései követ-
keztében? E kérdésekre csak egy lehet a felelet. A spiri-
tismus, mely azzal . kérkedik, hogy hatalma van be-
hatolni a láthatatlan világ titkaiba és minden egyéb csudás 
históriák, semmit sem eredményeztek; az embereket sem 
szentebbekké, sem bölcsebbekké nem tették; sőt még oly 
felfedezést sem tettek, a mely követőiknek tudását kiszéle-
sítette, vagy épen szerencséjét megalapította volna. De a 

mi a feltámadás evangéliumát illeti, a nagy keresztyén 
misszionárius, fenmaradt első levelében, a felfeszíttetés 
után csupán 23 év múlva igy írhatott azokhoz, kik ismer-
ték a tényeket: »Szüntelen emlékezvén a ti erős hitetek-
ről, a ti munkás szerelmetekről és a ti tűrő reménységtek-
ről, a mi Urunk Jézus Krisztusban, a mi Istenünk és 
Atyánk előtt, mert a mi evangéliumunk nem állott ti 
előttetek csak beszédben, hanem hatalomban is; és ti a 
mi követőink lettetek és az Uréi; és hogyan tértetek a 
bálványoktól az Istenhez, hogy szolgáljatok az élő és igaz 
Istennek; és hogy várjátok a mennyekből az ő fiát, kit 
feltámasztott a halálból, t. i. Jézust*; és I. Thess. I: 3—10. 
a mint irt a megtérteknek egy másik gyülekezetében, négy 
évvel azután, a midőn azt mondá róluk, hogy megtérésük 
előtt több oly bűnben leiedzettek, mely az embert meg-
gyalázza: »És ilyenek voltatok ti; de megmosattatok, de 
megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Ur Jézus Krisz-
tus nevében és a mi Istenünknek Lelke által.« I Gor. VI: 11. 

A három alternatíva közül tehát az első az egyedül 
lehető. Jézus feltámadt a halálból. Ha ez tényleg meg-
történt, a história minden eseménye megtalálja magyará-
zatát és észszerüleg meg van fejtve az egyház eredete. 
Minden más theória egy zavaros filozófia nevében vég-
nélküli követelményekkel áll hiszékenységünk elé. 

Most már abban a helyzetben vagyunk, hogy meg-
adjuk az evangéliumoknak is méltó helyüket a históriai 
okmányok között. Mivel a fentebb elmondott tényeket 
olyan okmányok alapján bizonyítottuk be, melyek az 
evangéliumoktól teljesen függetlenek, felesleges dolog a 
hitetleneknek azt állítani, már a mennyiben a feltámadás-
ról van szó, hogy az evangéliumok névtelen szerzők által 
írattak, jóval későbben azon események után, melyeket 
elbeszélnek, mivel a feltámadás az evangéliumoktól függet-
lenül is bebizonyítható. Ha tehát tény az, hogy a Jézus 
Krisztus feltámadt a halálból, annak az á priori felvétel-
nek is, hogy mivel az evangéliumok csudás elbeszéléseket 
tartalmaznak, nem lehetnek históriai okmányok, el kell 
esnie; sőt sokkal valószínűbb, hogy Jézus csudákat tett, 
mint az, hogy nem tett. Az evangéliumokat ennélfogva 
elfogadhatjuk azoknak, amik lenni akarnak: a Jézus 
Krisztus működéséről szóló memoiroknak, melyeket szer-
zőik oly célból irtak, hogy hirdessék általuk a keresztyén-
ség alapigazságait. Adataik hézagosak, de tényleg meg-
történt dolgokat adnak elő. Nem polemikus szándékkal 
Írattak, hanem a hivők építése céljából. Felhozták ellen-
vetésképen. hogy oly elbeszéléseket is tartalmaznak, melye-
ket a részletekben nem lehet összeegyeztetni. Megengedem, 
hogy ez igy van, de ez természetes dolog az oly termé-
szetű iratokban, mint a minők az evangéliumok, melyek 
nem valódi történeti iratok, hancn csak vallásos mernoirok: 
s a melyek nem is azzal a célzattal Írattak, hogy teljes 
és összefüggő elbeszélést adjanak. A végcél, mely szerzőik 
előtt lebegett, az volt, hogy megvédjék ügyöket az ellen-
fél támadásaival szemben. A feltámadás elbeszélésében 
a tény minden lényeges mozzanatát leírják. A húsvét 
vasárnapjának eseményei Jézus követőit a legnagyobb 
izgatottságba hozhatták. A három első evangélium erre 
vonatkozó elbeszélései teljesen olyan állápotot festenek, 
a milyenben természetesen gondolhatjuk az embereket, 
hasonló körülmények között. Töredékesek, összefüggetle-
nek, s semmi törekvésük, hogy teljes egészet mutassanak 
fel, s mégis a fődolgokra nézve teljesen megegyeznek és 
megerősíttetést nyernek egy szemtanúnak : a 4-ik evang. 
szerzőjének sokkal teljesebb elbészélésében. Ilyenek valóban 
s ilyeneknek kell lenniök, ha a szemtanuk tudósításait 
foglalják magukban; bizonyára nem ilyenek lennének, 
ha olyan emberek irták volna, kik összebeszéltek, s kik 



oly szándékkal irtak volna, hogy a nehézségeket eltüntes-
sék és az ellenvetésekre megfeleljenek. Halljuk csak, mit 
mond erre nézve a modern skepticismus egyik legnagyobb 
tekintélye: a »Westminsteri Szemle® : ^Haszontalan dolog 
apró részletekbe kapaszkodni. Minden históriának vannak 
variációi, vagy ha tetszik ugy nevelni, ellenmondásai a 
kicsiny részletekben^ Igy volt ez minden históriával, a mit 
csak irtak, Herodáp^Pelkezdve a mai napig.« 

Vonják tehát le a hitetlenek a következményeket az 
evangéliumi történet fő tényeiből, mint megteszik ezt más. 
világi történetnél, és akkor meg fogunk egyezni. S min-
denek felett, ne kapaszkodjanak a csudák apró részleteibe, 
de vonjanak következtetést ama nagy csudának, a Jézus 
Krisztus feltámadásának igazságából vagy hazugságából, 
a melynek igazságára építették fel az uj-testamentom 
irói a keresztyénséget; mert ha históriai alapja hazugság-
nak bizonyulna, a keresztyén egyháznak semmivé kellene 
lennie. De ha Jézus Krisztus feltámadt a halálból, a ke-
resztvénségnek isteni kijelentésnek kell lennie, dacára 
mindamaz ellenvetéseknek, melyeket a hitetlenek ellene 
felhoztak, s dacára azon állítólagos ellenmondásoknak, 
melyekkel az evangéliumokat vádolni szokták. 

Budapest, 1893. március hó. 
Hamar István. 

ISKOLAÜGY. 
Ankét a közoktatási minisztériumban. 

(A protestáns tanárok nyugdíjintézete érdekében.) 

Ismeretes e Lap olvasó közönsége előtt az a messze 
kiható terv, melynek ha nem is legelső kezdeményezése, 
de mégis komoly felkarolása s tovább fejlesztése Csáky 
gróf kultuszminiszter érdeme. Bizonyára emlékezni fognak 
még az érdeklődők arra, mint indult meg néhány év előtt 
a hivatalos akció azon irányban, hogy az állam közvetlen 
rendelkezése s vezetése alatt nem álló középfokú tan-
intézeteknél alkalmazott tanárok nyugdíjazása állami 
közbenjárással és segélylyel nyerjen megoldást: mint kér-
ték már akkor egyesek és egész iskolák, hogy ha a pro-
testáns középiskolai tanárokról ez irányban gondoskodva 
lesz, morális kötelesség és fontos tanügyi érdek követeli, 
hogy a többi protestáns tanférfiak se hagyassanak ki, s 
mert néptanítóink érdekei már a lehetőség szerinti meg-
oldást találtak a néptanítói nyugdíjintézetben, ennélfogva 
a középiskolán kivül az akadémiai, a tanítóképzőintézeti és 
felsőbb leányiskolái tanároknak is be kell véteiniök a ter-
vezett nyugdíjintézetbe, mert azt kívánja nemcsak a köz-
oktatás egyetemes érdeke, de a protestáns iskolai ügy 
egységes történelmi fejlődése és jelen szervezete is. 

Sokáig tartott a készülődés, az adatok begyűjtésé-
nek, feldolgozásának, a szükséges számítások megtételének 
csöndes, zajtalan időszaka, s bizony, ez idő alatt sokan 
kezdtek kétségbeesni afelől, létrejő-e valaha ez intézet, 
sokan elhaltak, kik várva-várták az általa nyújtandó elő-
nyöket, s biztosított jövő helyett a kegyelemkenyér nehéz 
terhét hagyták családjukra örökül. 

De az eszme nem halt meg, még csak nem is alu-
dott. A középiskolákra nézve az előkészítés és a számí-
tások nehéz munkája véget ért, pedig ez nagy feladat 
ott, hol az összehasonlítást igénylő viszonyok oly felette 
eltérő jellegűek. 

Á nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter 

ur végre odáig juthatott, hogy az érdekelt intézetek, tes-
tületek s egyházak képviselőiből álló szaktanácskozás elé 
terjesztette azt a tervezetet, mely e lapokban is egész 
kiterjedésében volt közölve, s igy most újra ismételni 
fölösleges. 

E tervezet tudvalevőleg csak középiskolákra volt 
kidolgozva, és pedig az ág. ev., az ev. ref., unitárius, 
görögkeleti felekezetek s két városi hatóság által fen-
tartott 62 középiskolára, 568 tanárral. Ellenben a protestáns 
felsőbb iskolák, a nem állami ellátást élvező tanítóképző-
intézetek s felsőbb leányiskolák most még mellőztettek, 
s bár a miniszteri tervezet szerint ezek nyugdíjintézeté-
nek szervezésére nézve az előmunkálatok már meg vannak 
téve, részben pedig folyamatban vannak, számukra vagy 
egész külön nyugdíjintézetet akart a közokt. kormány 
fölállítani, vagy legalább is külön osztályt eme nagyobb 
nyugdíjintézet kebelében, újra néhány évi haladékkal. 

Amily őszinte tisztelettel viseltettem a miniszter ur 
valóban nemes törekvése iránt kezdettől fogva, s amily 
lelkesedéssel törtem lándzsát érette az itt-ott mutatkozó 
felekezeti túlzott aggodalmakkal s bizalmatlansággal szem-
ben, ép oly mértékben tartottam s tartom most is hely-
telennek a protestáns tanári nyugdíjügy többfelé darabo-
lását, és semmi elvi nehézséget nem tudok találni abban, 
legfölebb pénzügyi feladatot, hogy a felsőbb iskolai tanárok 
mindenesetre, a tanítóképzőintézetiek s felsőbb leány-
iskolaiak az esetre, ha gyakorlatilag nem volna célszerűbb, 
minthogy ez intézetek különben is a népoktatás körébe 
számíttatnak, a tanítói nyugdíjintézet körében gondos-
kodni róluk, már most és haladéktalanul felvétessenek a 
nyugdíjintézetbe s hogy ez jelenleg még inkább lehető 
és szükséges volna, mint aminőnek az ánket előtt tar-
tottuk, arról végül, a tanácskozás ismertetése után fogok 
szólani. 

A szaktanácskozás ápril 8-án s 9-én d. e. 11-től 
cl u. 1/2 3-ig tartott, gróf Csákv kultuszminiszter elnök-
lete alatt s rajta kivül Berzeviczy Albert államtitkár, 
Klamarik János miniszteri tanácsos, mint előadó, Csorba 
Ferencz, Boncz Ödön miniszteri titkár, mint jegyzőkönyv-
vezető, Bogyó Samu keresk. iskolai tanár, mint a mathe-
matikai, statisztikai számítások készítője s a protestáns 
közélet mindazon kitűnőségei s a protestáns tanári kar 
mindazon képviselői részt vettek, kik e Lapok 9. számá-
ban foglalt közlés szerint meghívást nyertek, kivéve 
br. Vay Miklós koronaőrt, Papp Gábor és Baltik Frigyes 
püspököket, Breznyik János és Parádi Kálmán tanárokat, 
kik akadályozva voltak a megjelenésben. 

Első nap gróf Csáky Albin közoktatási miniszter, 
mint elnök melegen üdvözli az összegyűlteket, röviden 
vázolja a kitűzött célt, s megnyitja a tanácskozást. 

Klamarik János miniszteri tanácsos előadó ismer-
teti a tervezetet. A most megvalósítandó eszmének tíz 
éves múltja van. Legelőször Kovács Albert képviselő ve-
tette föl, a közoktatási kormány pedig, tekintettel a fele-
kezetek által teljesített nagyfontosságú kulturmisszióra, 
tekintettel arra, hogy tényleg leveszik az államról a köz-
művelődési terhek egy részét, melegén karolta föl. S mégis 
méltán kérdhető, mért húzódott ily sokáig ez ügy ? Két 
oknál fogva. Először, mert eleinte az autonom nyugdíj-
intézetek bevonása volt tervezve, a mi jogi s mathema-
tikai képtelenségnek bizonyult: másodszor az ország ked-
vezőtlen pénzügyi helyzeténél fogva. A másik kérdés, mely 
fölmerülhet az, hogy mért csak a középiskolák vonattak 
be azonnal, a többi intézetekről pedig csak a közel jövő-
ben fog gondoskodás történni? Erre a felelet egyszerű. 
A középiskolák már számuknál fogva legfontosabbak és 
az 568 tanár között legalább 70 van olyan, kik azonnal 



nyugdíjba mehetnek. Ezért itt tanügyi szükséglet a gyors 
valósítás s a nyugdíjazás haladéktalan megkezdése. Más-
részt a pénzügyi oldal is könnyebb, ha egyszerre nem 
kell annyi tanárt számba venni A tervezetnél irányadóul 
szolgált, hogy a felekezeti nyugdíjalapokkal a tulajdono-
sok szabadon rendelkezhessenek, azonban arra nem szol-
gálhatnak, hogy olyanoknak, kik az állami nyugdíjintézet 
tagjai lesznek, másik nyugdíjat adjanak és a nyugdíj ki-
szabásánál áz állami mérték alkalmaztassék, hogy isko-
láink egyformák legyenek. Másrészt pedig a felállítandó 
nyugdíjintézetbe való belépésnek önkéntesnek kell lennie, 
mert ez az erőszaknak még látszatát is távol tartja; a 
néptanítók nyugdíjintézeténél lehetett és kellett a belépést 
kényszerűvé tenni, mert a népoktatás maga is általánosan 
kötelező, ellenben az oktatás közép- és felső fokozata már 
nem. Az erdélyi ágostai evang. és görög-keleti középis-
kolák ily intézetbe nem is akarnak bemenni. Konstatálja, 
hogy fölmerült oly nézet is, melynélfogva az oly intéze-
tek, melyek a mostaniba belépni nem akarnak, kötelez-
tessenek ezzel egyenlő nyugdíjat adni tanáraiknak. Ami 
a forrásokat illeti, ezek közé tartozik a tanárok törzs-
fizetésének 300 forinton felüli részéből egyszer s minden-
korra xj3-ad; egyharmadot azért vett a kormány, mert 
az állami tanárok is ennyit adnak, a 300 forintot pedig 
azért ütötte le, mivel fizetésük csekélyebb, mint amazoké, 
tehát a hozzájárulás nehezebb. A másik két forrás, a 
fentartók által minden tanár törzsfizetése után adandó 
évi 5 % s a tanulóktól szedendő évi 3 forint kissé ter-
hesnek látszik. Azonban a felekezeti intézetekben még 
így is kevesebb lesz a tandíj, mint az államiakban, 
amellett e két, látszólag magas tétel leszállítása nem 
lehetetlen. Ugyanis a felekezeti középiskolákból állami 
intézetekbe bizonyos szolgálati idő, például tiz év eltelte 
után bizonyára több tanár fog állami intézetekbe át-
lépni, mint megfordítva. A viszonosságnál fogva az 
állami intézet ezek egész felekezeti szolgálati idejét be-
számítja s igy az az állam terhére fog esni, az inté-
zet pedig attól megszabadul. Ily alapon számíthatni 
mintegy évi tízezer forint megtakarításra s ezt arra lehet 
fordítani, hogy a fentartók járuléka 3°/0-ra, a tanulóké 
évi két frtra szállíttassék le. Melyek lehetnének még azon 
eszközök, melyekkel, fentartók s tanulók hozzájárulása 
mérsékelhető volna ? Az első, hogy az állam többel járul-
jon, de ez azért nem történhetik meg, mert számos intézet: 
jogakadémiák, tanítóképzők stb. vannak hátra. A második, 
mely szerint a terhek egy része a tanárokra volna át-
hárítandó. De ez ismét nem lehet, hiszen a tanári fizetés 
ugy is nagyon szerény. A harmadik mód az volna, ha a 
kötelező szolgálati idő meghosszabbíttatnék, mert pl. 35 évi 
szolgálat mellett a fentartók járuléka 21/2—1 %-ra, a 
tanulóké két frtra szállna, 40 évi szolgálat mellett a fen-
tartók semmit sem fizetnének, a tanulók pedig csak egy frtot 
évente. Ámde sem a fentartóknak, sem a tanulóknak nem 
állhat érdekében, hogy a tanárok hosszabb ideig legyenek 
kénytelenek szolgálni. Fölmerült az az eszme is, hogy 
az állam oszsza szét a felajánlott 60 ezer forintot az 
egyes iskolák között; ez csak a nagyobb intézeteken 
segítene: ahol épen semmi nyugdíj sincs, az osztalék nem 
volna elegendő. Különben is megnyugtatásul szolgálhat, 
hogy tiz évenkint uj mérleget fognak készíteni s kedvező 
eredmény esetén a járulékok ehhez képest lejebb fognak 
szállni. Tanácsolták azt is, hogy oly intézkedés történjék 
a terhek könnyítése végett, mely szerint az idősebb tanárok 
5—10 évig ne mehessenek nyugdíjba. Azonban ez igen 
igazságtalan eszme, mivel az idősb tanároknak, kik a 
maiaknál sokkal kedvezőtlenebb viszonyok közt kezdették 
s folytatták pályájukat, tisztességes visszavonulásukat s jól 

megérdemelt nyugalmukat nagyon is illő biztosítani. De 
így megtörténhetik az, hogy valaki kénytelen nyugdíjba 
menni, mielőtt a reá eső egész járulékot befizette volna. 
Ez esetben RZÍ könnvebbítést kell eszközölni, hogy a 
havi befizetések az illető nyugdíjából is levonhatók legye-
nek. A theologiai intézeteket azért mellőzi a tervezet, 
mert épen az érdekelt egyházak részéről az a megjegyzés 
történt, hogy fentartásuk tisztán felekezeti érdek s mert 
az ily intézetek tanárai nem levén nagy számmal, róluk 
a meglevő nyugdíjalapok segélyével könnyebb lesz a fen-
tartóknak saját hatáskörükben gondoskodniok. A jog-
akadémiákat s tanítóképzőket azért volt most még nehéz 
bevonni, mert ezeknél a tanulók hozzájárulása aránylag 
csekély, tehát vagy az állami segélynek kell nagyobb-
nak lenni, vagy a tanárokra s fentartókra háramlik 
nagyobb teher. 

Ez volt az előadó beszédének lényege. 
(Folyt, köv.) Dr. Bartha Béla. 

A magyar protestáns tanáregyesület 
alapszabály-tervezete, 

A f. évi április 6-án Debreczenben tartott értekezlet által 
megállapítva. 

I. SZAKASZ. 

Az egyesület cime, célja és eszközei. 

1. Az egyesület cime: »Magyar protestáns tanár-
egyesület*. Az egyesület ügyviteli székhelyét hat évenkint 
a közgyűlés határozza meg. 

2. Az egyesület célja: a magyar protestáns tanügy, 
különösen pedig a közép és felsőbb oktatásügy előmozdí-
tása és protestáns szellemben való fejlesztése, a protes-
táns tanárok testületi érintkezésének és közös érdekeinek 
előmozdítása. 

3. E végre a hazai protestáns közép és felsőbb tan-
intézetek székhelyein felváltva évenként vándorgyűléseket 
tart: e gyűléseken nevelés-, oktatásügyi kérdésekről fel-
olvasásokat és vitatkozásokat rendez, kiterjeszti figyelmét 
a tankönyvekre és tantervekre, tanácskozik a protestáns 
tanügy terén fölmerülhető hiányok és fogyatkozásokról 
s e tárgyban az egyházi és iskolai hatóságokhoz javas-
latokat terjeszt. 

4. Az egyesület célja elérésének megkönnyítésére 
tanügyi folyóiratot ad ki. 

5. A kiadások fedezésére az alapítványok Kamatai, 
az évi tagsági díjak és egyéb jövedelmek szolgálnak. 

II. SZAKASZ. 

Az egyesület tagjai. 

6. Az egyesület tagjai négyfélék, u. m. alapítók, 
tiszteletbeliek, rendesek és pártolók. 

7. Alapító tagok azok. kik az egyesület részére 
legalább 100 koronát befizetnek, vagy annak kellő biz-
tosítása mellett alapítványuk 5°/0-os kamatának rendes 
fizetésére magukat kötelezik. 

8. Tiszteletbeli tagokul oly egyének választatnak 
meg, kik a magyar protestáns nevelés- és oktatásügy 
körül kiváló érdemeket szereztek. 

9. Rendes tagokká lehetnek a magyar protestáns 
egyházak közép és felső iskoláinak, tanítóképezdéinek és 
felsőbb leányiskoláinak tanárai. 

10. Pártoló tag lehet mindenki, ki az egyesület 
célját pártolni és az által a protestáns szellemű és ma-



gyár nemzeti irányú tanügy emelkedését előmozdítani 
kívánja. 

11. Az alapító tagok alapítványaik befizetésével, 
vagy biztosításával válnak az egyesület tagjaivá. A tisz-
teletbeli tagokat az egyesületi közgyűlés választja. A rendes 
és pártoló tagok az alakuláskor önkéntes aláírásukkal 
kötelezik magukat, későbben jelentkezők pedig két egye-
sületi tag írásbeli ajánlatára vétetnek föl. 

fix. SZAKASZ. 

A tagok kötelességei és jogai. 

12. A rendes és pártoló tagok az aláírástól, illetve 
a bevétetéstől számított három-három egyesületi évre 
(julius 1-től junius 30-ig) kötelezik magukat 10—10 korona 
évi tagsági díj fizetésére, melynek első fele szeptember 
15-ig fizetendő be az egyesületi pénztárnokhoz. 

13. A ki az egyesületi év utolsó felében lép be 
tagul, a belépés évében csak félévi tagsági díjat tartozik 
fizetni. 

14. Az oly egyesületi tag, ki a harmadik év május 
végéig kilépési szándékát a központi bizottsághoz Írás-
ban be nem jelenti, a következő három évre is tagnak 
tekintetik. 

15. Az oly tagoktól, kik tagdíjukat két éven át nem 
fizetik, jogában áll a bizottságnak az egyesület követe-
lését bíróilag behajtani; illetékes az egyesület székhelyén 
levő m. kir. bíróság. 

16. Az alapító és tiszteletbeli tagok tagsági díjat 
nem fizetnek. 

17. Az alapító, tiszteletbeli és rendes tagoknak jo-
guk van az egyesületi közgyűléseken a határozatok hoza-
talába szavazataikkal befolyni, indítványokat tenni; tagokat 
ajánlani, értekezéseket tartani és a közgyűlési tanács-
kozásokban részt venni. 

18. Választó minden alapító, tiszteletbeli és rendes 
tag, választhatók csak a rendes tagok. 

19. A pártoló tagoknak joguk van a közgyűléseken 
a tanácskozásokban részt venni, indítványozni, érteke-
zéseket tartani. 

20. Az egyesület által kiadott folyóiratból egy-egy 
példány minden tagnak külön díj nélkül jár. 

IV. SZAKASZ 

Az egyesület ügyvezetése. 

21. Az egyesület ügyeit vezetik: 
a) a közgyűlés, b) a választmány, c) a központi 

bizottság és d) a szakosztályok. 

A) A közgyűlés. 

22. A közgyűlés minden évben, a nyári nagy szün-
idő alatt, a megelőző közgyűlés által kitűzött helyen 
és az ügyviteli bizottság által kijelölt napokon s az 
általa legalább négy héttel előre kihirdetett napirend 
szerint tartatik meg. 

23. A közgyűlés tárgyai: 
a) jegyző évi jelentése az egyesület működéséről. 
b) Az évi számadások megvizsgálása. 
c) Az évi költségvetés megállapítása. 
d) Közérdekű értekezések felolvasása és megvitatása. 
e) Indítványok megvitatása és eldöntése. 
f ) Az ügyviteli bizottság, az elnök, a választmány, 

a szerkesztő és tisztikar megválasztása. 
g) Alapszabályok módosítása. 
h) Tiszteletbeli tagok választása. 

?) A folyóirat programjának megállapítása. 
k) Szakosztályok alakítása s működésükre vonat-

kozó szabályzat megállapítása. 
/) A tanácskozási szabályok megállapítása. 
24. A közgyűlés határozati képességéhez legalább 

300 rendes tag jelenléte szükséges; határozat csak álta-
lános többséggel hozható. Ha az alapszabályok módosí-
tásának szüksége áll elő, — mi minden egyes esetben 
egy .negyed évvel előre közzéteendő — akkor a szava-
zattal bíró tagok felerészének jelenléte szükséges és a 
jelenlevők 2/3 részének szavazata dönt. Ha a tagok az itt 
megszabott számban nem jelennének meg, akkor a módo-
sítás a következő rendes közgyűlésre halasztandó, mikor 
aztán 30 rendes tag is elrendelheti a, módosítást a jelen-
levők 2/3-ának szavazatával. 

Csak a. jelenlevő tagok szavazhatnak, még pedig 
a választásoknál mindig — tiz tag írásban kifejezett kí-
vánságára pedig bármely ügyben is — titkosan. 

R) A választmány. 

25. Az egyesület választmányának tagjai: 
á) Az egyesület tisztikara és a szerkesztő. 
b) A tiszteletbeli tagok. 
c) 9 tag a székhelyről, 27 a vidékről. 
26. Az elnök, alelnök, szerkesztő, pénztárnok, fő-

és aljegyző 6—6 évre választatik és pedig az elnök, 
pénztárnok és főjegyző az egyesület székhelyén lakó rendes 
tagok közül; — az alelnök, szerkesztő és az aljegyző 
pedig általában a rendes tagok közül. A választmány 
tagjai egyharmadrészben évenként újra választandók. A 
kilépő, illetőleg kisorsolt tagok újra megválaszthatok. 

27. A választmányt a tanév folyamában netalán 
fölmerülő fontos és sürgős tanügyi kérdések megvitatá-
sára, az ügyviteli bizottság határozata alapján, az elnök 
hívja össze, a midőn a választmány fel van jogosítva 
az egyesület nevében nyilatkozni. Rendes körülmények 
közt azonban csak a közgyűlés alkalmával tartja üléseit, 
melyeken a közgyűlés fontosabb ügyeit tanácskozása 
tárgyává teszi s a körülményekhez képest tiszteletbeli 
tagokat ajánl. 

28. A választmány határozatot csak akkor hozhat, 
ha tagjainak legalább egy negyede jelen van. A távollevő 
tagok véleményüket írásban beküldhetik. 

C) Az ügyviteli bizottság. 
Az ügyviteli bizottság tagjai: 
a) az elnök és alelnök, 
b) a jegyző és aljegyző, 
c) a szerkesztő, 
rf) a pénztárnok, 
é) a választmány székhelyen lakó tagjai. 
29. Az elnök vezeti az egyesületi üléseket és ki-

utalványozza a költségvetés keretén belől az ügyviteli 
bizottság által megállapított költségeket, — időközben 
megvizsgálja vagy megvizsgáltatja az egyesület pénztárát. 
Képviseli az egyesületet egyesek, testületek és hatóságok 
irányában. Akadályoztatása esetén mindenben az alelnök 
helyettesíti, vagy ha az alelnök nem az egyesület szék-
helyén lakik, helyettesítéséről a szükséghez képest az 
ügyviteli bizottság gondoskodik. 

30. A szerkesztő az egyesület folyóiratát az ügyviteli 
bizottság támogatása mellett szerkeszti és felelős a köz-
gyűlésnek. A szerkesztő évi tiszteletdíjban részesül, melyet 
előre a közgyűlés állapít meg. 

31. A jegyző szövegezi, rendben tartja az egyesületi 
tanácskozásokról szóló jegyzőkönyveket, kezeli az iroda-



ügyet, nyilvántartja a tagok számát, vezeti az iktató és 
anyakönyvet. A fontosabb iratokat az elnökkel együtt, a 
kevésbé fontosakat maga állítja ki; a rendes közgyűlésen 
összefoglaló jelentést tesz az egyesület működéséről; kezeli 
az egyesület könyv- és irattárát, melyekről rendszeres 
leltárt vezet. A jegyző évi tiszteletdíjban részesül, a melyet 
előre a közgyűlés állapít meg. 

Az aljegyző a közgyűléseken segédkezik a jegyzőnek, 
vagy szükség esetén a jegyzőt helyettesíti. 

32. A pénztárnok nyilvántartja a társaság összes 
tagjainak névsorát és a folyóirat előfizetőit; beszedi a 
tagsági és előfizetői díjakat, kifizeti az elnöktől aláirt utal-
ványokat, évnegyedenként jelentést tesz a központi bizott-
sághoz a pénztár állapotáról; gondoskodik, hogy a befolyó 
pénzek az ügyviteli bizottság utasítása szerint haladéktala-
nul gyümölcsözőleg elhelyeztessenek és végre az egyesületi 
év végén részletes számadását benyűjtja a központi bizott-
sághoz. A pénztárnok évi tiszteletdíjban részesül, a melyet 
a közgyűlés állapít meg. 

33. A szerkesztő, jegyző és pénztárnok akadályoz-
tatása esetén, teendőik viteléről, évközben az ügyviteli 
bizottság gondoskodik. 

34. Az ügyviteli bizottság feladata: a közgyűlés 
tartásához szükséges előintézkedéseket megtenni, a köz-
gyűlés tárgyait előkészíteni; a tanügy terén felmerülő 
nevezetesebb jelenségeket figyelemmel kisérni és gondos-
kodni, hogy azok a közgyűlés tárgyai közé fölvétessenek, 
a közgyűlésen tartandó felolvasásokról és előadásokról 
gondoskodni s azok tárgyáról előlegesen tudomást szerezni, 
a benyújtott indítványokat előre átnézni, a gyűlés menetét 
meghatározni, a pénztári számadást megvizsgálni s álta-
lában az egyesület ügyeit vezetni, a folyóirat kiadásáról 
és a közrebocsátott dolgozatok díjazásáról intézkedni. Tagjai 
az elnöktől kapott megbízásokban tartoznak eljárni s a 
szükséges helyettesítéseket végezni. 

35. Az ügyviteli bizottság csak akkor hozhat hatá-
rozatot, ha a jelenlevő tisztviselőkön kivül legalább öt 
más bizottsági tag is jelen van. 

D) Szakosztályok. 

36. A magyar prot. egyházak által fentartott tan-
intézetek nemei, illetve a tudományok főbb szakcsoportjai 
szerint az egyesület tagjai, saját kívánságukhoz képest, 
szakosztályokba soroztainak, melyeknek számát, szervezetét 
és ügykörét az egyesület, közgyűlési végzéssel állapítja meg. 

V. SZAKASZ. 

Az egyesület pecsétje. 

37. Az egyesület pecsétje két egymást szorító kéz, 
fénysugaraktól körülfogva, ezen körirattal: »A magyar 
protestáns tanáregyesület pecsétje 1893 * 

VI. SZAKASZ. 

Az egyesület feloszlása. 

38. Az egyesület feloszlását a szavazattal biró tagok-
nak legalább is fele része 2/3-ad szótöbbséggel mondhatja 
ki; mely esetben az egyesület vagyona a feloszlató gyűlés 
által kitűzendő iskolai célra fog fordíttatni. 

VII. SZAKASZ. 

39. Ha az egyesület az alapszabályokban meghatá-
rozott célt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, 
a magyar kir. kormány által, a mennyiben további műkö-
désének folytatása által az állam vagy az egyesületi tagok 

vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesz-
tetik és a felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgá-
lat eredményéhez képest fel is oszlathatik, vagy esetleg 
az alapszabályok legpontosabb megtartására, feloszlatás 
terhe alatt köteleztetik. 

T Á R C Z A . 

Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 
(Folytatás.) 

Az 1790/91-iki országgyűlés határozata a prot. iskolák ügyében. 

Az 1790-ik évben Leopold által összehívott ország-
gyűlés uj kort nyitott meg egyházunk és iskoláink törté-
netében. A nemzet törvényes akarata visszahelyezte egy-
házunkat s ezzel együtt iskoláinkat is a bécsi békekötésben 
meghatározott jogalapra. Nem sokkal az országgyűlés ki-
hirdetése után az evangelikus rendek egy emlékiratban 
közlék katholikus honfitársaikkal azon »postulatum«-ot. 
melynek kielégítését egyházuk és iskoláik szabadságának 
biztosítására az összeülendő országgyűléstől várják. Ez 
emlékiratban iskoláik autonómiájának biztosítására a követ-
kező pontot hozzák javaslatba: »A vallás szabadságához 
tartozik a nevelés is és pedig igen nagy mértékben, hogy 
t. i. az evangélikusok a birtokukban levő felsőbb gram-
matikai és elemi iskolákat megtarthassák és ilyeneket 
mindenütt bírhassanak, teljes jogával és szabadságával 
annak, hogy tanítókat, mestereket, tanárokat, rektorokat, 
alrektorokat hívhassanak, elbocsáthassanak, azok számát 
növelhessék vagy keveslebíthessék, mindenféle iskolai direk-
torokat, kurátorokat, helyieket szintúgy, mint felsőbbeket 
és legfőbbeket, az ő hitvallásukon levő egyének közül 
választhassanak; a tanítás és tanulás módját, rendszerét 
és folyamát saját tetszésük szerint rendezhessék, bármi-
féle iskolai könyveket maguk választhassanak s mind eze-
ket, mind symbolikus theologiai s a kegyesség gyakorlá-
sára tartozó könyveiket minden további cenzúra nélkül 
nyomathassák: ugy, hogy az ő iskoláik, tanügyük és 
összes nevelésük egyedül az ő saját kurátoraik és egy-
házkerületeik felügyeletétől és igazgatásától legyen függő. 
Tanulóik pedig pártfogóikat s a jóltevő gyülekezeteket az 
eddigi szokás szerint meglátogathassák s a külföldi aka-
démiákra is kimehessenek minden akadály nélkül.« 

Látjuk, hogy e javaslat a legszélesebb körű önkor-
mányzatot akarta biztosítani a prot. iskolák számára; 
határozottan kizár mindennemű idegen és igy az állami 
beavatkozást is. Semmit sem akar tudni országosan köte-
lező tantervről, sőt az állam részére még a legfőbb fel-
ügyeleti jogot sem tartja fenn. Egészen hü nyilatkozata 
ez az önerejére támaszkodó, szabadságára féltékeny pro-
testáns szellemnek. 

A katholikusok ez emlékiratra adott válaszukban 
külön törvénytervet terjesztenek elő, melyben részben hall-
gatólag, részben kijelentetten beleegyeznek a protestánsok 
kivánataiba. 

A tiszai kerületek az evangélikusok törvénytervét 
fogadták el s ugyancsak ezt hozta javaslatba azon ország-
gyűlési vegyes bizottság is, mely a vallás ügyében törvény-
javaslat készítésére küldetett ki, de már azon módosítással, 
hogy ezen pont után: »a tanulás és tanítás módját, rend-
szerét és folyamát tetszésük szerint rendezhessék«, beszúrta 
zárjel között: »salvis principiis, juxta conditionem diplo-
maticam. diaetaliter definiendis*. E beszúrás t; i, azért tör-



tént, mert az országgyűlés a koronázási diploma 22. pont-
jába már beiktatta, hogy a király a nevelés ügyét a 
»nemzeti nevelésnek országgyülésileg megállapítandó álta-
lános elvei szerint, egyik felekezet iskoláinak a másiktól 
való függetlenségének teljes fentartásával« intézendi el. 
E diploma-tervet ugyan a király nem fogadta el, de az 
újonnan készített, most már elfogadott és törvénybe iktatott 
diploma is a nevelés ügyében lényegileg megegyezett az 
elsővel s >nem kivánt többet a protestáns iskoláktól, 
hanem csupán annyit, hogy az országgyülésileg meghatáro-
zandó egyetemes nevelési elvekhez alkalmazkodjanak.® * 

De a vegyes bizottság javaslatában az országgyűlés 
nem egyezett meg. Hosszú, eredménytelen vita után a 
különböző törvénytervek felküldettek az uralkodóhoz, hogy 
ő válassza ki azt, a melvik neki tetszik. November 7-én 
kelt válaszában tudatja a király, hogy az evangélikusok 
javaslatát fogadja el, de azon módosítással, hogv a felsőbb 
iskolák állításához megkívánja az előleges királyi jóvá-
hagyást és fentartja a legfőbb felügyeleti jogot. 

A klérus által izgatott katholikus rendek azonban 
ekkor már túlságosnak találták a királyi leiratban a protes-
tánsok számára nyújtott iskolai önkormányzati szabadsá-
got; többféle ürügy alatt kifogásokat tettek s kívánták, 
hogy a protestánsok iskolaállítási szabadsága megyei vegyes 
küldöttségek nyomozása és a vármegye megengedő hatá-
rozata által korlátoztassék. Miután az országgyűlés a vallás 
ügyében megegyezésre újra nem juthatott, utóvégre is a 
január 18-án kelt második királyi válasz emeltetett tör-
vénynyé. Ez a nevezetes XXVí. t.-c., melynek 5. pontja 
intézkedik a protestáns iskolákról és biztosítja a mindkét 
hitvallású evangélikusokat, hogy jövőre mindenkor szabad 
legyen iskolákat, szintúgy alsókat, mint nyelvtaniakat, 
nemcsak a melyeket birnak, megtartani, de ujakat is, 
akárhol szükségesnek látandják, valamint főbbeket is elő-
leges királyi jóváhagyás mellett felállítani és ott iskola-
tanítókat. tanárokat, igazgatókat, aligazgatókat meghívni 
és elbocsátani, számukat szaporítani vagy kevesbíteni, 
úgyszintén bármely iskolák igazgatóit vagy gondnokait 
saját hitvallású embereikből választani, a tanítás és tanu-
lás módját, szabályait és rendjét (épségben maradván ő 
Felségének ezen iskolákra nézve is az ország törvényes 
kormányszékei utján gyakorlandó főfelügyeleti hatalma) 
meghatározni; azonban a KK. és RR. alázatos felterjesz-
tése nyomán ő Felsége által meghatározandó közoktatási 
rendszer ezen iskolákra is ki lesz terjesztendő. 

A törvénycikk tehát a királyi engedély, legfőbb 
felügyelet és a coordináció kikötése mellett széleskörű 
önkormányzati jogot biztosított a protestáns iskolák szá-
mára. Kérdés azonban, hogy mit értett az országgyűlés 
a később különféleképen magyarázott coordinatio alatt. 
E kérdésre megtaláljuk a feleletet azon országos bizott-
ság felfogásában, mely a nevelésügy rendezésére vonat-
kozó terv készítése végett az 1790/1-iki országgyűlés által 
kiküldetett. E bizottság mindjárt első ülésében 1791. aug. 
12-én nyíltan kifejezi, hogy miután az 1791. XXVI. t.-c. 
a protestánsok iskoláit teljesen azok tetszésére, szabad 
rendelkezésére hagyja, a küldöttségnek a prot. iskolákra 
vonatkozólag nincs más teendője, mint csupán az, hogy 
meghatározza az ország törvényes hatóságai utján gya-
korlandó királyi legfőbb felügyelés módját és hogy a nem-
zeti nevelés egyetemes elveinek réndszere előlegesen meg-
állapíttatván. ehhez képest az oktatás módját rendezze. A 
bizottság munkálatát rövid idő alatt bevégezte s feladatát 
a protestáns iskolákra nézve ügy oldotta meg, hogy a 
királyi inspektorok felügyeletét reájuk nem terjesztette ki, 

* Révész : Adalékok 40; 1. 

munkálatáról pedig ismételten ugy nyilatkozott, hogy az 
csak egyedül a római katholikusokra tartozik, az evan-
gélikusokra csak annyiban, amennyiben kötelesek leende-
nek a benne foglalt egyetemes elvekre tekintettel saját 
iskoláik tanrendszerét megállapítani. 
(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

BELFÖLD. 

Dunántuli főiskolánk székhelykérdése. 
A dunántuli egyházkerület sz.-fehérvári közgyűlésén. 

Dunántuli egyházkerületünk közgyűlése április 12-én 
Székesfehérvárit döntött ama kérdés felett, mely hónapok 
óta izgatottságban tartja az érdekelt feleket, vájjon áttétes-
sék-e a református főiskola Pápáról Komáromba? A köz-
gyűlés rendkívül látogatott volt, az érdeklődők megtöltötték 
a vármegyeház nagy termét. 

Pap Gábor püspök kenetes imája és Tisza Kálmán 
főgondnok megnyitó beszédje után, melyben nyugodtságot 
és tárgyilagosságot ajánl a kérdés pro és contra indokainak 
elbírálásában, első tárgyul a főiskola székhelyeinek kérdé-
sét tűzték ki és pedig érdemleges tárgyalásra. 

Molnár Béla előadó röviden ismerteti a kérdés előz-
ményeit, (melyeket Lapunk olvasói többszöri közléseink 
alapján eléggé ismernek. Szerk.) azután felolvastattak az 
összes ügyiratok s megkezdődött a vita. Elsőnek felszólalt: 

Beöthy Zsigmond kijelentvén, hogy a főiskolának 
sem a Komáromba való áthelyezése, sem a Pápán való 
megmaradása érdekében megindult mozgalom egyáltalában 
nem Ítélendő el; sőt inkább tisztelni való az a nemes buz-
galom, melylvel a főiskola emelésén fáradoznak. Elhamar-
kodott határozatot hozni azonban nem volna helyes. Ő 
magának a főiskolának meleg barátja, akár Pápán marad, 
akár Komáromba helyeztetik át. A fődolog az, hogy az 
iskolát lehetőleg magasabb színvonalra emeljék. De ő ugy 
látja, hogy a kérdés most még nem érett a döntésre. 
Különösen az alapok jogi természetét kell először tisztázni. 
Ép azért a következő indítványt terjeszti a közgyűlés elé: 

»Tekintve, hogy azon mozgalom, mely Komárom-
ban, illetve ennek vidékén a végből indult meg, hogv a 
dunántuli egyházkerület pápai főiskolájának felvirágzása 
nagyobb arányú áldozatokat követel és hogy az egyház-
kerület anyagi ereje biztosíttassák; tekintve, hogy e moz-
galom oly nemesirányu ellenmozgalmat, illetve versenyt 
keltett, a mely a kilátásba helyezett ujabbi áldozatokkal 
szintén a kerület főiskolájának virágzását célozza : tekintve, 
hogy e két mozgalom, illetőleg a verseny oda irányul, 
hogy a főiskola szellemi tekintetben a kor igényeinek 
megfelelő színvonalra emeltessék: ugyanazért a dunántuli 
egyházkerület jelen közgyűlése mindkét mozgalmat beható 
tárgyalásra méltónak tekinti. Épen azért, mielőtt a főiskola 
további székhelyének kérdésében döntene, szükséges, hogy 
egy bizottság küldessék ki. mely a kérdésben forgó ügyet 
alaposan tanulmányozva, oly jelentést tegyen, mely a 
székhely kérdésében szavazattal biró közgyűlésnek tájé-
kozást nyújtson arra nézve, hogy a főiskola székhelye 
jövőben Pápán legyen-e vagy Komáromban.« 

Antal Gábor ácsi lelkész szerint ha ma egy uj 
főiskola létesítéséről volna szó, akkor csakugyan vita 
tárgyát képezhetné, hógy Komárom vagy Pápa legyen a 
székhely. De mikor a protestantizmusnak három százados 
nyugati védváráról van szó, fontos ok nélkül annak el-
mozdítását nem tanácsos elhatározni Kalapot emel Komá-



rom áldozatkészsége előtt, de épen ez ügybuzgóság alapján 
hiszi, hogy a megajánlott alapítványok egy részét Pápa 
részére is meg lehet nyerni. Ezt felteszi és reméli Kon-
koly Th. B. nagy buzgóságától, melyet a főiskola érdeké-
ben kifejtett. Azonnal való döntést kiván s e végből a 
következő indítványt teszi: 

»Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy tekin-
tettel a pápai főiskola százados múltjára és ama fontos 
hivatásra, a melyet századokon keresztül a közművelődés 
és nemzeti szempontból betöltött és betölt, tekintettel 
azon elismerésreméltó áldozatkészségre, a melyet a pápai 
érdekeltség a múltban és jelenleg tanúsított, a Konkoly 
Miklós és társainak, valamint a komáromi egyházmegye 
indítványának mellőzésével a dunántuli egyházkerületi 
főiskola továbbra is Pápán való meghagyását határozza 
el és ennek folytán ezen gyűlésen megteszi a Pápán 
emelendő uj iskolaépület építésének foganatbavételére a 
szükséges intézkedéseket. Egyszersmind a közgyűlés mind-
azoknak, a kik áldozatkészségüknek jelen alkalommal is 
oly szép tanújelét adták, jegyzőkönyvbe való beigtatás 
mellett köszönetet mond « 

Konkoly Thegt; Béla mindenekelőtt kijelenti, hogy 
ő akkor is minden tőle telhető módon támogatja a 
főiskolát, ha az Pápán marad. Ha azonban tekintetbe 
vétetik, hogy Pápán a főiskola látogatottsága évről-évre 
apad, hogy kivéve a papi pályára készülők nem is nagy 
számát, összesen 3—4 egyén kerül ki csak a főiskolából 
és hogy voltak évek, a mikor közel 5000 frtnyi hiány 
mutatkozott a pénzügyi kezelésben, épen a főiskola buzgó 
hívei voltak kénytelenek igyekezni, hogy azt reális alapokra 
fektessék és annak jövőjét biztosítsák különösen azért, 
mert a mostani terhekhez okvetetlenül hozzá fog járulni 
a fizetéseknek emelése, uj tanári állások rendszeresítése 
és más költségeknek fedezése. Még az uj építkezésekre 
sem tudnak Pápán elég anyagi eszközöket előteremteni; 
a dolog ma még véglegesen el sem dönthető, mig az 
anyagi rész nincs teljesen tisztázva és azért Beöthy 
javaslatát ajánlja elfogadásra. 

Darányi Ignácz a részletekre nem terjeszkedik ki, 
de ha az előterjesztett adatokat vizsgáljuk, látjuk, hogy a 
470000 frtnyi alapokból tulajdonképen csak 85,000 frtnyi 
olyan, a melyek megengedik, hogy megtartassanak, ha 
Komáromba áthelyeztetik az iskola, mig a többiekre az 
utódok jogigényeiket sem érvényesíthetik. E mellett az 
erkölcsi hatást kell tekintetbe venni, mert hogy kívánhatjuk, 
hogy uj adományozók támadjanak, ha a régieknek inten-
cióit nem tiszteljük minden tekintetben. A 40-es években 
is fölmerült ezen kérdés és a bizottságokhoz utasítva 
nyolcéves áldatlan harc támadt, a mely csak a kedélyeket 
zaklatta minden szükség nélkül. A gyülekezetekhez kül-
deni ez ügyet határozathozatal végett, csak kellemetlen 
és felesleges pártoskodást okozna. Parancsoló szükség, 
mely miatt a főiskola Pápán nem maradhatna, nincsen, 
már pedig, ha fiatal fát lehet is átültetni más talajra, de 
háromszáz éves fát nem kell eltávolítani helyéről. Antal 
Gábor indítványát pártolja. 

Molnár Béla Beöthy indítványához csatlakozik. 
Czike Lajos tatai esperes Pápa mellett argu-

mentál, kimutatván, hogy a főiskola 1890-iki deficitje el 
van oszlatva s reményét fejezve az iránt, hogy a komáromiak 
áldozatkészsége akkor is nyilvánulni fog, ha Pápán marad 
a főiskola. 

Eötvös Károly szerint egyetlen fontos érvet sem 
hoztak fel az áttétel mellett. Áz, hogy a főiskola nem 
felel meg minden magasabb kívánalomnak, e kérdéssel 
nem függ össze, amint hogy tényleg a beteg sehol sem 
gyógyul meg attól, ha egyik ágyból a másikba fektetik 

át. Pénzügyi okok itt nem lehetnek kizárólag mérvadók, 
annál kevésbbé, mert kétségtelen, hogy Pápán legalább 
is 30—40 ezer forinttal olcsóbban lehet előállítani mind-
azt, amire szükség van, mintha azt Komáromban akarjuk 
létesíteni. Elfogadja Antal Gábor indítványát. 

A vita bezáratván, névszerinti szavazással döntöttek. 
Beöthy Zsigmond indítványát 51 szavazattal 13 ellenében 
elejtették, Antal Gábor indítványát pedig 52 szavazattal 
10 ellenében elfogadták. 

Tisza Kálmán elnök azután, tekintettel az idő előre-
haladott voltára, a napirend többi tárgyait a másnap 
folytatandó közgyűlésre halasztja. 

Visszatekintve az egész ügy lefolyására s különösen 
az áthelyezés felvetése folytán megindult áldozatkészség 
erkölcsi és anyagi eredményeire, csak örülhetünk, hogy 
a kérdés felvettetett. Mert a mozgalom erkölcsileg fokozta 
eme szép multu, de erejében kissé meggyengült főiskolánk 
iránti érdeklődést s szélesebb köröket is meggyőzött a 
felől, hogy a pápai főiskola színvonalát mulhatlanul emelni 
kell. Anyagilag elért annyit a mozgolódás, hogy a főiskola 
szellemi emelésére szükséges összegnek jelentékeny részét 
összehordta a versenyre hivott áldozatkészség. Sőt az 
sincs kizárva, hogy a komáromi érdekeltség is fog egyet 
s mást Pápának juttatni az általa összegyűjtött tekintélyes 
alapítványokból. Konkoly-ék kezdeményezéséből ime igy 
fakadt áldás Pápa főiskolájára. 

A másnapi ülésen Vámos Károly pettendi lelkész 
fegyelmi ügyének elbírálása után (kit engedetlenség miatt 
feddésre Ítéltek és a fegyelmi eljárás költségeiben elma-
rasztaltak) véglegesen elintézték a pápai főiskola építési 
ügyeit. Jóváhagyták azt az adásvevési szerződést, a me-
lyet a főiskolai igazgató-tanács a pápai »Fehér ló«-hoz 
címzett vendéglő-tulajdonosával kötött, meghatalmazták 
az igazgató-tanácsot, hogy a bérlővel elintézze a még füg-
gőben levő kérdéseket. 

Örvendetes és a tanügyre nyereséges dolog volna, 
ha a pápai főgimnáziumunk és theologiánk a székhely-
kérdés nemes versenyéből külsőleg és belsőleg megifjodva 
és megerősödve emelkednék ki. V. F. 

A nagyszalontai egyházmegye közgyűlése. 
A nagyszalontai ev. ref. egyházmegye április 6-ikáfi 

tartotta meg ez évi tavaszi közgyűlését, a nagyszalontai 
gimnázium nagy termében, Széli Kálmán esperes, és 
Tisza Kálmán egyházmegyei gondnok elnöklete alatt. 
Előző napon tanügyi bizottsági gyűlés és lelkészi érte-
kezlet volt. A tanügyi bizottság tagjai pár tag kivételével 
mind jelen voltak, de a lelkészi értekezleten a lelkészek 
összes számának alig egy harmada jelent meg, a mi elég 
szomorú jelenség, annyival inkább, mivel jelenleg is igen 
fontos praktikus, és minden lelkésztársunkat igen közelről 
érdeklő kérdések forogtak szőnyegen. Az egyházmegyei 
közgyűlés eléggé látogatott volt. 

Esperes buzgó imája után üdvözli egyházmegyénk 
nagynevű gondnokát Tisza Kálmánt, mint a ki protestáns 
egyházunk ügyei körül soha nem lankadó buzgalommal 
munkálkodik, üdvözli a tanácsbirói kart, s az egyházak 
képviselőit, melyek után a gyűlést megnyitottnak nyilvá-
nítja. Majd az egyházak képviselői igazoltattak, a meg-
nem jelentekről jelentés tétetett, s a tanácskozási sorrend 
megállapíttatott. 

Az esperesi jelentésből, mely az egyházak vallás-
erkölcsi állapotai, s az anyagi állást tüntette fel, kiemeljük 
a következő mozzanatokat A valláserkölcsi állapotok 
általán kielégítőek. Az istenitiszteletet híveink majd min-



denütt buzgóan gyakorolják. Nazarénusok ujabban tért 
nem foglaltak, általában e szekták iránti érdeklődés nagyot 
csökkent. Az egyházak építkezésekre, épületek javítására 
a mult évben 24.018 frtot fordítottak. A kegyes adako-
zások összege egyes egyházakban 4,136 frt. Ő felsége 
Kisháza leányegyháznak 80 frtot adományozott. A magyar 
pénzügyi kormány a radna-lippai egyháznak 10 kataszteri 
hold földet adott a lelkészi díjazás javításául. A mult 
évben elhunytak lelkésztársaink közül a nemes törekvésű 
tehetséges ifjú lelkész Barna Zsigmond, ki a sonkolyosi 
kisded gyülekezetben hat évig szolgált példás buzgalommal; 
elhunyt egyházmegyénk nestora, az 55 évig lelkészkedett, 
s 18 évig esperesi hivatalában Jánosi szelídséggel műkö-
dött Osváth Imre, kinek emléke külön jegyzőkönyvi lapon 
örökíttetik meg. 

Gyámintézeti választmányi taggá Nagy Imre ugrai 
lelkész s egyházmegyei tanácsbiró választatott meg. 

A közalapi számadást vizsgáló bizottság jelentése 
szerint 1892-re befizettetett 2670 frt domesztikai járulék. 
Közalapi bizottságba beválasztattak: Ercsey Sándor, Sántha 
István, Böszörményi Lajos. 

A lelkészi gyámintézet számadását vizsgáló bizottság 
jelentéséből kitűnt, hogy Márk Ferencz egyházmegyei 
pénztárnok e pénztárt a legpontosabb buzgalommal yezeti. 
s egyúttal indítványozza a bizottság, hogy pénztárnok 
tiszteletdíja 100 frtról 200 frtra emeltessék, a mely indít-
vány egyhangúlag elfogadtatott. Elfogadtatott azon indít-
vány is, hogy ezentúl a lelkész özvegyek és árvák gvám-
díjja, ne mint eddig, egy részletben, hanem két részletben, 
úgymint minden év január 1-én és julius 1-én adassék 
ki az illetőknek. A nagyszalontai egyházmegye lelkészi 
gyámpénztár mai állása 53.000 frt. 

Az egyházmegyei pénztárt megvizsgált küldöttség 
jelentése tudomásul vétetett, s a Nagy Péter egyházmegyei 
pénztárnok lemondásával megüresedett pénztárnoki állásra 
Bagdi János anti lelkész választatott meg. 

A számvevőszék jelentése szerint 44 számadás talál-
tatott helyesnek, kilenc találtatott hibásnak. E számadások 
helyesbbítés végett visszaküldettek. 

Ferenczi Gedeon aradi lelkész testileg és szellemileg 
hüdött állapotba jutván, lemondott az aradi lelkészségről 
oly feltétel mellett, hogy az aradi egyház élete fogytáig 
800 frtot ad lemondott lelkésznek évi illeték gyanánt. Az 
aradi egyház ennek folytán kéri az egyházmegyét, hogy 
a Ferenczi Gedeon, illetőleg nejével kötött szerződést 
jóváhagyva, rendelje el az ujlelkészválasztást. Ezen kér-
déshez hozzászólottak Széli Kálmán esperes, Tisza Kálmán, 
dr. Balogh Elek, Fábián László főispán, dr. Veidenfeld 
István. Végre kimondatott, hogy az egyház és lelkész 
között köttetett szerződés elfogadtatik, de az orvosi bizo-
nyítvány pótlandó a tiszti főorvostól adandó bizonyítvány 
által. A helyettesítő lelkész fizetése pedig egy időre áll 
350 forint készpénzből, lakásból és mintegy 900 forintra 
tehető stolából. 

A tanügyi bizottság jelentéséből kitűnt, hogy az 
iskolai mulasztások sok helyt tetemesek, melynek részint 
az egyházi elöljárók, részint a közigazgatósági hatóságok az 
okai. E végből megkerestetik a biharmegyei alispáni hivatal, 
hogy a belényesi szolgabírói hivatalt, mint a mely járás-
ban legtöbb a mulasztás, utasítsa, hogy a mulasztásokkal 
szemben járjon el a törvény értelmében. A fenesi egyház 
utasíttatott, hogy 1894. szeptemberre uj tantermet épít-
tessen és egy segédtanítót állítson be. Minthogy Sarkadon 
a tankötelesek 12 év előtt elhagyják az iskolát, utasítta-
tott a presbvterium. hogy az oktatásügyi törvénynek eleget 
tegyen. 

A radna-lippai, erdőhegyi, és borossebesi missziói 
körök lelkészeinek évi jelentése tudomásul vétetett. 

A radna-lippai egyház, mely a mult évben alakult 
anyaegyházzá, s nagy megerőltetéssel már több, mint 
25Ö0 forintot fordított egyházi épületekre; most arra kéri 
az egyházmegyét, hogy 1900 frt fenlebegő adósságának 
törlesztése végett tőkesegélyre ajánlja. A kérelem pártoló-
lag terjesztetik fel. 

A lelkészjelölő bizottságba beválasztattak: Ercsey 
Sándor, Tisza István, Balogh Ambrus rendes, dr. Márk 
Ferencz, Nagy Imre, Sántha István póttagoknak. 

Egyházkerületi képviselőknek megválasztattak: Tisza 
István, Balogh Ambrus. 

A sarkadi lelkészválasztás helybenhagyatott, s a 
megválasztott lelkész Balogh Ambrus ez állásban meg-
erősíttetett. 

A kornádi belhivatalnokok terményfizetés váltsága 
helybenhagyatott. 

A csermői leányegyház kérvénye uj iskolaépítés 
tárgyában kellő fedezet hiánya miatt nem teljesíttetett. 

A fekete tóti egyház kérvénye jelzálogos kölcsön 
tárgyában, iskolaépítésre teljesíttetett. 

A belényesi egyház kérvénye orgonajavítás és e célra 
felveendő kölcsön tárgyában, helybenhagyatott azon meg-
hagyással, hogy a presbyterium az egyház tőkepénzéből 
felveendő 600 frtos kölcsönt hat év alatt felelősség terhe 
alatt a 2O0/o pótadóból visszafizesse. 

A biharmegyei három egyházmegye (nagyszalontai, 
bihari, érmelléki) által N.-Váradon felállítandó felsőleány-
iskola ügyében dr. Balogh Elek mint ez ügyben előadó, 
terjedelmes és alapos jelentést tett, melynek alapján ki-
mondatott, hogy az egyházmegye elfogadja a leányiskola 
eszméjét olyképen, hogy az intézet internatussal legyen 
összekötve. Az egyházmegye 1000 frtot ajánl fel e célra. 
Megfog indíttatni a társadalmi gyűjtés. Az egyházak fel-
kéretnek, hogy bizonyos cykluson belől ajánlatot tegyenek 
az iskola céljaira. 

A szakáli egyház eladván a régi paplak s iskola 
telket 1400 frtért, uj paplakot és iskolát épít egy cél-
szerűbb helyen. Némi alaki hibák pótlása mellett az 
eladás és az uj épület építése helybenhagyat ik. 

Borbély László világi aljegyző lemondása, buzgó 
szolgálatának elismerése mellett elfogadtatott s helyébe 
a választás elrendeltetett. 

Ezeken kívül még több kevésbé érdekes ügyek le-
tárgyaltatván. a gyűlés befejeződött. 

Délben a Korona vendéglőben közebéd volt, hol 
Tisza Kálmán is jelen volt. Felköszöntők mondattak Tisza 
Kálmánra, Szél Kálmánra, Fábián Lászlóra stb. Végül 
Tisza Kálmán köszöntötte fel a lelkészi kart. 

Sipos Imre. 

Mozzanatok a budapesti ref. egyház életéből. 
Az 1892-ik évi értesítő alapján. 

(Vége.) 

A célbavett másik két templom felépítése, ha nem 
reménvlhető is ily rövid idő alatt, de itt is haladunk előre. 
A Kőbányán szervezett 12 tagű helyi bizottság, mihelyt 
a fővárostól nyert templomtelek helyébe csere utján, egy 
alkalmasabb telek szerzését eszközölheti, megteszi, az 
egyháztanács vezetése mellett, az építkezés megkezdésére 
a kellő lépéseket. 

A Budán építendő templom tervének elkészítésére 
az egyháztanács által kihirdetett pályázat folytán a mult 



.évben négy terv küldetett be, melyek közül az első pálya-* 
dijat (800 forint) Pdz Samu budapesti műegyetemi tanár | 
ur, a második dijat (600 forint) Kauser József és Lange ^ 
Keresztély műépítész urak nyerték el. Az egyháztanács 
az első dijjal jutalmazott tervet fogadta el némi módosí-
tások tétele mellett kivitelre, mely — az alapozási és 
belfelszerelési költségeket nem számítva — 101.000 írttal 
van előirányozva, a részletes terv és költségvetés elkészí-
tésére s majdan az építés vezetésére Petz Samu tanár 
urat kérte fel. 

A templom-építkezésekről szólva, hálával kell meg-
emlékeznünk Budapest fő- és székváros közgyűléséről, 
mely mint általában az egyházi, iskolai, közművelődési 
célok előmozdításában elismerést érdemlő áldozatkészséget 
szokott tanúsítani, ugy ez alkalommal is hálára kötelező 
nemeslelküséget tanúsított egyházunk irányában. 50,000 frtot 
szavazván meg a célbavett három templom építésére segé-
lyül, mely segélv felől az egyháztanács akként intézkedett, 
hogy az 1893. és" 1894. években folyóvá teendő 20,000 frtból 
8000 forint fordíttassák a zuglói imaház, 12,000 forint a 
Kőbányán építendő templom építési költségeinek fedezésére, 
az azután következő három évben esedékessé váló 30,000 frt 
csatoltassék a budai templomépítési alaphoz. 

E mellett egyesek is hoztak részint különösen a 
budai templomra, részint általában egyházunk közszüksé-
geire, református irányú nevelési célokra kisebb-nagyobb 
áldozatokat. Igy dr. Darányi Ignácz ur, algondnokká lett, 
megválasztatása alkalmával egy szabályszerüleg kiállított 
kötelezvényben kötelezte magát, hogy boldogult szülei 
helyett, s azok emlékezetére, a Budán építendő templomban 
az Ur asztalát, az egyháztanács által jóváhagyandó terv 
szerint ő fogja 1000 frt összköltséggel elkészíttetni, ugyan-
oda egy diszes keresztelő állvány készíttetésére dr. Kiss 
Áron presbyter ur neje és saját nevében 200 frtot ajánlott 
fel. Befolyt továbbá az 1892-ik évben egyházunk pénztárába 
néhai Várady Károlynak 1000 frtos alapítványa. Bogár 
Károlyné, szül. Boór Amália asszonynak 100 frtos, néhai 
Beregszászy Lajosnak 200 frtos hagyománya. 

De mindenek felett meg kell emlékeznünk azon nagy-
szerű alapítványról, melyet egyházunk részére, egy nem 
felekezetünkhöz tartozó, de egyházunknak a magyar nyelv 
és nemzetiség megvédelmezése. terjesztése, a közművelő-
dés előmozdítása körül szerzett három százados érdemeit 
méltányoló nemes szivü emberbarát 1892. Julius 28-án 
tett, a ki 46,620 forintot, takarékpénztári könyvecskéken 
egyházunknak adott át, továbbá a fő- és székváros pesti 
oldalán, fekvő nyolc darab telkét egyházunk részére telek-
könyvileg átíratta azon feltétellel, hogy életében a nevezett 
összeg és telkek kamatai, illetőleg bérjövedelmei neki 
kiszolgáltassanak, halála után pedig az általa kijelölt 
célokra kifizetendő mintegy 40,000 forinton felül maradó 
összeg s illetőleg telkek örök alapítványt képezzenek s 
a budapesti református egyház által Budapesten, vagy 
ennek vidékén felállítandó, az alapítványttevőnek nevét 
viselő s bentlakással egybekapcsolt felsőbb leány tan- s 
nevelőintézet céljaira szolgáljanak. Sokkal nemesebb csele-
kedet, hogy sem dicsőítő szavakkal kellene ékesítenünk, 
íme Isten a kövekből is támaszt Ábrahámnak fiakat! 

Gimnáziumunk növendékei évről évre szaporodnak, 
az 1892/3-ik iskolai évre beiratkozott tanulók száma négy 
hiján 500. kik közül mintegy 220 református, 130 római 
katholikus, 98 mózes vallású, kik 10 osztályban nyernek 
oktatást miután az I. és II. osztályok mellé párhuzamos 
osztályokat kellett felállítani. Tandij fejében a korábban 
megállapított összegek fizettetnek, melyekből az 1892-ik 
évben befolyt összesen 17,422 frt, a szegénysorsu, a mellett 
szorgalmas és feddhetlen magaviseletű növendékek tandíj-

mentesség kedvezményében részesülnek. Az 1892-ik év 
őszén 42 ifjú az egész évi, hat ifjú a félévi tandij fizetése 
alól mentetett fél, tekintet nélkül az illetők vallására. 
Jutalomképen az e célra tett alapítványok jövedelmeiből 
az 1891/2-ik iskolai év végén 1295 forint osztatott ki 
17 növendéknek, azon kivül a Balassa Antal-féle alapít-
ványból a Balassa-családból leszármazó, itt vagy más 
közép- és felső tanintézetben tanuló 13 ifjúnak 1955 frt 
10 kr. A tanári javadalmazásnak ha csak némi részben 
való emelésére is azon intézkedés tétetett, hogy a tanári 
fizetések, melyek eddig évnegyedenként utólagosan fizet-
tettek ki, az 1892-ik év elejétől fogva havi részletekben 
előlegesen utalványoztatnak ki. Középiskolánk belrend-
tartási s fegyelmi szabályai sok tekintetben hiányosak lévén, 
azok átvizsgáltattak a hiányok kipótoltattak, egyszers-
mind a tanügyi bizottságnak, vagy a törvényben meghatá-
rozott nevén az igazgatótanácsnak újból leendő szervezése 
elrendeltetett. 

Egyházunk jogi természetű ügyei, mint más évek-
ben, úgy közelebb is kellő pontossággal végeztettek. Egy-
házi és középiskolai pénztáraink, valamint az egyházunk 
gondjaira bízott alapítványok lelkiismeretes hűséggel kezel-
tettek és a mi javítani való alaki tekintetben a pénztárak 
és alapítványok kezelésénél szükségesnek látszott az 1892-ik 
év folyama alatt az is megtétetett. 

Talán felesleges is megemlítenünk, hogy midőn az 
1892-ik évi június 8-kán az egész ország, különösen pedig 
az egész főváros örömünnepet ült királyunk Ő Felségé-
nek 25 évvel ezelőtt történt megkoronáztatása emlékére, 
egyházunk sem mulasztá el egyházi és iskolai épületei-
nek anyagi helyzetéhez mérten díszes kivilágítása által 
örömét kifejezni. Valamint megünnepeltük egyházunkban 
és gimnáziumunkban a protestánsok által világszerte meg-
ünnepelt nagy protestáns tudós, Koménius A mos születé-
sének 300-as emlékét. 

De volt ez év vége felé még egy örömünnepünk. 
Egyházunk szeretett, tisztelt főgondnokát gróf Tisza Lajos 
ő nagyméltóságát, ki oly kiváló buzgalommal és fényes 
sikerrel fáradozik egyházi és iskolai ügyeink előbbrevite-
lén, ő Felsége a mult év végén legmagasb személye 
körüli miniszterré legkegyelmesebben kinevezte. E kitün-
tetés felett érzett őszinte örömét sietett ugy az egyház-
tanács, mint a budai helyi bizottság testületileg kifejezni 
főgondnok ur előtt s mindkét testület öröme még inkább 
fokozódott, midőn ezeknek fontos érvekkel támogatott 
kérésére ő nagyméltósága azon Ígéretet tette, hogy dacára 
ezen ujabb tisztével reánehezedett nagy elfoglaltatásának s 
időnkénti távollétének, kész egyházunkban a főgondnoki 
tisztet továbbra is viselni. 

Az 1893-ik évi számadásaink előirányzatának fő-
összegeit ide iktatjuk. 

Egyházi bevétel . 41 598 frt 16 kr. 
Kiadás 42.611 * 81 

Hiány . 413 frt 65 kr. 
Gimnáziumi bevétel . . . . . 26.699 frt 88 kr. 

kiadás 36.966 > 20 > 
Fedezendő hiány . 4.266 frt 32 kr. 

Népesedési mozgalom az 1892-ik évben : 
Született fiu 721 

» leánv 653 
Összesen ~~ " 1374 

Izraelita kereszteltetett . . . . . . 17 férfi 
«- « . . . . . . 15 nő 

Összesen 32 



Meghalt. . . . . . . . . . . . 590 férfi 
* . 483 nő 

Összesen 1073 

Házasságra lépett . . . . . . . . 496 pár 
Áttért hozzánk a róni. kath. egyházból 120 egyén 
Kitért tőlünk többféle felekezetekbe . . 52 egyén. 

NEKROLOG. 

Silling Károly. 
1840—1893. 

Kevesebb lett ismét egvgvel azoknak száma, a kik-
nek nem a hiú csillogás, a minden áron feltűnni vágyás 
fokozza tetterejöket, hanem abban a kis körben, mely a 
sorstól számokra kijelöltetett, csendes elvonultságban kíván-
ják munkálni protestáns anyaszentegyházunk jólétét. 

Ily irányú egyént kisért ki március 29-én végső 
nyugvó helyére a bács-eservenkai reformált gyülekezet 
néhai Silling Károly urnák, a nevezett gyülekezet hű lelki-
pásztorának személyében. Ki is eredetét vette néhai Silling 
András vadkerti református lelkész és Latabár Krisztina 
szülőitől, 1840. január 16-án. Édes anyja 1854. julius 
15-én özvegységre jutván, fiaival szülőföldjére a szomszé-
dos Halasra költözött. Itt nevelte gyermekeit lankadatlan 
munkásság között töltve napjait. Károly, mint legidősebb, 
már ekkor a kecskeméti majd a nagykőrösi főgimnázium 
növendéke volt. Tanárai, mint jó magaviseletű, szorgalmas 
növendéket ajánlották anyja figyelmébe, a ki a taníttatást 
megérdemli. Hogy tanárainak véleménye nem volt alap-
talan, tanúsítja az, hogy midőn az akadémiai tanfolyamot 
Debreczenben jó sikerrel bevégzendő volt, utolsó évben a 
főiskolai, gazdai hivatallal lett kitüntetve. Mely működési 
körben teljes elismeréssel találkozott s a főiskola 1816-ban 
épült szárnyának tetőzete Gerencsey Pál tanár és az ő 
felügyelete alatt újra épülvén, fáradozása külön tisztelet-
díjjal lett jutalmazva. 

Gazdai hivatalának bevégzése után 1862. január 1-én 
már Thorma Sámuel nagykereki birtokos házánál találjuk 
őt, mint nevelőt s ez idő alatt május 6-án az elsőfokú 
lelkészképesítő vizsgálatnak letétele után, a már ekkor 
elbetegesedett néhai Póor Zsigmond cservenkai lelkész 
óhajtotta őt segédjéül alkalmaztatni. Mely állását 1862. 
augusztus 26-án foglalta el. 

A cservenkai református egyházközség hiveit szónok-
lataival rövid időn meghódította. Főnökének 1862. decem-
ber 8-án történt halála után 1864. április 26-án ugyanoda 
nagy lelkesedéssel rendes lelkészszé választatott, előbb 
még egy évig a nagykőrösi fényes gyülekezetben káplán-
kodván. Mit művelt ott 29 évi fáradhatlan lelkészsége 
alatt, élő bizonysága az anyagilag és szellemileg virágzó 
egyház. Adóssággal megterhelve vette azt át s nemcsak 

hogy ezt rövid öt év alatt törlesztette, de mar 1869-ben 
900 forint értékű uj harangot öntetett, a paplakon a roz-
zant melléképületeket ujakkal cserélte fel, diszes iskola-
épületet emeltetett; legújabban pedig közel 6000 forint 
értékben a templomtornyát és a templomot megujíttatta, 
rézzel fedette. 

Halála is lelkészi működésének következménye, a 
mennyiben a márciusi viharok alkalmával meghűlvén, 
tüdőgyulladásba esett s öt napi súlyos szenvedés után 
csendesen elaludt. 

Házas életre lépett Kozma Oliviával, idősb Kozma 
Lajos volt feketehegyi lelkész leányával, ki csaknem 28 évig 
osztotta meg vele példás szorgalmával az élet gondjait. 
Házasságuk gyermekekkel nem lett megáldva, de nő-
testvérének három leányát nevelte fel s egyet bőkezüleg 
férjhez is adott. 

Koporsója felett a jeles képzettségű t. Venetianer 
Sándor Soóvénak ékes szavú papja szónokolt, méltányolva 
az elhunytnak érdemeit s rajzolva a veszteséget, mely 
halálával érte a cservenkai református egyházat. Hogy 
mit veszített vele az egyház, kitűnik abból is, hogy az 
egyházközségnek kicsinyje, nagyja igyekezett megjelenésé-
vel neki leróni a hála adóját. 

A nemeslelkü férfiúnak, ki fáradhatlan sáfárkodása-
nak számos nyomát hagyta hátra, hamvait immár a rideg 
sir fedi. de áldott emlékezeté szeretett híveinek keblében 
örökké élni fog. 

Sít tibi terra levis! 
Molliter ossa cubent! 

IRODALOM. 
** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténete. 

Ebből az érdekes irodalmi vállalatból, melyet Beöthy Zsolt 
szerkeszt, megjelent a II. füzet, az elsőhöz hasonló fényes 
kiállításban és gazdag tartalommal. E füzetben Erdélyi 
Pál folytatja »A pogánykori költészet emlékeiről* irt fej-
tegetéseit, a többi részt pedig Lánczy Gyulának a törté-
nelmi társulat közgyűlésén felolvasott nagyérdekü tanul-
mánya foglalja el: »A magyarság az Árpádok korában«, 
melyben a szerző az adatok uj s beható vizsgálata alapján 
az eddigiektől sok tekintetben elütő felfogásban mutatja 
be a kor képét: a politikai, társadalmi, művészeti és iro-
dalmi állapotokat. Kár, hogy az utóbbi cikknek a stylusa 
kissé nehézkes és idegenszerű. Mind változatosság, mind 
nyomdai kivitel tekintetében sok dicséret illeti meg az 
illusztrációkat, melyeknek száma e füzetben 15. Erdélyi 
cikkét a hún és pogánykori hősök és jeleneteknek a közép-
kori krónikákban található képei, Lánczyét Szent Istvánról 
egy szép initiale s két jelenet, továbbá a pannonhalmi 
apátság alapítólevelének s a Dalmátiában s nálunk fen-
maradt román-magyar építészeti műemlékek sikerült má-
solatai díszítik. Külön mellékletek: egy »Corvin-kódex« 
aranyos-ezüstös bőrkötésének színes mása s a »Thuróczi 
krónika cimképe«. amint Szt.-László megszabadítja az el-
rablott magyar leányt. A Képes Irodalomtörténet 18—20 
füzetre van tervezve, s füzetenkint előfizetéssel is meg-
szerezhető. Egy-egy füzet ára 40 kr. Előfizetés 10 füzetre 



4 forinttal az Athenaeum könyvkiadó hivatalához Buda-
pest (Ferencziek-tere 3.) cimzendő. A füzetek minden 
könyvkereskedésben is kaphatók. 

** Az 1844. évi országgyűlési tárgyalások 
Naplói a papi javakról. Szerkeszti és kiadja Kovács 
Ferencz. Különlenyomat közlőnek az »1843—44-iki ország-
gyűlés kerületi üléseinek naplója« cimü sajtó alatt levő 
munkájából. Budapest, 1893. 113 lap, ára 1 frt. — Kovács 
Ferencz kir. tanácsos, tiszántúli egyházkerületünk tanács-
birája becses szolgálatot, tett e Napló-jegyzetek közre-
bocsátásával az irodalomnak a most szőnyegen forgó 
egyházpolitikai kérdések történeti előzményeinek ismerte-
tésével. A füzet ugyanis érdekes beszédeket tartalmaz a 
papi javak államosítása mellett és ellen, abból az alkalom-
ból, hogy Borsodmegye 1841-ben az ország valamennyi 
törvényhatóságához elküldött körlevelében következő indít-
ványt tett: »A jövő országgyűlésen követeink által indít-
ványba vétetendjük azt. hogy a papi jószágok jövedelmei-
ből kiszakítván előre azon meghatározandó összveséget, 
mi az istenitisztelet s ennek díszes feltartására ugy kíván-
tatik, hogy az legkisebb fogyatkozást sem szenvedjen, — 
a papi személyek állásukhoz és hivataluk fontosságához 
mérsékleti illendő és meghatározott fizetést nyerjenek, — 
az ezektől felmaradó jövedelem pedig részint a szükséges 
iskolák felállítására s a meglevők célszerű berendezésére, 
részint a tanítók kiképzésére s azok illendő fizetésére, 
nem különben országosan meghatározandó más közhasznú 
célokra fordíttassanak.« Ezt az indítványt a törvényható-
ságok nagy részének pártolása mellett Borsodvármegye 
követei: Palóczy László és Szemere Bertalan terjesztették 
az országgyűlése elé, mely. valamint a főrendiház is a 
kerületi gyűlés javaslatára az indítványt mellőzte. Ekkor 
mondta Palóczy a ker. gyűlés augusztus 29-iki ülésében 
ezeket az emlékezetes szavakat, hogy »e tárgy jelen 
állapotában a jövendő feltámadásig nyugalomba helyez-
tessék.* Kovács F. könyvében ennek az indítványnak tár-
gyalása olvasható, még pedig első sorban a rendeknek a 
kerületi ülésekben tartott beszédeit, ugy amint azokat 
Kovács — ki azon az országgyűlésen országgyűlési irnok 
volt — mint szem és fültanu egyidejűleg följegyezte, a rendek 
és főrendek országos üléseikben tartott beszédjeit pedig 
ugy, amint azok a rendi és főrendi hivatalos Naplókban 
közzé tétettek. Az érdekes füzetre, melyet a Franklin-
társulat nagyon szépen állított ki, felhívjuk az érdeklődők 
figyelmét. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Lelkészválasztások. Vajda-Szentiványon a ref. 

egyház lelkészévé Benedek Árpád s. szentkirályi lelkészt. 
Petőfalván az ág. ev. egyház lelkipásztora Frank Károly 
csávái s.-lelkészt, Hernád-Kakon a ref. gyülekezet pász-
torává egyhangúlag Székely Imre takta-harkányi segéd-
lelkészt, Lozsádon a ref. egyház rendes lelkészévé Kovács 
Lajos bukaresti segédlelkészt, Darázson az ev. ref. egyházban 
Bianovszky János ottani segédlelkészt, Makádon a ref. egy-
házban szavazattöbbséggel Fördös László kecskeméti vallás-
tanárt választották meg a gyülekezet tagjai. Isten áldása 
kisérje fiatal tiszttársainkat a rájok váró munkában! 

* Az ág. evangélikusok zsinatja f. évi május 
4-én ismét, tanácskozásra ül össze Budapesten a Deáktéri 
díszteremben. A zsinat tárgyai lesznek: 1. A törvényeket 
szentesítő kir. leirat s ennek folytán a zsinati törvények 

kihirdetése. 2. A törvények életbe léptetésére vonatkozó 
intézkedések megállapítása. 3. A zsinati költségekről való 
jelentés feletti intézkedés. 

* Püspöki látogatás a pesti egyházmegyében 
Szász Károly dunamelléki püspök az idén a pesti egyház-
megyében végzi a törvényszerű egyházlátogatást. A püs-
pöki látogatás következő sorrendben megy véghez. Április 
20-ikán csütörtök Ó-Buda ebéd, meghálás, reggeli vonattal 
Pomázra, 21-ikén péntek Pomáz ebéd, hálás, reggel vonattal 
Szentendrére, 22-ikén szombat Szentendre, ott röviden 
végzés, délre Monostor, délután Monostoron végzés, estvére 
Megyerre, 23-ikán vasárnap Pocsmegyer d. e. d. u. pedig 
Leányfalva, estvére Tótfalura, 24-ikén hétfő Tótfalu, dél-
utáni hajóval Dunabogdányba, 25-ikén kedd délelőtt 
Bogdány, ebédre Oroszi, estve Váczra, 26-ikán szerda Vácz 
egész nap, estvére Kósdra, 27-ikén csütörtök Kósd egész 
nap, estvére Váczhartyánba, 28-ikán péntek délelőtt 
Hártyán, éjjelre Szentmiklós, 29-ikén szombaton d. e. 
Kis-Szentmiklós ebéd, d. u. Veresegyház, 30-ikán vasár-
nap d. e. Szada, ebédután Mogyoródon át éjjelre Fóth, 
május 1-én hétfőn reggel Fóth ebéd, 2-ikán kedd d. e. 
reggel Palota, d. u. Uj-Pest, estére haza. 7-ikén a német 
leányegyház meglátogatása d. e. 10 órakor. 23-ikán kedd 
Rákos-Csaba, estvére Péczel, 24-ikén szerda Péczel, estvére 
Gödöllő, 25-ikén csütörtök Gödöllő, estvére Györk. 26-ikán 
péntek reggel Györk, d. u. Kartal, 27-ikén szombat 
Hatvan, estvére vissza Pestre, 28-ikán vasárnap reggel 
Buda-vár, d. u. Zugló, 30-ikán kedd d. e. Üllő, délre 
Gyömrő végzés, hálás, 31-ikén szerda Monor, junius 1-én 
csütörtök Vasad d. e., d. u. Nyáregyháza, estvére Pest, 
4-ikén vasárnap Kőbánya, estvére Gyón, 5-ikén hétfő 
Gyón, estvére Dabasra, 6-ikán kedd Dabas, estvére Bugyira, 
7-ikén szerda Bugyi, estvére Némedi, 8-ikán csütörtök 
Némedi, estvére Őcsa, 9- ikén péntek Ocsa, estvére Pestre, 
11-ikén vasárnap Pest. 

* A gyülekezetek életéből. A pesti német ev. egy-
házközség f. hó 16-án tartotta br. Kochmeister Frigyes 
elnöklete alatt ez évi közgyűlését. Az évi jelentés, melyet 
Förster Erich jegyző olvasott fel. megemlékezett arról a 
súlyos veszteségről is, mely a gyülekezetet Fuchs Rudolf 
presbyter és Doleschall Sándor lelkész halálával érte. 
Fuchs özvegye 5000 frtos alapítványt tett az egyházközség 
nyugdíjintézete javára. A közgyűlés Doleschall özvegyének 
330 frtnvi nyugdíjintézeti járulékon kivül 800 frt évi kegy-
díjat szavazott meg. A gyülekezet vagyona 86,069 frt 
51 kr. A közgyűlés a számvizsgáló bizottság jelentését 
s a folyó évi költségvetést tudomásul vette s a fölment-
vényt megadta, Doleschall helyébe uj lelkészt nem válasz-
tanak, hanem Schranz János lelkész mellett segédlelkészi 
állást szerveztek. A segédlelkészi állást egyhangúlag Meny-
hárt Frigyes lőcsei segédlelkészszel töltötték be, ki a mult 
hetekben tartott próbaszónoklatok alkalmával a gyülekezet 
tetszését nagyon megnyerte. 

* Egyházi aranykönyv. A protestáns hangverseny. 
melyet Tisza Kálmánné, szül. gróf Dégenfeld Ilona urnő 
védnöksége és Hegedűs Sándorné elnöklete alatt működő 
fővárosi református hölgyek március 17-én tartottak, 
1497 forint jövedelmet adott, melyből a 384 forintnyi 
kiadást leszámítva, 1113 frt tiszta bevétel marad. Fölül-
fizettek : Tisza Kálmánné 20 frt, Odescalchi Gyula hercegné 
20 frt, Szilassy Aladárné 10Ó frt, Papp Gábor püspök 
10 frt. Andrássv Tivadar gróf 6 frt, Podmaniczky Géza 
báróné 5 frt, Vay Miklós báró 10 forint, Károlyi Tibor 



grófné 5 frt, Wagner Gézáné 5 frt, Bisehitz Dávidné 5 frt. 
Hegedűs Sándorné 24 frt, Vigyázó Sándor 5 frt, Kraemer 
Géza 3 frt, légszesz-gyár részv. társaság 19 frt, összesen 
234 frt. Az elnökség ez uton is köszönetet inond ugy az 
adakozóknak, mint a közreműködő művészeknek. 

* A protestántizmus és az egyházpolitikai 
reformok. A protestantizmusnak az egyházpolitikai kér-
désekben való magatartásáról érdekes nyilatkozatot tett 
Eötvös Károly orsz. képviselő a dunántuli egyházkerület 
most lefolyt közgyűlését követő közebéden: »Ma — úgy-
mond — a protestantizmusnak egy nagy missziója van, 
mely napjaink véleményáramlatában egy kissé átalakult, 
módosult, talán növekedett, talán nemesbedett és ezen 
misszió nem abból áll, ami az ő történelmi missziója, 
hogy harcoljon: ezen misszió most ép az ellenkező és 
ez az, hogy nyugodtan nézze végig a küzdelmet. A mióta 
a reformáció a maga nagy világtörténeti feladatának telje-
sítésére a történet színpadán megjelent és hazánkban is 
elterjedt, ma van a második alkalom — az első 102 esz-
tendő előtt volt — ma van a második alkalom, a mikor 
az alkotmány védelme, az állam kormányzatának védelme 
és a protestáns érdek azonos volt. Sohse történt többször. 
102 évvel előtt először, másodszor most. De ebben a 
küzdelemben a mi egyházunknak résztvenni nem szabad, 
mert nem szükséges; mert az állam és annak kormányzata 
a politikai pártok nemesebben érző és gondolkozó férfiai 
pártkülönbség nélkül védelmezik azt. amit egykor, amit 
máskor, amit századokon keresztül a protestáns egyház 
férfiainak, közegeinek és vértanúinak kellett védelmezni. 
Ebben a küzdelemben nemcsak az állam érdeke, nemcsak 
a szabadelvüség, nemcsak minden pártnak nemesebb férfiai, 
de a katholikus egyház magyar hívőinek is óriási, rengeteg 
többsége velünk küzd, és annak a római katholikus egy-
ház magyar többségének mind bölcseségében, mind hazafi-
ságában tökéletesen bíznunk lehet és bíznunk kell. A 
mikor a küzdelem válságos lenne, ezt a többséget oldalunk 
mellett szövetségesünknek fogjuk tekinthetni. Azért tehát 
a magyar református egyház éljen nyugodtan, miként a 
vén sas, mely századok óta él már s viharokban meg-
edződött, sok tolla hiányzik, de még mindig ősi erejében 
áll, ha kell ujabb küzdelemre készen a szikla tetején. 
Hiába vijjongnak körülötte bizonyos fekete madarak, ő a 
sziklán meg nem mozdul, mert ő ezen a magaslaton a 
harcot elkezdeni szükségesnek nem látja, mert tudja, hogy 
azt a sziklát megmozdítani a fekete madarak képesek 
nem lesznek. És e szikla a magyar alkotmány, a törvény, 
a magyar nemzet szabadságszeretete és a magyar protes-
tantizmus erőérzete. Ezen nyugodtan ülhet, mint a vén 
sas és nyugodtan bevárhatja a küzdelem végét.« 

* A Luther-társaság működése 1892-ben, mint 
a beküldött »Jelentés« mutatja, csendesen de következe-
tesen haladt a megkezdett irányban. A mindjárt tiz éves 
társaságnak jelenleg 31 alapító, 334 rendes, összesen 
365 tagja és 9296 frt 28 kr. vagyona van; öt évvel 
ezelőtt 274 tagja és 4778 frt 51 kr. vagyona volt. E 
számok lassú, de fokozatos haladásról tanúskodnak. A 
társaság védnöke Fabiny Teofil, elnöke Zsilinszky Mihály, 
alelnöke Bacliát Dániel, titkára Scholcz Gusztáv. A »Jelen-
tés« elején Bachát Dániel alelnök lendületes emlékbeszédje 
olvasható Hunfalvy Pál felett, ki a társaságnak első elnöke 
volt. Azután Zsilinszky Mihály újonnan választott elnök 
magvas elnöki beszéde következik, melyben többek között 
azt mondja: »Mikor fogunk oda emelkedni, hogy necsak 
a létért, hanem az evangéliumban foglalt nagy eszmé-
nyekért s azoknak megvalósításáért küzdhessünk? Mikor 
fogjuk legyőzni a kedvezőtlen viszonyokat.: az anyagi 
szegénységet, a szellemi tudatlanságot és a vallási közö-

nyösséget ?« A Jelentés közli a szűkebb körű bizottság 
tudósítását, a Társaság működéséről. E szerint a Társaság 
1892-ben kiadott két vallásos népiratkát, egyiket Keviczkv 
Lászlótól »Elbeszélések a magyar reformáció történetéből«, 
másikat Pálmay Lajostól »Az Isten megsegít« cím alatt: 
kiadásra elfogadott két pályanyertes iratot, u. m. »A 
nagysárosi vár urá«-t Hörk Józseftől és »Gott verlásst 
die Seinen nicht« ciműt Fammler Gusztáv torzsai lelkész-
től ; e népiratkák már sajtó alatt vannak. A Társaság ez 
évre 200 frtnyi segélyben részesíti a Pozsonyban meg-
jelenő »A mi otthonunk«-at és 200 frtot tett félre a 
Pozsonyban megindítani szándékolt »Theologiai tudomá-
nyos folyóirat* számára. A »Jelentés* többi része a 
Társaság vagyonát, kimutatását, tagjainak névjegyzékét 
és alapszabályait közli. — A nemes törekvésű, de még 
csekély eszközökkel rendelkező Társaság nagyobb támo-
gatásra érdemes, mint a mennyiben eddig részesült. 

* A máramaros-ugocsai ev. ref. egyházmegye 
f. hó 5-én Nagy-Szöllősön tartotta tavaszi rendes köz-
gyűlését. Nevezetesebb tárgyai voltak: 1. az egyházmegyei 
tisztikar lemondása, mely után az uj választás azonnal 
elrendeltetett, a szavazatok május végéig adandók be: 
2. a dabolczi zavargó egyházközség ügyének rendezése. 
Itt a hivek erejöket meghaladó egyházi adót fizetnek annyira, 
hogy e miatt kitéréssel fenyegetőznek. Az egyházmegye, 
küldöttségek által is, mindent elkövetett, hogy rábírja 
Kürthy Károly lelkészt az iskolai tanításra, mely által 
a két belhivatalnoki állás egyesíttetvén, uj dijlevéllel ren-
deztetett volna a lelkész-tanító fizetése s könnyíttetett 
volna a hivek terhe. Minthogy azonban nevezett lelkész 
a tanítást semmiképen el nem vállalja, az egyházmegye 
pedig erővel nem kényszerítheti a r ra ; más oldalról díj-
leveléhez szigorúan ragaszkodik: az egyházmegye kény-
szerítve van a dabolczi egyház által eddig fentartott iskolát 
feladni és kimondta, hogy azt községivé változtatja át. Ennek 
keresztülvitelét egy küldöttségre bizta. Egyúttal a dabolczi 
ügyre vonatkozó minden iratot az egyházkerületi közgyűlés 
elé terjeszt. 3. A m.-szigeti egyházközség lelkészének fizetését 
200 frttal javította. Visszaemlékezéssel a szigeti templomfel-
építésére mind a lelkészt ISzikssay Zoltánt, mind az áldo-
zatkész és ügybuzgó főgondnokot Szöllösi Antalt a közgyűlés 
lelkesen megéljenezte. 4. A Szatmári Prot. Irodalmi Kör 
kéri a közgyűlést, hogy megindítandó heti lapját fogadja 
el hivatalos lapjává, mely esetben a lap előfizetési díjá-
nak felét a kebelbeli egyházközségek fizetnék. De ez nem 
teljesíttetett, mert a terhök alatt roskadozó egyházköz-
ségekre ujabb terheket rakni nem tanácsos. A tárgysorozat 
ugyanazon nap d. u. két órakor letárgyaltatott. — B. 

* Gyászrovat. Fabriczy János haláláról következő 
jelentést vettünk: »Az eperjesi ág. h. evang. kerületi 
kollégium tanári testülete mély fájdalommal jelenti, hogy 
Fabriczy János a lelkiismeretes és buzgó tanár, szeretett 
kartárs, kiváló paedagogiai iró, életének 48-dik, a tanári 
pályán eltöltött 15-dik évében f. évi április hó 10-dikén 
jobblétre szenderült.« Temetése f. hó 12-én ment végbe 
Eperjes kollégiumi és városi közönségének impozáns rész-
vételével. A temetési szertartást Sztehló főesperes, Nóvák 
lelkész és dr. Szlávik M. végezték. Özvegye Balogh Etelka 
és Lenke nevü leánya gyászolják kora halálát. Nekrológ-
jának közlése, tárgyhalmaz miatt, jövő számunkra maradt. 
A hű barátnak, szeretet kartársnak emlékezete legyen 
áldott örökre! — Ifj. Jeszenszky Károly mezőberényi ev. 
lelkész szép reményű fia Jeszenszky Géza I-ső osztályü 
gimnáziumi tanuló elhunyt. Béke hamvaira! 



A D A K O Z Á S . 
A szolnoki ev. ref. templomalapra adakoztak 

az 1893-ik év folyamán: Eperjesi bankegylet 5 frt, Pesti 
magyar kereskedelmi bank 50 frt, Mezőtúri takarékpénz-
tár 10 frt, Mezőgazdasági takarékpénztár 65 frt, egy bál 
alkalmával: Bagossy Károly, dr. Kele József, Kun László, 
Mocsáry Géza, Mocsáry Pál, Mandelló Vilmos, Sárkány 
Lajos 1—1 frt, Kulifay Károly ur gyűjtése Kunhegyesen 
93 frt 65 kr. özv. Somogyi Józsefné Nagykőrösről 10 frt, 
Kunhegyesi takarékpénztár 50 frt, Nagvkun-madarasi 
takarékpénztár 15 frt, tiszavidéki hitelintézet és takarék-
pénztár 50 frt, mezőtúri népbank 10 frt, karczagi népbank 
10 frt, nagykunkarczagi takarékpénztár 20 frt, szolnoki 
kereskedelmi bank és takarékpénztár 50 frt, külsőszolnok-
megyei takarékpénztár 50 frt. Bagossy Gizella és Klára 
úrhölgyek gyűjtése 18 frt. A szolnoki m. á. v. altisztek 
által rendezett bál tiszta jövedelme 32 frt, turkevei takarék-
pénztár 10 frt, az ipolysági takarékpénztár 5 frt, összesen 
560 forint 65 kr. — Midőn ugy az intézeteknek, mint 
egyeseknek ezen az uton is leghálásabb köszönetünket 
nyilvánítjuk, egyszersmind Isten áldását kivánjuk nemes 
tettökre, »mert nem hamis az Isten, hogy elfelejtkezzék 
a ti cselekedetekről és a ti fáradságos szerelmetekről, 
melyet mutattatok az ő nevéhez.« (Pál Zsid. VI. 10.) 
Szolnok, 1893. ápril I I . Csekey István ref. lelkész, Hajdú 
Sándor f'őgondnok. 

42/1893. « . P á l y á z a t . 

A m-szigeti államilag segélyezett ev. ref. lyceumban, 
mint főgimnáziumban egy természetrajzi és földrajzi tan-
szék betöltendő. A tanárnak kötelessége a természetrajzot 
és földrajzot, mint főtantárgyakat, s esetleg valamely más 
rokon tárgyat tanítani, s tagjává lenni a tiszántűli ev. ref. 
egyházkerületi tanári nyugdíjintézetnek 

Évi fizetése 1100 frt 200 frt lakbérrel. Akinevezés 
joga a Ivceumi párt fogóság felterjesztésére a nagyméltó-
ságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urat illeti. 

Az állomást elnyerni óhajtók, a kik a nagyméltó-
ságú közoktatási kormánynyal kötött szerződésnél fogva 
csak ev. ref. hitvallásuak lehetnek, kérvényüket és végzett 
tanulmányaikról, képesítésükről és eddigi alkalmazásukról 
szóló bizonyítványaikat folyó évi junius hó 30-ik napjáig 
a lyceumi felügyelő gondnokságához Máramaros-Szigetre 
küldjék. 

M.-Szigeten, 1893. április 10-én. 
Szőllősy Antal, 

lyceumi felügyelő gondnok. 

591/1893. « . P á l y á z a t . 

Az alsó-zempléni egyházmegyébe kebelezett takta-
szadai ev. ref. egyház lelkészi állomására, melynek évi 
jövedelme készpénz, föld, termény, szolgálmánvok és stó-
lában 814 frt s igy a III. osztályba tartozik. 

Pályázók kérvényeiket f,. évi május 5-ik napjáig, 
nagyt. Kopré Ferencz esperes úrhoz, Tisza-Lticera küld-
jék be. 

Miskolcz, 1893. április 12-én. 
Kun Bertalan, 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 

P á l y á z a t . 

A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceumban egy a német 
és magyar nyelv és esetleg valamely más tantárgy taní-
tásával egybekötött tanári állomás, rendes vagy esetleg 
helyettes tanárral s ez esetben a szokásos triennium fen-
tartása mellett betöltendő. 

A rendes tanárnak, ki egyszersmind a tanári nyugdíj-
intézetbe belépni köteles, évi jövedelme 1100 frt, 200 frt 
lakpénz és 50 forint ötödévi pótlék: a helyettes tanáré 
800 forint. 

Pályázhatnak ágost. hitvallású evang. tanképesített 
egyének. A megválasztott az 1893/4-ik tanév elején tar-
tozik állását elfoglalni. 

A kellően felszerelt folyamodványok 1893. évi május 
hó 25-ig a lyceumi igazgatósághoz beküldendők. 

Pozsonyban. 1893. évi ápril hó 9-én. 
Dr. Samarjay Károly. 

a pozsonyi ág. h. ev. egyházközség 
felügyelője. 

P á l y á z a t . 
A Creszteréd-hököny-hugyaji stb. körlelkészség lelkész-

tanítói állomására. 
Évi javadalmazás pénzértékben 740 forint. 
A körlelkész köteles a társegyházak, tanyák, szór-

ványok hiveit lelki gondozásban részesíteni, a társegyháza-
kat s tanyákat a díjlevélben körülirt módon időnként meg-
látogatnia geszterédi egyház tanköteles gyermekeit a bökönyi 
tanítóság felállításáig tanítani; e tanítóság felállítása rövid-
idő kérdése, melynek felállítása a megválasztandó lelkész 
gondjai s érdekei közé tartozik. 

A pályázni kivánók felszerelt kérvényüket f . éri 
május hó 4 ik napjáig Lukács Ödön f.-szabolcsi ev. ref. 
espereshez Nyíregyházára küldjék. 

Kelt Debreczen, 1893. április 16-án. 
Kiss Aron, 

püspök. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz. B — F. B., T. J. — M. és Sz. M. — E. Köszönöm a 

küldeményeket. A következő számban közlöm. — T. L. — Gy. 
Zsinati törvényeink szentesítése nem sokára várható, hir szerint 
az iskolaügyi rész miatt késik a megerősítés. — Sárospataki Lapok. 
Nyilvánvaló sajtóhibákból «gallimathiasí-t kovácsolni nem férfias 
dolog. Hamar cikkében «a jelen 1863. évben* helyett «jelen 
1883. évben», «vagyis 20 év múlva a felfeszíttetés után* helyett 
«vagyis 10 év mulva« stb. olvasandó. Egyébiránt a Napoleon-féle 
államcsiny nem 1852-ben, mint a Sp. Lk. irja, hanem 1851. dec. 
2-án követtetett el. Luther Márlónnak f. évi október 31-én felállítandó 
ércszobra persze hogy nem első a nagy Németországon. Lapunk 
nem is ezt irta, hanem a Luther szülővárosában állítandó érc-
szoborról emlékezett meg. A Sp. Lk. tudhatná, ha akarná, hogy 
az eislebeni Luther-szobor eszméje fogamzott meg 1884-ben a 
háromszázados Luther-ünnepélyek alkalmával. Általában a s -pataki 
laptárs mostanság mindig kötekedő kedvében van, valahányszor 
Budapestről van szó. Nem rég az írod. Társaság kákáján kereste 
a csomót, most egyszerre Lapunk lett szálka a szemében. Köszön-
jük a különleges figyelmet. De azt már sehogy sem tudjuk össze-
egyeztetni lapja hires, szabadelvüségével, hogy az eltérő felfogást 
oly ideges türelmetlenséggel fogadja. Pedig azzal fogadja. «Krisztus 
feltámadásának történeti bizonyítékai* cimü cikke miatt Lapunkat 
Ur szine változásával, szabadéiviisége megcsorbításával stb. ócsárolja. 
Sohse ócsárolja, hanem ha nem tart ja igaznak a Krisztus feltáma-
dását, hát cáfolja meg. Mert igaz, hogy az apostol szerint is min-
denek szabadosak, de ugyancsak szerinte nem mindenek hasznosak 
és nem mindenek építenek. Mi pedig, papokul és szerkesztőkül, 
csak a hasznos és épületes dolgok előmozdítására vagyunk hivatva 
a Krisztus anyaszentegyházában ! 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁT A HUn APK.STEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerlteszttfségr: 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
liliultf-hivatal : 

Horny&nszky Viktor könyvkereskedésa (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dí jak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csiitörtökoH. 

Előfizetési ára : 
Félévre: 4 frt SO kr; egész évre : 9 frt, 

JS(/yes szám ára 20 Jer. 

Magyar keresztyének imádságos könyve. 
Március t i zenötöd ikén . 

Népek nagy Istene, erős és magasságos 
Isten, m o s t a n emlékezünk a mi szabadí tásunkró l . 

Nagy vagy te, oh Uram, erős h a d a k o z ó Is ten; 
tőled jő a t a v a s z : a népek t a v a s z a ; te vetsz 
sugá r i az égből, hogy legyen a földön é b r e d é s : 
nemze tek ébredése . Az Ur a szabadí tó , ő ígért 
szabadságo t az őtet szere tőknek. 

Kibocsátot tad , élet Istene, mi r ánk is az 
ébresz tő sugárt , s 

»Az ég, — ah, oly hideg korábban ! — 
Irántunk hő mosolyra engede ; 
A négy folyó és három bérc honában 
Ki lebbeni a tavasz lehellete«. 

Kibocsáto t tad a sz ivekbe a te lelkedet, mely 
a s z a b a d s á g n a k lelke s az ébredő nép szél tör te 
rabbil incseit . Szabaddá lett a szó, e lhagyta bör-
tönét a gondolat . »Föl támadot t a tenger, a népek 
tengere« s igazságát , jogát követelte. 

Oh, erős Isten, mi e rősségünk , mi győzhe-
tetlen v á r u n k , megmuta t t ad r a j t unk kegyelmedet ; 
megmuta t t ad , hogy m o s t a n is még te vezérelsz 
minket , min t h a j d a n , 

»Hozván őseinket füstnek fellegében, 
Égre fölpirosló tűz-oszlop képében. 
Véres viadalban«. 

Áldott légy, oh Isten, a márc ius i szabadság-
n a p é r t ! Áldott légy, hogy ú j já te remte t ted e romlás-
nak indult, ha jdan erős magyar t . Áldott légy, 
hogy örök végzésedből p rófé ta támadot t n e k ü n k , 
k inek szava m e n n y d ö r g é s volt az alvó szivek 
fölöt t ; vezér szülemlett , kinek szemei, mint a 
tűznek lángja, hangja , mint sok vizek zúgása 
és tekintete, min t nap, mikor ere jében fénylik; — 
táborok nőttek, min t fű a pusz t a r ó n á n és lengetf. 
a zászló győzelemről győzelemre szállva. Áldott 
légy, oh Isten, a márc ius i s z a b a d s á g n a p é r t ! — 
Végy hálát az elmúlt segedelmekért , miknek 
köszönhe t jük , hogy é lünk s magasz ta lha tunk . 

Adj segedelmet, á ldást e s ir jából kiemelt 
nemzetre , e n n e k u t á n a is. Add, hogy e föld m i n d e n 
f iának a jkán zeng jen a szó, mely m a s zabaddá 
lett. Adj n e k ü n k bá torságos szivet, honszere lmet , 
hogy sze ressük e földet, hol bölcsőnk r ingolt s 
s i runk is domboru ln i fog ; ad j bá tor szeretetet , 
hogy l ehes sünk »hívek rendület lenül«. Taní tsd 
kezeinket a h a d a k o z á s r a , egyengesd u j ja inka t a 
viadalra. Tégy mél tókká a nagy elődökre, a vér-
t anuk ra , a hősökre , a számüzö t t ek re , a kik undok 
v ipera- fa jza tok sa rából k i ragadták a dicső szen t 
s z o b o r t ; tégy méltó u t ó d o k k á minket , hogy 
m o s s u k t isztára, emel jük m a g a s r a i smét osz lopun-
kat, s tedd e n a p o t szent n a p j á v á az emlékezet-
nek, hogy ez tan í t son minke t honf iú i n e m e s 
erényekre , szent kötelességérzetre, s e rken t sen 
m u n k á r a , m i n d e n á ldozatra a hazáér t , melynek 
szeretete, záloga a te szent országod szere te tének 
s e lnyerésének a te kegyelmedből, oh e rős hada-
kozó s szabadí tó Isten, ki országolsz és ural-
kodol mindörökké Amen. 

Konf irmác ió ünnepén . 

Örök Isten, leborulunk előtted a gyülekezet-
nek ha j l ékában , melyben téged, szerető a tyánkat , 
megkeresn i szok tunk , leborulunk hálával eltelten 
i rántad, ki meggazdagí tod sziveinket , megsokas í tod 
választol ta idat . 

í m e m o s t a n is megsokasodva emel jük hozzád 
kezeinket s m o n d j u k : Áldott légy nagy Isten, 
kinek szent lelked által u j meg u j lelkek jegyez-
te tnek el az a n y a s z e n t e g y h á z n a k ! A te anya-
szentegyházad örök és mozdí tha ta t lan , mer t kő-
sziklára, a sz ivekben élő hi tre építetted az t ; a 
szentek egyessége meg n e m fogyatkozik, mer t 
n a p o n k é n t ezrek hal lgatnak hívogató szódra : jöjje-
tek é n h o z z á m ! 

Ez ó rában is uj lelkek ál lanak küszöböd 
előtt, vévén hívásodat . Keresnek, hogy megtalál ja-
nak , zörgetnek, hogy megnyi t tassék, ké rnek hogy 
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megadassék nekik. Kérnek, hogy vedd fel őket 
kegyelemből a válasz to t tak közé, hogy mint élő 
kövek, bei l lesztessenek az örökélet t e m p l o m á n a k 
ragyogó falába, me lyben oszlopok az apostolok 
és v é r t a n u k , örök szegletkő a Krisz tus . 

Pecséte ld el U r a m tieidnek e zsenge sziveket, 
tedd J é z u s u n k , világ taní tómestere , t an í t ványokká 
őket a te o rszágodban . Tégy kérdés t elébök, vesd 
fel nek ik a m a nehéz k é r d é s t : J ó n á n a k fiai, sze-
ret tek e n g e m e t ? hadd m o n d h a s s á k : te tudod, 
u ram, hogy sze re tünk téged. Kérdd tőlük az ő 
sziveiket, hadd t ehessenek va l lomás t : élő Isten 
fia, itt van a mi sz ivünk! 

Halld meg val lomásaikat , esedezésüket , hall-
gasd meg ez egész gyülekezetet , e népet , mikor 
r eá juk az ég á ldásá t kéri, hogy szent h i tük vallo-
m á s a i b a n m e g m a r a d h a s s a n a k , é lhessenek a béké-
ben és a szeretetben, szeressék testvéreiket , sze-
ressék az igét és az imádságot , áhí tozzak a te 
t emplomoda t s a gyülekezetet . 

Hal lgass meg, oh u r a m ; kereszteld meg őket 
tűzzel és szentlélekkel, hogy min t ú j o n n a n keresz-
teltek életöket neked szenteljék, veled h iven 
harco l janak , tőled sem élet s em halál által el ne 
szak í t t a s sanak s a te megváltottaid legyenek, a 
s i ron innen s az egekben. Amen . 

Reformáció emlékünnepén . 

Felséges Isten, édes Atyánk, ki megtar tod 
Ígéreteidet, megol ta lmazod a szövetséget, a melyet 
kötöt tél a mi a tyá inkkal , örökkévaló i idvözítésére 
a te gyermekeidnek , á ldunk és d icsérünk e napon , az 
evangél iom győzedelmének szent nap ján , a melyen 
m i n e k ü n k u j vi lágosság támadot t , u j fény áramlot t 
szét sötét századaink u tán . 

Áldott légy oh Isten, hogy k iá rasz to t tad szent 
lelkedet, mikor megfogyatkozot t az ige, elrejtetett 
az evangél iom a szemek előtt, hogy lá tván n e m 
lát tak és hal lván n e m hallottak. — Áldott légy, 
hogy m i n é k ü n k győzedelmet adtál és a sötét 
világot fényre derítetted. 

Öröködbe ültek az á lnokok s meghamis í t ák 
a szent kijelentést, fa rkasok lopózkodtak a n y á j b a 
s ragadoz ták a szentek maradék i t ; l áncokra verték 
a könyvek könyvét , k i tépve azt a népek kezé-
ből s prédikál ták helyette önmaguka t , tévely-
géseiket. 

Szemeiket fölemelték a m e g m a r a d t kevesek 
s könyezve lát ták, a min t a J u d á s o k e ladják a 
Mestert, a mint pénzekér t oszt a Sá t án széke 
bűnbocsána to t , árul üdvössége t a te szent neved-
ben, kinél egyedül v a n a kegyelem s a lelkek 
üdvössége. 

Üdvünk fejedelme, áldott Jézus , te szenve-
dések által ju to t tá l örök dicsőségre; a tieid is 

lángok közt magasz ta l ta t tak fel, lángok és vér 
borí ták az utat , melyen ha lad tak a hit lovagjai, 
hogy a kőszikláról , melyre egyházada t Ígérted 
fölépíteni, szé tkergessék az ö röködbe ült pogány 
lelkeket. 

Izraelnek főpásztora , n é k ü n k édes Atyánk, 
áldott légy, hogy a te lelked vezet te a szent 
harcot , a re formáció szent hadakozásá t , 

Áldott légy, hogy támasz to t tá l sereget, mely 
kezében a bibliával m e n t ü tköze tbe s megha lva 
is győzött. Áldott légy, hogy Kr isz tus vérének 
kelyhét a t á b o r o k b a vitted s megmuta t t ad az ige 
erejét e szent jel d iada lmaiban . 

Áldott légy, hogy támasz to t tá l dicső refor-
má to raka t , a kik világ elé szegezték a te beszé-
dedet, t emplomot épí tének a léleknek és a z igaz-
ságnak, szabadságot , ha ladás t hirdet tek a népnek . 
— Megujult a világ, szé tá ramlo t t az élet. — Az 
ég és föld e lmúlnak, de a te beszédeid el n e m 
múlnak . — Evangél iomodat v i szhangozzák a 
hegyek és völgyek, a. magve tő kezétől megter -
mékenyü l a sziv, s hangzik a szózat, mely vilá-
gosságot és hitet, ha ladás t és szabadságo t hirdet. 

Köz tünk a Krisz tus lelke, mely győz minden 
a k a d á l y o n s minke t diadalról diadalra vezet ; míg 
az egész világ térdet ha j t előtted, világ birája, 
mi erős ha j l ékunk , ki m i n d e n e k n e k menedéke t 
nyú j t a sz e földön s az égben örök kegyelmed-
ből. Amen. 

Bitay Béla * 

I S K O L A Ü G Y . 

Ankét a közoktatási minisztériumban. 
(A protestáns tanárok nyugdíjintézete érdekében.) 

(Folytatás.) 

Tisza Kálmán két dolgot tart fontosnak. Egyik a 
belépés önkéntessége, ez elveszi a dolognak minden ódiu-
mát. Mig nézete szerint, ha a be nem lépőket hasonló 
nyugdíj adására kényszerítenék, ez nem volna más, mint 
közvetett kényszer, aminek az a hibája is megvolna, hogy 
nem oly őszinte, mint az egyenes. Egyben-másban köny-
nyíteni lehetne az érdekelteken, különösen a fent ártókon, 
mert azzal tisztában lehetünk, hogy a tanulók három frtját 
egy jó részben szintén a fentartók fogják megfizetni. 
Helyesli, hogy a meglevő nyugdíjalapokat nem vonták be 
s hogy a most létesítendő intézet a régibb tanárokra is 
kiterjed. A mi a theol. tanárok fölvételét illeti, azt ugyan 
beismeri,-:' sőt határozottan hangsúlyozza, hogy a theol. 
intézetek fentartása nem képez tisztán felekezeti érdeket, 
mert a vallásosság és erkölcsiség ápolása országos köz-
érdek is, de mégis helyeselni kell azon nézetet, mely 
szerint a theologiai tanárok ellátása ugy működésűk ideje 

* Bitay Béla csíkszeredai körlelkész most megjelent imád-
ságos könyvéből vett mutatványok ezek az erőteljes imádságok, 
melyekre e helyen is felhívjuk olvasóink figyelmét. Szerk. 



alatt, mint azután, maradjon meg tisztán a felekezet kezé-
ben. Annál inkább óhajtotta volna, hogy más tanárok, 
különösen az oly fontos szolgálatot teljesítő tanítóképző-
intézettek, már most, ez alkalommal fölvételt nyerhettek 
volna. Mivel azonban ez ujabb számítások s késlelődés nél-
kül alig lehetséges, a halogatást pedig nem akarja,arra kéri 
a minisztert, hogy legalább a tanítóképzőintézeti tanárok ha-
sonló nyugdíjazásáról a közel jövőben sürgősen intézkedjék. 

Szász Károly mindenekelőtt köszönetét fejezi ki a 
miniszternek nagyfontosságú kezdeményeért s a felekezeti 
oktatásügy iránt tanúsított jóindulatáért. Alapjában véve 
egyetért Tisza Kálmánnal s a tervezet által adott keretet 
nagyban és egészben elfogadandónak tartja. Hosszasabban 
fejtegeti aztán aggodalmait s kifogásait, melyek lényege 
az, hogy a miniszteri tervezet elviselhetlenül súlyos terhe-
ket hárít fentartókra s tantdókra egyaránt, az elsőkre 
különösen, mert a protest. iskolákban fölötte sok a szegény 
tanuló s azok terhe is az intézetre hárul. Ezeken tehát, 
de különösen a fentartókon, könyítni kell, mert különben 
az egész alkotás volna veszélyeztetve. Legközelebb fekvő 
gondolat az volna, hogy a mily mértékben száll alá amazok 
hozzájárulása, oly mértékben emelkedjék az államé. Azon-
ban erre alig lehet kilátás, mert hiszen a miniszter bizo-
nyára elment addig, a meddig mehetett, ezt tehát ő nem 
iniciálhatja. Ennélfogva ajánlja, hogy a teher elviselhetlen 
része a tanárokra, mint tulajdonkép közvetlenül érdekelt 
felekre, háríttassék át, még pedig vagy olyformán, hogy 
a fentartókra szánt évi járulékot, a rendes tanári fizetés 
5°/0-t is, vagy egészben, vagy részben a tanárok vegyék 
át; vagy pedig ugy, hogy a 30 évi maximális szolgálati 
idő 35—40 évre terjesztessék ki. Az első módot illetőleg 
elismeri ugyan, hogy a protest. tanárok legnagyobb része 
szegény, de határozottan állíthatja, hogy az iskolafentartók 
még szegényebbek, melyeknél minden krajcár uj kiadás 
fedezése majdnem a lehetetlenséggel határos. A második 
módra vonatkozólag pedig megjegyzi, hogy ő, ki maga 
is tanár volt, sőt most is tanít, saját tapasztalásából 
mondhatja, hogy a tanárok 30 éves szolgálati ideje szem-
ben más hivatalnokok 40 évi szolgálatával felesleges fény-
űzés. A tanári pálya nem fárasztóbb, nem test- és lélek-
ölőbb más hivatali foglalkozásnál, sőt bizonyos tekintetben 
könnyebb, a tanárnak van egy oly könnyítése, mely teljes 
üdülést adhat; az, hogy a polgári év —7s részét vaká-
cióban tölti. Egyáltalán nem lartja tehát méltatlannak a 
szolgálati idő kiterjesztését. 

Dr. Baczoni Lajos debreceni jogakadémiai tanár, 
mint első tanárfelszólaló, az egész protestáns tanári kar 
nevében is köszönetet mond a miniszternek nemes törek-
véseért. Helyesli, hogy a felekezeti nyugdíjintézet terve-
zésénél az egyik irányadó az állami nyugdíj-törvény, az 
1885: 11. t.-cikk volt, mert igy közös alapokon, teljes 
viszonosság mellett jótékony közszellem fog a többféle 
intézetek közt kifejlődni. A másik irányadó a tanítói 
nyugdíj-törvény volt, az állam ott is, itt is csak a teher 
kisebb részét vette át s ezt nem tudja helyeselni. De a 
tanítói nyugdíjintézetnél ez mégis annyiban volt méltá-
nyosabb, hogy az egész egyenlőbben oszolt meg az ösz-
szes állampolgárokra, kik hol mint egyházi, hol mint 
politikai községek tagjai, járultak hozzá a fizetéshez. A 
tervezett nyugdíjintézet járulmányai azonban aránytalanul 
oszolnak meg, mert a társadalomnak csak egyes, közép-
iskolákat fentartó köreit, ezeket is egyenlőtlenül terhelik. 
Épen azért óhajtandó volna, ha az összes terheket az állam 
venné át, amikor is kötelezővé lehetne tenni a belépést, 
s ez elvnek elfogadását ajánlja a tiszántúli tanárok nevé-
ben. Mindenesetre kéri az államén kívüli összes járulékok 
jelentékeny mérséklését. 

Zelenlca Pál tiszakerületi ág. ev. püspök szerint 
vannak gazdag intézetek, melyek képesek tanáraiknak 
megfelelő nyugdíjat adni, s ezek ebbe nem fognak be-
menni. Vannak szegény intézetek, melyeknek be kellene 
menniök, de részint szegénységük, részint azon körülmény 
miatt lesz lehetetlen, mivel a tanulókra kiszabott 3 frt a 
tandíj növekedését, ez pedig a tanulóság megfelelő csök-
kenését vonná maga után, holott ág. ev. középiskoláink 
nagyobb része erre a tandíj-jövedelemre okvetlenül reá 
van utalva, s ha ez kevesbedik, nem hogy a nyugdíj-
kiadásokat nem képes fedezni, hanem még a működő 
tanárok fizetésének kívánatos emelésében is akadályozva 
van, pedig ezt ő még a nyugdíjnál is nagyobb fontossá-
gúnak tartja. Ő tehát abban a véleményben van, hogy a 
tervezet nyújtotta kedvezményeket nagyon sok helyen a 
fentartóság roppant szegénysége miatt nem lesz majd le-
hetséges értékesíteni. Hogy ez be ne következzék, nem 
lát más módot, mint annak elfogadását, amit Szász Károly 
indítványozott: a szolgálati időnek 35, sőt még inkább 
40 évre való kiterjesztését. S ha őszintén meg kell val-
lani, sajnálja, hogy a protestáns egyház maga erejéből 
nem volt képes a tanári nyugdíjintézetet megteremteni, 
mert igy egy kapocscsal ismét kevesebb lesz, mely a tanárt 
az egyházhoz s egy gyei több, mely az államhoz kösse. 

Kovács Albert számszerűleg mutatja ki. hogy az 
évi 141 ezer forintnyi szükséglet túlságosan magasra van 
fölvéve. A számítások a nyugdíjasokat a működő tanárok 
36°/0-ra teszik, pedig ily kedvezőtlen arányt a legnagyobb 
pesszimizmus sem igazol. Különben is már Klamarik 
min. tanácsos rámutatott 10 ezer forintnyi évi megtakarí-
tásra, mely bizonyára elő fog állni a felekezeti tanárok 
egy részének államszolgálatba való átlépéséből. Ő rá mutat 
a másik 10 ezer forint évi megtakarításra. A 70 közép-
iskolai tanárnak, kik a 30 szolgálati évet mát betöltötték, 
azonnali nyugdíjazására átlag 70.000 frt van felvéve, 
holott ennyi tanerőt egyszerre nyugdíjazni nem is szük-
séges, nem is szabad. Nem szükséges, mert e 30 év óta 
szolgáló tanár között igen sok van, kik még szolgálni 
tudnak s akarnak, nem szaba.d; mert 70 tanárt egyszerre 
pótolni lehetetlenség. A rokkantak menjenek azonnal, a 
többieket pedig öt évre beosztva, fokozatosan engedjék 
nyugdíjba menni. A mondott eszközökkel megtakarított 
évi 20 ezer forintot ne fordítsák sem az állam, sem a 
tanárok, sem a tanulók javára, hanem mérsékeljék a fen-
tartók járulékát 2% 

~Y<X & 20 ezer forint feléből, felét 
pedig fordítsák az akadémiai tanárok felvételére. A tanító-
képzőintézeti tanárokra nézve pedig az a javaslata, hogy 
azok a már tulgazdag tanítói nyugdíjintézet keretében 
nyerjenek nyugdíjaztatást. 22 tanítóképzőintézeti tanár 
nyugdíja bizonyára nem fogja túlterhelni azt a kilenc 
milliónyi alapot. 

Szász Domokos azt hangsúlyozza, hogy a tervezetet 
az erdélyi egyházkerületben keresztülvinni alig lehet, 
mert ott nincsenek fentartók, az iskolák fentartására 
alapítványok szolgálnak, melyek jövedelme az utolsó 
krajcárig ki van merítve, pedig a tanári fizetések 5°/o~a 

körülbelül évi 5000 frt ujabb kiadás átvállalását jelentené. 
Nincs tehát más mód, hogy az erdélyi középiskolák, 
Kolozsvár kivételével, mely be nem lépését határozottan 
kijelenté, élvezhessék az állami nyugdíj jótéteményét, 
mint hogy vagy nagy mértékben mérsékeltessenek a fen-
tartókra háramló terhek, vagy pedig vegyék azt egészen 
a tanárok magokra. Kéri azt is, hogy a tanulókra szánt 
évi s fejenkinti 3 frt 2 frtra szálljon le, bár ehez nem 
ragaszkodik feltétlenül. 

Kovács János unitárius tanár előadása abban foglal-
ható össze, hogy iskoláik, fentartóik s tanulóik a tervezetből 



reájuk háramló terhet képtelenek elviselni. Iskolafentartó-
ságuk ennél sokkal szegényebb, tanulóságuk, jó magyar, 
de földhöz ragadt szegény székelyfiuk méginkább. Mostani 
tandíjuk nevetségesen csekély, de ezt is majdnem el kell 
engedniök a tanulók valódi szegénysége folytán. A nyug-
díjintézet javára évi 3 frtot vetni reájuk, ez annyi volna, 
mint szándékosan elriasztani s kirekeszteni az unitárius 
iskolákból tanulóik java részét, a derék, szegény székely 
fiukat, ami már nemzetiségi szempontból is bűn volna. 
Nekik, unit. tanároknak van 42.000 forintnyi saját nyug-
díjalapjuk s ha annyit még elő tudnának teremteni, a 
mennyit a miniszter kíván, akkor saját erejükből is képe-
sek volnának olyan nyugdíjat adni, minőt a felállítandó 
intézet igér. De erre nem képesek, ezért kellene az állami 
intézetbe belépniük. Ám ez csak akkor történhetnék, ha 
a fentartókra s tanulókra kiszabott járulékok, ha teljesen 
el nem ejthetők. nagymérvű leszállítást szenvednek, sőt 
még helyesebb volna, ha az állam által e czélra szánt 
évi 60,000 forintot kiosztanák aránylagosan az egyes 
intézetek között. 

Második nap. Fahiny Teofii általában megegyezik 
azon elvekkel, melyeket Tisza és Szász Károly fejeztek 
ki felszólalásaikban. Teljes elismeréssel van a miniszter 
törekvése iránt, mely a felekezeti intézetek színvonalát 
határozottan emelni fogja. Ha, mint Zelenka püspök véli, 
a kilátásban levő nyugdíjintézet által csakugyan lazulna 
az iskola s egyház közötti kapocs, akkor nem tudná 
örömmel fogadni. De ily aggodalomra nem lát okot, mert 
a tervezet tartózkodik az egyházi autonomiába való be-
avatkozástól. Nagyon megnyugszik a belépés önkéntessé-
gének elvében, igy fön van tartva a lehetőség arra. hogy 
a most még erre nem képes, vagy vonakodó intézetek is 
később csatlakozhassanak. Óhajtja a fentartók járuléká-
nak leszállítását, mert Ő ismeri a viszonyokat s mond-
hatja, hogy 6—800 frt évi uj kiadás egy teljes gimná-
ziumra, mert körülbelől ennyiről van szó, nagyon sok. 
Kívánja továbbá a tanulók járulékának leszállítását is. 
ellenben épen nem ellensége annak, hogy a tanár 35 évig. 
szolgáljon, sőt emellett van. Sürgeti a tanítóképzőintézeti 
tanárok egyidejű fölvételét, mert hisz ezek az ágost. ev. 
képzőkben, a soproni kivételével, egyszersmind gimnáziumi 
tanárok is. Fölhívja a miniszter figyelmét arra a körül-
ményre, hogy az ág. ev. egyház mostoha viszonyai foly-
tán a lelkész gyakran mint tanító is szerepel. Ellenben 
nézete szerint az akadémiai tanárok nyugdíjügyének ren-
dezése későbbre is maradhat. 

Dóezi Imre debreczeni ev. ref. főgimnáziumi tanár 
általános szavakban köszönetet s elismerést tolmácsol 
a miniszternek, de mégis kénytelen kinyilatkoztatni, hogy 
a tervezet sokkal több jelét mutatja a jóakaratnak, mint-
sem a gyakorlati keresztülvihetőség biztosítékát. Fölöttébb 
soknak találja a fentartókra háramló terheket. Az ev. ref. 
zsinat elhatározta, hogy 1200 frt legyen a középiskolai 
tanárok törzsfizetésének minimuma. Azonban ez még sok 
helyen nincs megvalósítva, de megvalósítására folyton 
törekedni kell. Már pedig, minthogy a protestáns iskolák 
alapokból vannak föntartva, az egyes intézetekre háruló 
6—700 forint évi kiadáshoz 10—15 ezer forintnyi ujabb 
alapra volna szüksége. Ez megbénítaná a fentartó testü-
leteket a fungens tanárok javadalmazásának emelésében. 
E terhet a fenállő nyugdíjintézetek nem enyhíthetik, mert 
legtöbbnyire tisztán a tanárok filléreiből jöttek létre. Még 
súlyosabbnak tekinti a tanulókra háramló feltételt. Sehol 
sincs annyi szegény tanuló, mint az ev. ref. iskolákban. 
Debreczenben az egész ifjúság 1/3 része tandíjkedvezmény-
ben részesül. Ennek megdöntésére nem elég erős érv az, 
hogy a protestáns intézetekben a tandíj alacsony, mert 

néhol nem kisebb, sőt itt-ott nagyobb, mint más intéze-
tekben, a mellett a protestáns közönség, maga tartván 
fönn iskoláit, ez áldozatokban bőségesen fizeti meg a tan-
díjat. A tandíjemelés ódiuma, mert tanári nyugdíjra tör-
ténik, a tanárokra hárulna, s van is ebben bizonyos meg-
alázó. Ily körülmények között az alkotandó nyugdíjtörvény 
papiros-törvény lesz. Sok intézet nem fog belépni — 
nemcsak a kolozsvári, melyről ezt Szász Domokos püspök 
már határozottan kijelentette, hanem bizonyára a debre-
czeni sem és még több más. Ha pedig sok marad kí s 
kevesen lépnek, be, ez ellenkezni fog az intézet céljával 
s a miniszter nemes intenciójával. Ennélfogva az önkéntes 
belépést helyteleníti. Legyen ugyan elvileg az iskolák 
tetszésére bizva a csatlakozás, de a mely intézet ezt nem 
veszi igénybe, legyen köteles tanárainak hasonló mértékű 
nyugdíjat adni. Azonban ezt kimondani csak akkor lesz 
lehetséges, ha a belépés föltételei a lehető legalacsonyabb 
mérték szerint lesznek megállapítva pl. a fentartókra 3%, 
esetleg ez is megosztva a tanárokkal, a tanulókra évi 
egy forint. A nyugdíjintézet ennek folytán a tervezett 
bevételekben csökkenést fog szenvedni. Ennek fedezetéül 
szolgálhatnak: a felekezeti tanároknak állami szolgálatba 
való átlépéséből eredő amaz évi, körülbelől 10 ezer frtnyi 
megtakarítás, melyet már Klamarik miniszteri tanácsos 
említett, aztán az a másik 10 ezer forint, a mely az 
idősebb tanárok fokozatos nyugdíjazása folytán Kovács 
Albert indítványa szerint megtakarítható. A harmadik 
módot: a 35 — 40 évi szolgálatot, nem fogadhatja el, mert 
medicina pejor morbo. Ily gondolat csak azért születhetett 
meg, mert hozzá vagyunk szokva, hogy protestáns tanár 
valóban a kathedráról szálljon a koporsóba. Nézete szerint 
erkölcsileg lehetetlen, hogy az állami tanárok 30 éves 
szolgálata mellett a protestáns tanárok 35—40 évig szol-
gáljanak. Aggódik azon. hogy a theologiai s jogi akad. 
tanárok stb. csak későbben vétetnek föl, mert a különféle 
intézeti ágak között szoros, nem ignorálható kapcsolat 
áll fönn. 

Poszvék Sándor soproni ág. lyceumi igazgató azt 
mondja, hogy a javaslat egészben véve egészséges alap-
elveken nyugszik. Ő közelebbről a fedezet kérdéséhez kiván 
hozzászólni. Van négy íizető tényező; a tanárok, fentartók. 
tanulók s az állam. Percentekben mutatja ki, mennyi esik 
egyikre, mennyi másikra. De a tanulók járulékánál visszás-
ságot lát, mert mennél több a tanár valamely iskolában, 
s kevesebb a tanuló, az intézet részéről a nyugdíjalapot 
annál erősebben veszi igénybe, mig a tanulóktól kevesebb 
a jövedelme; mig ellenben hol több a tanuló, aránylag 
kevesebb a tanár, onnan a nyugdíjazás esélyei kevésbbé 
terhesek, a nyugdíjalap bevétele több. Épen azért azt 
javasolja, hogy három fizető tényezőt vegyenek föl hivata-
losan ; a) a tanárokat, b) az iskolákat, c) az államot. 
Hogy az iskola a reá háruló terhet honnan szerzi be, 
saját alapjaiból, vagy a tanárok, tanulók is hozzájárulnak, 
s mily arányban, legyen az az intézet belső ügye. Mint-
hogy különben az eddigi fejtegetésekből világosan kitűnik, 
hogy az intézetnek nem lesz oly nagy terhe, minőt a 
statiszt. számítások felvettek, óhajtja, hogy ez alapon s 
az állampénztár járulékának emelése folytán redukáltas-
sanak az iskolák s tanulók terhei, annál inkább, mert a 
pénzügyi kezelés jogáról lemond az egyház az állam javára. 

Fejes István röviden kiván szólni. Minthogy a be-
lépés önkéntes s az iskolai fentartó hatóságoktól függ, 
hogy csatlakoznak-e vagy nem, a miniszternek jogában 
állt volna egyoldalulag megszabni a föltételeket. Ennél 
fogva a legteljesebb elismerés illeti a minisztert, hogy az 
érdekeltek véleményének meghallgatása végett ez értekez-
letet összehívta. Így remélhető, hogy a cél annál jobban 



lesz megvalósítva. Reméli és kéri a járulékok lejebb szál-
lítását, bár némelyek túlságos aggodalmaskodásában nem 
osztozik. Kívánja a felsőbb intézetek felvételét, mert a 
protestáns főiskolák belső szervezete teljesen egységes és 
pl. a sárospataki főiskolában a gimnáziumi tanárok az 
összes tanerőknek csak kisebb számát teszik, s a belső 
kapcsolat abban is mutatkozik, hogy az akad. tanárok 
sokszor a gimnáziumból lépnek elő. A prot. gimnáziumi 
s akad. tanárok nyugdíjazásának elkülönített megoldása 
tehát sokkal nehezebb, mint az együttes, föltéve, hogy 
a középiskolaiakon kivül e nyugdíjintézetben csak az akad. 
tanárokra lesznek tekintettel, s ez esetben az utóbbiak 
bevonása a tervezet által fölállított kereten belül, a 60 ezer 
forint évi államsegély emelése nélkül megtörténhetik. Any-
nyi bizonyos, hogy a vezérlő iskolák a nagyobbak s ezek 
a kérdés egységes megoldása esetén okvetlenül belép-
nének, ellen esetben egyik, vagy másik kimaradhatna. 
Mindkét eshetőség éreztetné üdvös, vagy káros hatását a 
kisebb iskolák magatartásában. Sajnálattal látja, hogy a 
theol. tanárokról egyáltalán nem történt gondoskodás, sőt 
az még kilátásba sincs helyezve. A tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerület s a sárospataki főiskola ezt kérelmezte, még 
pedig azon indító okból, mert mig a tervezet semmi ve-
szélyt nem foglal magában autonómiánkra, addig másrészt 
tagadhatatlan tény, hogy más felekezetek nagy gazdagsága 
épen állami javadalmazásból állt elő, s igy évi néhány 
ezer forinttal többet az állam részünkre is áldozhatna. 
Bizonyosra veszi különben, hogy kerülete a saját theol. 
tanárai felvétele után eső járuléktöbbletet kész volna az 
állam minden ujabb megterheltetése nélkül fedezni. Egy-
szersmind kéri a minisztert, nyilatkozzék az iránt, baj-
landó-e a theol. tanárokat fölvenni, vagy nem, hogy ta-
gadó válasz esetén a fentartók előkészíthessék a róluk 
való gondoskodást. 

Ludmann Oltó eperjesi ág. ev. főgimn. igazgató a 
tanári kar hálájának s köszönetének tolmácsolása után 
abban látja a tervezet főelőnvét, hogy a nyugdíjazást az 
állami törvény alapelveire fekteti s teljes viszonosságot 
hoz létre. Ellenkező esetben a protest. iskolák folytonos 
sülyedésére lehetne kilátásunk az állami szolgálatba való 
tömeges átmenetelek folytán. Nincs egy véleményben 
Zelenka püspökkel aggodalmai tekintetében. Elfogadja az 
önkéntes belépés elvét is, de csak oly feltétellel, hogy a 
kivül maradó intézetekre, mondassék ki azon szabály, 
mely szerint az államival felérő nyugdíjat kötelesek adni 
tanáraiknak, — a protestáns tanügy érdeke csakis igy 
lesz megvalósítva. Azt nem tartja megengedhetőnek, hogy 
a fentartók terhe a tanárokra háríttassék át. Bízik a párt-
fogóságok áldozatkészségében. Hiszen az egy-egy tanár 
után fizetendő évi 50—60 frt nem lesz tulajdonkép 
egyéb, mint a tanári javadalomnak ennyivel való némi 
csekély emelése. A tanulók részéről a 8 frtot soknak 
tartja, szerinte 2 frt elegendő. De az államsegélyes inté-
zeteket illetőleg, hol a tandíjnak szerződés értelmében, 
egyeznie kell az állami iskolákéval, kéri a minisztert, 
hogy e 3 frt tandíjba beszámítható legyen, vagyis hogy 
a tulajdonképeni tandíj annyival kevesebbre tétessék, mert 
ellenesetben a vagyontalanabb tanulók a most már tényleg 
kevesebb díjat követelő állami s kir. kath. intézetekbe 
mennének át. 

Dr. Bartha Béla sárospataki ev. ref. jogakad. tanár 
tekintettel az idő előrehaladt voltára, nemcsak ígéri, de 
meg is tartja, hogy röviden szól. A jogakad. és theol. 
tanárokat illetőleg teljesen csatlakozik Fejes alapos érve-
léséhez, de bizonyos, eddig nem érintett szempontokra 
kívánja a figyelmet fölhívni. A miniszter barátja a jog-
akadémiáknak, azokat szükséges és hasznos intézeteknek 

tartja s tovább kívánja fejleszteni; a legközelebb tartott 
jogi szakoktatási ánket kimondotta, hogy csak azon 
akadémiák nyerjenek államvizsgáztatási jogot, melyeknél 
nyolc rendes jogtanár van alkalmazva, a tanári minő-
sítést pedig az egyetemi magántanári képesítés előleges 
megszerzésével kívánja fokozni. Szemben a miniszter ama 
jóindulatu törekvésével s a tanári képesítés eme szigorí-
tásával, méltánytalan, sőt visszás volna, ha a jogtanárok-
ról a középiskolaiakkal együtt nem történnék gondoskodás, 
sőt az ő nyugdíjazásuk esetleg éveken át függőben maradna, 
mert ez a jogtanári pályát a gimnáziumi tanárkodás szín-
vonala alá sülyesztené. A mi pedig a theol. tanárok fel-
vételét illeti, ezt az eddig hangoztatott érveken felül még 
abból a szempontból is kívánja, mert ezek nevelik a 
leendő papokat, a kik ugy vallás-erkölcsi miveltségük, 
mint fontos nemzeti missziójuk által is a népre oly fontos 
vezérlő befolyást gyakorolnak s politikai szerepök félre-
ismerhetlen jelentőségű. Már pedig az ev. ref. theol. inté-
zetek ellen széles e hazában, az ág. evang. ellen Király-
hágón innen ily szempontból nemcsak hogy kifogást tenni 
nem lehet, hanem ellenkezőleg a legszebb hazafias missziót 
teljesítik. E theol. tanári kar felvétele tehát már az állam-
eszme szempontjából is kívánatos. Felekezeti aggodalmak-
tól nem tart, mert az állam semmit sem adott még, hogy 
ugy mondjuk oly olcsón, az önkormányzati jogok fel-
áldozása nélkül, mint e nyugdíjintézetet. De még ha a 
theologiai tanárok kimaradnának is, akkor sem maradhat 
ki az a 3—4 u. n. bölcsészeti, akadémiai jellegű tanár, 
kik a sárospataki s debreezeni főiskolákban alkalmazvák; 
a jog- és theol. tanárok létezése mellett ezek egészen 
elkerülték a miniszteri tervezet figyelmét, bizonyára azért, 
mert külön fakultást, csekély számuknál fogva nem alkot-
nak. Fölhívja a miniszter jóindulatát oly különleges viszo-
nyok méltánylására, hogy pl. Sárospatakon az ének- és 
zenetanár és a rendes és igy nyugdíjra jogosult tanárok 
sorába tartozik. Határozottan föl kell emelnie szavát az 
ellen, hogy a fentartók s tanulók terhei akár közvetlen 
pénzáldozatokban, akár közvetve, a köteles szolgálati idő 
kiterjesztése által a tanárokra háríttassanak. Az iskola 
jósága a tanári kartól függ, jó tanári kar pedig fentartók-
nak, tanulóknak is közvetlen érdeke, de ez ismét a java-
dalmazás minőségével áll kapcsolatban. Különben is a 
protestáns tanári kar nagyobb része szegény s eladósodott, 
terhe mérséklését nem kéri, nem is szólt itt egy tanár 
sem ezen irányban, mind a fentartókért s tanulókért 
emelték föl szavukat, de ujabb terhet nem bírnának. A 
35—40 évi szolgálati idő elfogadhatlan, az évek az élet 
legdrágább javai, ezekkel oly könnyen nem lehet elbánni. 
30 év multán a tanároknál ha nem is a teljes munka-
képtelenség, de a hanyatlás beáll. A kik képesek még 
azután is szolgálni, saját előnyükért szívesen szolgálnak. 
Kéri a minisztert, hogy a fenálló nyugdíjintézeteket hagyja 
teljesen érintetlenül, mert különben a legnagyobb magán-
jogi bonyodalmak állhatnak elő. 

(Folyt, köv.) Dr. Bartha Béla, 

T Á R C Z A. 

Iskolaügyünk története 1770—-1820-ig. 
(Folytatás.) 

íme ily értelemben volt az országgyűlés a protes-
táns iskolák coordinaciójáról, íme ily kedvező az országos 
küldöttség felfogása a ref. iskolák szabadságára. De mit 
tett egyházunk e szabadság érvényesítésére? Összeül a 



budai zsinat még az 1791-ik évben s kimondja először, 
hogy most az iskolák ügyéhez, mivel az a Felségnek be-
jelentve nincs, hozzá nem szól. Midőn pedig sokan indít-
ványozták, hogy eszközöltessék ki a zsinatnak iskolaügy-
ben való kihallgatása, adjon a zsinat is valami tervet s 
általában legyen befolyással az országgyülésileg megálla-
pítandó coordinaciora: elveti a többség az indítványt követ-
kező okoknál fogva: A tanügvgyel foglalkozó országos 
küldöttség még nem készítette el a maga munkáját, tehát 
nincs mihez szólani ; arra pedig, hogy maga a zsinat 
készítsen tervet, nincs a zsinatnak ideje; a nemzeti neve-
lés dolgának meghatározása inkább az ország dolga közön-
ségesen, mint egy zsinaté; mert ha csak a nevelésre szük-
séges tudományoknak nemeit fogja az országos küldöttség 
meghatározni, azoknak pedig tanításmódja, a szükséges 
könyveknek választása és egyéb e féle rendelések a mi 
hatalmunkban maradnak, a mint ez iránt a vallást illető 
törvénycikkely kételkedni sem hagy, a szerint nekünk 
abból semmi sértésünk nem következik. 

Ezen indokolásból azt látjuk, hogy országos zsinatunk 
nem gondolt egy nagyobb szabású, az összes protestáns 
tanügyet felölelő tanrendszernek megalkotására, mely amaz 
általános elvek szemmeltartása mellett eredeti önállósággal 
s egységesen szervezte volna a régóta rendezésre váró 
ref. tanügyet. Pedig ily rendezésre már II. József felhívta 
utolsó évében a ref. egyházat s ennek szükségét érezniök 
is kellett tanügyünk akkori munkásainak azon serény s 
ujabb, célszerűbb elvek nyomán haladó tevékenység lát-
tára, melyet hazánkban s a külföldön is kormányok, egy-
házak és egyesek kifejtettek. Később mégis, miután a kir. 
biztos bejelentette, tárgyalás alá vette ugyan a zsinat az 
iskolaügyet, de csak kormányzati és fegyelmi szabályokat 
hozott; egy egységes tanrendszer megalkotására intézke-
déseket sem tett. 

Csodálatosnak látszik előttem, hogy a magyar ref. 
egyház első egyetemes zsinata ily kevés gondot fordít 
törvényes jogainak gyakorlására. E mulasztást csak azon 
elhamarkodottságból tudom megmagyarázni, melylyel a 
zsinat majd minden előkészület nélkül összeült s azon 
duló belviszályból, melyet egyházunk lelkészei és világi 
urai az egyházkormányzatban való részvétel módozatai 
felett ez idő tájban s épen a zsinaton is nagy szenve-
délylyel folytattak. 

Ha már ref. egyházunk sem a zsinaton, sem azután 
4—5 év leforgása alatt nem tett lépéseket iskoláinak 
egyöntetű rendezésére, természetesnek látszott, hogy a 
kormány a ref. egyház által nem érvényesített jogot a 
maga érdekében igyekezett felhasználni. 1806. febr. 28-ról 
a kancellária s ugyanez év április 8-ról a helytartótanács 
felhívja a protestánsokat, hogy az országos küldöttség 
által készített üj Ratio Educationis útmutatása szerint 
rendezzék be iskoláikat. 

A kormány felhívására felelt azon egyetemes érte-
kezlet, melyet egyházunk superintendensei és főgondnokai 
az evangélikusok részvételével 1806. aug. 22-ik napján 
tartottak. Válaszuk röviden ide megy ki: A R. E.-ból, ha 
majd megismerendjük, szívesen bevesszük azt, amit kö-
rülményeink megengednek; egyébiránt nekünk az iskola-
ügyben autonomiánk van, amelynek alapja a szülei hatalom 
és az 1891. XXVI. t.-c. Ebből az látszik, hogy az érte-
kezlet mégis foglalkozott egy egységes tanrendszer alko-
tásának gondolatával. 

A helytartótanács azonban e felterjesztés dacára is, 
megmaradt korábbi törvényellenes álláspontja mellett és 
1807. április 7-ről nyilván kijelenti, hogy a R. E.-t ő Fel-
sége valóban ki akarja terjeszteni a protestánsok iskoláira 

is; ha azonban valami észrevételük van a protestánsok-
nak a rendszerre: ám tegyék meg és terjeszszék fel azt. 

Ezen felhívásra a ref. egyházkerületek külön-külön 
tették meg észrevételeiket. Hivatkoznak a törvény világos 
rendeletére, mely a protestáns egyházaknak teljes sza-
badságot biztosít iskoláik rendezésében s kifejtik a coor-
dinaciónak a törvény logikájából vonható egyedül helyes 
értelmét. 

Ugylátszik azonban, hogy észrevételeik, valószínűleg 
a Napoleon előnyomulása miatt támadt zavarok követ-
keztében, nem jutottak el rendeltetési helyökre, mert 
1816. dec. 17-ről s ismét 1817. február 18-ról parancsot 
küld a helytartótanács a ref. egyházkerületekhez, hogy 
a protestáns iskolákra is kiterjesztetni szándékolt Patio 
Educationisra mindeddig meg nem tett észrevételeiket egy 
félév alatt okvetlenül felküldjék. 

E parancs vétele ufán 1817. szept. 1—2-ik napjain 
mindkét protostáns egyház előkelőségei Pesten egy közös 
értekezletbe jöttek össze. Értekezletükből irtak a Nádornak 
és helytartótanácsnak, ígérve, hogy a kivánt észrevéte-
leket az egyházkerületek rövid időn fél fogják küldeni. 
Egyébiránt ez értekezleten már nagyon megérzett az 
Európaszerte uralkodó reakció nyomása. Megkockáztatnak 
ugyan egy gyenge hivatkozást a törvény ama rendelésére, 
mely a protestáns iskoláknak szabadságot biztosít, de 
mindamellett a legmagasabb parancsok iránt kitűnő enge-
delmességet Ígértek és fogadtak. 

Ugyanez ügyben 1817. november 30-án és decem-
ber 2-án a reformátusok Pesten külön értekezletet tar-
tottak, melyből egy felterjesztést intéztek a Nádorhoz 
és helytartótanácshoz. Előadják ebben megjegyzéseiket, 
melyeknek rövid tartalma ide megyen ki: A R. E. reánk 
teljeséggel nem tartozik, hanem tartozni fog csak a majd 
alkotmányos törvényhozás utján létrejövendő rendszere 
a nemzeti nevelés elveinek. Nekünk iskoláink raciojához, 
normájához és ordójához régi időktől lógva teljes jogunk 
volt s ezP az 1791. XXVI. t.-c. jövőre nézve is meg-
erősíti. Egyébiránt amennyire tőlünk telik, igyekezni fogunk, 
hogy iskoláinkban mindazon tudományok taníttassanak, 
amik a római katholikus iskolákban taníttatnak. De azért, 
hogy a tantárgyakra nézve egyezni igyekezünk, a racio, 
norma és ordo tekintetében uniformitást semmiképen el 
nem fogadunk. A kézikönyvekre nézve sem fogadhatjuk el 
az uniformitást; mert hiszen, amint a tapasztalás mutatja, 
a római katholikus irók által szerzett kézikönyvek az ő 
vallásuk érdekeinek szolgái s ellenünk sokszor igazság-
talanságot és gyűlöletet szórnak. Végre az iskolák kor-
mányzására, igazgatására nézve is, a törvény értelmében 
teljes autonomiánk van; a királyi legfőbb felügyeletet 
sértetlenül hagyjuk, de azt kikérjük, hogy nem protestáns 
s különösen római katholikus egyén iskoláinkra semmi 
szin alatt és semmiféle felügyeletet ne gyakoroljon. 

Ez erélyes és határozott hangú felterjesztésnek meg-
lett a kivánt eredménye. A kormány visszatért a törvény 
helyes értelméhez. A helytartótanács ugyanis 1819. január 
19-ről értesíti a protestánsokat, hogy ő Felsége őket az 
iskolaügy és a tanítás rendszerére nézve eddigi törvényes 
gyakorlatukban ezentúl is meghagyja; de egyszersmind 
rendeli, hogy most mindjárt, ezentűl pedig rendszerint 
félévenként tudósítást küldjenek ő Felségéhez iskoláik tan-
ügyi állapotáról, azonban nem a kir. isk. felügyelők, hanem 
a helytartótanács utján. 

Igy végződött azon áldástalan küzdelem, melyet 
egyházunk a katholikus államkormánynyal jó formán egy 
fél századon keresztül folytatott. A történet logikája, őseink 
szívós kitartása s az 1791-iki országgyűlés hazafias rendei 
visszahelyezték református egyházunkat minden időben 



féltékenyen őrzött és gondozott kincseinek, iskoláinak 
háborítatlan birtokába. Lássuk most már, hogyan gondozta 
egyházunk iskoláit, miként használta fel féltékenyen őrzött 
önkormányzati jogát iskoláinak célszerű berendezésére. 
(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Magyar keresztyének imádságos könyve. Egy esztendei minden 
vasárnapi és ünnepi alkalomra való imádságok. Irta Bitciy Béla. 

144 1. 8'. Ára 1 frt. Megrendelhető szerzőnél Csíkszeredában. 

Attól az ifjú Timotheustól, a ki az intést, hogy »a 
munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó 
vitéze« és ama kérést, hogy »a te nálad letett drága 
kincset megtartsad a Szent Lélek által, ki lakozik mi 
bennünk« teljes igyekezetével törekszik követni s a ki az 
erdélyi »Prédikátori tár«-ban közrebocsátott kedves, egy-
szerű, mélyen vallásos és evangéliumszerü egyházi beszédei-
vel, a Protestáns Közlönybe irt tartalmas és építő erejű 
cikkeivel s a Lapunkban is nehánv év előtt közlött esz-
méitető tanulmányaival már nemcsak ismertté, de kedveltté 
is tette nevét: most egy kötet imádság jelent meg. Szívesen 
és melegen üdvözöljük ez alkalomból a fiatal lelkipásztort 
s méltóztassanak megbocsátani azt az ártatlan hiúságot, 
ha itt a nyilvánosság előtt jól esik eldicsekednünk azzal, 
hogy ő a mi tanítványunk volt. Ki vehetné rossz néven 
az édes apának, ha, a mikor fia valami derék dolgot 
csinál, önkénytelen dicsekvéssel kiált fel: ez az én fiam! 
Benső, lelkiszülői viszony fejlik ki tanár és tanítvány 
között is s ugy érzi az ember még hosszú évek multán is, 
hogy »van nekem valami közöm ahoz, a kit egykor 
tanítottam; sem sikerei, sem bajai, előmenetele vagy 
elmaradása nem lehetnek közönyösek előttem*. A szeretet-
nek kötelékeit viszi maga után az élet útjaira kimenő s e 
kötelékek utána nyúlnak még mikor messze távozik is. 
És ha jól esett fejtegetni a fiatal lélek bimbóit, százszoros 
örömmel tölt el mikor már a kinyílt virágokból érett 
gyümölcsök lettek, melyeken ott pompázik a frisseség 
hamva és az egészség pirossága. Még az élet durva érin-
tése nem törölte le a hamvat s egészségtelen felfogás 
férge nem vetett rá foltot. 

Üde, fiatal, szinte gyermekies lélek közvetlen, egy-
szerű minden cicoma nélkül való, nemes termékei ezek 
az imádságok. Sehol semmi beteges érzelgés, hanem annál 
több igazi érzés. Evangéliumi derült világnézlet, mely érzi 
ugyan az ember gyarlóságát, bűnösségét, méltatlanságát; 
de ugy tud bizni az Isten végetlen s mindeneket eltűrő 
és soha el nem fogyó szeretetben, megtartó kegyelemben, 
hogy igazi gyermeki bizalommal mer oda járulni a mennyei 
atya elé. Hálával tud venni mindent. »Megköszöni a napot, 
melyre im' felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt 
és illatot — — szóval, ami benne él s mit körében lát, 
szemlél, azt a pompát, fényt és szint«. Vannak ugyan 
küzdelmei is az életnek, érzi is, meg is próbálta; de hát 
»ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!« Hála legyen neki, 
hogy erőt is ad a küzdelemre! Sok és nehéz a munka; 
de hát az erőtleneken dicsőíti meg az Ur az ő erejét. 
Felhők borítják el bár sokszor a napot; de annál igazabb, 
hogy »jó minékünk szemeinkkel látni a napot*. Lenyűgöz 
a test; de emel a lélek. Lever a korlátoltság; de emel 
a végetlen érzete. Komorrá tesz a halál; de felvidít az 
örökkévalóság reménye. Vágyakozunk a Krisztussal lenni, 
mert ez mindennél jobb; de szükség e testben is meg-

maradnunk a mieinkért s a nagy munkáért, melyet e 
földön kell még teljesítenünk és imádkozunk, hogy meg 
is maradhassunk itt, mert szép az élet! 

Ez a tiszta keresztyén világnézlet, mely az evan-
géliumok örök friss forrásából meríttetett, nyer kifejezést 
ezekben az imádságokban. »Bár jégpáncélok kötik a folyó-
kat — mondja egy téli imában — de télben is folynak 
a Jeruzsálemből fakadó életvizek: a Te beszédeid* 
»Nagy Isten, pihenést rendeltél a földnek s az megszűnt 
teremni magvat; de szivünket folytonos gyümölcsözésre 
rendeled; abban nem vehet uralmat dermesztő hideg, a 
tél komor fagya*. »Egy porszem hullott ma az égrenyuló 
hegy ormára s az nem lett magasabbá; egy év merült 
alá s az örökkévalóságot nem rövidítette meg« — mondja 
ó év utolsó estéjén; de hát nekünk rövid életű emberek-
nek mégis egy hosszú idő s igy nagyon fontos annak az 
eltűnése stb. 

Az »Előszó« szerint az iró tervszerűen törekedett 
»a gondolat és nyelv egy közös világába emelkedni.* 
»A népek életében* — mondja ugyanitt — »a közös 
gondolatok és nyelv gazdag kincstárát teremtették meg 
a biblia s a nagy nemzeti írók. A nemzeti nagy irók 
müvei egy nemzet bibliáját teszik, s a biblia ez oldalról 
tekintve egy fenséges remek irodalom. S a mi fő, mind-
kettőből a nép nagy tömege is sokat merített. Van a 
bibliának s a nemzeti irodalomnak egy-egy szava, a mely 
egymagában többet mond egy könyvnél.* Szerző arra 
igyekezett, hogy e két forrásból merítsen; hogy »a kö-
zös gazdagságból adjon egy porszemet annak, a kié a 
kincstár.« 

Az öntudatos törekvés nem is maradt hiábavaló. 
A biblia kenetteljes szavai és a nagy irók költői kifeje-
zései a legtermészetesebben vannak belehímezve a saját 
emelkedett s választékos irályába. Minden keresettség, erő-
szakolás távol van. Látszik, hogy a két forrásból állandóan 
merít és sokat forgolódik a két kútfő körül. De épűgy 
merít a maga imádkozni szerető és tudós lelkéből is, és 
még ott is, a hol egy-egy bibliai elbeszélés adja egyenesen 
az anyagot, (mint az új év utániban), vagy a hol csak 
parafrasisál (mint a 112. lapon a GUI. zsoltárt), ott is a 
maga benyomásait, a maga hangulatát tudja bevinni az 
imákba. És egészen természetesen azok a legjobb imái, 
melyeket ez a közvetlen hangulat szült. Az ő eleme a 
szelid, alázatos, gyermekies, hitteljes bizalomnak, az es-
deklő vágyakozásnak és az örvendező hálaadásnak a 
hangja. Mihelyt nem e hangokon szól, már mindjárt nem 
tud oly közvetlenül beszélni. Túlzásba megy, erőszakolttá, 
keresetté, negélyessé válik, mint pl. a 66. lapon lévő 
imájában; vagy pedig elmélkedésekben, okoskodásokban 
laposodik el, mint a virágvasárnapi, vagy a pünkösdi első 
imában, a melynél hasonlíthatatlanul jobb és emelkedet-
tebb a pünkösdi második; ugvanigy jóval kedvesebb a 
karácsonyi második, mint az első, bár formailag és tar-
talmilag ez ellen is alig lehetne kifogást tenni, de a hatása 
még sem oly közvetlen. A legszebbek az új évi, a »Le-
gyen meg a te akaratod«, »Könyörgés az Isten hajlé-
káért*, a húsvéti (mindkettő), új zsengére, a > Közel vága-
té Uram«, a konfirmációi, a »vigasztalást kérő keresztyén 
imája*, a reformáció emlékünnepi, a II. advent és ó-évi 
esti imák, mint a melyek abból a tónusból vannak írva, 
a mely szerző egyéniségének teljesen megfelel. De a gyer-
mekies kedély mellett férfiúi erő is van benne. E felso-
rolt imák ereje abban az alázatosságban van, a melynek 
igértetett, hogy bírja örökségképen a földet; van azonban 
a gyűjteményben néhány olyan ima is, a melynek értéket 
meg az a duzzadó erő ad, a mely a honszeretettől, a nagy 
nemzeti aspirációktól tápláltatik, s a mely kiterjesztett 



szárnyakkal emelkedik felfelé. Hévvel, lelkesedéssel, poézis-
sel s emelkedettséggel van tele a március 15-én tartott 
ima. Igen szép a maga allegorizáló, de azért mindenütt 
világos vonatkozású előadásával, gazdag tartalmával len-
dületes irályával és megfelelő alkalmiságával a koronázási 
jubileumi könyörgés. Értékéből nem von le semmit, hogy 
csak igen művelt közönség elé való. »Tyrteusnak« s a 
»Cassandrai jóslatnak« azonban nincs helye egy imádság-
ban. Arany Jánosnál a magok helyén ezek gyönyörű 
symbolumok; de itt idegenszerűségük miatt nem kellett 
volna használni. Szintén kiváló az e nemű alkalmi imák 
között a király születés napján mondott ima szép és találó 
bibliai idézeteivel, hazafias érzéseivel s kenetteljes nyel-
vezetével. Itt is két kifejezés volna, a mit jobb lett volna 
kihagyni: »Szent királyaink* (96. 1.) és »titusi trónusa« 
(97. 1.). Frázisok csak, tudom jól, kicsiségek; de ne csi-
náljon frázist az, a kinek gondolata van, a ki elég gya-
korlott iró, hogy gondolatainak meg is találja mindig az 
adaequat kifejezést és a ki elég fegyelmezett arra, hogy 
ürességek el ne csábítsák. 

Ezt a fegyelmezettséget mutatja az, hogy alig van 
az egész kötetben a 62 ima között egy-kettő, a mely ne 
a legszigorúbban tartaná meg gondolatban, érzésben, 
hangulatban és külső előadásban az egységet. Mindeniknek 
megvan a maga határozottan kijelölt tárgya s attól semerre 
sem kalandozik el. Látszik az öntudatosan dolgozó prédi-
kátor ; a ki — legalább igy következtetem ez imákból, — 
előbb megkészíti prédikációját a melyhez nem akkor keres 
textust, mikor már a beszéd meg van irva, hanem előbb 
van alapigéje s az termékenyíti meg agyát és szivét és 
a mikor a prédikáció irás közben gondolat és érzés világa 
át van már hatva tárgyától s lelke felemelkedett arra a 
magaslatra a honnét már imádkozni mer: akkor megirja 
az imádságot is ahoz a beszédhez. A kötetet nemcsak 
templomi, de magánhasználatra is szánta szerző — használ-
hatják is a családok is, — azért nem osztotta be vasár-
napi és ünnepi imáit egyházi beszéd előtt és után mon-
dandókra. De a nem különösebb alkalmi imákor meg-
látszik, hogy mind egyházi beszéd előtt mondattak s ez 
imákból megmondhatnék utólag, hogy mi volt maga a 
prédikáció alapgondolata is, annyira határozott tárgyúak. 

Az az élő hit, melyben a munka született — mint 
szerző ezt a bizalmát előszava végén maga is kifejezi — 
bizony »meg nem csúfoltatik«; sőt építeni, hatni fog, 
a hol prédikáltatik akár élőszóval, akár a családok köré-
ben csendes áhitat óráin s meg vagyunk róla győződve, 
hogy sok léleknek fog felemelkedést adni ez a kedves, 
gondolat- és érzésgazdag könyv. 

Őszintén óhajtjuk, hogy ugy legyen ! 
Budapest. Kenessey Béla. 

BELFÖLD. 

A nagybányai egyházmegyéből. 
— Lelkészi jubileum. — Egyházmegyei közgyűlés. — 

Nagy-Bányán f. hó 11., 12. napjain, a városháza 
tanács termében tartatott meg közgyűlésünk, a melyet 
egy agg lelkésztársunk, Pásztor István ötven évi lelkész-
kedése emlékére rendezett jubileumi ünnepélyes isten-
tisztelet előzött meg a templomban. Bármennyire vivja is 
az aesthetika nevében a purismusra törekvő liturgika a 
maga . jogait, melyek a minden rendű és rangú ünnepélyek-
nek az egyházba invasiója miatt kezdenek kérdésesekké 

válni: ez ünnepélynek célszerű értékesítése, kihasználása 
az együvé tartozandóság érzetének, kegyeletnek egyházias-
ságnak vallásos buzgóságnak fokozására, kétségtelen tény. 
Szinig zsúfolt nagy templom. Műérzékkel és erélylyel 
vezetett összhangzatos ének, felváltva a gyülekezetével, 
élő, ható ige, amaz Papolczy Zoltán miszttótfalvi lelkész, 
emez Ilajdu Zsigmond batizi lelkész által alkalmas esz-
közei valának az üdvös összbenyomás előidézésének. 
Esperesi majd gondnoki szó az ünnepelthez, az ajándék-
tárgyak átadása. Egy szép aranyvágásu biblia az egyház-
megyei papság részérő], átadva a főjegyző által, érzékeny, 
bátorító szavak kíséretében; egy di.szes tokban ezüst evő 
eszközök átadása a nagybányai lelkész által a nagybányai 
fényes gyülekezet részéről, hol mint segédlelkész ezelőtt 
ötven évvel kezdé lelkészi pályáját. Közben-közben ösz-
hangzatos ének, az után a CXXXV. zsoltár 1. versének 
éneklése, mely alatt a lelkészek kijárulának az urasztala 
keretében álló ünnepelthez s vele kezet fogának, s végül 
a Himnusz eléneklése. Ezek valának az Ur szine előtt 
való örvendezés egyes mozzanatai. 

A gyűlés esperes imájával vette kezdetét, a ki meg-
nyitójában az év folyamán történt szavazások eredményei-
vel beszámol, mely szerint esperessé Bencsik István, 
gondnokká Ujfalussy Sándor, főjegyzőkké Soltész János 
és világi részről Torday Imre tanácsbirák; aljegyzőkké 
Hajdú Zsigmond és világi részről Jakó Endre; többi 
tanácsbirákká Gergely Károly, Szél György, Molnár Lajos, 
Balogh István, világi részről: Gróf Dégenfeld Sándor, 
Böszörményi Sándor, Böszörményi Zsigmond és Szeőke 
Barnabás lőnek megválasztva. Ez utóbbi kivételével, a ki 
a két aljegyzővel uj ember az egyházmegyei tanácsban, 
a megválasztottak mind jelen voltak s lelkes szavak 
kíséretében ajánlották fel szolgálatukat a közügy javára. 
Különösen emelkedett hangulatu és látkörü volt Ujfalussy 
S. főispán beszéde, a ki azonosítván a protestáns egy-
házat az állami szabadság s nemzeti függetlenség fogal-
mával: igéri, hogy résen fog állani a bekövetkezhető 
küzdelemben, akár a társadalom gyepüjén mint socialismus, 
akár az álladalomén mint divide vinces-elv, akár az 
egyházén emelkednék fel a tricolor ellen a fekete zászló 
jól ismert távolból; és igéri, hogy ő, ki nyolc évi egyházi 
szolgálatában betegeskedése miatt alig tehetett valamit, 
ha a cselekvés órája üt, megmutatja hogy férfiú, ki nem 
szavakkal játszik, de tettekben fog revelálni. Beszédét, 
dacára, hogy az egyházkormányzó komoly gondolatköré-
ből alig engedte magát elragadtatni egy lépésre is a szép-
szónak pathetikus agorája félé: többször szakította félbe 
tapsvihar és éljenzaj. 

Ezután programm szerint következett az esperesi 
jelentés az egyházak szellemi és anyagi állapotáról a 
fény és kevés árny mérsékletében, és itt Lugossy Dániel 
hasznos élte javán elhalt nagyhódosi lelkész és Bottyán 
Pál szárazberki tevékeny tanító haláláról való jelentés. 
Mindkettőnek emlékezete megörökíttetni határoztatott az 
egyházmegyei jegyzőkönyv szerény lapján. 

A programm elég gazdag és változatos vala: mert 
ezek voltak a gyűlés tárgyai: a) Szatmárnémeti gimná-
zium államsegélyezésének kérdése, b) Egyetemes lelkészi 
értekezlet beadványai, c) Beruházási javaslat a helyváltoz-
tató lelkész méltányos igényei szempontjából, d) Magtári 
alapszabályok ügyében járt küldöttség jelentése, é) Egy 
lelkész panasza templomra tett alapítványa más célra 
fordítása miatt, f ) Egyházmegyei építkezési bizottság jelen-
tése, az egyházmegye minden egyháza igényeinek külön-
külön megfelelő tervrajzokkal, lelkészlakok, iskolák és 
bennök tanítólakok, templomok s más épületek számára. 
g) Államsegélyosztó bizottság jelentése, h) Népiskolaügyi 



bizottség jelentése, i) Kérvények tárgyalása és k) egy 
fegyelmi ügy. 

Elvi jelentőségűvé csak a szatmárnémeti gimnázium 
államsegélyezésének ügye emelkedett, melyhez az egyház-
megye pártolólag járul hozzá. 

Fontos tárgyunk volt a gyűlési székhely kérdése. 
A n.-bányai egyházm. ugyanitt most egy éve beadott 

indítvány alapján a mult nyári közgyűlésében a vándor-
gyűlések intézménye ellenében, szavazatával és döntvényé-
vel N.-Bánvát határozta állandó gyűlési székhelvlyé három 
forint napidíjat és útiköltséget állapítván a küldő egyház 
pénztára terhére a képviselőknek. A régibb patriárchális 
szokás pedig az vala, hogy az egyházmegye 15—16 gvülés-
tartó körre osztatott és a nagyobb egyházak közül egy, 
vagy kettő, a kisebbek közül három vagy négy tartozott 
a következés rendi szerint 15—16 évben egyszer, az 
egyházmegyei gyűlést ellátni; az egyházak képviselőinek . 
minden terhelése nélkül, élelemmel, szálással, takarmány-
nyal az előfogatokat; faluhelyen előre beszerezzék a két 
szekér szénát, a levágandó barmot és a hordó bort. E 
patriárchális mód méltányosabbnak tünt fel némely auto-
nomikusabb érzelmű egyház szemében nemcsak azért, mert 
a 15—16 évben egyszer előforduló költség még ha nagyobb 
összeget tenne is ki az illeték egyenérték módjára állandó, 
évenkinti gyűlési adónál, ritkasága miatt, ha nem is rokon-
szenvesebb, de — viselhetőbb — hanem főleg azért, mert 
a teher az erő arányában lőn a régibb mód által meg-
osztva : egy nagyobb egyházzal szemben négy kisebb 
viselte 15 évben egyszer; mig az uj módozat szerint a 
legkisebb egyháznak is gyűlési költsége két képviselő után 
évenkint 15—17 frt épugy, miként a legnagyobbé, tehát 
aránylag legalább is négyszer annyi konkrét példát hozva 
fel. Az egyház a 15-ik évben fizetett egyházmegyei gyűlési 
költségül 42 frtot. most ha önkormányzati jogával, mint 
eddig, élni akar, fizetni fog évenkinti csak 15 frtjával 
225, kétszázhuszonöt frtot. Mind e tekintetek azonban 
háttérbe szorultak az egyházmegyei határozat azon főszem-
pontja előtt, hogy a polyglott vidéken imposáns megjele-
nésével a nemzeti állam érdekeit is fogja szolgálni a 
protestáns egyház. És valóban az az előzékenység, mely-
lyel a nagyobb felében és főtisztjében róm. kath. városi 
tanács, tanácstermét a közgyűlés rendelkezésére bocsátotta; 
az a testvéri bizalom, melylyel az egyházmegyei kormány 
a tanácsot, saját hajléka, az Istenháza biztos fedelét oda 
hagyva házi gazdájává elfogadta, azt szive minden dobba-
nása, lelke minden gondolata tanujává tette: nem kicsiny-
lendő bizonyságai a felekezetközi békének a nemzeti egy-
házak között. Faxit Deus ! Vajha ugy volna! 

Ha megemlítem még, hogy a tárgyak határozati 
javaslattal ellátva kerülvén ki a jegyzői kar kezei közül, 
példás gyorsasággal jutottak döntvények sorába, hogy az 
első napi ünnepélyt déli banquette sok lelkes áldomással 
és esti barátságos összejövetel a polgári kaszinóban fejezte 
be; hogy az uri kaszinó is termeit, lapjait, könyveit s 
egész konfortját a gyűlés tagjainak rendelkezésére bocsátotta; 
hogy a vendégszerető Nagy-Bánya népe példabeszéddé 
vált szivélyességéhez most is hű maradt és bár a gyűlés 
ellátásához járulni semmivel nem tartozott, mégis asztalát, 
szivét nyitva tartá a gyűlés előtt; ha megemlítem, hogy 
heves küzdelem után a gyámintézeti közgyűlés 75 frt 
helyett félosztalékot (egész osztalék egy özvegy részére 
174 frt) szavazott meg azon szerencsétlen papi árvák 
részére évi járadékul, a kik testi vagy szellemi gyarlóság 
miatt kiskorúak maradván, életök 24-ik éve után is és 
mind halálokig kénytelenek igénybe venni az egyházmegyei 
gyámintézet jótékonyságát: körülbelül átadhatom a szót 
más egyházmegyei gyűlési referensnek. R. L. 

A felső borsodi egyházmegye közgyűlése. a 

A felső-borsodi ev. ref. egyházmegye ápril 11., 12, 
napjain Szilváson tartá tavaszi rendes közgyűlését Debre-
czeni Gábor esperes és Ragályi Béla világi gondnok 
elnöklete alatt szép számú közönség jelenlétében. 

Esperes ur buzgó imája utón egyházmegyei gondnok 
üdvözölvén a jelenvolt tagokat, a gyűlést megnyitottnak 
nyilvánítja. 

Először esperes ur terjedelmes s nagy gonddal össze-
állított jelentése olvastatott fel, melyben első sorban is 
rokonszenves hangon emlékezik meg a mult év veszte-
ségeiről s leteszi az elismerés koszorúját a Tóth Menyhért 
volt kápolnai lelkész, kiérdemült tanácsbiró és egyház-
megyei dékán sirjára; s áldást kiván a Farkas József 
szentpéteri kántortanító és Fodor József vadnai tanító 
nyugvó poraira, kik hűségesen és lelkiismeretesen végezték 
gyönyörűséges, de felette nehéz pályafutásukat. Egyház-
látogatók jelentése szerint lelkészek és tanítók biven és 
ügybuzgalommal szolgálják Isten országát és a népnevelés 
fontos érdekeit. Kitűnő iskolánk van 16; dicséretes 28; 
kielégítő 11, — mely örvendetes haladásról tanúskodik. 
Iskolai takarékpénztár van Ecsegen 548 frt 50 krral. Kisebb-
nagyobb építkezés történt 21 helyen 5357 frt 79 kr. ere-
jéig. Tőkepénz van egyházmegyénkben 38.524 frt 20 kr„ 
ezzel szemben adósság 11928 frt 50 kr. Egyes egyházak 
magtáraiban van 823 köböl gabona, 18 k. árpa, 80 k. 
zab. Az áldozatkészség és protestáns hitbuzgóság kiapad-
hatlan forrásaiból ez évben is 2918 frt 51 kr. csergedezett, 
mely szóló bizonyság arról, hogy nálunk nincs kialvó 
félben az egyháziasság s az evangeliom éltető szelleme 
lelkesedésre birja az egvház hiveit. Egvházi közalapra 
befolyt 1099 frt 20 kr." tehát 2 frt 50* krral kevesebb, 
mint az előző évben. Hátralék nincs. Lelkek száma 25.147. 
Született 486 fi. 439 nő; meghalt 456 fi, 416 nő; házas-
ságra lépett 213 tiszta, 48 vegyes pár. Iskolakötelesek 
száma 1605 fi. 1565 nő. Iskolába jár 1570 ti, 1414 nő. 
Hitben erősítést nyert 222 fi, 240 nő. Hozzánk áttért 9; 
kitért 7. 

Felbontatván a megüresedett világi tanácsbiróra 
beérkezett 48 szavazat, kitűnt, hogy a gyülekezetek szó-
többségével Zsóry Gusztáv edelényi főszolgabíró válasz-
tatott meg, ki tanácsbirói székét jövő őszi gyűlésen tartozik 
elfoglalni. 

Ezután az 1883. évi martonyi egyházmegyei tavaszi 
gyűlésen elfogadott állásponthoz hiven, következett az 
összes tisztviselők lemondása, kitüzetvén julius 1. napja 
a szavazatok beadására. 

Hivatalukban megerősítettek Szuhay Benedek f.-bar-
czikai megválasztott rendes lelkész Kápolnára; Kohut 
Ferencz tanító Kondora; Szügyi László Szilvásra. Ez utóbbi 
ideiglenes minőségben. Ivánkára h. lelkész-tanítónak beren-
deltetett 400 frt fizetéssel Ferenczy Ferencz; Borsodra 
segédlelkészül Dakó Lajos. Nincs tanító: Vadnán, Felső-
Kelecsényben, Meszesen, Hegymezen, Berentén; sőt Szent-
Péteren is üresedésben van a kántortanítói állomás. Nehezíti 
az iskolák és tanítók helyzetét azon állapot, hogy a hon-
védelmi minisztérium legújabb rendelete értelmében azon 
tanítók, kiknek oklevelük nincs, ha besoroztatnak, 3 évre 
kötelesek tényleges szolgálatba lépni. E rendelet értelmében 
megint több iskola tanító nélkül lesz egyházmegyénkben, 
mely fontos dolgot figyelembe véve kimondta a közgyűlés, 
hogy az egyházkerület utján fel folyamodással él egyház-
megyénk a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, 
miszerint figyelembe véve a nagymérvű tanítói hiányokat 
s a népnevelés fontos érdekeit, ha elfogadható ok miatt 
nem szerezték meg oklevelüket, egyes alkalmazott tanítók 
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mentessenek fel a 3 évig tartó tényleges szolgálat kötele-
zettsége alól. 

Elfogadta s kötelezőleg kimondta közgyűlésünk az 
egyházmegye kebelében működő lelkészek és tanítókra 
nézve ama határozatot, hogy a javadalomhoz tartozó 
földek haszonbérletéről szóló szerződést ezután jóváhagyás 
és megerősítés végett előzetesen mindig be kell jelenteni 
az egyházmegyei közgyűlésnek; s a presbitériumnak s 
egyházmegyének tudta és beleegyezése nélkül kötött minden 
szerződés érvénytelen. E kérdés felett különben pro et 
contra rendkívül érdekes és tanulságos vita fejlődött ki, 
mire alkalmat leginkább az szolgáltatott, hogy egy tanító-
nak régebben kötött haszonbérleti szerződését nem jogi, 
de méltányossági szempontból a közgyűlés szótöbbséggel 
megsemmisítette, kimondván egyúttal azt is, hogy a szol-
gálmány személyes természetű levén, azt bérbe adni 
nem lehet. 

Olvastatott az uj gyámtárnak választmányi jegyző-
könyve, mely szerint e pénztár állása 4119 frt 41 kr., 
mely örvendetes tudomásul szolgált arra nézve, hogy be-
fizetett filléreink mily szépen gyarapodnak. De mert több 
lelkész belépti díját még be nem fizette s az alapszabály-
ban előírt módon nem tett eleget kötelezettségének: ki-
mondta a közgyűlés, hogy az ilyenek 30 nap alatt köte-
lesek magukról két jótállóval ellátott biztosítási kötvényt 
adni. Kimondta továbbá, Vadászy Pál uj gyámtári pénz-
tárnok indítványára, hogy ez is bizassék az egyházme-
gyei dékán kezelésére, s ne takarékpénztáriig gyümöl-
csöztessék, hol csekély a kamat, hanem onnan kivéve 
adassék az egyházmegye területén lakó híveknek bizto-
sított kötvényekre, mely tartozásokról az illető lelkészek 
köteleztetnek nyilvántartási lajstromot vezetni, s a veszé-
lyeztető körülményekről a dékánt értesíteni, hogy a kölcsön 
mindig és mindenütt biztosítva legyen s az özvegyek és 
árvák gyámtára évről-évre gyarapodjék. 

Mint kegyeletes tényt kell megemlítenem, hogy 
líozgonyi József ivánkai nyugalmazott lelkész Sarudy 
László elme háborodott szerencsétlen fiatal lelkésztársunk 
javára betegsége gyógyítási költségeinek fedezésére 40 frtról 
lemondott s ugyancsak alázatos kérelem terjesztetik fel a 
minisztériumhoz s kórházi igazgatósághoz az iránt, hogy 
szerencsétlen ivánkai lelkésztanító társunk, szerény anyagi 
helyzetét tekintve, vétessék fel a m. k. lipótmezei tébolydai 
kórház ingyenes, vagy legalább féldíjas betegápoltjai közé. 

Igen sok, inkább házi ügy lebonyolítása után a 
Miskolczon április 25-én tartandó egyházkerületi köz-
gyűlésre képviselőkül kiküldettek az elnökségen kivül: 
Szakai József, Svingor József papi; Szekrényessy Árpád, 
Miklós Ödön világi tanácsbirák. 

Őszi közgyűlésünk már az uj megválasztott tiszti 
karral élén Szendrö-Ládon fog* megtartatni. 

Mielőtt tudósításomat befejezném, lehetetlen meg 
nem emlékezni pár sorban azon hazánkban páratlan ref. 
templomról, melyben a közgyűlés tartatott. Mint maga a 
regényes völgyben levő falu, ugy a templom is gyönyörű 
helyen áll roppant magas falával s merész kivitelű kupo-
lájával, mely kerek voltánál fogva páratlan a maga nemé-
ben. A körkarzatot benn 12 oszlop tartja s a templom 
meghatja a belépőt nagyszerűségével s önkéntelen imád-
kozásra buzdítja a megindult szívet és lelket. E ritka 
szép kerek templomot a különcködéseiről s nem épen 
jámbor életéről hires Szilvás örökös ura gróf Keglevich 
építtette saját költségén a 40-es évek elején; ki róm. 
kath. létére nem a legjobb lábon állt az egri érsekkel s 
káptalannal s inkább azok bosszantására mint vallásos-
ságból építtette a 80—90 ezer frtba kerülő nagyszerű, 
méltóságos templomot a szegény református egyháznak, 

melynek homlokzatára a gróf egyenes kívánságára vas 
betűkkel e jellemző felirat vésetett a zsoltárok könyvéből: 
»Szégyenüljenek meg a faragott képek imádóinak minden 
szolgái!« 

F.-Barczika, 1893. április 14. 
Sziihay Benedek, 

ev. ref. lelkész. 

Az alsó-borsodi egyházmegye közgyűlése. 
Április 11-ikén tartott az alsó-borsodi egyházmegye 

közgyűlést Miskolcz szomszédságában, a kis H.-Csabán, 
melynek városjárta s látta népe is örömmel tapasztalta, 
a kálvinista papok is tudnak jól mutatni! . . . Igen, mert 
köztudomás szerint, ebben az egyházmegyében vannak 
a tiszáninneni kerületnek legjobb parochiái s igy egyúttal 
legkevésbbé szegény papjai is. 

A gyűlést 10 óra után nyitotta meg az elnökség, 
és pedig Bornemisza József esperes buzgóságteljes imával, 
báró Vay Béla egyházmegyei gondnok röviden a tanács-
kozás megkezdését jelző kijelentésével. 

Első tárgy volt az esperesi évi jelentés, mely kime-
rítően, teljes hűséggel s az egyes fenforgö általános egy-
ház társadalmi, valamint az egyházmegye belső életét 
érdeklő ügyek alapos judiciumával szerkesztett voltáért 
elismeréssel vétetett egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe. 
E jelentésből sajnosan esett mindenkinek tudomást venni 
arról, hogy a sályi egyház hívei világi törvényes lépések 
megtétele által kényszeríttettek egyházi tartozásaik kifize-
tésére, valamint az is feltűnt igen sokaknak, hogy egy 
másik helyen a lelkész híveivel olyan módon egyezett ki 
a must-bér megváltását illetőleg, a mely módnak ellene 
szól az egyházmegye egy hozott határozata, s a mely 
egyelőre azt a jelleget viseli magán, mintha a díjlevélnek 
is rövidítését eszközölte volna, a mely természetesen soha 
sem engedhető meg, legfölebb ideiglenes állapotok alkal-
mazása utján eszközölhetni némi szünetelést, ha ugyan 
kivihető, az adózásban. Máskülönben sem a sályi, sem 
az utóbbi ügy nem került nyilvános tárgyalás alá. Bizo-
nyára más uton lesz közmegelégedésre elintézve. 

Uj tanácsbirót választott az egyházmegye Édes Vince, 
t.-tarjáni lelkész helyére, ki agg korára hivatkozva, mon-
dott le díszes állásáról. Utódja 32 szavazattal Fekete 
József átányi lelkész lett, ki eddig főjegyző volt. Helyére 
a választás elrendeltetett, és az őszi gyűléskor a főjegyzői 
állás is be lesz töltve. 

A lelkészjelölő bizottságot is megalkotta a gyűlés 
a régi tagok megtartásával, bár inkább szerette volna, 
ha már ezúttal az uj törvények kihirdetésével örvendez-
tethette volna meg az ifjabb lelkészeket s káplánokat, 
kik — ez utóbbiak — tekintélyes számot tesznek ki s 
nem idegenkednének más világ tájék félé sem. a mennyire 
lehetséges volna, megpróbálkozni az önállóság elnyerésé-
vel, a minek ez időszerint mindjárt az első lépésnél át-
hághatlan gátot emel egyik-másik nagyobb mértékben 
elfogult kandidáló bizottság. Hogy azonban uj törvényeink 



mikor lesznek életbe léptetve s csakugyan javítják-e a 
romlott állapotokat: ki tudná megmondani ? 

Érdekes s kimerítő jelentést adott az egyházmegye 
tanügyi bizottsága, melyben az iskolák szellemi állapotá-
ról, valamint azoknak fölszereléséről alapos kimutatás 
foglaltatott s minden esetre nem közönséges érdekű elvnek 
keresztül vitelét indítványozta a jelentés, mikor ezt aján-
lotta a gyűlés figyelmébe: a tanítóknak ne engedtessék 
meg a mesei gazdálkodás. Ha ez az elv abból a szem-
pontból vétetnék figyelembe, hogy az egyházi hivatalnok 
ne legyen többé arra utasítva^ hogy a föld termésének 
nagyságától függjön mintegy élete, hanem megállapított 
s pontosan befizetett pénz legyen a díjazása, egészen 
méltányolható s.szívesen üdvözölhető, de ha egyúttal az 
is ki van kötve, mint a tiszanánai egyház tette, hogy 
egyáltalán saját, magánbirtokban sem gazdátkodhatik a 
tanító: ez már túllövés a célon, mely útját szegi a tanítók 
esetleges anyagi gyarapodásának, bizonyos tekintetben 
egyéni szabadságukban is korlátozza, ez pedig távolról 
sem egyeztethető össze a protestáns szabadság elvével. 
Szerencsére, vagy szerencsétlenségre, ez az indítvány sem 
került tárgyalás alá, bizonyára azért, mert maga a jelentés 
is ugy körvonalozta azt, hogy a hol az egyház ilyen 
irányú intézkedéseket tesz, az egyházmegye ne akadá-
lyozza azokat, a mit a megye meg is tesz, a mint ezt 
az említett tiszanánai eset igazolja, melynek e gyűlésen 
volt is egy kis utójátéka, mely azzal végződött, hogy 
a tanító lemondván »általában« a gazdálkodásról, még 
saját birtokában is, utasíttatott, hogy újból megkezdett 
gazdálkodási műveleteit hagyja abba. 

S ezzel be is számoltam az egyházmegye tavaszi 
gyűléséről, melyen a többi tárgyakat a pénztári jelentések 
képezték. Az érdeklődők mindezeket megismerhetik majd 
a jegyzőkönyvből, mely nyomtatásban is megjelenik. A 
gyűlés után a szokott vendégeskedés következett, melyet 
bárczai Bárczv Miklós kastélyában élvezett a közel 150 
főre menő gyűlési közönség. w. 

N E K R O L O G . 

Fabriezy János. 
1845—1893. 

Lapunk kicsiny, de lelkes eperjesi irói gárdája ujab-
ban nagyon megfogyatkozott. Bartlia Patakon, Fabriezy 
.lános a hideg földben! Évek óta kisértő gégebaja tüdő-
bajba csapott át, s április 10-én véget vetett munkás 
életének. Lapunk benne egyik legértékesebb iróját, fiatal 
özvegye és árva Lenke leánya egyedüli támaszát, ősi 
főiskolánk, de főleg annak tanítóképzője szellemi vezérét, 
társadalmunk egyik legkedveltebb alakját vesztette el. Méltán 
mondja róla az eperjesi kollégium tanárkara által kiadott 
gyászjelentés, hogy »lelkiismeretes és buzgó tanár, s 
kiváló paedagogiai iró«, ugyszóliván »a praeparandia 
esze* volt. 

Szül. 1845. Bács-Bodrogh vármegye Bajsa nevű 
községében. Életkora 7-ik évétől a 12-ikig az ott lévő 
ev. népiskolában sajátította el az elemi ismereteket. 12 éves 
korában tanítómestere magasabb iskoláztatását ajánlotta 
szegény, de a gyülekezetben köztiszteletben álló atyjának, 
s tényleg 1858-ban az uj-verbászi németnyelvű ev. algim-
náziumba küldetett, a hol régi iskolatársa Zvarinyi Sándor, 
jelenleg késmárki lyceumi igazgató közlései szerint, igen 
sok nélkülözésekkel kellett küzdenie. Az algimnázium 
végeztével a szarvasi gimnáziumban folytatta középiskolai 
s 1. évi theol. tanulmányait, a hol a tanárokban, de 
különösen a ma is áldással működő Benka Gyulában igen 
meleg pártfogókra talált. E pártfogás áldását különösen 
az V. osztálytól kezdve érezte és becsülte, a midőn a 
halál atyjától, főgyámolítójától megfosztotta. Az érettségi 
vizsgálatot 1866-ban állotta meg jeles sikerrel. A tbeo-
logia 2-ik és 3-ik tanfolyamát — vágya és szűk anyagi 
helyzetére való tekintettel — a pozsonyi ev. lyceumban 
végezte, »figyelemmel kisérvén« — mint a koll. visitatio-
nális jegyzőkönyvben található önéletrajzában olvasom — 
»egyebek között az érdemes ősz Bolemann Istvánnak 
orthodoxia és rationalismus között lebegő hittani elő-
adásait.* Személyes barátai között említi Bőhm Károlyt 
a philosophust, s Gamauf György eperjesi t. képző igazgató 
tanárt. 1869. tette le a papjelölti vizsgálatot »az ország 
papja«: Székács József püspök előtt Budapesten. 

Ugyanez év őszén nevelőnek ment Ábonyba három 
fiu s egy leányka mellé. Ottan szerzett, sokszor igen 
szomorú tapasztalataira mindenkor nagy örömmel emlé-
kezett, ugy hogy talán itt fejlődött ki az az erős egyéni-
sége és önálló gondolkodása, mely az ő barátjának, Bőhm-
nek is egyik jellemző vonását képezi. Hat év alatt két 
családnál is szerzett nevelői tapasztalatai elég alapot 
nyújtottak arra, hogy előkészületeket tegyen újonnan 
választandó tanpályájához. 

Az 1875. év őszén a budapesti tudományegyetem 
bölcsészeti karába iratta be magát, és gimnáziumi tanulók 
magánoktatásán kivül eső idejét hat semesteren át a 
neveléstan mellett különösen a fizikai és mathematikai 
szaktudományok tanulmányozásának szentelte. Tanumányai-
ról az 1878. alapvizsgálattal és az 1879. beadott és 
elfogadott írásbeli dolgozatával adott számot az egyetem 
bölcsészetkari tanárvizsgáló bizottságának. 1879-ben a 
tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi tanítóképző 
intézetéhez r. tanárul választatott, — magasabb meg-
hagyásra, a mit később igen megbánt, kötelezvén magát 
arra, hogy a tanárvizsgálatot az egyházkerületi, s nem 
az egyetemi tanárvizsgáló bizottság előtt fogja letenni. E 
vizsgálatot 1881. Bozsnyón tette le Czékus püspök elnök-
lete alatt, s 1879 óta szakadatlanul az eperjesi főiskola 
tanítóképző intézeténél működött 1880. nőül vette Balogh 
Etelkát, Balogh A, sókuti ev. lelkész leányát, mely házas-
ságából Lenke leánya született. 

Lelkiismeretes és pontos tanár volt. Mult év óta 
tartó betegsége dacára egészen márc. haváig szakadatlanul 
tanított. Betegségének oly rohamos lefolyását részben nagy 
számú órái is okozták, a mi régi átka az eperjesi praepa-
randiának s prot. tanintézeteinknek általában. Mint iró 
lassan, de alaposan dolgozott. Irodalmi működését »Nevelői 
engedékenység a fegyelem terén« c. pályamunkájával kezdte 
meg a »Népnevelők Lapja« 1872, évi folyamában. 1887. 
óta állandó dolgozótársa volt Lapunknak s a »Sárospataki 
Lapok*-nak. Tanügyi cikkei, főleg a miniszteri jelentések 
népiskolai részéről irott bírálatai alaposságukat és meg-
bízhatóságukat tekintve marandó becsüek. Igen finom 
paedagogiai tapintata és érzéke mindnyájunknak föltűnt. 
Elemi számtanait és számtani gépeit sok népiskolában 



sikerrel használják. »Tanmód és tanmenet* c. értekezése 
az eperjesi főiskola értesítőjében kivívta a tanügyi körök 
osztatlan elismerését s nem rajta, hanem pénzügyi okokon 
múlott, hogy a sok tekintetben fogyatékos eperjesi praepa-
randiára vonatkozó nagybecsű javaslatai életbe nem léptet-
tek. Az eperjesi képezde legközelebbi múltja az ő neve 
és működéséhez füzetik. E tekintetben igen nagy ürt hágy 
maga után. 

Temetése a közönség, a tanárkar és az ifjúság osz-
tatlan részvéte mellett április hó 12-én ment végbe. A 
hálás kerület, a kollégiumi tanári kar s a kuglizó társaság 
koszorúival halmozta el koporsóját. Zelenka püspök és 
Péchy T. kerületi felügyelő, dr. Schmidt Gy. kollégiumi 
felügyelőhöz következő táviratót intézett: »Fejezze ki kér-
jük mély részvétünket a sújtott család és tanári kar előtt, 
helyezzen a hálás kerület nevében koszorút, küldje meg 
a püspöknek a temetés összes költségeiről szóló kimuta-
tást kifizettetésül. A kerület elnöksége. Zelenka, Péchy.* 
Három pap temette: Sztehlo, Nóvák és én. A praeparan-
diai kar összhangzó éneke után a végére mehetetlen gyá-
szoló közönség és ifjúság a főiskola főkapuja elé kisérte 
a halottat, a hol tanárkar nevében és megbízásából nekem 
e sorok írójának, jutott az elbúcsúzás nehéz és szomorú 
feladata, mig a sirnál egy chorál eléneklése és Sztehló 
főesperes az elhunythoz méltó beszéde után Kengyel J. 
képezdész búcsúzott el egy szépen kidolgozott és még 
jobban elmondott beszéddel a praeparandiai ifjúság ne-
vében. Búcsúbeszédem következőleg szólt: 

»Mélyen megszomorodott szívvel állunk itt, ez ősi 
kollégium előcsarnoka elé kisért gyászkoporsó előtt, mely 
néhai Fabriczy János tanítóképezdei tanárt, egy mind-
nyájunk által igen tisztelt és szeretett testvérünket, a 
legjobb férjek és atyák egyikét, főiskolánk egyik jeles és 
buzgó munkását, társas életünk egyik legkedvesebb s leg-
kedveltebb alakját s hozzám igen közel állott felejthetetlen 
barátomat zárja el előlünk. Óh nehéz, szinte elviselhetetlen 
és pótolhatatlan az a veszteség, mely bennünket s külö-
nösen szerető övéit: gyászoló özvegyét és híven nevelt 
és tanított árva Lenkéjét az ő elhunytával érte, szivszag-
gatva érezzük, sőt tudjuk, hogy igen nagy lesz ez az ür, 
melyet maga után hágy első sorban az ő családjában, 
aztán e főiskolában s különösen annak tanítóképzőjében, 
a hol gyenge és beteges testalkata dacára 15 éven át 
lelkesen és szakadatlanul munkálkodott a hazai közműve-
lődés templomának felépítésén, s igen nagy lesz ez az ür, 
melyet maga után hágy társas életünkben, Óh, hogy be 
kellett következnie a katasztrófának, mely oly mélyen 
sújtó mindnyájunkra nézve, kik ismertük őt mint apát, 
élveztük baráti és kartársi szeretetét, gyönyörködtünk 
tréfás és szellemes megjegyzésein s csodáltuk munkakedvét 
és erejét az iskolában s az irodalomban, a hol a legérté-
kesebb tényezők közé tartozott. De még se szomorkodjunk 
túlságosan. Keserves bánatinkkal ne zavarjuk meg drága 
halottunk csendes nyugalmát. Az Isten szent akaratában, 
a melynek utjai végére mehetetlenek és megtudhatatlanok, 
meg kell nyugodnunk. Azon, a mi reánk nézve onnan 
felülről örökre elvégeztetett, mi segíteni vagy változtatni 
ugy sem tudunk. E korán elhunyt keresztyén testvérünk 
méltán mondhatta magáról az apostollal: Ama nemes 
harcot megharcoltam, a hitet megtartottam, végezetre elté-
tetett nékem az igazság koronája. Igen, megharcolta ama 
nemes harcot, az életnek ama ezer meg ezer bajait ő is, 
a melyek mindnyájunkkal, mint küzdő és küszködő földi 
lényekkel közösek. Hisz egész élete a küzdelmek szaka-
datlan láncolata. Küzdött a szülői háznál, küzdött a ver-
bászi és szarvasi gymnasiumban, a pozsonyi theológián, 
a budapesti tudományegyetemen és hosszas nevelői pályá-

ján, sőt küzdött — az. ki soha senkit sem bántott — sokszor 
félreértésekkel és gyanúsításokkal mint tanár, s küzdelme 
csak halálával ért végett, mely halál a küzdelmek hosszú 
sorozatának befejezése vala. De e küzdelmek hitét meg 
nem ingatták, sőt hűségét, szeretetét, munkakedvét s humo-
rát még fokozták, úgy hogy néki már küzdelmes életében 
is eltétetett az igazság, az igaz elismerés koronája a 
kartársak szivében, a közönség osztatlan szeretetében s 
a hazai prot. sajtó lapjain. Igen, küzdelme és nemes fára-
dozása nem volt hiában való. Nagyszámú tanítványai 
iránt kifejtett hűsége és szeretete gazdagon gyümölcsözött, 
kik mindannyian becsületére válhatnak annak az ügynek, 
a melynek szolgálatában állanak. Az igazság, az igaz 
elismerés hervadhatatlan koronája illeti meg tehát korán 
elhunyt, szeretve tisztelt kartársunkat és drága bará-
tunkat mindnyájunk részéről, ki az igaznak lélekemelő 
emlékeivel élni fog továbbra is közöttünk, élni fog hűsé-
ges hitvestársa, szerető gyermeke s nagyszámú barátai 
és kartársai szivében és emlékezetében. Ennyiben testét, 
földi porait elrejtheti bár előttünk ez a koporsó, vagy 
magába fogadhatja oda künn a számára készült sír, 
de igaz lelke a mienk, áldott emléke soká közöttünk 
él, s buzdítani fog hasonló hűségre és szeretetre, mely az 
ő általánosan kedvelt egyéniségének legjellemzőbb voná-
saihoz tartozott. Légy is meggyőződve immáron megdi-
csőült lélek, hogy hitvestársi, atyai, kartársi és baráti 
emlékezetedet híven megőrizni s áldani soha meg nem 
szününk! Mi hátramaradottak pedig a kegyelem istenétől 
kérünk és várunk vigaszt és erőt a bennünk oly mélyen 
sújtott csapás és veszteség nyugodt keresztyén elviselé-
sére. S mielőtt utolsó utadra kelnél kedves halott, vedd 
szerető övéidnek, kartársaidnak és eperjesi s közel és 
távol vidéki nagyszámú tisztelőidnek utolsó forró búcsú-
ját: Isten veled! Isten veled!« 

Eperjes, 1893. ápr. 14. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
** Magyar Táj szótár. E cim alatt a m. t. Akadémia 

támogatásával a Hornyánszky cég kiadásában dr. Szinnyei 
József egyetemi tanár szerkesztésében nagybecsű nyelvé-
szeti munka jelenik meg. Tartalma lesz: 1. tulajdonképeni 
tájszavak; 2. jelentésbeli tájszavak; 3. alakszerinti tájszavak, 
s külön jegyzékben a dajkanyelv szavai, a keresztnevek 
nyelvjárási változatai, az állatok tulajdonnevei és az állat-
hivogató és űző szavak. 80 ezernél több adat lesz benne fel-
dolgozva. A »Magyar Tájszótár« folytatása lesz a »Magyar 
nyelvtörténeti szótárinak s mint ilyen, nélkülözhetlen segéd-
könyve minden nyelvbuvárnak, nyelvtanítással foglalkozó 
tanárnak és írónak. Tiz íves füzetekben, évenként három 
fűzet fog belőle megjelenni, az egész munka körülbelől 
150 ivre fog terjedni. Egy-egy tizives füzet ára 1 forint. 
Az első füzet junius hóban jelenik meg olyan formában, de 
valamivel nagyobb betűkkel, minta »Magyar Nyelvtörté-
neti szótár*. Megrendelések Hornyánszky V. könyvkereske-
désébe (Budapest, Akadémia bérháza) intézendők. Taninté-
zetek, testületek stb. könyvtárainak melegen ajánljuk. 

** Ráth Mór kiadásában megjelentek: Az állami 
tisztviselők stb. javadalmazásának felemeléséről szóló 1893, 



IV. törvénycikk. Kommentárral ellátott szép kiadás. Ára 
60 kr. — A magyar verselésről, irta Arany János. A 
nagy költő klasszikus értekezése. Ára 30 kr. — Buda 
halála, hun-rege, irta Arany János, VI. kiadás, nagyon 
csinos kiadás a magyar nemzet családi könyvtárában. 
Ára 70 kr. — Williams Boger, a »szabad egyház a 
szabad államban* elv megteremtője s megtestesítője, irta 
Horváth Mihály, uj kiadás. Ára 50 kr. Most mikor az 
egyházpolitikai kérdések szőnyegen forognak, aktualis 
érdekkel biró munka. — Az itt felsorolt müvek meg-
rendelhetők Ráth Mór könyvkereskedésében. Budapest. 
Gizellatér. 

** Jósué s a Birák. Iskolai használatra. Magyarra 
fordította Füredi Ignácz képezdei tanár. Annak az eléggé 
nem méltányolható törekvésnek, a mely a receptio előtt 
álló honfitársaink körében a magyarosításban és magya-
rosodásban mind előbbre igyekezik, egyik dicséretre méltó 
mozzanataként tekinthetjük Füredi Ignácz legközelebbről 
megjelent eme fordítását, mely a héber szöveggel együtt 
közli a Jósué és a Birák könyvét, mintegy folytatásképen 
a Deutsch Henrik által néhány év előtt kiadott s jegyze-
tekkel ellátott Pentatench fordításának. Felesleges volna 
Füredi fordítását azzal dicsérni meg, hogy az eredeti 
szöveg jelentését mindenütt jól visszaadja, tehát, hogy 
egészen hiven fordít, mert teljesen érti az eredetit. Az Ő 
érdeme ott kezdődhetik, hogy vájjon a hű fordítás mellett 
eléggé magyaros-e ? Meglehetősen az; bár kevésbbé veszi 
észre, hogy a héber zsúfolt tömörségét a magyar nehezeb-
ben tűri meg. Sok helyütt meg is vesztegette az irályát 
a héber mondatszerkezet; a hűség kedvéért a magyar 
nyelv szenvedett erőszakot. >Szavalj dalt* (63. 1.) nem 
mondja a magyar; de ha a »dabberi sírt* szó szerint 
lefordította volna szerző, akkor jól fejezhette volna ki 
magát magyarul is: »mondj éneket!* Kezében legkevésbbé 
sikerültek a költői részek. Ezek teljesen prózává lapo-
sodtak. Igy a Debora felséges dithyrambja. Fordító még 
csak meg sem kísérli, hogy a magyarban miként lehetne 
ezt költői erőteljjel visszaadni. Ezt a hatalmas költeményt 
felesleges betoldozgatásokkal, melyek részben hamis exege-
tisen is alapulnak, ugy elsekélyesíti, hogy a tanulónak, 
vagy akárkinek is e fordítás után még csak halavány 
fogalma sem lesz az eredetinek lüktető és fermentáló 
erejéről, lázas hevéről és színpompában ragyogó festései-
ről. Hát ez mit tesz: »kinyitottad szádat az Örökkévaló 
iránt*? (81. 1.); igaz, hogy a »pacitá et piká el jahve« 
ezt teszi; de magyarul nem igy mondjuk stb. »Hátra van 
még egy menekvés* (102.) »Közösleg« (48. 1.) stb. A 
fordításoknál kétségkívül a legfontosabb a hűség; de 
szükséges a műgond is. Ebből szerettünk volna többet e 
fordításban, mely igy kettős célt érhetett volna el: két 
nyelvbe, annak sajátságaiba, árnyalataiba, erejébe és szép-
ségeibe vezette volna be azt az ifjúságot, melynek a mű 
szánva van. Igy pedig az összehasonlítás alatt igen sok 
helyütt bizony a magyar nyelv szenved rövidséget a 
héberrel szemben. — A mű Löwy M. E. kiadásában 
jelent meg Budapesten. Ára kötve 60 kr. 

** A Pallas Nagy Lexikona. Az összes ismeretek 
e nagy magyar enciklopédiájának megjelent a 20. és 21. 
füzete, melyek az Asprotól Athénig, illetőleg Augustusig 
terjedő tudnivalókat ölelik fel és képmellékletekben (Belső 
Ázsia térképe, az asszír művészet emlékei, Atlanti-óceán, 
a régi Athén tervrajza, Sargon palotája) valamint szöveg-
ábrákban (26) igen gazdagok. Több bő és beható cikket 
tartalmaz, mint pl. Asszíria, Ásvány, Asztrologia, Atlétika, 
Attila, Áttérés más vallásra. E hasznos vállalat, mely 
240 három-négy íves füzetre van tervezve, s melynek 
hetenkint megjelenő egy-egy füzetje csak 30 kr., olcsósá-
gánál és nélkülözhetetlenségénél fogva még a szegényebb 
családok által is könnyen megszerezhető és megrendel-
hető a Pallas irodalmi és nyomdai részvénysársaság könyv-
kiadó hivatalában. 

** A »Kis Könyvtár« pályázata. A Bencdelc Elek 
szerkesztésében megjelenő >Kis Könyvtár« kiadója Maros-
Szigeten a mult évben négy pályadijat tűzött ki, még 
pedig 300 koronát elbeszélésre, azután 300 koronát föld-
rajzi vagy néprajzi tárgyú ismeretterjesztő olvasmányra 
s ezenkívül 100—100 korona második dijat. A pályázatra 
összesen 35 mü érkezett. Az eredmény nemcsak mennyi-
ség, de minőség dolgában is örvendetes, mert e pályázat 
harmincnál több jó ifjúsági olvasmánynyal gazdagította 
az ifjúsági irodalmat. Az elbeszélésre kitűzött első dijat 
Gaál Mózes nyerte meg »Sebős* cimü történeti elbeszé-
lésével, a második dijat Halász Bálint »A kis báró« cimü 
elbeszélésével. A másik 300 koronás dijat Földes Géza 
nyerte a »Szibériai képek« cimü művével, a második 
dijat Böngérft János >Képek a Székelyföldről* cimü úti-
rajzaival. A dijak bármikor fölvehetők a szerkesztő, Bene-
dek Elek Erzsébet-körűt 12. sz. lakásán Budapesten. A 
szokásos tiszteletdíj mellett való közlésre még számos 
pályamunka elfogadtatott. — A »Kis Könyvtár«-ból minden 
héten megjelen egy 3—5 ives füzet, melyek válogatva 
6 — 14 éves gyermekeknek való elbeszéléseket, meséket és 
az ismeretek minden ágát felölelő népszerű olvasmányokat 
tartalmaznak. Egy-egy füzet ára 12 kr., kötve 20 kr. Tiz 
füzetre egy forinttal, tiz kötött példányra 1 frt 80 krral 
lehet előfizetni, akár M.-Szigeten a »Kis Könyvtár« kiadó-
hivatalában, akár könyvkereskedések utján. Eddig 12 füzet 
jelent meg, mindannyija jeles ifjúsági Íróktól. A hozzánk 
is beküldött 11-ik füzet »A szúnyog király fiai* cimet 
visel és Bévay Pál irta, a 12-ik füzetet »Dinka és Darinka* 
címmel Földes Géza irta. A valóban hézagpótló vállalatot, 
melyet Budapest fő- és székváros tanácsa az összes isko-
láknak megvétetni rendelt, ajánljuk a szülők és tanférfiak 
figyelmébe. 

** A protestáns egyház viszonya a társadalmi 
kérdésekhez. Irta s a Prot. Írod. Társaság felolvasásai 
során 1893. márc. 55-én előadta Szász Károly duna-
melléki ref. püspök. Budapest, 1893. Hornyánszky Viktor 
nyomdája, 23. 1. Ára 20 kr. — A nagyérdekü felolvasás, 
melynek tartalmát Lapunk 14-ik száma kivonatban ismer-
tette, most külön füzetben is megjelent. Tanulságos tájé-
koztató a szőnyegen forgó egyházpolitikai kérdésekben. 
Szépen is van irva. Melegen ajánljuk olvasóinknak, fel-
kérve őket, hogy a müveit közönség köréhen terjeszteni 
szíveskedjenek. Kapható Hornyánszky Viktor könyvkeres-
kedésében Budapest, Akadémia bérháza. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

* A király adománya. Király ő felsége magán 
pénztárából a tisza nagyrévi ev. ref. egyházközségnek 
iskolaépítési célra 80 forintot adományozott. 

* Lelkészválasztások. A gyönlci német ref. egyház 
lelkészévé Kiss Béla gyönki gimnáziumi tanárral szemben 
néhány szavazattal Keck Zsigmond ujbanovczei missziói 
lelkészt, a nagykunmadarasi egyházban pedig szavazat-
többséggel Kövendi Dénes h.-nánási s. lelkészt választották 
meg. Mindkettő a fiatal papság legjavából való, kiket 
örömmel üdvözlünk parokhusaink sorában ! 

* Érettségi vizsgálatok elnökeivé a dunamelléki 
egyházkerület főhatósága alatti főgimnáziumokba Szász 
Károly püspök a következőket küldte ki: a budapesti főgim-
náziumhoz Farkas József budapesti theol. akadémiai tanárt, 
a nagykőrösi főgimnáziumhoz Ádám Kálmán kecskeméti 
esperest, a kecskeméti főgimnáziumhoz Petri Elek buda-
pesti theol. akadémiai igazgatót. A halasi főgimnáziumnál 
maga Szász Károly püspök fog elnökölni. 

* Figyelmeztetés a theol. vizsgálatok tárgyá-
ban. A budapesti ref. theol. akadémián tartandó theologiai 
alap. 1. és 2-ik lelkészképesítő vizsgákra készítendő Írásbeli 
dolgozatok beadásának határideje május 15-ike. Felhívom 
ennélfogva mindazokat, kik intézetünkben óhajtanak vizs-
gát tenni, hogy Írásbeli dolgozataikat a kitűzött határidőre 
pontosan beadják. — Budapest, 1893. április 22. Petri 
Elek, theol. akadémiai igazgató. 

* Iskolai aranykönyv. Gróf Károlyi Sándor Rákos-
palotán a római kath. egyházközségnek 300. az ev. ref. 
eklézsiának 407 és az ág. h. evang. gyülekezetnek 258 
négyszögölnyi háztelket ajándékozott iskolai célokra. A 
szép tett nem szorul dicséretre. 

* Gyűjtő perselyek az iskolában. Gróf Csáky 
Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter az ország vala-
mennyi tanfelügyelőjéhez rendeletet intézett, melyben tudatja, 
hogy a vezetése alatt álló mindennemű elemi nép-, felső 
nép- és polgár iskolákban, képezdei gyakorlói-iskolákban 
és felsőbb leányiskolákban gyűjtőperselyek helyeztessenek 
el. A begyülő pénz felerészben a helybeli szegény iskolás 
gyermekek segélyezésére, felerészben a tanítók Eötvös-alapja, 
a tanítók árvaegylete és a Mária-Dorottya egylet javára 
fordítandó. 

* Püspöki látogatás a pesti egyházmegyében. 
Szász Károly dunamelléki püspök ur f. hó 20-ika óta 
körúton van a pesti traktus egyházaiban. Kiváló tiszte-
lettel és nagy szeretettel fogadják mindenfelé. Az első 
héten Ó-Buda, Pomáz, Szent-Endre, Monostor, Pócsmegyer, 
Leányfalva, Tóthfalu, Duna-Bogdány, Kis-Oroszi és Vácz 
ref. gyülekezeteiben tartotta meg a canoniCa visitatiot. 
Kíséretében van Szánthó .lános pestmegyei esperes és 
Kontra Kálmán járási főszolgabíró. A hivatalos látogatás 
kiterjed az egyház és iskolaügyeinek megvizsgálására s 
ezen kivül minden templomban a viszonyokhoz mért 
beszédet tart a vizitáló püspök. A meglátogatott helyeken 
a politikai és más vallású egyházi testületek is tiszteleg-
nek a népszerű főpapnál. () Budán, Váczon nyilvános 
helyen fényes banketteket rendeztek tiszteletére, melyeken 
a polgári és idegen vallású hatóságok képviselői is szá-
mosan részt vettek. 

* A tanítók fizetésének rendezéséről szóló 
javaslat, ugy látszik, hogy a 300 frtos minimummal lesz 

törvénynvé. Gróf Csáky Albin közoktatásügyi miniszter 
tárcáját kötötte hozzá, a mi miatt nagy az elégületlenség 
a tanítók között. A nemzetipárt 400 frtos minimumot fog 
indítványozni, a másik ellenzék a 600 frt mellett foglalt 
állást A tanítók sajtó utján és egyesületi tevékenységgel 
mindent megtesznek, hogy bár a 400 frtos minimumot 
elérhessék. Sajnos, hogy e jogos törekvésök is sikertelen 
fog maradni. A törvényjavaslat tárgyalását szerdán vagy 
csütörtökön kezdik meg a képviselőházban. 

* A komáromi kath. nagygyűlés a vághidi pusztán 
valóságos ultramontán tüntetés volt f. hó 23-án. Az általa 
elfogadott határozati javaslatok a retrográd szellem meg-
nyilatkozása. Tüntetés a tervezett egyházpolitikai javasla-
tok ellen, ami még hagyján; de egyenes megtámadása 
összes szabadelvű intézményeinknek, nevezetesen az állami 
oktatásügynek, az áttérési törvénynek, a magyar államiság-
nak, s követelése oly dolgoknak, mint a pápa világi ural-
mának visszaállítása stb. Nem hisszük, hogy az elfogulatlan 
katholikusok egyetértsenek a komáromi határozatokkal. 

* A biblia-társulat és a konfirmáció. A brit és 
külföldi biblia-társulat magyarországi ügynöke, Viktor 
Bernát, a konfirmáció alkalmából azzal a kéréssel fordult 
hazánk prot. papságához, hogy hozzák be gyülekezetökbe 
azt a szép szokást, hogy konfirmáció alkalmával minden 
konfirmált gyermek egy újszövetséget kapjon ajándékba. — 
Lapunk több izben rámutatott ez eszme áldásos voltára 
s most midőn ennek megvalósítására ily jó alkalom kínál-
kozik, ismételten ajánljuk a lelkészi kar és a presbitériumok 
munkás figyelmébe a serdülő ifjúság evangélizálását. 

* Istenitisztelettel összekötött népgyűlések 
ellen a belügyminiszter következő rendeletet bocsátott ki: 
»Értésemre esett, hogy legújabb időben gyűlések isteni-
tisztelettel kapcsolatban terveztetnek megtartatni. Tekin-
tettel arra, hogy a népgyűlések hatósági ellenőrzése a 
kormányzat feladatát képezi, istenitiszteletek tartása pedig 
az egyházak autonom jogkörébe tartozik, és ennélfogva 
istenitiszteleteknek nép gyűlésekkel kapcsolatban való tar-
tása meg nem engedhető; tekintettel továbbá arra, hogy 
ily kapcsolatos eljárás különösen hazaellenes nemzetiségi 
izgalmak terjesztésére lenne felhasználható : ezennel elren-
delem, hogy sem oly helyen, mely istenitisztelet tartására 
van rendeltetve, vagy habár csak ideiglenesen is isteni-
tisztelet tartására rendeztetett be, népgyűlés nem tartható; 
sem olyan gyülekezés meg nem engedhető, melynek tárgy-
sorozata ugy van megállapítva, hogy abban egyházi vagy 
vallási szertartások a közügyről való tanácskozásokkal 
váltakoznak. Szintúgy nem engedhető meg olyan nép-
gyűlés vagy gyülekezés, melyre a nép egyházi jelvények 
(zászlók stb.) előlhordozása mellett jelenik meg. Ezen 
rendeletem tudomás és miheztartás végett az elsőfokú 
közigazgatási hatóságokkal is azonnal közlendő. Budapest, 
1893. április hó 4-én, Hieronymi m. k.« Ultramontán és 
nacionalista izgatók nagy zajt ütnek e rendelet ellen, 
melyre pedig épen ő rájok való tekintetből van szüksége 
a magyar társadalomnak. 

* Érettségi kormányképviselők a prot. főgim-
náziumoknál. A közoktatásügyi m. kir. miniszter az 
autonóm prot, középiskolák ez évi rendes érettségi vizs-
gálataihoz a következő kormányképviselőket küldötte ki: 
a dunamelléki ev. ref. egyházkerületben: a budapesti 
főgimnáziumhoz dr. Beöthy Zsolt budapesti egyetemi 
tanárt, a halasi főgimnáziumhoz dr. Hegedűs István buda-
pesti egyetemi tanárt, a kecskeméti és nagykőrösi főgim-
náziumokhoz György Endrét, a m. t. akadémia tagját; a 
dunántuli evang. ref. egyházkerületben: a pápai főgimná-
ziumhoz dr. König Gyula műegyetemi rektort, a csurgói 
főgimnáziumhoz Csiky Lajos debreczeni főiskolai tanárt; 



a tiszáninneni evangelikus református egyházkerületben: 
a miskolczi és rimaszombati főgimnáziumokhoz dr. Schilling 
Lajos kolozsvári egyetemi tanárt, a sárospatakihoz Szots 
Farkas budapesti evang. ref. theologiai akadémiai tanárt; 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerületben: a debreezeni főgim-
náziumhoz Szöts Farkas budapesti ev. ref. theologiai aka-
démiai tanárt, a hódmezővásárhelyi főgimnáziumhoz ZSÍ-
linszky Mihály zólyommegyei főispánt, a mármarosszigeti 
főgimnáziumhoz dr. Hegedűs István budapesti egyetemi 
tanárt, a szatmári főgimnáziumhoz dr. Ballagi Aladár 
budapesti egyetemi tanárt; az erdélyrészi ev. ref. egyház-
kerületben: a zilahi főgimnáziumhoz dr. Ballagi Aladár 
budapesti egyetemi tanárt, a kolozsvári főgimnáziumhoz 
dr. Högyes Endre budapesti egyetemi tanárt, a maros-
vásárhelyi főgimnáziumhoz dr. Felméri Lajos kolozsvári 
egyetemi tanárt, a szászvárosi és nagyenyedi főgimnázium-
hoz dr. Csiky Kálmán műegyetemi tanárt, a székely udvar-
helyi főgimnáziumhoz dr. Török József debreezeni főiskolai 
tanárt, a sepsiszentgyörgyi főgimnáziumhoz dr. llosvay 
Lajos műegyetemi tanárt; a dunáninneni ág. ev. egyház-
kerületben : a pozsonyi főgimnáziumhoz Hörk József eper-
jesi theologiai akadémiai igazgatót; a dunántuli ág. ev. 
egyházkerületben: a soproni főgimnáziumhoz dr. Horváth 
Ödön eperjesi jogakadémiai tanárt, a bányai ág. ev. egy-
házkerületben a budapesti főgimnáziumhoz dr. Heinrich 
Gusztáv budapesti egyetemi tanárt, a szarvasi főgimná-
ziumhoz Kenessey Béla budapesti theologiai akadémiai 
tanárt, a selmeezbányai főgimnáziumhoz dr. HorváXh Ödön 
eperjesi jogakadémiai tanárt; a tiszai ág. ev. egyházkerület-
ben : az iglói főgimnáziumhoz Gömöry Oszkár vallás-
és közoktatásügyi minisztériumi miniszteri tanácsost, a 
kézsmárki és eperjesi főgimnáziumokhoz Klein Gyula 
műegyetemi tanárt, a rozsnyói főgimnáziumhoz Maurits 
Rezső budapesti állami reáliskolai igazgatói, a nyíregyházi 
főgimnáziumhoz dr. Frölich Izidor budapesti egyetemi 
tanárt; az erdélyrészi ág. ev. egyházkerületben; a nagy-
szebeni főgimnáziumhoz és főreáliskolához dr. Medveczky 
Frigyes budapesti egyetemi tanárt, a segesvári főgimná-
ziumhoz dr. Asbóth Oszkár budapesti egyetemi tanárt, a 
medgyesi és brassói főgimnáziumokhoz Elischer József 
nagyszebeni tankerületi kir. főigazgatót, a beszterczei főgim-
náziumhoz dr. Heinrich Gusztáv budapesti egyetemi tanárt; 
az unitárius püspök főhatósága alatt álló kolozsvári főgim-
náziumhoz Kuncze Elek kolozsvári királyi tankerületi 
főigazgatót. 

* A heves-nagykunsági egyházmegye Török-
Szent-Miklóson rendkívüli közgyűlést tartott, melynek lefo-
lyásáról kapott tudósítást jövőre közöljük. E közgyűlésen 
foglalta el székét az újonnan választott tisztikar. Ésperes 
Dorogi Lajos kisújszállási lelkész, gondnok Horthy István 
kenderesi földbirtokos. Lelkészi tanácsbirák: Tóth László, 
Rácz Miklós, Pinkóczy M. Lajos, Győry Lajos, Gulyás 
Lajos és Vaday Ferencz; világi tanácsbirák: Mészáros 
Illyés, id. Széki Péter, Bagossy Lajos, Gsávás Imre, Losonczy 
Mihály és Jakucs Gábor. Főjegyzők: Győry Lajos és Jakucs 
Gábor; aljegyzők: Szűk Károly, és dr, Végh Sándor: 
pénztárnokok: Szügyi Dániel a közigazgatási, és Rácz 
Miklós a gyámintézeti pénztárhoz;, egyházmegyei ügyész 
lett Bagossy Lajos. Mindannyian már a mult tiz évi cyclus 
végén hivatalt viselt, kipróbált erők! 

* Nyilt levél a »Pesti Hirlap« szerkesztőségé-
hez. Tekintetes szerkesztő ur! Baranyamegye április 10-én 
tartott évnegyedes közgyűlésén, a kormány egyházpoliti-
kájára vonatkozó igénytelen felszólalásom alkalmából, 
becses lapja f. évi 99-ik számában a következők foglal-
tatnak: »Ambrus Zoltán református lelkész, a szeretet 
nevében tartja szükségesnek a vallásszabadságot és polgári 

házasságot. Az anyakönyvek rosszul vannak vezetve, azért 
kell azokat államosítani.« Tisztelet becsület a tudósítónak, 
de én ily pongyola együgyűséget nem mondtam, nem 
mondhattam. A valóságnak a következők felelnek meg : 
Két megyebizottsági tag, az általánosan kötelező polgári 
házasság ellen, egyéb érvelések mellett, hitelvi álláspontra 
is helyezkedve, tette meg ellenvetéseit. Ezek ellenében 
a mit mondtam, veleje ez: »általános tapasztalat és a 
közérzület szerint, a boldog családi életnek soha sem a 
házastársak vallásfelekezeti azonossága képezte alapját, 
hanem mindig az a szeretet, melyről Pál apostol azt 
mondja, hogy az mindeneket eltűr, mindeneket elfedez, 
tehát bizonyára a vallásfelekezeti külömbséget is.* Vallás-
szabadsági vita nem provokáltatott, nem is volt arról szó. 
Egy harmadik bizottsági tag, az anyakönyvek mostani 
vezetéséről azt mondta: »Ugy hiszem, hogy azok teljesen 
megfelelnek a kívánalmaknak.* Ennek ellenében én nem 
azt mondtam, hogy azok »rosszul* vannak vezetve, ennél 
valami általánosabbat és jelentősebbet mondtam, t. i. azt, 
hogy: »általánosságban azoknak mai vezetése épen nem 
felel meg a kivánalinaknak, mert ha tekintjük a külön-
böző vallásfelekezetek anyakönyv vezetésének formáját 
és nyelvét, azt kell látnunk, hogy a hány ház, annyi 
szokás; e tekintetben pedig vallásfelekezeti külömbség 
nélkül — különösen a mi az anyakönyvek méltán köve-
telhető magyarságát illeti — teljes egyöntetűségnek kellene 
lenni. S ki kötelezze az illetőket az egyöntetűségre? Talán 
egyik felekezet a másikat ? Hisz ez képtelenség! Gyako-
rolja tehát az állam teljes rendelkezési jogát, ugy a mint 
az állampolgárokra és magára az államra nézve legjobb-
nak és legüdvösebbnek látja, mert ez nagyon fontos dolog: 
egyik legkitűnőbb államférfiú, midőn a német birodalmi 
gyűlésben annak idején erről volt szó, azt mondá: bizo-
nyára az anyakönyvek a legfontosabb okmánytárakul 
tekintendők, mert az állampolgárok vagyona és becsülete 
van azokban letéve.« Ily értelemben szóltam s lehető 
félreértések elkerülése tekintetéből tartottam e kijelentéssel, 
illetve helyreigazítással lelkésztársaimnak és magamnak, 
ki egyébként a legmélyebb tisztelettel vagyok Viszlón, 
1893. április 14-én, nem Zoltán, hanem igazi néven 
Ambrus József, ev. reform, lelkész s megyebiz. tag. 
(Mult számunkra későn érkezett. Szerk) 

* Lelkészi jubileum és kitüntetés. Kishartán 
mult vasárnap szép ünnepély folyt le. A 83 éves Gallé 
Andor ágostai evangélikus lelkésznek, 54 évi szolgálatai 
alatt szerzett érdemeinek elismeréseül a király által ado-
mányozott Ferencz József rendjelet nyújtotta át Földváry 
Mihály alispán, az agg lelkész egykori tanítványa. Az 
ünnepelt könyezve mondott köszönetet a kitüntetésért és 
buzgó imát rebegett a királyért. Déli egy órakor 100 terí-
tékű bankét volt, melyen az ünnepelten és családján kivül 
jelen voltak: Földváry alispán, Podmaniczky Géza br. espe-
rességi felügyelő, Teleki József gr. orsz. képviselő, Föld-
váry József, ifj. Földváry Mihály felügyelők, Halász és 
Csikay szolgabirák, Hauer Béla földbirtokos, Csató kir. 
ügyész és a környékbeli földbirtokosok. Ifj. Földváry 
Mihály főszolgabíró a királyra emelt poharat. Podma-
niczky br. az ünnepeltet, Földváry alispán Murányi drt., 
Földváry főszolgabíró Hajós képviselőt, Hauer a Földváry-
családot éltette. Ebéd után az ünnepeltet és a notabili-
tásokat lovasbandérium kisérte ki a hajóállomáshoz. 

* Gyászrovat. »A szarvasi ág. h. evang. főgim-
názium tanári testülete mély fájdalommal jelenti, hogy 
Korén István a fáradhatlan tanférfiu, a prot. tanárok 
Nestora, életének 88-dik, tanári pályáján eltöltött 50 évi 
szolgálata után, nyugalomba vonulásának 9-dik évében 
f. évi április hó 17-dikén jobblétre szenderült*. A boldogult 



tanára volt Aszódon Petőfinek, ki több versében kedélyes 
célzással említi az ő jó professzorát, mit az öreg ur 
mindig büszkén emlegetett. 

* Orgonavásárlók figyelmébe. Egy 10 változatú, 
előljátszó, pedálos, teljesen uj golyó- vagy kúp-rendszer 
után készített, igen szép és kellemes változatokkal, csinos 
szép külsővel biró orgona, jó nagy szekrényben a fuvó is 
bele építve); továbbá egy 8 változatú, szintén előljátszó, 
pedálos orgona hasonlókép egészen uj, kellemes, erőteljes 
változatokkal felszerelve, olcsó áron szerezhető meg. Javí-
tásokat is elfogadunk és lelkiismeretesen teljesítünk. Végre 
amerikai gyönyörű hangú és kiállítású harmoniumainkra 
bátrak vagyunk a nagyérdemű közönség és a lelkész és 
tanító urak becses figyelmét felhívni. Bővebben levélben 
vagy személyesen értekezhetni Országh Sándor és fia 
orgonakészitőknél Budapesten, Szondy-utcza 36. sz. a. 

1057/1893. Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett sepsiszentgyörgyi ev. ref. 

székely Mikó-kollégiumhoz, mint főgimnáziumhoz, rendes 
tanári állásra pályázat nyittatik. Ezen tanszékkel a német, 
latin nyelv és irodalom tanítása van egybekötve. 

Javadalma évi 1200 frt és 200 frt lakáspénz, egy, 
esetleg két izben 100 frt ötödéves szolgálati korpótlék. 
A kinevezés a közoktatásügyi m. kir. miniszter ur jog-
körébe tartozik. 

Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulmányai-
kat, tanári képesítettségüket, eddigi szolgálatukat és had-
kötelezettségüket feltüntető s a közoktatásügyi m. kir. 
miniszter urlioz címzett folyamodványukat a sepsiszent-
györgyi ref. székely Miké-kollégium elöljáróságához adják 
be folyó évi május hó 3l-éig. 

A kinevezett tanár a főgimnáziumi nyugdíjintézetnek 
kötelezett tagja. Állomását f. é. szeptember hó l-ig tarto-
zik elfoglalni. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgatótanácsának 
Kolozsvártt, 1893. március 19-én tartott üléséből. 
Dr. Kolosvári Sándor, Parádi Kálmán, 

elnök-helyettes. tanügyi előadó. 

091/1893. sz. P á l y á z a t . 

A f.-borsodi egyházmegyébe kebelezett f.-harczikai 
ev. ref. egyház lelkészi állomására, melynek évi jövedelme: 
föld, rét, termény, szolgálmányok és stólában 605 frt s igy 
a IV. osztályba tartozik. 

A megválasztandó lelkész állomását jövő évi április 
utóján foglalhatandja el. 

Pályázati kérvények f. év május 21-ig nagyt. Debre-
czeni Gábor esperes úrhoz Felsö-Nyárádra (u, p. u. o.) 
küldendők. 

Miskolcz, 1893. április 23-án. 
Kun Bertalan, 

tiszáninneni ev. ref. píispök. 

Pályázati hirdetés. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület bihari egyház-

megyéjében levő paptamási-i ev. ref. egyház lelkészi állo-
mására. 

Évi javadalom az egyházmegyei értékelés szerint 
1110 forint o. é.. mely készpénzből, terményekből, szántó-

földekből, szolgálmányváltságból s palástdijakból kerül be. 
tehát ezen állomás másod osztályú. 

Az elválasztandó lelkész köteles állomását mihelyt 
az esperesi beleegyezést megnyeri, elfoglalni s ekkor lép 
az 1893. április 24-ikéről már eltelt időre esedékessé vált 
s az időközi lelkészi illető rész, valamint az elhunyt lel-
kész özvegyét: illető őszivetés kivételével, hivatali fizetésé-
nek élvezetébe. 

Megválasztott lelkész az egyházmegyei lelkészi gyám-
intézetnek kötelezett tagja s mint ilyen, hivataloskodása 
első éve végén a gyámintézeti pénztárba 425 forintot 
osztrák értékben köteles kegyeleti átalányul befizetni. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
május 20-ig a bihari ev. ref. egyházmegye esperesi hiva-
talához Nagykerekibe küldendők. 

Debreczen, 1893. ápril hó 22-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
Az államilag segélyezett csurgói ev. ref. főgimnázium-

ban a jövő 1893/94-ik tanévkezdetén elfoglalandó német-
nyelvi és irodalmi tanszékre, melyhez e tárgynak, azon-
kívül a latin vagy magyar nyelvnek a szükséghez képest 
20—-22 heti órán át tanítása s javadalomként 1100 frt 
törzsfizetés, 50 frt ötödéves, de 200 frtot tul nem haladó 
pótlék s 200 frt lakbér van kötve. 

A pályázatok sorsa fölött a b.-somogyi ev. ref. egyház-
megye, mint a gimnázium fentartójának meghallgatása 
után vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ő nagyméltó-
sága fog dönteni. 

Pályázók kérvényüket — megjegyezve, hogy csak 
ev. ref. vallásúak pályázhatnak, s a nyertes pályázó a 
gimnáziumhoz tartozó tanári nyűg- és gyámintézetnek is 
tagja lesz, rövid életrajzuk kíséretében s korukat, állapo-
tukat, képesítettségüket, erkölcsiségüket, testi épségüket s 
a véderőhöz való viszonyukat mutató okmányaikkal fel-
szerelten május végéig küldjék alulírotthoz. 

Csurgó (Somogymegye), 1893. április 22-én. 
Verbay István, 

1—2 a gimn. ig. tan. elnöke. 

P á l y á z a t 
Steltzer Dániel-féle ösztöndíjakra. 

A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt 
lévő Steltzer Dániel alapítványból 40 frttól 100 forintig 
terjedő ösztöndíjakra, az 1892/3-ik tanévre pályázatot 
hirdet. 

Folyamodhatnak: ágost. hitv. evang. árva, szegény, 
győri, jómagaviseletü és szorgalmas tanulók, különösen 
a Steltzer vagy Báth családhoz tartozók, bárhol tanul-
janak. 

A jelen tanév első felérői szóló tanodai, ugy a sze-
génységet, árvaságot, rokonságot tanúsító bizonyítványok-
kal, felszerelt folyamodványok folyó évi május hó 20-ig 
alulírotthoz intézendők. 

Győr, 1893. április 20-án. 

Dr. Beliczay Elek, 
a győri ág. hitv. ev. iskolai bizottság 

1—3 elnöke. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BÜDAPF.STEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. keríllot, Pipa-utca 23. .szám, hovi a kéziratok 

cimzendök. 
Kinil<t-liivatnl : 

Hornyánsttky Viktor könyvkereskedés« (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hi rdet , d í j ak in tézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

Félévr«: 4 frt SO kr; egész évre : 9 frt, 

Kgyes szám ára 20 kr. 

A hét történetéhez. 

Eseményes hé t volt a mul t hét. P a r l a m e n t ü n k -
ben egyházunka t is közelről érdeklő iskolai ügyek 
tárgyalása, a min i sz t é r iumokban egyházi é le tünket 
közvet lenül ér intő két tö rvényjavas la t elkészítése, 
a t i száninneni egyházkerü le tben egyházpoli t ikai 
fon tosságú közgyűlés. Íme a hét egyházi és iskolai 
eseményei , melyekkel e helyen is foglalkozni 
k ívánunk . 

A t i száninneni egyházkerüle t miskolczi köz-
gyűlésével s a lább o lvasha tó egyházpoli t ikai nyi-
latkozatával kezd jük . Előre ki jelentjük, hogy az 
egyházkerüle t egyházi intencióját és fel ter jesztése 
mer i t umá t helyeseljük, mer t az 1868-iki vallás-
ügyi tö rvényhez mi is r agaszkodunk . És mégis 
jobb szeret tük volna, ha a miskolczi egyház-
politikai nyi la tkozat e lmarad vala. N e m ta r t juk 
időszerűnek , n e m véljük helyesnek ezt az egyház-
politika csinálást , több fon tos okból. 

Először azér t nem, mer t ugy lá t juk a hely-
zetet, hogy z s i n a t u n k n a k és k o n v e n t ü n k n e k álta-
l ánosságban kifejezett várakozó állásából kilépnie 
ref. e g y h á z u n k n a k még n incs oka, a b b a n meg-
m a r a d n i pedig s z á m o s ok tanácsol ja . Mert hogy 
áll az egyházpoli t ikai helyzet? A k o r m á n y be-
ter jesztet t két egyházpolit ikai tö rvényjavas la to t . 
Bánt ja -e ebben az egyháza t? s bán t ja -e kü lönösen 
a r e fo rmá tus vagy á l ta lában a p ro t e s t áns e g y h á z a t ? 
s a mi legfőbb, eltörli-e javas la ta iva l az 1868. évi 
vallásügyi törvényt vagy a n n a k a vegyes házas -
ságból s z á r m a z ó gyermekek val lását szabályozó 
12. § - á t ? Nem, sőt inkább megerősíti , midőn a 
szülők va l lásának bejegyzését is elrendeli a beho-
z a n d ó állami anyakönyvbe . Az 1868-ik évi vallás-
ügyi tö rvényt mi mos t még n e m lát juk veszélyez-
tetve, t ehá t a r iadó megfuvásá t , az önvédelmi 
h a r c megindí tásá t elsietettnek, időelőtl inek t a r t juk . 

Aztán v a n a dolognak egy más ik oldala is, 
mely sz in tén a zsinat és k o n v e n t c söndesen legyünk 
je lszavát tanácsol ja . A római keresz tyének püspöki 

m e m o r a n d u m a , soproni és k o m á r o m i csődületei 
»kathol ikus politika«, »kathol. t á r sada lom«, »katn. 
párt« szervezésére adták ki a jelszót, melyet azon-
b a n épen a szabade lvű és művel t ka thol ikus elem 
hibáz ta t leginkább. Vájjon bölcs dolog-e a ka th . 
polit ikával s zemben p ro tes t áns politikát, a kathol . 
pár t ta l s z e m b e n p ro t e s t áns pár to t szervezni a k a r n i ? 
Vájjon helyes dolog-e a művel t ka th . e lem termé-
szetes szövetségét prot . felekezeti polit ika prokla-
málásáva l e l r i asz tan i? Váj jon okszerü-e vallási 
meggyőződés szerint sorakoz ta tn i aka rn i e n n e k az 
országnak politikai e rő i t ? Váj jon a hitfelekezetek 
szer int a l aku landó pár tv iszonyok között s z á m í t -
ha tna -e többségre a számbeli leg nagy k isebbségben 
levő p r o t e s t á n t i z m u s ? Váj jon n e m az lenne-e 
t e rmésze tes köve tkezménye a felekezeti politi-
kának , hogy klerikális többség és klerikális kor-
m á n y a lakulna , mely az tán egész erejével a pro-
tes tán t i zmus ellen fo rdu lha tna? ! 

Mindezeket meggondolva, mi azt ta r t juk , le-
gyünk csendesen , n e vegyül jünk bele az ál lam 
és a klérus között i ku l tú rharcba , ne cs iná l junk 
felekezeti ké rdés t abból, a mi első s o r b a n állami 
kérdés , hadd vivja meg az ál lam és a n e m z e t 
szabadságérze te a harcot az u l t r amon tán izmussa l , 
A p ro tes tán t i zmus , e vén sas (Eö tvös K. szavai 
szerint) nyugod tan vá rha t j a be az a lkotmány, a 
tö rvény és a m a g y a r n e m z e t szabadságszere te té -
nek kősz ik lá ján a küzdelem végét. 

Az egyházpoli t ikai re form- javas la tok közül 
kettőt hozot t ny i lvánosságra a k o r m á n y . Az izraelita 
vallás recepciójával foglalkozót kü lön c ikkben mél-
ta t juk . Az állami anyakönyvezés rő l szóló törvény-
javas la t ta l b i zonyá ra még sokszor fog foglalkozni 
e Lap. Most csak n é h á n y előzetes megjegyzésre 
k í v á n u n k szorí tkozni erre vonatkozólag. 

Elvét, rendszeré t helyeseljük. Ha m á r szük-
ségessé vált az anyakönyvezés ál lamosí tása, akkor 
azt az á l ta lánosan kötelező egységes rendsze r 
a l ak j ában kell megcsinálni . Félig állami, félig egy-
házi ke t tős anyakönyvelés i r endszer »medicina 



pe jo r morbo« lett volna. Megnyugvással lehet 
fogadni az állami anyakönyvezésnek azt a ve-
zérelvét is, hogy a születési, házasság i és halá-
lozási a n y a k ö n y v e k b e n vallás ny i lván ta r tásá t ha tá -
rozot tan rendeli. El lenben azt a körü lményt , hogy 
a házas ság állami anyakönyve lésé t már a polgári 
házasság életbe léptetése előtt elrendeli, a javas la t 
gyengéjének tar t juk, mer t ez az á tmenet i időszak-
b a n sok z a v a r n a k lesz okozója. Az anyakönyv-
vezető közegek megbízha tósága tekin te tében a 
közigazgatási reform bekövetkezéseig komoly aggo-
da lmaka t táplálunk, mer t hogy a mos tan i jegyzői 
ka r kezéből megbízha tóbb anyakönyvek kerülje-
nek ki, min t a papságéból , azt nem igen h iszszük. 

Az anyakönyvezés á l lamosí tásával beálló 
vál tozásokról az ügy egyházi m o m e n t u m a i b a n , 
bővebben m o s t n e m szólunk. Hogy lelkész n e m 
lehet ál lami anyakönyvveze tő , ez a lelkészi karná l 
j e len tékeny f ize téscsökkenés t fog előidézni, s a 
papságot e t ek in te tben egyházilag e lőbb-utóbb 
kár ta lan í t an i kell. Viszont az is egészen bizonyos, 
hogy az egyházi anyakönyveke t az ál lamiak mellett 
is f e n n kell t a r tan i s az anyakönyvveze té s t egy-
házi szempontbó l szükséges lesz minél előbb 
revideálni. Ezeket s a többi egyházi mozzana toka t 
sa j tó u t j á n és a lelkészi k ö r ö k b e n mos t m á r 
komoly megbeszélés tá rgyává kell tenni. 

Nagyon fon tos és közvet lenül érdeklő tárgy 
a felekezeti népiskolák állami segélyezése is, mely 
a taní tói f izetések rendezése a l a k j á b a n kerül t az 
országgyűlés elé. É rdekes mérkőzése észlelhető 
e v i tában a kultúrpoli t ikai fe l fogásoknak. Mindenik 
nemzet i közokta tás t akar , de kü lönböző fo rmában . 
Megszólalt a r ad iká l i zmus Polonyi Gézában , ki 
ha tároza t i j avas la táva l azt kivánja, hogy az összes 
népiskolai in tézeteket á l lamosí tsák s az ingyenes 
népok ta t á s t hozzák be. Ez a j övő zenéje . Meg-
nyi latkozot t az a felfogás, hogy a nemzet i nép-
nevelés a felekezeti iskola kere tében is elérhető, 
csak az állami felügyeletet kell szigorí tani a nem-
magya r iskolákkal szemben. Ezt a nemzet i pár t 
szónoka i dombor í to t ták ki leginkább. Maga a tör-
vényjavas la t az államilag segélyezett felekezeti 
iskola elvén nyugszik , de a nemzet i és állami 
kautelák n e m eléggé szi lárdak benne . A nemzet i 
fa jvédelem és fajfej lesztés é rdeke a z o n b a n oly 
e lementár i s erővel dominál t a fe lszólalásokban, 
hogy a részleteknél b izonyosan érvényesüln i fog 
a nemzet i iskola m i n d e n fon tosabb kelléke. 

Ez a nemzet i s zempon t volt a tárgyalás 
egyik vezéreszméje . A másik a fizetés m i n i m u m a . 
Gróf Csáky Albin mind já r t a tárgyalás elején ki-
jelentette, hogy tö rvényes min imumul a 300 frtot 
k iván ja fennta r tan i , de az iskolai ha tóságok kíván-
ságára a 4 0 0 f r t ra is kész kiegészíteni a tanítói 
fizetést. A pár tok hangula tából Ítélve, r emélhe tő 

hogy a 2 1 0 for intos korpót lék és a fakul ta t ív 
4 0 0 f r tos m i n i m u m fog tö rvényre emelkedni . És 
ez ö rvende tes dolog, nagy v ívmány . Örülhet en-
nek a t anügy és ö rü lhe tnek az egyházak is. Biz-
tosan remélhető , hogy a prot. egyház, melynek 
felekezeti népiskolá ja valóságos nemze t i iskola, 
m o s t mikor az államtól ily h a t h a t ó s segítséget 
nye rhe t az iskolaügy felvirágoztatására , az elsők 
közt fog sietni, hogy ezzel az államsegélylyel nép-
taní tó inak mindenü t t kieszközölje a 4 0 0 for in tos 
min imumot . 

Az ellenszolgálatul k ivánt haza f i as és n e m -
zeti i r ányban való nevelés a m a g y a r pro tes tán-
t i zmusnak »édes iga és gyönyörűséges teher«, 
melyet századok óta ö römmel visel. 

Dr. Rusticus. 

A tiszáninnení egyházkerület felirata 
a kormányhoz az egyházpolitikai kérdésekben. 

Nagymél tóságú m. kir. minisz tere lnök u r ! 
A magyarország i ev. ref. val lású egyház t iszán-
inneni kerüle te mai alólirt n a p o n Miskolczon 
tar to t t közgyűlésében e lhatározta , hogy a jelenleg 
országszer te v i ta tkozás tárgyát képező s va lóban 
ugy az állami, min t t á r sada lmi és egyházigazga-
tási ügyek gyökeres módos í t á sá r a i rányzot t egy-
házpoli t ikai ké rdések t á rgyában nagymél tóságod-
hoz s általa a m. kir. k o r m á n y h o z tiszteletteljes 
feliratot intéz. Midőn ezen közgyűlési ha tá roza t -
nak jelenleg eleget tenni ó h a j t u n k : előre is ki 
kell ny i la tkoz ta tnunk , hogy a n n a k megtevésére 
b e n n ü n k e t n e m a k o r m á n y egyházpoli t ikai pro-
g r a m m j á b a n inaugurá l t szabade lvű re formok elleni 
állás-foglalás sarkal , sőt ellenkezőleg a legőszintébb 
bizalommal, r eményte l j e s várakozássa l , ev. ref. 
e g y h á z u n k n a k őseinkről r eánk szállott igaz szabad-
elvüségével, a legjobbat v á r v a t ek in tünk ezen a 
k o r m á n y által p r o g r a m m u l ki tűzöt t egyházpoli t ikai 
r e fo rmok megvalós í tása e lé ; de mindemel le t t szük-
ségét lá t juk annak , hogy a k o r m á n y és a törvény-
h o z á s kellőleg t á j ékozva legyenek azoknak fel-
fogása és óha j t á sa felől, kik va lamely fenforgó 
fontos ké rdés e ldöntésénél kü lönösen és nagy-
mér t ékben v a n n a k érdekelve, szükségesnek ta r t juk 
kü lönösen azért , mer t ugy lát juk, hogy b izonyos 
homály, sőt félreértés ura lkodik a r ra nézve, hogy 
a haza i p ro t e s t ánsok a szőnyegen levő egyház-
politikai p r o g r a m m legfontosabb részéről, az 1868 . 
LIII. t.-c. módosí tásáró l mikén t gondolkodnak . 

A p ro te s t an t i zmus és az igaz szabade lvüség 
eleitől fogva egy u ton h a l a d n a k ; azért n incs ki-
fogásunk ellene, h a az ál lam az elkereszteléseknél 
előforduló tö rvénysér tésnek a polgári anyaköny-
vezés behozásáva l aka r véget ve tn i ; sz ívesen 



lát juk, ha a házasság i jog kellő rendezése céljá-
ból — a mihez való jogát készséggel e l i smer jük 
— b e a k a r j a hozni a kötelező polgári h á z a s s á g o t ; 
a mél tányosság köve te lményének tar t juk, hogy a 
zsidó va l lásnak alakilag még h iányzó recepciója 
meg tö r t én j ék ; a szabadelvüség köve te lményének 
tekint jük, hogy a va l lásszabadság a lehető leg-
tökéle tesebben megva lós í t t a s sék : el lenben súlyos 
aggoda lommal lá tnánk, ha ezen reformokkal kap-
csola tosan az 1868. évi LIII. t.-c. módosí tása , 
főként ezen tö rvény 12. § - ának eltörlése lenne 
célbavéve. 

Épen ezen pon t az, mely t i szán inneni egyház-
kerületi közgyűlésünk előtt ezen egyházunkra és 
a felekezetek közti v iszonyok rendezésé re oly 
sa rka la tos tö rvénynek , az 1868. LIII. t. c ikknek 
teljes épségben való további f en t a r t á sá ra nézve 
nagymél tóságú minisz tere lnök ú r h o z intézett ezen 
tiszteletteljes fe l i ra tunk legfontosabb okát képezi. 
Mi ezen tö rvénynek vál tozat lan fen ta r tásához , a 
k o r m á n y által célbavett s á l ta lunk is sz ívesen 
üdvözölt egyházpoli t ikai r e fo rmok tö rvénynyé vá-
lása esetén is sz i lárdan r agaszkodunk , mer t ebben 
lá t juk a vallási béke hábor í ta t lan f en t a r í á sának 
egyik legerősebb t ámaszá t . Ezen tö rvénynek eltör-
lése fe l forgatná h a z á n k b a n a felekezetközi viszo-
n y o k n a k azon rendezését , mely százados nehéz 
küzde lmek u t á n ezen tö rvény által nyert végleges 
megállapodást , mely a vegyes házasság i kont ro-
verziák a lapos megszünte téséve l ol talmat biztosít 
egyházunk részé re is. Oly o rszágban pedig, min t 
a mienk, a hol oly nagy s z á m b a n fordulnak elő 
vegyes házasságok , kü lönösen szükséges , hogy 
azon felekezeti sú r lódás és viszály, melyre a 
vegyes házasságok oly bő a lka lmat adnak , az 
azon házasságból születet t gyermekek vallásbeli 
hova t a r t ozá sának tö rvény által való megál lapí tása 
által megszünte t tessék s a n n a k a s a jnos állapot-
nak, hogy számta l an csa ládnak kebelében állan-
dóan nap i r enden ta r tassák a felekezeti viszálkodás, 
esetleg a lélekhalászás, eleje vétessék. 

Midőn az 1 8 6 8 : LIII. t.-c. vál tozat lan fen-
ta r tásá t óha j t j uk , n e m véljük, hogy el lenkezésbe 
j ö n n é n k a vallás szabadságáró l nyilvánítot t sa já t 
nézetünkkel , mer t a szőnyegen levő egyházpoli-
tikai p r o g r a m m a róma i ka thol ikus val lásnak ez 
o r szágban élvezett ha ta lmi állását n e m is érinti 
és ezen m i n d e n h a t a l o m m a l rendelkező egyház 
el lenében a többi gyengébb felekezeteket védelem 
nélkül hagyni s a felekezetek közti v i szonyokat 
rendező törvényt megbolygatni n e m lehet célja 
az ország béké jé t és fej lődését igazán aka ró kor-
m á n y n a k ; de n e m hisszük azt sem, hogy a sza-
badságnak , t ehá t a va l l ásszabadságnak követel-
m é n y e volna az, hogy a vegyes házasságból 
született gyermekek va l lásának megál lapí tásánál 

az á l lam tel jesen érintet lenül hagy ja a szüléknek 
úgynevezet t t e rmésze tes jogát , sőt azt h iszszük, 
hogy épen itt áll az, hogy » s u m m u m jur , s u m m a 
injar ia« ; mer t midőn kü lönböző fe lekezetekhez 
ta r tozó szülők v a n n a k a r ra hivatva, hogy gyer-
mekeik vallási nevelése i rán t megál lapodásra jus -
sanak , n e m egyes honpolgár személyes szabad-
ságáról, h a n e m két félnek jogáról és ellentétes 
érdekéről v a n szó, oly összeütközésről , mely el-
intézést igényel és lehet-e j o b b m ó d j á t gondolni 
az e l intézésnek, m i n t h a a tö rvény állít fel egy 
ál landó n o r m á t , melyet t udva és a k a r v a fogad 
el mindenki , midőn vegyes házasság ra lép. 

Nagymélt . minisz tere lnök ur! Azon erős meg-
győződésben, hogy ev. ref. egyházkerü le tünk köz-
gyűlésének ezen őszinte vé leménynyi lvání tása a 
szőnyegen levő egyházpoli t ikai k é r d é s e k b e n az 
e szmék t i sz tázását csak elősegítheti, s a k o r m á n y t 
h a z á n k békességének s jó lé tének e lőmozdí tásá ra 
i rányuló tevékenységében kívánságainkról , i rány-
eszméinkrő l t á jékoz ta t j a — igy csak jó ra vezet-
het i ezen fe l te r jesz tésünket azon tiszteletteljes 
kijelentéssel r ekesz t jük be, hogy b iza lommal fo-
gad ja ugyan egyházkerü le tünk a k o r m á n y n a k az 
egyházpoli t ikai t é ren k i lá tásba helyezet t szabad-
elvű intézkedései t , de ezek mellett ké r jük a kor-
mányt , hogy az országgyűlés elé t e r jesz tendő 
törvényjavas la ta i t akkén t mél tóz tassék megalkotni , 
hogy a célbavet t r e fo rmok mellet az 1 8 6 8 : LIII. t.-c. 
és főleg e n n e k 12. §-a teljes épségben t ovább ra 
fen ta r t a s sék . Mely tiszteletteljes fe l te r jesz tésünk 
mellett vagyunk Miskolczon, 1893. április 25-én 
nagymélt . minisz tere lnök u r n á k a lázatos szolgái 
a t i szán innen i ev. ref. egyházkerü le t közgyűlése. 

Törvényjavaslat az izraelita vallásról. 
Április 26-án terjesztette elő a képviselőháznak 

gróf Csáky Albin kultuszminiszter az izraeliták recepció-
járól szóló törvényjavaslatot. A rövid, de fontos törvény-
javaslat igy hangzik: 

»1. §. Az izraelita vallás törvényesen bevett vallás-
nak nyilváníttatik. 

2. §. Az izraelita vallásról keresztyén hitre, vagy 
megfordítva, keresztyén hitről az izraelita vallásra való 
áttérésekre az 1868. LIII. t.-c. 1—8. §§-aiban, valamint 
ugyanazon törvény 14. §-ában foglalt rendelkezések hatálya 
kiterjesztetik. 

3. §. A jelen törvény végrehajtásával a minisztérium 
bizatik meg*. 

Az indokolás elmondja, hogy az 1867: XVII. t.-c. 
a zsidókat csak polgári és politikai jogaikra nézve egyen-
jogosította. A mostani törvény célja a zsidóságot vallásilag 
és egyházilag is egyenjoguvá tenni az ország többi pol-
gáraival. »Tény ugyanis — mondja az indokolás — hogy 
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az izraelita hit felekezet hatóságilag, sőt legfelsőbb helyről 
is megerősített szervezeti szabályzatokkal bir, ezen szerve-
zeti szabályzatok alapján rendezi be hitközségi életét és 
isteni tiszteletét, iskolákat tart fenn, anyakönyveit az 
1840. XXIX. t.-c. értelmében, saját papjai által vezeti s 
azok az állam által közokiratoknak ismertetnek el; házasság-
joga a fönnállóit m. kir. udvari kancelláriának ma is érvény-
ben levő 1863- iki rendeletével államilag is szabályozva 
van; a hitközségi járulékok közigazgatási uton való behaj-
tásánál igénybe veheti a hatóságok segédkezését; isteni 
tisztelete, a törvények védelme alatt áll, a mennyiben a 
büntetőtörvénykönyvnek pl. a vallás és annak szabad 
gyakorlata elleni cselekményekre vonatkozó rendelkezései 
mindenkor az izraelita vallásra is kiterjedőknek tekintettek, 
sőt az állami költségvetésben »izraelita egyházi célokra« 
évről-évre bizonyos összeg állapíttatik meg segély gyanánt. 
— Egyszóval az izraelita hitfelekezet az állammal szemben 
tényleg ma is oly helyzettel bir, mintha törvényesen bevett 
vallásfelekezet volna és nem állana törvényen kivül. holott 
tudvalevő, hogy törvénykönyvünkben nem található egy 
cikkely sem, mely az izraelita vallással, mint ilyennel s 
annak közjogi állásával foglalkoznék. Valóban ideje, hogy 
ez az anomalia megszüntettessék. Huszonöt éve annak, 
hogy az izraeliták a polgári és politikai jogok tekintetében 
a keresztyénekkel egyenjogusíttattak s ez idő óta a köz-
élet minden vonalán közreműködve, nem egy bizonyítékát 
szolgáltatták annak, hogy erős nemzeti érzéstől áthatva, 
részt akarnak venni a magyar nemzeti állam teljes kiépí-
tésében. Nagy ideje, hogy az ország ezen hétszázezret 
meghaladó polgárainak vallása is a törvény sáncai közé 
befogadtassék«. 

A törvényjavaslat 1. §-a ennek az anomaliának a 
megszüntetését célozza. 

A 2. §. két rendbeli uj s nem csekély horderejű 
intézkedést tartalmaz. Kimondja ugyanis mindenekelőtt 
azt, hogy az izraelita vallásról a törvényesen bevett 
keresztyén vallásfelekezetek valamelyikére való áttérés 
csakis azon alakszerűségek pontos betartása mellett tör-
ténhetik, melyek az 1868 : LIII. t.-c. rendelkezései értel-
mében a törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek 
egyikéről a másikra való áttéréseknél szem előtt tartandók. 

Talán még nagyobb horderővel bir a tárgyalás alatt 
álló 2. §. második, t. i. azon rendelkezése, mely szerint 
»a törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek bár-
melyikéről az izraelita vallásra való áttérés, a fentebb 
körvonalozott föltételek és alakszerűségek mellett szintén 
lehetővé tétetik. Ez hazánkban eddigelé nem volt lehet-
séges, sőt ha pl. valamely keresztyén vallású magyar 
állampolgár külföldön az izraelita vallásra tért át, mint-
hogy a status personális mindig az illető egyén saját 
hazájának törvényei szerint bírálandó meg: az ily áttérés 
Magyarországban semmisnek és érvénytelennek tekintetett, 
vagyis az illető egyén olybá vétetett, mintha eredeti 
keresztyén vallását megtartotta volna. Kétségtelen, hogy 
az izraelita vallás törvényes elismerésének a szóban levő 
2. §-ban foglalt intézkedések nélkül értelme nem volna. 

Nem volna értelme különösen annak, ba egy törvényesen 
bevett vallásra való áttérés továbbra is tilos maradna. 
Nem szükség e tekintetben a külföldi példákra utalni, 
mert azt hiszem, elég e tekintetben azon tagadhatatlan 
tényre rámutatnom, hogy az áttérések kérdése, egyenlően 
bevett vallásfelekezetek közt, más alapon, mint az egyen-
jogúság alapján, egyáltalán nem rendezhető.* 

Eddig az indokolás érdemleges része, mert a többi 
röviden csak arra mutat rá, hogy a keresztyének és 
izraeliták közötti házasság kérdését a polgári házasságról 
szóló törvényben, az izraelita vallás államjogi helyzetét 
pedig külön törvényben kell majd szabályozni. 

A törvényjavaslat intencióját, mint már többször 
kifejeztük, helyeseljük. Hadd lehessen a zsidó vallási 
tekintetben is a többiekkel egyenjogú tagja a magyar 
társadalomnak, legyen a vallása törvényesen bevett vallás, 
hadd térhessen át jogikig a keresztyén hitre s viszont. 
De a már egy izben, Lapunk 4-ik számában kifejtett hit-
elvi momentumot az egyház vezetőinek újólag figyelmébe 
ajánljuk. 

E dogmatikai momentum az, hogy a keresztyén 
egyház a zsidókat csak keresztség által veheti fel Jézus 
Krisztus hivei sorába. Ennél fogva az egyháznak, a mint 
a javaslat törvényerőre emelkedik, azonnal intézkednie 
kell, hogy az állam áttérési törvénye egyházilag kiegészít-
tessék a keresztségi törvénynyel; röviden: a törvényesen 
áttért zsidót ezentúl is meg kell keresztelni, csakúgy mint 
az áttérési törvény előtt. Ezt az állami törvényterv sem 
tiltja, az evangélium isteni törvénye pedig egyenesen 
parancsolja. Mert ha még a keresztyén ember gyermeke 
is csak keresztség által vétethetik fel Krisztus anyaszent-
egyházába: mennyivel inkább meg kell keresztelnünk a 
nem keresztyén szülőktől származott, nem keresztyén hit-
ben nevelt izraelitát? 

A másik hitelvi mozzanat, mely a keresztyén hitről 
zsidóra való áttérés ellen felhozható, némileg aggodalmat 
keltő, de erre azt mondhatjuk, hogy »tolerari posse*. 
A jogviszonosság elvének folyománya, hogy ha a zsidó 
hit bevett vallásnak nyilváníttatik, akkor szabad legyen 
arra áttérni is, annak, a ki akar. Egyházi rendszabályt 
nem kell s nem is lehet ellene fölállítani. Itt a keresztyén 
vallásos szellem erkölcsi felsőbbsége, a hitbuzgóság eleven-
sége kell hogy erkölcsi gátat emeljen a zsidóságba való 
visszaesés ellen. Bizonyosra veszszük, hogy a keresztyén 
hittudat rendszeres és belterjes fejlesztése ettől a veszélytől 
megóvja a keresztyén egyházakat. Sőt azt is hiszszük, 
hogy a folyton erősbülő keresztyén közszellem a zsidó 
feletti elsőségét többek között abban is kimutatja, hogy 
ezután mindig többet és többet fog elhódítani a zsidók 
közül. E nélkül az izraelita recepció nem sokat ér a 
keresztyén egyházaknak; ellenben a mely egyház erre 
tervszerüleg és öntudatosan törekszik, az egyházilag is 
sok hasznát veszi a recepciónak. 

Sz. F. 



I S K O L A Ü G Y . 

Ankét a közoktatási minisztériumban. 
(A protestáns tanárok nyugdíjintézete érdekében.) 

(Vége.) 

Báró Prónay Dezső a magyarországi ág. ev. egy-
ház egyetemes felügyelője szólalt fel azután. Meg van 
arról győződve, hogy e nyugdíjintézet tervezésénél csakis 
kulturális érdek vezette a minisztert, nem pedig egyes 
felekezetek, vagy iskolák külön érdeke. Épen azért meg-
nyugszik a tervezetben, csak egyes észrevételeket tesz. 
Némileg merőben egyházi szempontból kiindulva, osztozik 
Zelenka aggodalmaiban s talán tartani lehetne attól, hogy 
az egyház és iskola közti kapocs lazulni fog. Ezzel az 
aggodalommal szemben nem csekély megnyugtatására 
szolgál különösen az önkéntesség alapeszméje. Ami a 
terhek viselését és megoszlását illeti, ő abból a szempont-
ból indul ki, hogy ez intézet országos, tehát állami jelleg-
gel bir. Ennélfogva az oroszlánrészt az államnak kellene 
viselnie. A 141 ezer forintból 81 ezert (8/14), az állam-
nak, 60 ezert az egyházaknak, illetve iskolás-tanulók s 
tanároknak kellene viselniök. Abban a nézetben van, 
hogy, ha az államsegélyt nem az egyes iskoláknak, hanem 
a két evangélikus egyház egyetemének adná ki a miniszter, 
akkor talán némileg hosszabb szolgálati idő mellett, de 
kevesebb állami segélylyel lehetne ugyanazt a célt elérni, 
ugyanoly nyugdíjat adni. De ha ez meg nem valósítható, 
adjon az állam 81 ezer forintot, vagy legalább is a szük-
séglet felét. Osztozik Bartha azon nézetében, hogy a fenn-
álló nyugdíjintézetek körében szerzett jogok^nem sérthetők, 
sőt tovább megy, mert nem lát semmi nehézséget abban, 
hogy ez intézeteket az érdekelt tanárok, mint magáninté-
zeteket, saját költségükre fentarthassák. Ha a tanár élet-
biztosítási szerződést köthet, mért ne lehessen ily privát-
intézet tagja? 

Bogyó Samu keresk. akad. tanár, a statisztikai 
számítások készítője mathemaíikai helyreigazításokat tesz 
Kovács beszédére. Téveseknek tartja a szolgálati idő átlagos 
tartamára vonatkozó számításait s azon nézetben van, 
hogy a nyugdíjasok a működő tanárok 33—36%-t való-
ban ki fogják tenni. Ellenben igazat ad Kovácsnak, hogy 
hetven, 30 év óta szolgáló tanárt nem keil egyszerre 
nyugdíjba tenni. A mi a tanítóintézeti tanárok nyugdíja-
zását illeti, az egyházakra csak célszerű, ha ily szempont-
ból a még fiatal multu keresk. iskolákkal kötik össze, 
mert ezek tanárai később érik el a nyugdíjképes kort, 
tehát a járulékokból egy időre nagyobb teher hárulna 
reájuk. 

Tóth Sámuel debreezeni ev. ref. főisk. hittanár s 
tiszántúli egyházkerületi főjegyző kimutatja azt a szoros 
kapcsolatot, mely a protestáns főiskolákban az egyes 
tanszakok közt van, különös vonatkozással a debreezeni 
főiskolára. Épen ezért, a méltányosság követelménye 
gyanánt s minden bonyodalom elhárítása végett kéri az 
akadémiai s tanítóképzőintézeti tanárok együttes fölvételét, 
annál inkább, mert a tervezet által feltárt források ezt 
megbírják. 

Bőhm Károly a budapesti ág. ev. főgimnázium 
igazgatója köszönetét fejezi ki a miniszter életbe vágó 
fontosságú kezdeményezéseért s igazi jóindulatáért, mert 
a protestáns egyházak s iskolák, legalább a budapesti 
viszonyok után ítélve, hasonló nyugdíjintézet megterem-
tésére nem volnának képesek. Mindazáltal azt véli, hogy 
az évi 141 ezer forintnyi szükséglet fölvétele pesszimisz-

tikus számításon alapul. A fentartók járulékát nem tartja 
terhesnek, de kissé túlságosnak a tanulókét. 

Tisza Kálmán, tekintettel arra, hogy az eddigi fel-
szólalások a részletek ujramegvitatását nem teszik szük-
ségessé, most mondja el, a mit a részletes tárgyalásra 
kívánt fölhagyni. Az eddig előadottak után sem óhajtja 
a theol. tanárok fölvételét, mert nem akarja, hogy ily 
cimen a kormánynak nagyobb befolyása legyen az egy-
házi autonom ügyekre, már pedig a tervezet mégis csak 
a miniszternek tartja fön a tanárok nyugdíjazását, noha 
másrészt — elismeri — óvakodik a szükségentuli beavat-
kozástól. Aztán az is tekintetbe veendő pénzügyi szem-
pontból, hogy nemcsak a protestánsok, hanem más fele-
kezetek is óhajtanák theol. tanáraik fölvételét. Ha majd 
az államsegély aránylagos emelése bekövetkezik, akkor a 
protestáns felekezetek saját körükben is gondoskodhatnak 
hittanáraik megfelelő nyugdíjáról. Feltétlenül helyesli az 
önkéntesség elvét, a mely az oly intézeteknek is lehetővé 
teszi később a csatlakozást, melyek még most, anyagi erő 
híján, be nem léphetnek. De azt, hogy a most kivül 
maradók az államival egyenlő nyugdíj adására legyenek 
kötelezve, még az egyenes kényszernél is rosszabbnak 
tartja, mert a mellett hogy kényszer, az őszinteség hiányá-
ban is szenved. A fenálló nyugdíjalapok iránt a tervezet 
teljesen megnyugtat akkor, midőn azokat az illető egy-
házak s iskolák belügyének hagyja fön. Mathematikai 
számításokba nem bocsátkozik, de azt Ő is helyesnek 
tartja, hogy a 30 év óta szolgálóknál történjék provízió 
arra, hogy ezek rohamosan s egyszerre nyugdíjba ne 
mehessenek. A miniszter figyelmébe ajánlja azonnali föl-
vételre a tanítóképzőintézeti tanárokat, mert ugy véli, 
hogy ezeknek a tanítói nyugdíjintézetbe való utalása 
fölösleges érzékenykedést idézne elő. Azonkívül, hacsak 
lehet, a theol. tanárok kivételével az akadémiaiak együttes 
fölvételét is óhajtja. Kívánja, hogy az állami járulék eme-
lésével a fentartóké 3—4°/0-ra, a tanulóké 3 írtról 2 frtra, 
sőt ha lehet, 1 frtra csökkenjen. 

Csáky gróf miniszter megnyugvással látja, hogy az 
érdekeltek a nyugdíjintézet létesítését, körülbelül a tervezett 
alakban, szívesen látják. Bár a részletes tárgyalás fölös-
legessé vált, kötelessége némely dolgokat, saját álláspontja 
megvilágítására elmondani. A belépési kényszert már kez-
dettől fogva mellőzte, mint a községi s felekezeti autonó-
miával ellenkezőt; de meg az oktatás már ezen a fokon 
maga sem általánosan kötelező jellegű. Kényszerítő belépés 
esetén a legrosszabb helyzetű intézetre kellett volna tekin-
tettel lennie, vagyis arra, mely semmivel sem járulhat a 
költségekhez, de ez nem jelentene mást, mint az összes 
terheknek az államra való hárítását. Pedig ily eljárás 
nem volna méltányos, mert e nyugdíjintézet érdeke ugyan 
az államnak, de a felekezeteknek még inkább. Ebből ki-
folyólag a vagylagos kényszert sem tartja megengedhetőnek. 
Az önkéntesség elvét annál jobbnak véli, mert később 
reméli ama kevés intézet csatlakozását is, melyek még 
most be nem lépnek. Morális lehetetlenség, hogy egyes 
felekezeti iskolák, megfelelő nyugdíj biztosítása nélkül, 
hosszabb időig fenmaradhassanak. 

A másik alapelv az, hogy a fentartók autonom 
rendelkezési joga mennél kevesebb korlátozást szenvedjen 
s annak megállapítása, hogy tanárok, fentartók, tanulók 
mennyit adjanak, inkább az állam szempontjából s e 
járulékok végösszegét tekintve fontos; ellenben az intézetek 
belügyét fogja képezni, hogy mily tényezőkre s mily arány-
ban osztják szét saját járulékukat. 

A harmadik alapelv, hogy a nyugdíjintézet részesei 
az állami' tanárokkal egyenlő elbánásban részesüljenek, 
mert a viszonosságot többféle, nagyon fontos érdek kívánja. 



Épen azért teljes lehetetlenség a felekezeti tanárok köteles 
szolgálati idejét 35—40 évre meghosszabbítani. Azok, kik 
30 év után testileg, szellemileg képesek a szolgálatra, 
úgyis szolgálni fognak; de vannak olyanok, kiktől legalább 
30 év multán kívánatos megszabadulni, ha netán testileg 
alkalmasak volnának is a további működésre. 

Az állami hozzájárulás lehető nagysága iránt már 
ő mostanig minden lehetőt megtett, s mivel a tényleges 
szükséglet az eddigi helyesbítések szerint alig lesz több 
évi 120 ezer forintnál, az állam 60 ezer forinttal az ösz-
szes terheknek felét fogja viselni. Elismeri, hogy a fen-
tartókra ujabb terheket hárít a nyugdíjügy, de közös 
célnál méltányos, hogy e terhek is közösek legyenek, s 
nem feledhetjük, hogy az állam mindenfelé, közelebbről 
az autonom felekezetű intézetek államsegélyének kilátás-
ban levő emelkedésével is nagyon s mindinkább igénybe 
van véve. 

Az országos jelző nem állami jelleget jelent, csak 
annyit fejez ki, hogy a nyugdíjintézet nem helyi, nem 
kerületi, hanem az érdekelteket az egész országból fel-
öleli s kezelni csak célszerűségi szempontból kezeli az 
állam, a nélkül, hogy a felekezetek autonómiájába ez által 
be akarna avatkozni. Sőt ha a közigazgatási bíróság föl 
lesz állítva, akkor ugy ezen, mint minden vitás nyugdíj-
ügyben a végleges döntést e biróság hatáskörébe akarja 
utalni. 

A számításokat illetőleg csak annyit jegyez meg, 
hogy az nagyon nehéz, bonyolódott kérdés, s csak csekély 
elnézés folytán is igen ferde eredményekre lehet jutni 
Azonban kötelességének tartja a vita folyamán fölmerül-
tekbez képest ujabb számításokat eszközöltetni s ezekhez, 
s a 10 évenkint mutatkozó eredményhez képest a hozzá-
járulást lehetőleg lejjebb szállítani s erre reménye is van. 

Az értekezletnek és neki saját magának óhajtása 
főként két pontban találkozik. Az egyik az, hogy az iskolák 
hozzájárulása lehetőleg csökkenjen; a másik, hogy az 
akadémiai, tanítóképzőintézeti s felsőbb leányiskolái tanárok 
főkép az első két csoportba tartozók, fölvételt nyerjenek. 

Maga is helyesli, hogy a 30 évet kiszolgált tanárok 
nyugdíjazása az átmeneti időszakban csak fokozatosan 
történjék. 

Szívből fakadó, meleg szavakban mond köszönetet 
az értekezletnek a jóindulatért s a fontos tanácsokért, 
melyek alapján reméli, hogy a megbeszéltek már a közel 
jövőben törvénynyé válhatnak. 

Tisza Kálmán az értekezlet nevében igaz bensőség-
gel élteti gróf Csáky minisztert. 

Az értekezlet gróf Csákyt, a kitűnő minisztert, s kere-
setlen őszinteségü államférfiut lelkesen éljenezve oszolt szét. 

Dr. Bartha Béla. 

A hevesnagykunsági felsőbb leányiskola 
ügye. 

Mindezideig vártam, hogy valaki, nálam sokkal 
avatottabb tollú írástudó, értesítendi e Lap olvasóit, s az 
ügy iránt melegen érdeklődő felsőbb és alsóbb rendeket, 
az egyházmegyénkben már a közel jövőben felállíttatni 
szándékolt felsőbb leányiskola ügyének miben állásáról. 
Várakozásomban csalódva, megírom tehát én az ügy állását, 
egyszerűen, de híven és az igazságnak megfelelően, nem 
irói viszketegből, hanem, mert a mult évben megígértem 
Görömbei Péter urnák, ki a tiszántúli református egyház-
kerület felsőbb leányiskolának égető szükséggé vált mielébbi 
felállításáról irt, hogy a legmelegebb érdeklődést vissza-

tükröző leánynevelési közleményeire válaszolólag koron-
ként értesítendem a fentirt egyházmegyénkben Mezőtúron 
felállítani szándékolt felsőbb leányiskola ügyének mozza-
natairól; aztán e Lapnak is egyik programmpontja a 
nőnevelésügy fejlesztése. 

Midőn évekkel előbb a tiszántúli egyházkerület ki-
mondta, hogy minden egyházmegye, vagy ha egy nem 
képes, több összeállva állítson fel kebelében felsőbb leány-
iskolát, a hevesnagykunsági egyházmegye is örömmel 
engedett ez időszerű felhívásának, s az egyházmegyei 
legelső gyűlésen annak felállítását kimondotta. S midőn 
ezt tette, más forrásra nem gondolhatott, mint a gyüleke-
zeteknek lélekszám vagy más alkalmas módon való meg-
adóztatására. De hogy ezen építési s fentartási költség, vagy 
közteher minél kevesebb legyen, felhívta az egyházmegyé-
nek, a gimnáziumok fentartásában és nyolc osztályúvá 
tételében egymással versenyző három legnagyobb gyüleke-
zetét, Mezőtúrt, Karczagot, Kisújszállást nyilatkozatra: 
melyik lenne hajlandó nagyobb áldozatot hozni a kebelé-
ben felállítandó egyházmegyei felsőbb leányisicolára. 

A felhívott egyházak közül, a népnevelés ügyének 
csak a legközelebbi évtizedben is százezrekre menő áldo-
zatot hozott mezőtúri gyülekezet ajánlkozott egyedül. Az 
egyháztanács, Turgonyi Lajos lelkésznek a református 
nőnevelésnek hazai, egyházi és társadalmi téren oly nagy 
fontosságát és égető szükségességét alaposan ismertető 
— és ezt még a hat osztályú gimnáziumnak nyolc osz-
tályúvá tételénél is elébbvalónak nyilvánított — lelkesítő 
szép beszéde után telekvételre 5000 frtot, az igazgató-
tanár fizetésére évenkénti 1000 frtot szavazott meg. Majd 
a nőegyletet, s városi képviselőtestület befolyásosabb tagjait 
is megnyervén a magasztos ügynek, az elébbi 1.0,000 frt 
készpénzének évi kamatait ajánlotta fel tanárnői évi fize-
tésre, az utóbbi, tudniillik a városi képviselőtestület fel-
ismerve a nőnevelés nagyfontosságát, felekezeti különbség 
nélkül egyhangúlag 20,000 frtot és az épület felépítéséhez 
szükségelt téglát és cserepet ajánlott fel. 

A mindenkit meglepett nagyszerű ajánlatoknak — 
mikhez a felsőbb hatóságok is örömmel adták jóváhagyá-
sukat — az egyházmegyéhez bejelentése után méltán 
reménylhettük, hogy az egyházmegye mindent elkövet, 
felhasználva a lelkesedés első idejét — az egyházmegyei 
felsőbb leányiskolának Mezőtűron való mielébbeni felállí-
tására. 

Azonban keserűen és fájdalmasan csalódtunk remé-
nyünkben. Mert bár a két egyház Kisújszállás és Karczag 
semmit sem ajánlott is az egyházmegye felszólítására, csak 
Mezőtúr, esperesünk és consortesei, a Mezőtúron 1892. 
szeptember 2l-dikén tartott egyházmegyei gyűlésben leg-
utolsó tárgyul tűzve ki a tárgysorozatban az egyházmegyei 
felsőbb leányiskola ügyét többek ellenzésére, szavazásra 
bocsátotta, hol legyen tehát a felsőbb leányiskola fel-
állítva. A Mezőtúrt pártolók — mint a mely egyedül 
vállalkozott 70, 80 ezer forint áldozathozatalra — éjfél 
után két órakor legnagyobb részben eltávoztak ugyan a 
gyűlésből, de erős küzdelem után névszerinti szavazással, 
különösen segédgondnokunk Horthy István urnák esperesé-
vel szemben nyilvánított igazságérzete által, mégis Mezőtúr 
javára döntetett el, Kiss Áron püspökünk jelenlétében. 
Ugyanekkor az egyházmegye kiegészítvén az ezen ügyben 
kiküldött bizottságát, utasította ez elnökséget, hogy mieléb 
értekezletet tartván, s a miskolczi és más református 
felsőbb leányiskolák anyagi és szellemi ügyeit tanulmánvoz-
tatván, az iskola tervrajzát, s költségvetését állapítsa meg 
és azt a tavaszi egyházmegyei gyűlésre végleges meg-
állapítás és elfogadás végett mutassa be. 

Végre valahára azután folyó évi március hó 8-dikára 



Mezőtúrra csakugyan Összehívta esperes ur az értekez-
letet »az épületterv megállapítása, az iskola előállítási s 
fentartási költségeinek honnan s miként fedezése* végett. 

Most már az ügy lelkes barátai azt hitték, hogy 
ezen értekezleten egyhangú megállapodásra jutunk a 
főkérdésekben; sőt már az iskolának alkalmas telkeket is 
kerestünk. Azonban megint csalódtunk. Mert a Kolozsi 
Mór kunhegyesi mérnök ur által készített szép épület-
tervrajznak s költségvetésnek — némi módosítással — 
elfogadásra ajánlása, s Győry Lajos urnák Miskolczon a 
helyszínén tett tanulmányon alapult részletes s mindent 
felölelő ismertetése után, mikor a Mezőtúr által felajánlt 
összegen felül szükségelt költség előteremtésére tértünk, 
nagy meglepetésünkre kijelenté esperes Dorogi Lajos ur 
és az egyházkerület s egyházmegye elhatározása ellenére 
is csak polgári vagy ipariskolát felállítani javasolt egyház-
megyei főjegyző Győry Lajos ur, hogy az egyházmegye 
csakis erkölcsi támogatással járulhat a felsőbb leány-
iskolának Mezőtúron felállításához, mert a mezőtúri aján-
latok mellett szükséges költségek elfogadására nem lehet 
a gyülekezeteket kényszeríteni. S midőn e méltó indignáció-
val fogadott esperesi s főjegyzői kijelentésre a nőnevelés 
s különösen a felsőbb leányiskola ügye iránt kiváló érdek-
lődést tanúsító Turgonyi Lajos lelkész elkeseredve ugy 
nyilatkozott. »Köszönjük az egyházmegyének erkölcsi 
támogatását, s ezt kérjük is, de abból nem építünk felsőbb 
leányiskolát, sem tanárokat s tanárnőket nem fizet-
hetünk* stb,: esperes ur által megrovatott az egyházmegye 
erkölcsi támogatásának oly rideg kicsinylése miatt. Az 
erre következett vita pro et contra erős hullámokat vert. 
Végre esperes ur az értekezletnek az egyházmegyei gyűlés 
elébe terjesztendő végleges megállapodását körülbelül ezek-
ben foglalta össze: 

1. Mezőtúron felsőbb leányiskola állíttassák inter-
nátussal berendezve, egyelőre négy osztálylyal, az épület 
azonban már eleve akként építtessék, hogy ezen épületben 
a kezdetben négy osztályú felsőbb leányiskola a fejlődés 
szükségéhez képest hat osztályúvá kiegészíttethessék. 

2. Kéressék fel az egyházmegyei közgyűlés, hogy 
ezen felsőbb leányiskola szükségleteinek fedezéséhez lélek-
szám arányában megajánlandó önmegadóztatás utján járul-
jon addig is, mig a szükségletek fedezésére megfelelő tőke 
gyűjtetik. 

3. Kéressék fel a mezőtúri ev. ref. egyház, hogy 
ezen felsőbb leányiskola részére szükséges telek megjelö-
léséről, illetve javaslatba hozásáról, gondoskodjék. 

Ez a véleményes javaslat terjesztetett az egyház-
megye ápril 12-én Törökszentmiklóson tartott gyűlése elibe. 
E fölött azután megeredt a szónoklatok árja. A felsőbb 
leányiskolának Mezőtúron minél előbb felállítása mellett az 
egyházmegyének anyagi támogatásával is, többen igen 
szép beszédeket tartottak. De hát hiában, mert nagyon 
tetszett az ellene küzdők azon kijelentése, hogy a népre 
ujabb terhet rakni nem lehet, mert ugy is annyi az adó, 
hogy leroskad alatta, szóval tetszett nagyon a nem fizetés 
hangsúlyozása. És nagyon feltűnő volt, hogy ezt külö-
nösen a kisújszállási és karczagi képviselők — tisztelet 
a kivételeknek — hangoztatták leginkább. Hosszas vita 
után — mihez Horthy segédgondnok ur most feltűnést 
keltőleg nem szólott — az lett a határozat, hogy az ezen 
ügyben már működött bizottság csináltasson egy szeré-
nyebb iskolaépületi tervrajzot és költségvetést, s mutassa 
ki, hogy a Mezőtúr által a felsőbb leányiskola felállítására 
ajánlt 70—80 ezer frton felül mennyi lenne még a szük-
ségelt összeg. Továbbá ezen összeghez való járulásra 
elnökileg szólíttassanak íel a gyülekezetek elöljárói és a 

tehetősebb reformált úrnők. Majd azután az egyházmegye 
dönt, hogy felállítja-e vagy sem a felsőbb leányiskolát. 

Oda ért tehát hosszas vajúdás után a hevesnagy-
kunsági egyházmegye, a honnan el kellett volna indulnia. 
Mert hiszen jól tudta, hogy nincs kapitálisa, mégis elha-
tározta a felsőbb leányiskola felállítását, jól tudta, hogy 
kölcsönt nem kaphat, csak maga erejére támaszkodhat, 
most még sem akarja felhasználni, elégnek tartva az er-
kölcsi támogatást Mezőtúr részére, mely páratlan áldozat-
készséget tanúsított a nőnevelés iránt, mely épen azért 
semmiképen sem érdemli meg a hideg s visszataszító 
elbánást, miben részesíttetett. 

Félő. hogy Mezőtúr lelkes közönsége, mely ezen 
szép ajánlata óta, hatosztályu gimnáziumának nyolc osz-
tályúvá tételét is elhatározta 1400 forint fizetést állapít-
ván meg tanárai részére, melynek 24 reform, népiskolája 
van 700 forinttal javadalmazott tanítókkal, s 400 frttal 
díjazott tanítónőkkel, megunva az egyházmegyének vele 
szemben tanúsított rideg elbánását, vissza veszi a felsőbb 
leányiskolára tett ajánlatát, s felépíti, a mire a tanfel-
ügyelő által évek óta szoríttatik, a felsőbb polgári leány-
iskolát. Akkor azután jó éjszakát neked hevesnagykun-

1 sági egyházmegyei ev. ref. felsőbb leányiskola. 
Nemo. 

T Á R C Z A. 

Iskolaügyünk története 1770—-1820-ig. 
(Folytatás.) 

II. A református iskolák beltörténete. 

Elemi iskolák, kollégiumok és partikulák. 

Református egyházunk által a mult század végén 
fentartott iskolák háromfélék voltak. Alsó vagy elemi isko-
lák, melyekhez járultak nagyobb városokban a különálló 
leányiskolák; gimnáziumok és kollégiumok. A protestán-
tizmus virágzása korában, a XVI. XVII. századok folya-
mán minden kis falu, melyben gyülekezet alakult, el volt 
látva népiskolával is. Népiskoláknak nevezhetjük a refor-
mátus elemi iskolákat, mert bár mai értelemben vett 
öncéllal nem birtak s csak az egyház céljainak eszközéül 
szolgáltak is, mindazáltal az egész népre hatni, a biblia 
megértéséhez és a vallásos eszmék felfogásához szükséges 
elemi ismeretekkel minden keresztyén szüle gyermekét 
ellátni törekedtek. 

A XVIII. században valamint a nyilvános isteni-
tisztelet, ugy az elemi iskolák is az artikuláris helyekre 
szorultak és igy számuk tetemesen megfogyott; az állam-
kormány nyomása pedig a meglevőket is akadályozta 
fejlődésükben. 1770., még inkább pedig II. József türelmi 
rendeletének megjelenése után, tehát épen korszakunk 
kezdetén megkönnyebbült egyházunk felett az államhatalom 
nyomása és szabadságot nyertek őseink uj egyházaknak 
s ezekkel együttt uj iskoláknak is alapítására. Valamint 
számos templomunk épült József uralkodása alatt az egész 
magyar hazában, főként pedig a dunántuli vidékeken, hol 
a katholikus reakció a Habsburgok fenhatósága alatt sike-
resebben tudta elnyomni a protestáns egyházat: ugy számos 
iskolánk is a nagy császár felvilágosultságának élő bizony-
sága. A régi iskolák együtt támadnak fel a régi egyházak-
kal; a pappal együtt érkezik ismét az iskolamester az 
újból szervezett egyházakba, amint ezt Keresztesi József 
Naplójában Nagyváradról olvassuk, hol a derék Keresztesi-



vei az iskolamester együtt szenvedi már át a kezdet 
nehézségeit, az ellenfél durva és nemtelen erőszakosko-
dásait. 

Azon buzgalomnak, melyet a református egyház az 
iskolák felállításában és gondozásában tanúsított, ered-
ménye volt az, hogy a József császár által felállított vegyes 
iskolák — egy-két helytől eltekintve — a református egy-
házra nézve nem birtak jelentőséggel, minthogy legkisebb 
egyházaink is már a császár intézkedését megelőzőleg 
el voltak látva iskolával és igy vegyes iskolára nem volt 
szükségük. »A protestánsoknál — mondja II. József korá-
nak irója Marczali * — már oly fejlett volt a népiskola 
ügye, hogy ott alig volt szükség az állam beavatkozására*. 
Mindenesetre nagy elismerés e nyilatkozat református 
őseinkre oly korban, midőn még az állam is csak az 
imént jutott el oda, hogy a tanügy fontosságát belássa 
és országos szervezésére az első lépéseket megtegye. Oly 
korban, midőn a katholikusoknál még csak az előkelő 
leányok nyertek némi nevelést az apácák zárdáiban, midőn 
még a hires Ratio is csak a fiuk oktatásáról rendelkezik, 
a protestánsoknál már — ugyancsak Marczali szavai 
szerint — »kellő oktatásban részesült a nőnem is*. Sőt 
tovább menve, midőn az általános tankötelezettséget csak 
egy II. József magasröptű szelleme merte még kimondani 
s az e végre kiadott parancsai csak irott malasztok marad-
tak, református őseink ezt már akkor jóformán megvaló-
sították vagy legalább megvalósításán fáradoztak. Igy pl. az 
erdélyi haromszéki református egyházmegye már 1777-ben 
Pákán tartott gyűlésében ily határozatot hozott: »Ha a 
gyermekek atyáik elmulasztanák gyermekeiket tanítani, a 
királyi parancs szerint, a falusi birák és competens tisztek 
által is adigáltassanak«. A szathmári egyházmegye 1795-ben 
kelt statutuma kötelességévé teszi az iskolai felügyelőknek, 
hogy a növendékeket vegyék számba s ha a szülék gyer-
mekeiket taníttatni nem akarják, »bírói hatalommal is 
cselekedtessék velük kötelességüket*.** A dunamelléki 
egyházkerületnek kanonika-vizitációra induló szuperinten-
dense pedig már azt tudakozza kérdő pontjaiban a falusi 
egyházak elöljáróitól is, hogy »járnak-e a gyermekek isko-
lába egész esztendőben ? — vagy csak télen ? — lehet-
séges volna-e, hogy mindenkor járjanak* ? 

Hasonló élénkség és buzgóság mutatkozik ez időtájt 
az üldözések közt megmaradt felsőbb iskolák fejlesztésé-
ben, régieknek visszaállításában vagy épen ujaknak szer-
vezésében. Itt mindenek előtt külömbséget kell tennünk a 
gimnáziumok és kollégiumok között. A kollégiumok és 
gimnáziumok, mint anyaiskolák és pártikulák állottak fenn 
egymás mellett a mult században s a jelen század első 
felében. A külömbség köztük főleg a tanerők számában 
s azon szellemi alárendeltségi viszonyban állott, mely a 
partikula névben is kifejezést nyert és abban nyilvánult, 
hogy a gimnáziumok a kollégiumoktól nyerték rektoraikat 
és praeceptoraikat. A partikulákban t. i. csak gimnázium 
volt, a rektor szerepét vivő egy rendes tanár és néhány 
praeceptor vezetése alatt; néhol a gimnázium sem volt 
teljes, de viszont néhol a rektor-professor theologiát vagy 
bölcsészeti tárgyakat is adott elő. Igy volt ez Kecskeméten, 
Miskolczon, Máramaros-szigeten, Losonczon és Pápán is 
egy ideig. Ellenben a kollégiumokban az elemi és gimná-
ziumi tanfolyamon kivül a felsőbb tudományok a theo-
logia, bölcsészet és később a jog is 3 - 4, majd 5 —7 tanár 
által rendszeresen előadattak. 

A pártikulák többnyire állandóan egy kollégiumból 

* Marczali H.: II. József és kora III k. 316. 1 
** Mindkét adat dr. Kiss Áron közlése. A magyar népiskolai 

tanítás története I. kötetében. 

vitték rektoraikat és praeceptoraikat. Természetes, hogy 
eme fiatal emberek magukkal vitték a kollégium szellemét, 
tanítási szervezetét és módszerét s ily módon a pártikulák 
az anyaiskoláknak mintegy szellemi gyermekeivé váltak, 
ámbár a rokonságot gyakran megzavarta azon körülmény, 
hogy a pártikulák rektorai gyakran a külföldi egyetemeket 
megjárt férfiak lettek, kik a kollégiumból hozott elvek 
mellett a külföldön megismert nézeteket is gyakran érvé-
nyesítették. 

Hires kollégiumok voltak a korszak kezdetén a 
debreczeni és pataki; amannak befolyása alatt állanak a 
kun és hajdú kis gimnáziumok, a szathmárnémethii, kecs-
keméti, körösi, halasi, szigeti iskolák; emez Miskolczot 
és Losonczot sorozta partikulái közé. Erdélyben a nagy-
enyedi, kolozsvári és marosvásárhelyi iskolák álltak kollé-
giumi rangon s pártikulák voltak az udvarhelyi, szászvárosi 
és zilahi gimnáziumok. 

A XVIII. század utolsó éveiben emelkedett a kollé-
giumok sorába az újból alapított pápai főiskola, a gimná-
ziumok száma pedig a szintén újból alapított komáromi 
iskolával gyarapodott Mindkét intézet megalapítása s első 
virágzása korszakunkba esvén, velük e helyen részleteseb-
ben kell foglalkoznunk. 

Miután a pápai iskolát Mária Terézia kormánya 
1752-ben bezárta s épületeit lefoglalta, a dunántuli refor-
mátusok szinte fél századon keresztül voltak elzárva a 
tudományok forrásaitól. Nagyon érezte a felsőbb iskolák 
szükségét a dunántuli ref. közönség, mely messze földre, 
Debreczenbe vagy Patakra volt kénytelen gyermekeit 
küldeni, ha akarta, hogy belőlük tudományosan mivelt 
emberek váljanak s mégis protestánsok maradjanak. E 
szükségtől ösztönöztetve, midőn II. József türelmi rendelete 
szabadabb mozgást biztosított a protestáns egyházaknak, 
a pápai buzgó ref. gyülekezet azonnal munkába vette 
régi iskolájának visszaállítását. 1785. márciusában már 
megkezdődik a tanítás, ámbár csak az alsóbb osztályok-
ban egy tanár vezetése alatt. 1790-től fogva gyors fejlő-
désnek indult a pápai iskola. Ekkor hivatott el ugyanis 
az iskola rektorává Márton István, az a gondviselés által 
ide rendelt hires professor, ki rendkívüli szervező képes-
sége s tanári kitűnő tulajdonai által hosszú működése 
alatt magvalósította azt a szép célt, melyet tanári széké-
nek elfoglalásakor maga elé tűzött, hogy »Pápán a nyugoti 
reformált magyarságnak, a dunántuli kerületnek egy, a 
debreczeni és patakihoz hasonló főiskolát teremtsen*.* 

A pápai egyház lelkesen fogadá Márton István tervét 
s 1791 őszén már a második tanárt is beállítja Látzai 
Szabó József személyében, 1794-ben pedig a főiskola 
befogadására egy tágas kétemeletes épületet emelt, mely-
nek költségei részben saját pénztárából, részben a dunán-
tuli egyházkerület híveinek s egyes tehetős ref. családok-
nak adományából, részben azon 2825 forintnyi összegből 
teltek ki, melyet a kormány az 1752-ik évben elfoglalt 
iskolai épületekért kártérítés gyanánt a váczi püspökség 
által kifizettetett. Midőn a következő iskolai év elején már 
az uj épületben helyezkedett el az ifjúság, megnyitotta 
Márton István a theologiai cursust is, bámulatos buzgó-
ságra valló kitartással és munkabírással egy maga adván 
elő hat éven keresztül az exegetika és systematika theo-
logia egész rendszerét s emellett tanított még természet-
jogot, rendszeres filozofiát. fizikát, geometriát, algebrát. 

1801-ben theologiai tudományok számára uj tanszék 
emeltetett, melyet a tudós s később szuperintendenssé lett 
Tóth Ferencz foglalt el. Ettől fogva Márton István a 
bölcsészet-számtani, kollegája Látzai Szabó József a tör-

* Szabó Károly: Mándi Márton István. 25. 1. 



ténet-, nyelv-, természettani tanszék tárgyainak ellátásáról 
gondoskodott. Azon kitartó munkásság és buzgóság tehát, 
melyet a pápai egyház és derék tanára Márton István egy 
évtized alatt kifejtett iskolájának emelésében, meghozta 
az óhajtott eredményt, mert a pápai tanintézet valóban 
a dunántuli vidék főiskolájává lett. A dunántuli egyház-
kerület már 1797. juniusában Tatában tartott gyűlésén 
elismerte kerületi anyaiskolájának, 1804. augusztusában 
pedig a Pesten tanácskozó négy egyházkerület képviselői 
is elismerték a debreczeni és pataki főiskolák testvérének. 

Ugyanazon nemes buzgalom, mely a pápai kollé-
giumot életre hivta, adott ösztönt a komáromi egyháznak 
is, hogy iskoláját régi fényére emelje, sőt főiskolává fej-
lessze. A komáromi iskolában a XVII. század végéveitől 
kezdve egy rektor és egy pár segédtanító vezetése alatt, 
a tanítók buzgósága szerint, a gimnáziumnak több-kevesebb 
osztályai állottak fenn. Volt idő, midőn — habár csak 
titokban — a rhetorika, sőt poézis is előadatott. Mária 
Terézia alatt azonban tiltva volt a grammatikánál felsőbb 
osztályok fentartása. Miután II. József rendelete és az 
1791. XXVI. t.-c. nyugalmasabb napokat szerzett a protes-
tánsoknak, a komáromi népes egyház is virágzásnak indult. 
1793-ban már folyamodnak az uralkodó elé, hogy isko-
lájukat teljes gimnáziummá fejleszthessék s számára alkal-
mas épületet emelhessenek. A két dunai egyházkerületnek 
s egyes protestáns családoknak áldozatkészsége által gyá-
molítva, 1797-ben már az uj diszes épületben nyittatott 
meg egy teljes főgimnázium, melyet aztán a komáromi 
egyházmegye »Révkomáromi Tractuale Gymnasium« cim 
alatt pártfogásába és gondoskodásába vett. 

A komáromi egyház azonban nem volt megelégedve 
csak gimnáziummal, hanem mint a Dunántulnak legnépe-
sebb és legvirágzóbb gyülekezete, kollégiumra tartott igényt 
s hogy célját elérje, nem rettent vissza semmi áldozattól. 
E magában véve dicséretes buzgalom egy három izben 
megujult áldástalan küzdelmet eredményezett a komáromi 
és pápai egyház s az utóbbinak részén álló egyházkerület 
között. A kollégium birtoka feletti harc 1804-ben tört ki 
először, midőn a kollégium ez idő szerinti tanárai: Márton 
István, Tóth F. és Látzai részint személyes indokból, mert 
a helyi egyháztanács által követelt, de tanári önérzetüket 
sértő subordinatiótól szabadulni óhajtottak, részint a köz-
ügy érdekéből, mert a komáromi népesebb és gazdagabb 
egyháztól a kollégium előmenetelét inkább reménylelték: 
nyiltan tanácsolták a pápai egyháznak, hogyha nem bírja 
meg a reá nehezülő terhet, engedje át az iskolát igazi 
gazdájának, a szuperintendenciának; titkon pedig főleg 
Márton István a komáromi egyházzal szövetkezve, egyen-
gette az utat a kollégiumnak Komáromba való átviteléhez. 
A komáromi egyház kapva az alkalmon, egy tekintélyes 
küldöttség altal kérte az egyházkerületi gyűlés előtt a 
kollégiumnak áthelyezését, kifejtvén azon okokat, melyek-
nél fogva a főiskola Komáromot illeti meg s tekintélyes 
ajánlatot tévén egy uj tanszéknek létesítésére s a szük-
séges épületek felállítására. De a pápai egyház a részére 
megnyert szuperintendens, Torkos Jakab és Pázmándy 
József főgondnok segítségével kivitte, hogy a komáromi 
egyház kérése visszautasíttatott, sőt követei, mint a köz-
csend megháborítói, dorgáló szavakkal bocsáttattak el. 

A komáromi egyház azonban nem mondott le a 
főiskola elnyerésének reményéről. 1807-ben Márton 1. 
ajánlatára folyamodott a királyi felséghez két uj tanszék 
felállításának megengedéseért. A helytartótanács Torkos 
szuperintendenstől kért információt: szükséges-e oly nagy 
iskolának, minőt Komárom kiván. azon püspöki megyében 
felállítása s kitelik-e Komáromtól más iskolák kára nélkül? 
Természetes, hogy a pápai egyház minden módon kimutatni 

igyekezett, hogy uj főiskola felállítására Pápa mellett nincs 
szükség és a kerületnek is terhes. Miután pedig az egyház-
kerület is ily értelemben tett felterjesztést a helytartó-
tanácshoz, a komáromi egyház törekvése újból sikertelen 
maradt. Ettől fogva 1844-ig szünetelt a főiskolaper s a 
komáromi egyház megelégedett egyelőre annyival, hogy 
hatosztályu gimnáziumát a logikusok osztályával kiegé-
szítette. 
(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

BELFÖLD. 

A tiszáninneni egyházkerület tavaszi köz-
gyűlése. 

Április 25., 26., 27. napjain volt Miskolczon, a kerület 
eme szokott központján, a tiszáninneniek kerületi gyűlése, 
mely bizonyára fölhívja s már is fölhívta a közvélemény 
figyelmét ama határozata által, hogy feliratot intéz, illetőleg 
intézett az országgyűléshez s kormányhoz, üdvözölve ez 
utóbbit az egyházpolitikai reformok kilátásba helyezéseért, 
kérvén az előbbit, hogy a protestánsok védbástyájául 
tekintett 1868. L1II. t.-c. ne mellőztessék, mert ez esetben 
a reform nem javítás, hanem határozottan visszaesés 
leend a protestánsokra nézve. 

De tartsunk sorrendet, alkalmazkodjunk a gyűlési 
tudósítások módszeréhez s referáljunk a gyűlésről annak 
lefolyása szerint. 

A gyűlés Kun Bertalan püspök ur felemelő, érzést 
keltő buzgóságteljes imádságával kezdődött, melyet anv-
nyira megszokott tőle, a »szép imádkozó«-tól, a kerület. 
Társelnök gyanánt, miután báró Vay Miklós főgondnok 
ő nagyméltósága nem jelenhetett meg, a mi fölött mély 
sajnálatát fejezte ki a közgyűlés, báró Vay Béla borsodi 
főispán, legidősebb egyházmegyei gondnok foglalta el a 
széket, rövid üdvözlő szavak kíséretében. 

Miután a megjelent képviselők igazoltattak, a távol-
levők elmaradása tudomásul vétetett: a püspöki jelentést 
hallgatta meg a közgyűlés. Ez volt a püspök ur 27-ik 
jelentése, melyet beterjesztett kerülete tanácskozása elé. 
Mint minden eddigi, ugy mostani jelentésében is a főpász-
tori gondjaira bízottak fölött való hűséges őrködésének 
eredményeit sorolta föl, kiterjeszkedve kerületének minden 
rendű dolgaira, beszámolva mindenről a jó lelkipásztor 
lelkiismeretes pontosságával, melyért a közgyűlés hálás 
köszönettel adózott szeretett vezérének. 

A püspöki jelentés után, mely egész terjedelmében 
a jegyzőkönyvbe vétetett, az alsó-zempléni s abauji 
egyházmegyék ama fölterjesztése került elő, melyben föl-
hívják a kerületet, hogy a fenforgó országos egyházpoli-
tikai kérdésekben nyilatkozzék, mint a melyek a dolog 
természete szerint a reformátusokat is közelről érdeklik. 

E két egyházmegyei fölhívás szolgált alapul arra, 
hogy a közgyűlés gyönyörködhetett csaknem harmadfél 
óráig tartó vitában, melyben ritka egyértelműség nyilatkozott, 
s csak a módozatban volt eltérés a felszólalók között. 

A vitát Mocsári/ Lajos egyházkerületi tanácsbiró 
nyitotta meg, ki lelke teljes örömével üdvözölte a két 
egyházmegyét felhívásáért s kifejezte előre is, hogy a 
kerületi gyűlés mulasztást követne el, ha hallgatna, ha 
jogát nem gyakorolná, mikor egyenesen fölszólítják a 
nyilatkozattételre. Már régebben meg kellett volna ezt tenni, 
mert a helyzet, melybe jutott a protestántizmus, tartha-
tatlan. Vázolja, hogy állt elő a kormány reform-programmja, 



mely nem egyéb, mint politikai taktikázás, mely könnyen 
oda vezethet, hogy rólunk s nélkülünk fog olyan eredmé-
nyeket előidézni, melyek csak veszedelmünket fogják okozni. 
Eddigi hallgatásunk: országos misztifikációt eredményezett. 
Azt tartják a protestánsok felől, hogy ők a polgári házas-
sággal teljesen beérik, s nem is gondolnak rá, hogy az 
1868. LIII. t.-cikkért akármi fajta kárpótlást nyerjenek. 
Plolott ez nem áll, mert a 68-iki törvény biztosítéka a 
magyar protestánsoknak a klérus túlkapásai ellen. S ma 
egyenesen igy áll a kérdés: készek vagyunk-e föláldozni 
a 68-iki törvényt? meg vagyunk-e nyugtatva a polgári 
házassággal e törvény elvesztéseért? Mert ma már tudjuk, 
hogy e törvényt akarják eltörölni. Ez ellen pedig fél kell 
emelni szavunkat, ha saját romlásunkat nem akarjuk elő-
idézni. Vázolja az országos mozgalmak jellemét, azoknak 
esetleges eredményeit, foglalkozik azzal a kérdéssel: vár-
hatjuk-e a 48. 20. t.-c. megvalósítását, mely egyedül volna 
képes kárpótlást nyújtani a 68. törvényért. Mindezekből 
kifolyólag, miután a kormány-programm igen sok tekintet-
ben egyenesen a klérus szeszélyeskedéséből kifolyó fel-
fogásnak jellegét viseli magán: elengedhetlennek tartja a 
nyilatkozatot saját érdekünkben, hogy jogaink csorbulást 
ne szenvedjenek. Indítványozza azért, hogy felirat intéz-
tessék az országgyűléshez, melyben legyen kifejtve, hogy 
az egyházpolitikai reformokat elfogadjuk ugyan, de csak 
a 68. LIII. t.-c. 12. §. változatlan föltartása mellet. Ez a 
nyilatkozat eloszlatja a tévedéseket, mert világosan fog 
állani az egész ország előtt, hogy a reformátusok a refor-
mok hivei, de egyúttal nekik is van joguk, melyhez erősen 
ragaszkodnak, melynek elragadásáért küzdenek a klérus 
tagjai. 

Mocsáryval mindenben teljesen megegyezik lényeg-
ben, elvben, kívánalomban Fejes István, de nem tartja 
sem alkalmasnak, sem időszerűnek, sem sokat ígérőnek 
a felirat intézést. A kérdés ez: kell-e ma valamit ten-
nünk? S mielőtt felelne rá, ismerteti a zsinat s konvent 
megállapodásait, melyek abban összpontosultak, hogy a 
mennyiben az országos egyházpolitikai mozgalmak olyan 
jellegűek, hogy az egész sajtóban a protestánsok vannak 
vádolva s bűnbak gyanánt bemutatva az állítólagos > kultúr-
harc* ért, nem volna cél és okszerű valami nyilatkozat-
tal azt idézni elő, melyből a klérus fegyvert kovácsol-
hatna ellenünk, mint a kik nyilatkozatukkal a reformok 
mellett azt árulnák el, hogy azok az ő megegyezésükkel 
is történnek. Vájjon ma már elérkezett-e az idő? Nem, 
annyival kevésbbé, mert a positiv javaslatokat nem ismer-
jük. Ha nyilatkozunk: olyanra nyilatkozunk, a mit nem 
ismerünk. Majd ha látjuk a javaslatokat, akkor kötelessé-
günk s jogunk leend nyilatkozni. De mert a mi kerületünk 
egy maga nem is tehet olyan lépést, melytől azt várbat-
nók, hogy eredménye leend. A konvent, mint az egyete-
mes ref. egyház felettes testülete, az egész magyar ref. 
egyház nevében tesz nyilatkozatot, melynek súlya, jelen-
tősége s talán eredménye is mindenesetre nagyobb, tekin-
télyesebb s talán kecsegtetőbb is lenne. Azt tartja tehát, 
ne Írjunk föl, hanem maradjunk az 1892. szeptemberi 
határozat mellett, melyben már kimondottuk, hogy az 
országos egyházpolitikai reformokot üdvözöljük, de csak 
abban a reményben, hogy azok a protestáns jogokat nem 
csorbítják. 

Még Bernáth Elemér felsőzempléni gondnok, kassai 
kir. táblai tanácselnök szólott a kérdéshez hosszasabban, 
fejtegetvén a magyar prot. s a klérus viszonyát, s ebből 
folyólag az 1868 : LIII. t.-c. nagyfontosságát, melyet semmi 
áron — kivéve az 1848: XX. t.-cikk — sem lehet föl-
adnunk. Nem elég bevárni a javaslatokat, mert akkor 
esetleg már késő is lehet. Most kell nyilatkozni, hogy 

tudják a mi feltételünket is! És pedig írjunk fel a kor-
mányhoz, mint a mely a javaslatok készítésével foglal-
kozik. Utána Kovács Károly, ungi gondnok szólt röviden 
jelezve, hogy mint őseink mindig a haza ügyét támogat-
ták, ugy mi is ennek az ügynek vagyunk hívei, mely a 
haza javát akarja előmozdítani. Kormány és klérus küz-
denek. Amaz a haza mellett, emez ellene. Mi csak ama 
mellett küzdhetünk. Elfogadja a Mocsáry indítványát.. 

Fejes István élt még a zárszó jogával, miután előbb 
Mocsáry kijelentette, hogy elfogadja a Bernáth módosít-
ványát, s jelezte Fejes, hogy a felirat olyan hangulatot 
teremthet esetleg, mely veszedelmesebb leend a hallga-
tásnál, de ha ugy látja jónak a gyűlés, ám nyilatkozzék 
urbi et orbi. Vajha jó sikere lenne. 

Aztán minden szavazás nélkül a Mocsáry indítványa 
fogadtatott el, vagyis felirat intéztetik a kormányhoz és 
országgyűléshez a protestánsok álláspontját jelző nyilat-
kozattal. A felirat elkészítésével a jegyzői kar bízatott 
meg. A felirat Lapunk más helyén olvasható. 

Mocsáry Lajos ezzel kapcsolatban azt is indítványba 
teszi, hogy a többi kerületek is kerestessenek meg e tárgy-
ban való nyilatkozattételre. De indítványát Bernáth Elemér 
s Meczner József felszólalása után nem fogadta el a 
gyűlés. 

Ez volt az első napi gyűlés nagy tárgya, melynek 
végeztével a figyelem már meglazult, s csak néha fordult 
az érdeklődés nagyobb mértékben a tágyalás felé. 

Érdeklődéssel hallgatták mégis a sárospataki főiskola 
zárszámadásairól szóló jelentéseket, a melyek deficittel 
végződnek s a^gyűlés kénytelen beleegyezni, miután mást 
nem tehet, hogy az 5330 frt hiányt a tőkékből fedezzék. 
A hiány előállásának egyik legfontosabb oka a sok tanár-
halálozás, a mely miatt csaknem kettős tanszékek fen-
tartása nehezedett a pénztárra. 

Kissé kényes ügy volt a felső-borsodi s gömöri 
egyházmegyék fölterjesztése, melyben a kerületi gyűlések 
jegyzőkönyveinek igen későn s a kerületi névtárnak egy-
általán meg nem jelenéseért intéznek kérdést s kérnek 
intézkedést. Kényes volt ez annyiban, mert az egyházi 
főjegyző szokta mindkettőt közrebocsátani, a ki pedig ez 
alkalommal betegsége miatt nem jelenhetett meg s igy 
fölvilágosítást sem adhatott. A határozat azért az lett, 
hogy a jegyzőkönyveknek kellő időben megjelenéséről az 
elnökség tartozván gondoskodni, e tekintetben az intéz-
kedéseket jövőre nézve saját belátása szerint tegye meg, 
hogy minden mulasztás el legyen kerülve, a névtár ügyé-
ben pedig, miután a főjegyző nem adhat fölvilágosítást a 
késedelem okáról, bevárandó az ő nyilatkozata. (Ez utóbbit 
illetőleg leghelyesebb volna a püspöki irodát bizni meg 
annak kibocsátásával, mint a melyhez a statisztikai adatok 
be szoktak terjesztetni). 

Ennyi volt az első nap tárgya, mely után a püspök 
ur megvendégelte a gyűlés tagjait. 

A másnapi tárgyalások legnagyobb részét a sáros-
pataki főiskola ügyei foglalták el s a törvényszék. A sáros-
pataki iskolának költségvetésénél az a szomorú jelentés 
foglalkoztatta a gyűlést, mely szerint újra deficit fenyeget 
és pedig tetemesebb, mint a mult évi. Ennek elenyészte-
tésére a főiskola igazgató tanácsa hivatott föl módozatok-
nak megállapítása céljából. Hosszasabb vita fejlődött ki 
még a fölött, hogy az úgynevezett Györgytarló-nak, a 
főiskola 300 holdas földbirtokának bérbeadása miként 
történjék. A gyűlés nem fogadta el azt a fölterjesztést, 
mely ideiglenes szerződésben már megállapítva lett, t. i. 
hogy a régi, de elmozdított és időközben meg is halt 
főbérlő albérlője kapja a birtokot négy évre évi 16,000 frt 
bérletért, hanem miután már is ajánlat tétetett 20,000 frt 



évi bérösszegre nézve, elrendelte, hogy nyilvános árverés 
utján adassék ki a birtok a legtöbbet Ígérőnek s az ár-
verés eredménye s megerősítése majd a junisban Sáros-
patakon tartandó rendkívüli kerületi gyűlésen fog meg-
állapíttatni. 

A törvényszéken három ügy tárgyaltatott, két fegyelmi 
s egy lelkészválasztási. A fegyelmi ügyekben az egyház-
megyei ítéletek hagyattak helyben, a lelkészválasztási 
ügyben pedig megsemmisíttetett az ungi egyházmegyének 
a csomonyai lelkészválasztás megerősítésére hozott vég-
zése, a mennyiben a ko'rteskedést beigazoltnak találta a 
bíróság s a megvesztegetett egyháztagokat megfosztotta 
az uj választásnál szavazati joguktól, de a régi jelöltek 
között rendeltetett el az uj választás. 

Harmadnap már csak igen kevesen voltak jelen a 
gyűlés tagjai, kivált a világi elem, mely eleinte igen szép 
számú volt, teljesen eltűnt, pedig még mindig voltak fon-
tos tárgyak, igy a miskolczi főleánynövelde ügye, ennek 
építkezési jelentése, költségvetése, melyek mind tudomásul 
vétettek ugyan, de nagyobb közönség előtt bizonyára na-
gyobb elismerésben is részesülhetett volna a méltányolni 
való, mig egyszerűen csak tudomásul vétettek az egyes 
pontozatok. 

A konventhez fölterjeszti a kerület az alsózempléni 
megye indítványát, hogy a ref. tanítók s énekvezérek 
fizetése egynek vétessék s az uj országos nyugdíjba ilyen 
gyanánt jegyeztessék elő. 

Fölmerült ez a kérdés, mint érdekes intermezzo: 
a káplán időközben szükségtelenül cserélhet-e he lye t? . . . 
A szokás szerint döntött a kerület, hogy nem, mert a 
káplán is hivatalnok. 

Gyűlés végeztével a jelenlevők éljenzéssel köszönték 
meg Kun B. püspök s báró Vay Béla gondnok három 
napon át teljesített elnöki tisztét. w. 

A heves-nagykunsági egyházmegye köz-
gyűlése. 

A törökszentmiklósi ref. egyház hivta meg ez alka-
lommal közgyűlésünket s látta el — hálás elösmerést 
érdemlő — magyar vendégszeretettel az egyházmegye 
szép számmal egybegyűlt képviselőit, kik legnagyobb rész-
ben már a gyűlést megelőző délután megjelentek, annyival 
is inkább, mert egyházmegyei lelkészértekezlet is tartatott. 
A lelkészértekezlet élénk részvét mellett folyt le s indít-
ványai közül egy párral a közgyűlés tárgyai közt talál-
kozunk. Egy igen érdekes mozzanatát nem tudom elhall-
gatni a lelkészértekezletnek. Arról tudakozódott egyik 
lelkésztársunk, hogy ha az Istvánkirálynapi nemzeti ünnep 
megtartására felszólít bennünket a polit. hatóság, mit 
tegyünk ? Nagy tiltakozás! . . . Nyomban következik a 
másik kérdés, hát ha a március 15-nek megünneplésére 
akarják a lelkészt kényszeríteni, mint a hogy több pres-
byterium már egyházi ünneppé emelte e napot, mit 
tegyünk? . . . Az más! . . . Kell ehez kommentár?! 

A közgyűlés "12-én reggel nyílott meg, a rendes 
istenitisztelet végeztével. A tárgysorozat 58 közigazgatási 
és két fegyelmi ügyet jelölt ki, melyeket a közgyűlés le is 
tárgyalt ebéd előtt a templomban, délután 4 órától kezdve 
pedig a városház nagy termében éjféli 12 órára. 

A tisztikar székfoglalása volt az első nevezetesebb 
tárgy; kik a mult 10 évi cyklus végén egyházmegyei 
hivatalt viseltek, mind újra megválasztattak. (A névsort 
1. Lapunk megelőző számában. Szerk.) A megválasztott 
tisztikar nevében Dorogi Lajos esperes mondott köszönetet 

és ajánlotta fel a megválasztottak szolgálatát. Az örven-
dezéssel fogadott eme jelentés után a halál áldozatait 
jelentette be az esperes; a mult gyűlés óta kidőltek 
sorainkból: Tóth Imre madarasi lelkész. Deák János 
karczagi tanár kor és betegség által előkészítve már s 
Füredi Lajos'mezőtúri tanár, kit férfi kora legszebb idején, 
hirtelen s váratlan ragadt el a halál. Legyen áldott emlé-
kezetök. 

Tudomásul vétettek esperesnek jelentései az általa 
kezelt pénzekről s a felmentvény megadatott; különösen 
örvendetes tudomásul szolgált azon két adomány, melye-
ket Lossonczy Mihály tanácsbiró s volt zsinati képviselő 
és Vári Szabó Sámuel nyugalomba vonult t.-földvári 
lelkész ajándékoztak a lelkészi gyámintézet részére, az 
előbbi 250 frtot (zsinati napidíjának felét, a másik fele 
a t.-derzsi és t.-abádi egyházak részére adatott) az utóbbi 
100 frtot s azon Ígéretet, hogy ez még nem utolsó ado-
mánya e nemes célra. Isten áldása legyen a nemes szívű 
adakozókon! 

Beterjesztetett a közalapi bizottság jelentése is, mely-
ből kitűnt, hogy a bizottság törölt 31 frt követelést s 
megerősítésre bejelentett az 1894. évre 4542 frt bevallást, 
21 frt 20 krral többet, mint a mult évi volt. 

Bégebben mozgolódott egyházmegyénk a stolarende-
zés ügyében s legutóbb a lelkészértekezleteknek adta ki 
e tárgyat véleményezés végett. A lelkészkörök egyikének 
javaslatára az egyetemes lelkészértekezlet aztán abban 
állapodott meg s e megállapodást az egyházmegye is 
magáévá tette, hogy a rövid idő alatt bekövetkezhető 
változásokra tekintettel, melyeket a polgári anyakönyvek 
behozatala múlhatatlanul felidéz, most leveszi e kérdést 
a napirendről, csak azt követeli meg, hogy a hol még az 
1859-ben egyházkerületileg megállapított stóla nem sze-
detik (mert van még egyház hol 25—30 kr. a kereszt, anya-
könyvi bejegyzés és 1 frt a prédikációs temetés ára) az 
egyházkerületi tarifát ez év folytán léptessék életbe. 

Lelkészegyleti indítványra a vadházasságok számá-
nak csökkentése végett határoztatott, hogy kiket a szegény-
ség akadályoz meg az egybekelésben, azokat a lelkészek 
ingyenes szolgálattal támogassák, átalában pedig a pres-
byteriumok figyelmébe ajánltatik e fontos ügy. Ugyancsak 
a lelkészegylet indítványára megkerestetik az egyházkerü-
let és konvent, hogy a törvényhozáshoz intézzen kérvényt 
a néptanítói nyugdíjintézet javára szedetni rendelt 15 frtos 
tandíjadó beszüntetésére és a végett, hogy az egyház 
mentessék fel ez adónak szedése alól, mi gyűlöletessé 
teszi sok békételenkedő előtt az adószedőt, az egyházat. 
Hát elhibázott dolog is volt az! Ám fizesse a fentartó 
testület a fedezetlenül maradó követelést, de még se 
alacsonyíttassék le annyira, hogy az állam adószedője és 
végrehajtója legyen. 

A vasárnapügvben lanyha magatartást tanúsított a 
gyűlés tetemes része, tetszettek az olyan kifejezések, hogy 
ne bizzuk ez ügyet a presbitériumra, ugy sem lesz annak 
sikere. Mégis határozatba ment aztán, hogy egyházmegyénk 
j s támogatását ajánlja fel, azt azonban perhorreskálja, 
hogy kevés szerepet vigyenek az egyes egyháztagok és 
presbiterek a saját híveink s még inkább a más felekezetűek 
ellenében! 

Az egyházmegyénk kebelében felállítandó felsőbb 
leányiskoláról volt már e lapok hasábjain szó. A mezőtúri 
református egyház és város 73000 frt tőkének megfelelő 
ajánlatot tett; azonban ez összeg még nem fedezvén a 
költségeket, a mezőtúri egyház képviselői azon vélemény-
ben vannak, hogy a hiányzó összeg fedezésére az egyház-
megyei közgyűlés vessen ki lélekszám szerinti adót, ehez 
joga van, sőt kötelessége, mert az egyházkerület rendelte 



el a felsőbb leányiskola felállítását az egyházmegye kebelé-
ben ; ha tehát e kötelesség rá rovatott az egyházmegyére, 
akkor a pénzszerzés jogának az adókivetésnek is meg 
kell lenni. A közgyűlés adót nem vet ki, mert ez az 
egyháztanácsok és egyházközségek jog;a, hanem ha tudva 
lesz egy reális költségvetés alapján, hogy mennyi kell 
még az építkezésre és fentartásra: akkor keresni fog 
fedezetet; addig is azonban elhatározza, hogy az intézet 
internátussal legyen egybekötve, s épülete ugy terveztessék, 
hogy majd ha az első íendü felsőbb leányiskolát is fel 
lehet állítani, az is elhelyezhető legyen benne; egyelőre 
azonban csak másodrendű felsőbb leányiskola terveztetik. 

Az egyházmegyei közgyűlés felhívására az egyes 
egyházaknak meg kellett állapítaniok, hogy belhivatalnokaik 
temetkezésére milyen összeget praeliminálnak? Minden egy-
ház hozott határozatot, melyből kisebb-nagyobb mértékben 
kitűnt a kegyeletesség: csak egy nagv egyház mondta ki 
kereken, hogy e célra nem ad semmit Ne Ítéljünk, hogy 
ne ítéltessünk! 

Az egyházmegyei és egyházkerületi közigazgatási adó-
kivetés megállapítása után az egyes egyházakból beter-
jesztett adótermészetü ügyek intéztettek el, melyekből 
megjegyzésre méltó mozzanat, hogy egyházmegyénkben 
mindinkább terjed az a törekvés, hogy az eddig terményül 
fizetett párbér és tandíj készpénzre fordíttatik át. Most 
ujabban T.-Abád és T.-Szőllős kérelmeztek ez iránt s 
minthogy Szőllős már teljesen elkészítve hozta az ügyet 
a közgyűlés elé és a megváltási ár is elfogadható volt: 
intézkedése megerősíttetett; de Abád az említett kellékek 
hiánya miatt pótlásra utaltatott. A belhivatalnokok termény-
fizetésének készpénzre változtatása megengedtetett Karczag, 
T.-Szőllős és T.-Roífnak. 

A tárgysorozatban 13. pont alatt foglalt iskolai ügyek-
ből fontos és örvendetes az egyházmegye területén levő 
gimnáziumoknak — mondhatnók — rohamosan fejlődése. 
A kisújszállásiak 16.000 frtos portán 100.000 frt előirány-
zattal diszes főgimnáziumi épületet emeltetnek s az eddig 
hatosztályu intézetnek teljes főgimnáziummá fejlesztésére 
— a fokozatos egyházi hatóságok utján már biztosították 
is gimnáziumoknak a 10.000 frt évi államsegélyt. Mező-
Tur most jelentette be, hogy ő is biztatva van 3000 frt 
évi segélylyel ugyanazon célra, ha a fokozatos egyházi 
hatóságok hozzájárulása meg leend. Közgyűlésünk kész-
séggel adta meg beleegyezését s az ide vonatkozó kérvényt 
pártolólag terjeszti fel az egyházkerületre. Lesz tehát 
egyházmegyénkben, a magyarság szivében két főgimná-
ziumunk — teljesen biztosított autonómiával s a harmadik 
középiskola a karczagi négyosztályu gimnázium is diszes 
csarnokban leend már elhelyezve a legrövidebb idő alatt; 
a kor kívánalmainak megfelelő épület terve szintén meg-
erősíttetett. 

Az elemi oktatás terén azzal a lépéssel haladt előre 
egyházmegyénk, hogy mostani közgyűlésében megerősít-
tetett az utasítás, mely szerint az egyházmegyei tanügyi 
bizottság iskolalátogatásait végezni köteles leend s ellen-
őrzi az országos és egyházi törvények és szabályrende--
letek végrehajtását, melyek az elemi oktatásról intézkednek. 

Uj népiskolát építtet T.-Szőllős, uj tani! óságokat állít 
ugyancsak Szőllős egyet, D.-Ványa kettőt. 

Kilenc kérvény és öt felebbezett ügy lebonyolítása 
s öt díjlevélügy letárgyalása után végre berekesztetett 
a közgyűlés — a török-szent-miklósi vendéglátó egyház 
szívességének jegyzőkönyvi megköszönése után — a szel-
lemek órájában, az elnökség kitartó és tapintatos vezetése 
mellett, melyért az elösmerést méltán fejezhetjük ki az 
olvasó közönség előtt. 
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dicséretre méltó vállalat. Klasszikus zenészek, nagy nevü 
mesterek műveinek jó magyar szövegű kiadására égető szük-
sége van a magyar zenekedvelő közönségnek. A »Remek-
írók* most megjelent első füzetében Beethoven, Mendels-
sohn. Mozart, Schumann, Weber s több más klasszikus 
szerző énekei vannak közölve énekre és zongorára, leg-
többnyire egyszólainra és zongorára. A zene magyarosítását 
is előmozdító, a. zenei műízlést pedig kiválóan nemesítő 
vállalatot melegen ajánljuk a zenekedvelők figyelmébe. 
Az I. kötet ára 3 korona, megrendelhető Rózsavölgyi és 
Társánál, Budapest (Kristóftér). 

** Az Athenaeum Képes Magyar Irodalom-
története. Az Athenaeum e szép és értékes füzetes válla-
latából megjelent a 3-ik füzet: változatos tartalommal és 
diszes illusztrációkkal. Az első cikkben (a munka során 
az 5. sz.) A királymondók és az énekmondók (dr. Sebes-
tyén Gyulától) a keresztyén kor első századainak mondái 
vannak jellemezve s a legrégibb énekesekre (igricek, regö-
sök, kobzosok, hegedűsök) vonatkozó gyér adatok össze-



gyűjtve, több mint a mennyi róluk eddig bárhol megjelent. 
A 2-ik cikk (6. sz.) Legrégibb nyelvemlékeink (Simonyi 
Zsigmondtól) cim alatt az oklevelek magyar szavait s a 
Halotti Beszéd és Königsbergi Töredék nyelvi sajátságait 
ismerteti nagy szakismerettel, de a laikus közönségnek is 
könnyen megérthető stílusban. A 3-ik (7. sz.) cikk: A 
csúcsíves stíl kora és a renaissance cim alatt e korszak 
művészeti életének egyik legalaposabb ismerője, Pulszky 
Ferencz, ismerteti az Anjouk, Zsigmond és Mátyás korá-
ban az olasz kultura befolyását hazánkra, részletesen 
foglalkozván az itt megfordult művészekkel. A következő 
(8. sz.) cikkben: Janus Pannonius és a humanisták cim 
alatt Hegedűs István értekezése kezdődik a humanizmus-
ról, ennek hatásáról a tudományokra s a magyar huma-
nistákról. — A füzetet 11 szövegkép s két külön melléklet 
díszíti; amazok közt vannak Sz. László legendája a fülei 
falképről. Kisfaludy Károly rajza, (mely ennélfogva kettős 
érdekű) a cserhalmi ütközet egy jelenetével (Sz. László 
harca a leányrabló künnal), a Königsbergi Töredék hason-
mása szövegmagyarázattal, Mátyás, Beatrix, Vitéz János 
arcképei, a Mátyáskori Budavár stb. Műmellékletül: Ano-
nymus krónikájának első szines lapja olvasással és fordí-
tással, s a Budai krónika utolsó lapja van csatolva. A 
füzet ára 40 kr. — Megrendelhető minden könyvkeres-
kedésben. Tiz füzetre 4 forinttal elő lehet fizetni. — Az 
egész mű ára c. 10 frtra fog rúgni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Lelkész választás. Pécseim április 30-án egyhan-
gúlag György László püspöki titkárt választották meg a 
református egyház lelkipásztorává. Az ékesszavu, jó tollú, 
lángbuzgalmu fiatal lelkésznek, kit cikkei után Lapunk 
olvasói is ismernek, örömmel gratulálunk. 

* Püspöki látogatás a pesti egyházmegyében. 
Szász Károly dunamelléki püspök a mult hét folyamán is 
canonica visitatión volt a pesti egyházmegyében. Kosd, 
Váczhartyán, Szentmiklós, Veresegyháza, Szada, Mogyoród, 
Fóth, Rákos-Palota és Újpest egyházai voltak soron ezen 
a héten. A gyülekezetek és iskolák szellemi és anyagi 
ügyeit kellő rendben találta. A nép, az egyházi és világi 
hatóságok, az idegen felekezetek képviselői mindenütt a 
legkiválóbb szeretettel és lelkes ovációkkal fogadták és 
kisérték a nagynevű püspököt, ki május 2-án érkezett 
haza Budapestre. A konfirmációi, áldozói és pünkösdi 
ünnepi teendők elvégzésével május 23-án ismét körútra 
indul az egyházmegye másik felében. 

* Az országos kisdedóvó-egyesület közgyűlése 
április 30-án tartatott meg Tisza Kálmánné elnöklete 
mellett. Nagy Gábor miniszteri osztálytanácsos, titkár évi 
jelentéséből kitűnik, hogy az egyesület ép oly buzgósággal 
felel meg hivatásának azóta is, mióta a kormány is sokat 
tesz a kisdedóvás érdekében. Az egyesület óvóképzőjében 
az elmúlt évben 81 óvónő nyert oklevelet; az óvók közt 
1912 forintot osztottak ki; 40 képezdei növendék és 
28 árvagyermek teljesen ingyenes ellátást kapott. — 
Csávossy Béla országos képviselő pénztári számadásait 
mutatta be, amelyek szerint a 40.865 forint bevétel ellené-

ben a kiadás 27.162 forintot tett; a megmaradt összeggel 
az egyesület vagyona 256.063 frtra szaporodott. A köz-
gyűlés a pénztárnoknak, a titkárnak, továbbá lovag Falk 
Zsigmondnak a nyomtatványok ingyenes kiállításáért köszö-
netet szavazván, Zsilinszky Mihály indítványára elhatá-
rozták, hogy az egyesület Jókai jubileumán szintén részt 
vesz. Végül Lederer Ábrahám Tisza Kálmánné elnök-
nőnek az egyesület virágzása körül szerzett érdemeit 
méltatta. 

* Törvényhatóságaink az egyházpolitikáról már 
csaknem mindannyian nyilatkoztak, a legutóbbi napokban, 
különösen május 1-én, egész tömegesen. Szabadka város 
és Győrmegye közönségének kivételével mindenik helyesli 
és óhajtja a szőnyegen forgó egyházpolitikai kérdések 
liberális megoldását. Klerikalizmusnak és ultramontaniz-
musnak, ugy látszik, nincs gyökere a magyar nemzet 
zömében. Még a főrendiház többségét kell megnyerni, 
akkor aztán biztosítva van a javaslatok sorsa. Nemzetünk 
értelmi és erkölcsi józanságának fényes bizonyítéka ez az 
egyértelmű liberális megnyilatkozás, mely ellen csak a 
klérus és a nemzetiségek csinálnak ellenzéket. Ez pedig 
eltörpülő minoritás! 

* A gyülekezetek életéből. A budapesti magyar 
és német evangélikus egyház dr. Králik Lajos elnöklete 
alatt április 30-án tartotta ez évi rendes közgyűlését. 
Dr. Zsigmondy Jenő előadó ez alkalommal meleg hangon 
emlékezett meg az elhunyt Doleschall Sándor lelkész és 
Lauffer Tivadar presbyter érdemeiről. Az egyház adófizető 
tagjainak száma a mult évben 1955 volt, kik összesen 
7382 forint 70 krajcárral járultak az egyház szükségletei-
nek fedezéséhez. A templomépítési alap ma már 187.877 frt 
40 krra növekedett. Megemlíti továbbá a jelentés azt is, 
hogy a gimnáziumot a mult évben 417 tanuló látogatta. 
A jelentés tudomásulvétele után elfogadták a presbyterium-
nak azt a javaslatát, mely a tanárok fizetésének emelése 
céljából az államsegély igénybevételét indítványozza. Végre 
Rácz László és dr. Tóth Kálmán ideiglenes tanárokat 
állomásaikon véglegesen megerősítették. 

* A ref. ifjúsági egyesület felolvasó estélye 
április 27-én nagy és díszes közönség jelenlétében tarta-
tott meg. Programmja a következő volt: 1. Felolvas 
dr. Kecskeméthy István »Evangélium és hazafiság® cimen. 
2. »A Hebridák*. (Nyitány) Mendelssohn-Bartholdytól, 
zongorán előadják: Scholt János és Hoffmann Viktor urak. 
3. »A hitetlen Tamás*, költemény. Irta és előadja Gáspár 
István, vallástanár. 4. Gordonka-Solo: a) Schubert: »Te 
vagy a béke!« b) Popper: »Franczia népdal*. Előadja 
Adler Adél kisasszony, zongorán kiséri Victor János ur. 
5. »Bűnbánó ének*, Stradellától. Énekli Hormuth Ilona 
kisasszony, zongorán kiséri Hoffmann Viktor zenedei tanár 
ur. Az elnökséget Kenessey Béla theol. tanár helyettesí-
tette. Gáspár István költeményét, szerző rekedtsége miatt 
legifj. Szász Béla olvasta fel. A felolvasások tanulságosak, 
az ének- és zene-részek élvezetesek voltak. Kecskeméthy 
felolvasásának közlését Lapunk következő számában kezd-
jük meg. 

* A Baldácsy-alap igazgatósága a napokban 
tartotta meg ez évi ülését. Legfontosabb részét a tárgy-
sorozatnak az ügyész évi jelentése képezte. E szerint a 



magyar földhitelintézet számadása és érték-kimutatása 
1892. január 1-től 1892. junius 30-ig ^tartozik számla« 
25.864 frt 10 kr., »követel számla* julius l-ig egyenleg 
401 frt 99 krral együtt szintén ugyanannyi; julius 1-től 
december 31-ig »tartozik számla« 51.696 frt 27 kr., 
^követel számla« 1893. január 1-iki 1906 frt 44 kr. 
egyenleggel együtt szintén ugyanannyi. A kézi pénztár 
állása 10.-267 frt 32 kr., ebből a kiadás 9923 frt 89 kr., 
az 1893. évre áthajló maradék tehát 343 frt 43 kr. 
1892-ben befolyt jövedelmekben, tőkében, értékpapírok 
eladásából, összesen 81.607 frt 55 kr., kiadás volt költsé-
gekre, tőkebefektetésre, építkezésre, összesen 51.857 frt 
68 kr., maradt tehát 29.749 frt 87 kr. A mult évben a 
tulajdonos egyházkerületek kaptak egyenként 2500 frtot, 
összesen 27.500 frt részesülési illetményt; marad 2249 frt 
87 kr., mely összeg felvétetett az 1893. évi költségelő-
irányzatba. A folyó évi költségtervezet a jelentés szerint 
a következő: az 1893. évi bevételek összege 79.771 frt 
10 kr., a kiadásoké 48.660 frt 46 kr,, maradék 31.110 frt 
64 kr., erre nézve a tulajdonos egyházkerületek 1893. évi 
részesülési illetménye egyenként 2500, összesen 27.500 frt, 
mint a mult évben. A jövő 1894. évre áthajló pénztári 
maradvány 2010 frt 64 krajcárban lett előirányozva. Az 
1893. évben ismét bérbeadandók lesznek a fegyverneki 
és a tiszaroff-gyendai birtokok. A Heves-Szolnok-Jász-
vidéki Tisza és belviz szabályozó társulat, a Berettyó-
kőrösi, a középtiszai ármentesítő, a Hortobágy-Berettyó 
belvizeket szabályozó társulatoknak befejezés alatt álló 
műszaki ártérfejlesztése, osztályozása és felszólamlási 
eljárásában az alapítvány még huzamosabb időig érde-
kelve lesz. 

* Bibliát a konfirmándusoknak. A biblia-társulat 
budapesti ügynökének a lelkészekhez intézett kérő levele, 
melyről Lapunk mult számában említést tettünk, követ-
kezőleg hangzik: Nagy tiszteletű lelkész ur! Mint a »brit-
és külföldi bibliatársulat« magyarországi működésének veze-
tője fordulok nagytiszteletíi úrhoz azzal a kérelemmel, 
hogy a társulat nemes célú munkájában támogatni szíves-
kedjék. Minden lelkész sokat tehet e tekintetben. Az élet 
egyes ünnepélyes pillanatait felhasználhatja, hogy a szive-
ket megnyerje s a Szent írás olvasására és megvételére 
serkentse. S kétségtelen, hogy ha a lelkész igy buzgólko-
dik, rendkívül sokat tesz az igazi szabadságért és világos-
ságért, mert hiszen az evangéliom a lelki sötétségnek és 
szolgaságnak legbiztosabb ellenszere. De azáltal sokat 
használ hazájának, mert hiszen az evangéliomból kiáradó 
erkölcsi erők a leghatalmasabb alapjai minden nép igaz 
boldogságának. Lehetetlennek tartom azért, hogy nagy-
tiszteletüségednél meghallgatásra ne találjak, a midőn most 
arra kérem, hogy gyülekezetébe egy jó szokást bevinni 
kegyeskedjék. A budapesti református egyház e szokást 
már meghonosította, a midőn a mult évben a konfirmációi 
ünnepélyen a konfirmált növendékek mindenikének egy 
ujtestamentomot ajándékozott. És nincs kétség felőle, hogy 
azok a gyermekek, a kiket a konfirmálás ünnepélyes pilla-
natában kapott biblia kapcsol az egyházhoz, azok a leg-
nagyobb valószínűség szerint egyházuknak mindvégig buzgó 
tagjai lesznek. Legyen szives azért nagytiszteletü ur fel-
szólítani egyháza módosabb tagjait, hogy adakozásuk által 
tegyék lehetővé legalább azt, hogy minden konfirmált 
gyermek egy újszövetséget kapjon. Egy uj szövetség ára 
(zoltárokkal) 18 kr. (zsoltárok nélkül 12 kr.). Nagyobb 
megrendelésnél még ebből is percent és bérmentes küldés. 
Az Ur áldását kívánva nagytiszteletü ur buzgólkodására, 
tisztelettel vagyok Budapesten, 1893. április 17. kész 

Szolgája Vidor Bernát, a »brit- és külföldi biblia-társulat« 
magyarországi ügynöke. Budapest, Deák-tér 4. sz. 

* Egyházi aranykönyv. Pócs megy erről a püspöki 
canonica vizitáció hatása alatt kelt következő érdekes 
sorokat vettük: »Töredelmes vallomás. Alólirott, midőn 
folyó év április 22-én öröm és aggodalom vegyes érzel-
meivel üdvözöltem méltóságos püspök urunkat a magas 
látogatásért, melylyel egyházunkat szerencséltette, azt mon-
dám a többek között: »Örömmel azért, mert láthatjuk óhajtva 
várt püspökünket s hallhatjuk majd ajkairól a biztató és 
lelkesítő szavakat, hogy vigasztalást és megnyugvást talál-
hassunk súlyos helyzetünkben ; aggodalommal azért, hogy 
nem fogunk majd olyanoknak találtatni, a milyeneknek 
látni szeretne bennünket. Mert mi tűrés-tagadás: egyházi 
külső életünkben nem sok örvendetes dolgot és előmenetelt 
mutathatunk fel az ujabb időkben; mert megfogyatkozott 
a közjóért élő igazak száma Izraelben, kik az Urnák 
oltárára áldoznának.* s. t. b. Most, mikor már e neve-
zetes és ritka egyházi ünnepélyen tul vagyunk, mely csak 
egyszer szokott előfordulni egy ember életében — töredel-
mesen elismerem és ime bűnbánólag be is vallom, hogy 
a közjóért élő igazak száma még sem fogyatkozott meg 
egészen Izraelben, mert ime : egyháztanácsunknak tisztelet-
beli presbyterei — méltóságos Gyulai Pál, Vámossi Mihály 
igazg.-tanár, dr. Glossz Ferencz és Gyulai Kálmán leány-
falvi közbirtokos urak, e ritkán előforduló, nevezetes egy-
házi ünnepélyt utódaink előtt is megörökíteni s emlékezetessé 
tenni óhajtván, a templomunkban felállítandó uj orgonára 
— orgonaalap cimen egyenként: 100 frt, 10 frt, 30 frt 
és 20 frt alapítványt tettek, mely összeg — 160 frt — 
mindaddig gyümölcsözőleg helyezendő el, mig e célra, a 
kivánt mennyiség, önkéntes adakozás utján összejön. Fel-
buzdulva egyháztanácsunk többi szegényebb földmives 
tagjai is e szép és nemes példa követésére, még azon 
a napon: 147 frtot irtak alá a gyüjtőiven. És igy, rövid 
idő alatt 307 frt ajánltatott fel és fizettetett be az egyház 
tanács körében megindult mozgalom következtében orgona-
alapra. Az eddig elért eredmény már is a legszebb remé-
nyekre jogosíthat bennünket, hogy az egyház tagjai közt 
megindítandó önkéntes adakozás óhajtásunkat mielőbb 
megvalósítani engedi, dacára a súlyos csapásoknak, melyek 
az utóbbi években, oly sürün ismétlődő egymásutánban 
érték községünk elszegényedett lakosait s az önfentartási 
küzdelemben oly nehéz feladat megoldását juttattak nekik 
nem érdemlett osztályrészül. Még egyszer ismétlem és 
bevallom tehát, hogy — a közjóért élő igazak száma 
még nem fogyatkozott meg egészen Izraelben. Kisérje 
mindenütt ily diadal méltóságos püspök urunkat vége felé 
közelgető körlátogatásában, hogy a jeles római hadvezérrel 
elmondhassa: Veni, vidi, vici. Fogadják egyúttal a nemes 
lelkű adakozók hálás elismerésünket és köszönetünket. 
Kelt Pócsmegyer-Leányfalván, 1893. április 24-én az 
egyházi tanács nevében, Szászi István, ev. ref. lelkész. 

* A Tabitha jótékony nőegyesület Budapesten 
folyó hó 19-én d. u. órakor tartotta meg rendes évi 
közgyűlését. Jelen voltak: Tisza Kálmánné az egyesület 
védnöke, br. Kochmeisterné, Kollerné alelnökök, továbbá 
Ambrozovies-Meszlényi Ilona, özvegy Székács Józsefné, 
özvegy Hunfalvy Pálné, özvegy Liedemann Samuné, 
Liedemann Rudolfné, özv. Faludy Gézáné úrhölgyek stb. 
Az egyesület elnöke ott nem létében Tisza Kálmánné 
védnöknő elnökölt. A tárgysorozatot a mult közgyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítése után az egyesület titkárának, 
Jurenák Janka úrhölgynek jelentése nyitotta meg, mely 
részletesen szól az egyesület és tagjai mult. évi áldásos 
működéséről, 24 rendes és ugyananynyi választmányi ülés 
határozatai tesznek tanúságot arról a jótékonyságról, me-



Ivet az egyesület a mult évben kifejtett az árvák, a nyo-
morultak. az éhezők, a szegények érdekében, főleg a kolera 
pusztításai alatt. Érdekes és igazán lelkesítő adatokat tár 
e jelentés elő azokról az éhezőkről, kik rendesen, vagy 
ideiglenesen kenyérrel segélyeztettek, azokról a ruhátla-
nokról, kik a tagok fáradságos munkássága által felru-
háztattak és több más szerencsétlenekről, kik ilyen vagy 
amolyan segélyben részesíttettek. Végül a jelentés szerint 
az egyesület mult évben egy pályatételt tűzött ki: »Tisz-
teljed atyádat és anyádat« stb. cim alatt egy algimnáziumi 
tanuló által készítendő írásbeli munkára, melynek ered-
ménye az iskolai év végén hirdettetik ki. A zajos éljen-
zéssel fogadott jelentést a közgyűlés tudomásul véve kö-
szönetét fejezi ki titkárnak fáradságáért. A tárgysorozat 
második pontját pénztárnok Kurz Sámuel beszámolása és 
ezzel kapcsolatban a pénztárvizsgáló bizottság jelentése 
képezte. E szerint az egyesület pénztárának bevétele volt 
az 1891/92. évben 5134 frt 78 kr., kiadás 4102 frt 79 kr., 
maradék tehát 1031 frt 99 kr., melyből tőkésítésre for-
díttatott 600 frt. Ezen 600 frttal együtt az egyesület összes 
vagyona 25.100 frt. Az évi bevétel egy igen tetemes része 
adományozásokból folyt be, melyekért a közgyűlés kö-
szönetét fejezte ki, ezeken felül tétetett ugyancsak a mult év 
folyamán egy 1000 frtos alapítvány. A számvizsgáló bi-
zottság jelentése után, mely a pénztárnok számadásait 
teljesen rendben találtaknak mondja, a közgyűlés a pénz-
tárnok és a bizottságnak a felmentvényt megadja. Végül 
két lemondás által megüresedett tagsági hely betöltetvén, 
az indítványok során két szolgának fizetése felemeltetvén, 
Tisza Kálmánné meleg szavakkal köszöni meg az egybe-
gyűlteknek a kitűzött cél iránti áldásos érdekeltségét, és 
kérve a további kitartásra, munkára, mely a nemes és 
igazán szívből fakadó szeretet munkája, a közgyűlést 
bezárja. 0. E. 

* A Bethesda diakonissza kórházban Budapesten 
a folyó 1893. év első negyedében 281 beteg ápoltatott 
5966 ápolási napon át, az intézetbe bejáró és ingyenes 
orvosi tanácsban részesült betegek száma 178 volt. Nagyobb 
adományokban részesült a kórház: Budapest fő- és szék-
városa tanacsától és a pesti hazai első takarékpénztártól 
egyenkint 300 frttal; boldogult Wahrmann Mór hagyaté-
kából 100 frttal, az egyesült fővárosi takarékpénztártól és 
az általános biztosító társaságtól egyenkint 50 frttal. Az 
ingyenes ágyak száma is szaporodott. Fuchs Sarolta űrnő 
részéről 3000 frttal, boldogult férjének emlékezetére léte-
sített Fushs Bezső alapítvány cimén, továbbá mélt. gróf 
Károlyi Tibor úrnő 1458 frt 10 krnyi adományával, mely 
összeggel a szabolcsmegyei illetőségűek részére alapított 
ingyenes ágy alapítványát kiegészíttette. A nemeskeblü 
adakozóknak ezen adományaikért legforróbb köszönetét 
nyilvánítja A kórház igazgatósága. 

* Harangot veszek. A mely egyháznak van 80 kilo-
gramm suly körül levő ép harangja, jelentse ezen cim 
alatt: T. Mányoki Tamás ref. lelkész Nagy-Székely Tolna-
megye. 

* Gyászrovat. Szöls Gerö kovásznai ref. lelkész 
Budapesten április 29-én élete 31-ik évében, hosszas szen-
vedés után elhunyt. Lapunk szerkesztője testvéröcscsét 
gyászolja az elhunytban. Tehetséges, kitűnő készültségü 

és ékesszavu pap volt, ki három évet alig haladó lelkészi 
működésében alkotó erejének kiváló jeleit adta. Jedden 
született abból az Ároni családból, melynek négy tagja 
lelkész a ref. anyaszentegyházban. Marosvásárhelytt és Buda-
pesten tanult, mint társai közt egyik legkitűnőbb. Tanul-
mányait külföldön, Edinburgban is tökéletesítette, lelkészi 
gyakorlatát Halason és Budapesten kezdte s innen vitetett 
Kovásznára, Háromszék e fényes gyülekezetébe rendes 
lelkésznek. Két évvel ez előtt uj orgonát állíttatott gyüle-
kezetébe, a felavató ünnepélyen veszedelmesen meghűlt, 
tüdőhurutot kapott, mely a legutóbbi zord télen ujabb 
meghűlés következtében tüdővészszé fajult. Meránban és 
Budapesten gyógykezeltette magát, de a sorvasztó láz 
fölemésztette a szépreményű, erőteljes ifjút. Esküvője a 
nyárra volt kitűzve Sylvester Domokos szászvárosi lelkész 
szép fiatal leányával. Nem lehettek egymáséi. Temetése 
Budapesten április 30-án ment végbe a Bethesda kórház 
nagy termében, honnan a theologusok karéneke és Hamar 
István megható beszéde és megáldó imája után Jeddre 
szállíttatott szülőföldjére, szülői hamvaihoz, hol május 3-án 
ment végbe a temetése. Béke hamvaira! —. Szabó Lajos 
ráckevei királyi albiró, Szabó Géza ócsai lelkésztársunk 
testvéröcscse, április 27-ikén Velenczében, hol üdülést 
keresett, élete 45-ík évében hirtelen elhunyt. Özvegyet, 
két kiskorú árvát, 80 éves agg édes anyját és öt élő 
testvért hagyott gyászban. Holttestét szülőföldjére Ócsára 
haza szállítják, Béke poraira. 

Bizalommal fölkérjük Lapunk azon t. olvasóit, 
kik az előfizetési díjt ez ideig be nem küldték, hogy 
ebbeli hátramaradásuk iránt intézkedni szívesked-
jenek. A IV. osztályos lelkész uraknak még azt az 
előnyt is fölajánljuk; hogy a félévi előfizetési pénzt 
augusztus közepén, aratás után küldhetik be, ha 
ezt hozzánk intézendő levélben megigérik. Tiszte-
lettel a kiadóhivatal. 

A D A K O Z Á S . 
Az óbecsei ev. ref. fiókegyház templomépítési 

alapjára adakoztak: Mező-Gyáni elöljáróság 2 forint 
19 kr., Igriczi elöljáróság 1 frt, Barna Károly nvug. tanító, 
Dárdán 8 frt 90 kr., Kapéri Károly tanító, Nagy-Szalon-
tán 6 frt 10 kr., Monostor-Pályi elöljáróság 2 frt 50 kr., 
Esztári előijáróság 1 frt 80 kr., Szenkovits Mihály mak-
falvi körjegyző 70 kr., Diósgyőri előijáróság 4 frt, Borza 
Nándor, bajai tanító 7 frt 45 kr., Farkasd község elöl-
járósága 8 frt 50 kr., Tordai előijáróság 3 frt 29 kr., 
Deés városa tanácsa 1 frt, Margittai előijáróság 2 frt, 
Hajdúnánási egyház 50 kr., Pintér János nagypéterdi 
jegyző 5 frt, Szabó József, eszenyi lelkész 1 frt 82 kr., 
Hosszumezői egyház 2 frt 14 kr.,. Lád-Bessenyői egyház 
40 kr., mélt. Cseh Ervin szerémmegyei főispán ur 50 frt, 
Fekete Teréz szatmári tanítónő 5 forint, Kézdivásárhely 
város tanácsa 10 frt, 30 kr., Szőllősi Antal lelkész és 
Sztabolyák György makói tanító gyűjtése 31 frt 80 kr., 
Nagykőrösi egyház 9 forint, Duna-Radványi egyház 2 frt, 
Varga Sándor H.-Bagos 5 frt 94 kr. Összesen 173 frt 
33 kr. Ó-Becsén, 1893, ápril 15-én. Zentay Gyula, egyh. 
jegyző. 



A misztótfalusi ev. ref. egyház templomjaví-
tási és toronyépitési költségeinek fedezéséhez járul-
tak : Kiss Gábor (Pápa) 9 frt. Csökölyi egyház 1 forint. 
Csarodai egyház 1 frt. T.-Füredi 2 frt 50 kr. Szilágyi 
Márton (F.-Gyarmat) 3 forint. Magyarói egvház 1 forint. 
Henczidai 50 kr. N.-Körösi 3 frt. Dömötör B. (Tass) 3 frt. 
Gálos-Petri 45 kr. Gávai egyház 5 frt. Deési 4 frt, Dadi, 
Daróczi, ,).-Hódosi egyházak 50—50 kr, Nádudvari 3 frt 
32 kr. Geszti 50 kr. Fogarasi 2 frt. H.-M-Vásárhelyi 10 frt. 
Örvéndi 2 frt. H.-Bagosi 1 frt. H.-Nánás városa 5 forint. 
Mező-Paniti egyház 1 frt 5 kr. Czeglédi egyház 5 forint. 
Bogdásai 1 frt. Gecsei Péter (Tarczal) 4 frt 30 krajcár. 
Somogy-Somi 1 frt. Ácsi 2 frt. Zöld Mihály (Rittberg) 5 frt. 
H.-hadházi egyház 2 frt. Peéri 1 frt 40 kr. Téglási 1 frt 
76 kr. Paksi 3 forint 50 kr. Csokonyai 2 forint. Bakon-
szegi 50 kr. Árpádi 2 frt. Gönczi 1 frt. Gulácsi 6 forint. 
Kisújszállási 5 frt. Zabolai 1 frt. Hosszu-Pályi 1 frt. Nagy-
kereki 2 frt. Szováti 1 frt 50 kr. Baracskai 1 frt. Kolozs-
vári 5 frt. Bissei 1 frt. Gyulai 6 frt 50 kr. Vértesi 1 frt. 
H.-Nánási 10 frt. Szászvárosi 2 frt. Körösi 3 frt 50 kr. 
Szentpéteri Sámuel (Pelsőcz) 2 frt 50 kr. Ó-Kécskei egy-
ház 3 frt. — Kelt Misztótfalu, 1893. évi ápril hó 30-én. 
Papolczy Zoltán, ev. ref. lelkész. 

P á l y á z a t . 
Az államilag segélyezett csurgói ev. ref. főgimnázium-

ban a jövő 1893/94-ik tanév kezdetén elfoglalandó német-
nyelvi és irodalmi tanszékre, melyhez e tárgynak, azon-
kívül a latin vagy magyar nyelvnek a szükséghez képest 
20—22 heti órán át tanítása s javadalomként 1100 frt 
törzsfizetés, 50 frt ötödéves, de 200 frtot tul nem haladó 
pótlék s 200 frt lakbér van kötve. 

A pályázatok sorsa fölött a b.-somogyi ev. ref. egyház-
megye, mint a gimnázium fentartójának meghallgatása 
után vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ő nagyméltó-
sága fog dönteni. 

Pályázók kérvényüket — megjegyezve, hogy csak 
ev. ref. vallásúak pályázhatnak, s a nyertes pályázó a 
gimnáziumhoz tartozó tanári nyűg- és gyámintézetnek is 
tagja lesz, rövid életrajzuk kíséretében s korukat, állapo-
tukat, képesítettségüket, erkölcsiségüket, testi épségüket s 
a véderőhöz való viszonyukat mutató okmányaikkal fel-
szerelten május végéig küldjék alulírotthoz. 

Csurgó (Somogymegye), 1893. április 22-én. 

Verbay István, 
2—2 a gimn. ig. tan. elnöke. 

P á l y á z a t . 
A kecskeméti ev. ref. főgimnáziumban a természet-

rajz és földrajzi szakra egy rendes, esetleg helyettes tanári 
állásra pályázat nyittatik. 

Fizetése, ha rendes tanár választatik: 1000 forint, 
200 frt lakbér és 50 frt ötödéves korpótlék, ha helyettes 
tanár választatik: 800 frt évnegyedes részletekben előre 
kiszolgáltatva. 

Kötelezett óráinak száma 18—20 óra hetenként. 
A ki a pályázók közül a tornatanításra is képesítés-

sel bir, előnyben részesül, mely esetben a tornászatnak 
heti 8 órán való tanításáért, külön 200 frttal díjaztatik. 

Pályázhatnak protestáns vallású okleveles tanárok 

vagy végzett tanárjelöltek, ez utóbbiak egyelőre csak 
helyettes tanárul alkalmaztatnak legfeljebb három évi idő-
tartamra, mely idő alatt az alkalmazott tanári oklevelét 
megszerezni köteles és csak ezután véglegesíttetik. 

A pályázók kérvényüket, életkorukat, végzett tanul-
mányaikat, egészségi állapotukat és hadkötelezettségüket 
igazoló okmányaikkal felszerelve, alulírott elnökséghez folyó 
evi május hó 31-ikéig nyújtsák be. 

Á megválasztott rendes tanár a dunamelléki ev. ref. 
egyházkerületi tanári gyámegyesületnek köteles tagja; állo-
mását f. é. szeptember 1-én elfoglalni tartozik. 

Kecskeméten, 1893. április 30-án. 
1 — 2 Az ev. ref. egyháztanács elnöksége. 

Pályázat tanári állomásra. 
A hód-mezö-vásárhelyi ev. reform, főgimnáziumban 

két tanári állomásra pályázat hirdettetik. 
1. Az első tanszék rendes tanári állomás a latin és 

történelmi szakra. A heti órák száma 20—21. A fizetés 
1000 frt, 200 frt lakbér és ez időszerint 40 frtos ötödéves 
pótlék, de a mely 200 frton felül nem emelkedhetik. Pályáz-
hatnak ev. reform, vallású okleveles tanárok. A megválasz-
tott egy évi próba idő után véglegesíttetik; végleges minő-
sítése után jogos és kötelezett tagja a tiszántúli ev. ref. 
középiskolai tanárok gyám- és nyugdíjintézetének, ugyszinte 
a helybeli ev. reform, egyház belső tisztviselők özvegy- és 
árvagyámintézetének. 

2. A másik pályázat a természetrajzi és földrajzi 
tanszakra hirdettetik. Ez helyettes tanári állomás csak az 
1893/94-ik tanévre. Pályázhatnak ev. ref. vallású okleveles 
tanárok vagy végzett tanárjelöltek. A heti órák száma 
20—21. Fizetése, ha okleveles tanár választatik 900 frt, 
ha nem okleveles tanárjelölt 800 frt. 

A fizetés mind a két tanszéknél évnegyedes részle-
tekben előre adatik ki. 

A pályázók folyamodványukat keresztelő levéllel, 
esetleges katonai szolgálataikat igazoló irattal és végzett 
tanulmányaikat feltüntető okmányokkal fölszerelve a folyó 
év május 31-ikéig bezárólag alólirotthoz nyújtsák be. 

Hódmező-Vásárhelyen, 1893. április 24-én. 
1—8 A presbyterium elnöksége. 

P á l y á z a t 
Steltzer Dániel-féle ösztöndíjakra. 

A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt 
lévő Steltzer Dániel alapítványból 40 frttól 100 forintig 
terjedő ösztöndíjakra, az 1892/3-ik tanévre pályázatot 
hirdet. 

Folyamodhatnak: ágost. hitv. evang. árva, szegény, 
győri, jómagaviseletü és szorgalmas tanulók, különösen 
a Steltzer vagy Ráth családhoz tartozók, bárhol tanul-
janak. 

A jelen tanév első feléről szóló tanodai, ugy a sze-
génységet, árvaságot, rokonságot tanúsító bizonyítványok-
kal, felszerelt folyamodványok folyó évi májas hó 20-ig 
alulírotthoz intézendők. 

Győr, 1893. április 20-án. 

Dr. Beliczay Elek, 
a győri ág. hitv. ev. iskolai bizottság 

2—3 elnöke. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerlteszlííség1: 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiiulri-hivalal : 

Horny&nsaky Tiktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d í j ak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

Féléyr*: 4 frt BO kr ; egész évre : 9 ftU 

Xyyes szám ára 20 kr. 

A papi javak államosításáról. 

S z á z a d u n k a ha ladás , n e m z e t ü n k az eszme-
fo r rongás nap ja i t éli most . Az egyházpoli t ikai 
ké rdéseknek felszinre h o z a t a l a ; ezen liberális 
elvek mellett a megyegyülések te rmeiben ország-
szer te tör tént állásfoglalás, h a n g o s a n igazolják 
azon axiómát , hogy magyar népünk erősen érzi 
kul turál is hivatását , hogy itt, nvugot végha tá rán , 
ezu tán m á r n e m a merev stabil izmus, h a n e m a 
ha ladó l iberál izmus nagy elvét kell követni és 
megvalósí tani , ha h iva tásá t kellőleg be aka r j a 
töl teni! 

Liberális gondolkozású k o r m á n y u n k a milyen 
nagy és nehéz , épen olyan dicsőségteljes m u n k á r a 
vál lalkozott akkor , a midőn az egyházpoli t ikai 
kérdéseke t p r o g r a m m j á b a felvette. Van-e igazi 
magya r ember , még pedig pá r tkü lönbség nélkül, 
ki e p r o g r a m m megvalós í tásánál k o r m á n y u n k n a k 
szivesen segédkezet ne n y ú j t a n a ! ? A ki hazá já t 
önzet lenül szeret i ; a ki nemze té t a felekezeti 
szűkkeblűség lenyűgöző bilincseitől s z a b a d n a k 
óha j t j a látni, a n n a k mos t politikai pá r t szempontok-
tól el keli tekinteni . 

De n e feledjük el, hogy ez csak első lánc-
szemét fogja képezni azon liberális elvek meg-
testesí tésének, a melyeknek — a lka lmas időben 
való — kivitelét méltó joggal vá rha t j a el a ha-
z á n a k minden h ű fia. 

Hiába lesz h a z á n k b a n ál ta lános va l lásszabad-
ság ; hasz ta l an hozzuk be a kötelező polgári 
házasságo t s a lkot juk meg igy az egységes család-
jogot . . . mind addig n e m leszünk egységes nemzet , 
mig elnézzük, té t lenül t ű r j ü k azt, hogy mig az 
egyik val lásfelekezet papjai fejedelmi fényben és 
gazdagságban élnek, addig a többi felekezetek, 
főként pedig épen a legnemzet ibb s igy leg-
magya rabb val lásfe lekezetnek: a református egy-
háznak lelkipásztorai m a j d n e m koldus szegénység-
ben élnek s a nap i megélhetés nehéz gondja ival 
k ü z d e n e k ! 

Tegye csak szivére kezét e h o n n a k m i n d e n 
igaz fia és i smer j e be, hogy ez e l b á n á s b a n nem-
csak anomál ia , de nagymérvű igazságta lanság 
is rejlik. 

A legközelebbi izgalmas napok eseménye i : 
a klerikális és u l t r a m o n t á n tünte tések , a nemzet i -
ségi agitálások, bárki t is meggyőzhet tek arról, 
hogy h a z á n k n a k a r e fo rmá tus papi s t á t u son kivül 
aligha v a n n a k h ű b b és igazibb fiai. És ez n e m 
ábránd , n e m chimeréa , h a n e m tör ténelmi kétségbe-
vonha t l an igazság. 

Azoknak az egyházpolit ikai ké rdéseknek reáli-
zá l á sáná l az anyagilag csekély erőkkel rendelkező 
p ro tes t áns egyház vesz the t legtöbbet. 

A h a t a l m a s és dúsgazdag klérus előtt, ha a 
va l lásszabadság elvének tö rvénynyé emelése u tán , 
az 1868-dik évi Lil i . t.-c. a maga épségében fenn 
n e m tartatik, igazán szabad lesz a vásár . A lélek-
halásza t csak ekkor élheti át a maga virágzó 
korát, még pedig államilag akkredi tá l t törvények 
védelme alatt. 

Mi tehát , a szegényebbek, itt is csak a vesz-
tes fél leszünk. 

Az anyakönyvek á l lamosí tásával a protes-
t á n s lelkészi ka r — különösen a népesebb egy-
h á z a k b a n — k ü l ö n b e n is s zűkös jövede lmének 
egy jó részétől esik el. 

Miért t a g a d n á m el, hogy néme lyünke t kecseg-
tetet a remény, miszer int az állam e vesztesé-
gért m a j d mégis kárpótolni fog bennünke t . De 
há t ebből ugyan — a tö rvény javas la t megjele-
nése u t á n — egészen k i áb rándu lha t tunk . 

Mi a z o n b a n ezt az áldozatot is p a n a s z nélkül 
meghozzuk . Hadd lássa az állam, hogy a közol-
t á r ra — ha a haza érdeke azt k íván ja — szűkös 
jövede lmeinkből is szivesen á ldozunk. 

H a n e m az tán az osztó igazság azt h o z n á 
magával , hogy tovább i m m á r e h a z á b a n csak 
»türt« felekezet többé ne legyünk. 

Az á l ta lános va l lásszabadságnak csak akkor 



lesz meg az igazi korol lár iuma, h a ná lunk többé 
kiváltságos egyházak n e m lesznek. 

Az á l lamnak ugyanis valódi létalapját csak 
a t iszta valláserkölcsi élet képezheti . Az egyház 
szolgái épen azért vannak , hogy ez a lapfentar -
t á s án köz reműköd jenek . S kérdem, nem egyformán 
végzi-e itt minden felekezet lelkésze a maga 
n e m e s fe lada tá t? ! 

Miért v a n t ehá t mégis az, hogy mig az egyik 
egyház a v a g y o n b a n dús lakodik : addig a más ik 
csak tengődik és n y o m o r o g ? 

Meg kell szün te tn i elvégre is ezt a visszás, 
ezt az igazságtalan állapotot. Meg kell már vala-
h á r a valósí tani az 1848-dik évi XX. törvénycikk-
ben foglalt elveket, h a m á s k é n t n e m lehet : a papi 
javak államosításával is. * 

A legközelebbi napokban , derék s igazán 
l iberálisan gondolkozó közokta tásügyi miniszte-
rünk , azon fontos nyi la tkozatot tevé, hogy a t an-
ügy nemzet i ügy levén, az iskolák á l lamosí tása 
— a pénzügyi helyzet teljes j avu lásáva l — utol-
j á r a is bekövetkezhet ik . A milyen férfias, á l ta lunk 
épen olyan várva-vár t nyi la tkozat volt ez, melyet 
mi magya r p ro tes tánsok n e m c s a k kulturális , ha-
n e m nemzet iségi szempontbó l is melegen üdvöz-
lünk. De há t ki t u d j a azt, hogy a folyton növe-
kedő és évenkén t milliókat fe lemésztő hadügyi 
budget ez enunciác ió megvalósí tását mikor engedi 
m a j d m e g ? ! Itt v a n n a k az épen e cél megvaló-
s í tására nagyon is kompe tens papi javak , melyek 
egykoron főként nevelésügyi tekinte tekből ado-
m á n y oztat tak. Az állam a z o k n a k ma is jogos 
bir tokosa, a k lérus pedig csak haszonélvezője , 
e lvonva azt eredeti magasz tos rendel tetésétől . 
Sekular izá lni kell e j avaka t , ha igazán kul turá l tam 
a k a r u n k lenni. Ha megtette ezt a ka thol ikus Fran-
cziaország, és a még ka tho l ikusabb Spanyolország 
is, miér t ne tö r t énhe tnék meg ez a »szabadelvü« 
Magyaro r szágban?! 

Hogy e röpke, némelyek szerint talán n e m is 
oppor tunus , gondola toka t épen mos t ve te t lem 
papírra , midőn az esetleg olaj lehet a tűzre, e 
t ek in te tben igazolnom kell magama t . 

A t iszántúl i ev. ref. egyházkerü le t egyik 
é rdemes tanácsb i rá já tó l Kovács Ferencz holdmező-
vásárhelyi lakostól a n a p o k b a n Budapes ten , a 
F rank l in - tá r su la t k i adásában , a következő c imü 
é rdemes m ű hagyta el a sa j tó t : »Az 1844-dik 
évi országgyűlési tárgyalások naplói a papi ja-
vakról<. 

* A7. egyházpolitikai viszonyok rendezése szükségessé teszi, 
hogy előbb-utóbb sor keríttessék az 1848: XX. t.-cikkben lefek-
tetett irányelvek megvalósítására. Hogy ez a papi javak államosí-
tásával, vagy a többi vallások aránylagos állami segélyezésével 
történjék, az célszerűségi kérdés. Mint eshetőséggel, azt hiszszük, 
nem árt foglalkozni a sekulárisátió kérdésével sem. Szerk. 

A ki megaka r arról győződni, hogy a papi 
j a v a k á l lamos í tásának kérdése menny i re á tha to t t a 
a m ú l t b a n is már a nemzet i közérzüle te t ; hogy 
épen magok a ka tho l ikus világi férfiak voltak 
r é szben itt is azok, a kik ezeknek á l lamosí tását 
sürget ték és megkövetel ték, az o lvassa át meg-
érdemlet t f igyelemmel ezt az igazán korsze rű 
müvet . 

Az én egyszerű falusi kis pa róch iámból há lás 
köszönete t küldök a távolból a derék szerzőnek, 
ki ösz tön t adot t arra , hogy e fon tos kérdéseke t 
— az erre hivatot tak — bővebben t anu lmá-
nyozzák. 

Egy intőjel lesz ez is a múltból, hogy az 
idők h a l a d á s á n a k kerekei t fe l tar tóztatni gyarló 
ember i e rőnek n e m lehet. Nem, mer t e liberális 
e szmékre is el lehet m o n d a n i a magyar költő-
vel, hogy előbb, avagy u t ó b b : »a koporsóból is 
kitör s eget kér!« 

M. F. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanítói fizetések rendezéséről szóló 
törvényjavaslat a képviselőházban. 
Az 1868-iki népoktatásügyi törvény életbe lépése 

óta már egy negyedszázad folyt le. Tekintélyes idő egy 
nemzet életében, mely elegendő arra, hogy az ifjabb 
nemzedék érzületében és gondolkodásában gyökeres vál-
tozás álljon elő, ha azt okosan föl tudjuk használni. A 
népoktatásügyi törvény — a lánglelkü Eötvös miniszter 
örök dicsősége — hazánk népoktatásügyét magas szín-
vonalra emelhette volna, ha ez a törvény nem maradt 
volna csak papiroson. De — fájdalom — nálunk csak 
azért hozzák meg a törvényeket, hogy többnyire irott 
malaszt maradjanak. Hiszen még hivatalosan is bevallják, 
hogy a népoktatásügyi törvény világos rendelkezései 
dacára, most a törvény 26. életévében is, több mint 
ötezer iskola nem felel meg a törvényes kellékeknek! Több 
mint ötezer népiskolai tanítónak nincs még 300 frtnyi 
évi fizetése sem. Olcsó húsnak hig a leve — mondja a 
magyar példaszó. A rosszul fizetett tanítóktól nem is 
várhatunk lelkesedést és ügyszeretetet. E nélkül pedig 
a tanító munkája csak fikció. 

Ha azt akarjuk, hogy fölépítsük a magyar nemzeti 
államot, akkor adjunk a magyar néptanítói karnak min-
denekelőtt tisztességes fizetést. Mert hogyan kívánhatjuk 
a magyar középosztálytól, hogy fiait tanítókká neveltesse, 
ha a tanítói munkával bakteri fizetés jár? Intelligens 
ember a mai kor kívánalmainak megfelelően még a leg-
utolsó faluban sem élhet meg SOU forintnyi fizetésből sem, 
nemhogy 300 frton aluli fizetéssel beérhesse. Nagyon el-
csodálkoztunk azért, midőn Csáky miniszter a 300 frtos 



tanítói fizetéshez tárcáját kötötte. De még jobban, midőn 
kijelentette, hogy az ország nagy részében, különösen 
Erdélyben a 300 frtos fizetés elég a tanító megélhetésére. 
Mi ismerjük hazánk nagy részét, eleget tartózkodtunk 
Erdélyben is, de azt a falut, ahol 300 írttal meglehetne 
élni családostul a legszerényebb igénvü szellemi munkás-
nak is: nem ismerjük. 

A magyar tanítóság vezérkara : az országos bizott-
ság nagyon jó nyomon indul, midőn a tanítói független-

» ség után törekszik. Mert hogyan neveljen a tanító jellemes 
embereket tanítványaiból, midőn az anyagi gondok a 
földhöz vonják s meggyőződését, szabad akaratát akár-
hányszor Jákób módjára egy tál lencséért kell áruba bo-
csátani ? Az egyház és a haza egyaránt nagyobb hasznát 
vehetné az intelligens, független tanítói karnak. Rabszol-
gák csak rabszolgákat nevelhetnek és én a gyermekeimet 
cselédek kezére nem biznám. 

A tanítóság egyakaratulag 600 forintban állapította 
meg a tanítói fizetés minimumát. Nem is olyan óriási 
összeg ez, amint ezt az országgyűlési képviselőknek egy 
része tartja. A függetlenségi párt szívesen meg is adta 
volna. Talán a nemzeti párt is a 600 frtos fizetés mellett 
foglal állást, ha a kormánypárt s illetve a miniszter olyan 
csökönyösen nem ragaszkodik a 300 frtos minimumhoz. 
Ezért a nemzeti párt 400 forintnyi minimumot indítvá-
nyozott, de ezt sem érhette el és meg kellett elégednie 
a fakultatív 400 frtos minimummal. 

1 De a tanítóság küzdelme mégsem volt meddő. A 
közvélemény határozottan a tanítóság ügyével rokonszenve-
zett s ennek hatását megérezte a parlament s a kormány 
egyaránt. Kovács Albert indítványára kimondották, hogy 
a tanítók 250 frtig emelkedhető ötödéves korpótlékban 
részesüljenek. Berzeviczy javaslatát, hogy a korpótlék a 
300 frtnál magasabb fizetésbe be nem számítható, szintén 
elfogadták. Evvel — kétségtelenül — sokat javult az ere-
deti törvényjavaslat. És igy mégsem kell kétségbeesnünk 
nemzetünk jövője fölött. Nemzeti géniuszunk mégis őrkö-
dött fölöttünk. 

A törvényjavaslat óvatosan igyekezett a nemzeti 
iskola félé közeledni. A vita azonban olyan erővel karolta 
föl a nemzeti szempontot, hogy a hazafias és magyar 
nemzeti szellemben való népnevelés érdekében a képviselő-
ház az eredeti törvényjavaslat intencióinál sokkal messzebbre 
ment. Apponyi Albert excellált itt, a kit már megszoktunk 
a nemzeti szempontok leglelkesebb védőinek sorában látni. 
Az ő javaslatára mondotta ki a ház, hogy államellenes 
üzelmek esetén, hétszeri megintés után a miniszter a fele-
kezeti és községi iskolák helyébe állami iskolákat állíthat. 
Kán Miklós pedig a függetlenségi párt nevében indítványt 
nyújtott be, a melyben körülirta az államellenes irányt, 
a mely miatt az iskola bezárható. Ezt a módosítványt 
is elfogadták, de szövegezés végett az igazságügyi bizott-
sághoz utasították. 

Ha ez a módosított törvényjavaslat törvénvnyé vá-
lik — amihez most már kétség nem fér — sokat fog 
lendíteni elmaradt népoktatásügyönkön. De végre is kell 

hajtani a törvényt, nehogy ismét elröppenjen fölöttünk az 
idő anélkül, hogy azt javunkra fordíthattuk volna. 

A tárgyalás menetét jövőre részletesebben ismer-
tetjük. 

Böngérfi J. 

Észrevételek a tanári nyugdíj intézeti 
anketre. 

Mindenekelőtt azt a nagy módosulást kell kiemelnem, 
melyen a minszter eszméje, rajta kívül fekvő okoknál fogva 
keresztülment. Tudjuk, a tanácskozás alapját képező ter-
vezetből, hogy a nyugdíjintézetet az összes autonom fele-
kezeti, a törvényhatósági és községi középiskolákra kiter-
jedőleg óhajtotta a kormány fölállítni, minthogy ezek 
tanárai az állami nyugdíjtörvény, az 1885: 11. t.-c. jó-
téteményei alá nem esnek. 

Azonban a belépés teljesen az önkéntesség alapjára 
levén fektetve, ezt az összes görögkeleti és szász ág. ev. 
intézetek arra használták föl, hogy kivül maradjanak. 

Amily sajnos tény ez a magyar államiság s országos 
közművelődés szempontjából: a magyar államhoz hű protes-
tántizmus érdekéből tekintve, csak annál örvendetesebb, 
mert igy az állam gyámolítására méltók és méltatlanok 
önként, természetes kiválás folytán különültek el, s mert 
a törvényhatósági és községi középiskolák közül csak 
kettő volt képviselve az ankétén, vagyis kettő csatlakozott: 
Szentes és Szabadka, méltán mondhatjuk, hogy a tervezett 
nyugdíjintézet jelen alakulásában a magyarhoni reformál-
tak s unitáriusok s a királyhágóninneni ág. evangélikusok 
középiskoláinak, szóval a magyar államhoz hű protestáns 
középiskolák tanárainak nyugdíjintézetévé alakult át s 
az államnak ezt az évi állami segély megállapításánál ne 
téveszszék szem elől az illetékes tényezők. Azon intézetek, 
melyeknek ez alkotás van hivatva nyugdíjat megadni, 
nemcsak általános, hanem magyar kulturális jelentőséggel 
is bírnak, a magyar államiság leghűségesebb harcosai s 
épen azért az állam fokozottabb gyámolítására érdemesek. 

De ami áll a középiskolákról, ép oly mértékben, sőt 
itt-ott még fokozottabban áll a felekezeti akadémiákról, 
legyenek azok akár theologiaiak, akár jogiak. Épen ezen 
oknál fogva, de meg a protestáns tanügy ama belső, szer-
ves. történelmileg fejlődött s jogi alakot öltött kapcsolatá-
nál fogva nem szabad a belépő protestáns felekezetek 
akadémiai tanárait e nyugdíjintézetből kihagyni. 

Hogy a miniszteri tervezet utolsó pontja ezeket, 
valamint a tanítóképzőintézeti, felsőbb leányiskolái protes-
táns tanárokat csak később, egy külön intézetbe, vagy ez 
intézet egy külön ágába akarta fölvenni: ennek, mint 
Klamarilc előadó alapos beszédéből kitűnik, nem elvi, 
hanem tisztán csak pénzügyi oka van, vagyis inkább volt. 

De most, a görögkeleti és szász evangélikus közép-
iskolák kimaradása folytán még a pénzügyi nehézség is, 
hogy mondjuk, önként oldódott meg, bár nézetünk szerint 
a magyar állam jelen helyzetében az a nehézség oly 
nagy számú s fontos hivatást teljesítő tanárnak, még 
ideiglenes mellőztetését sem indokolná. 

A miniszteri tervezet a most már belépni nem akaró 
görögkeletiekkel s szász evangélikusokkal együtt 62 közép-
iskolát ölelt volna fel 568 tanárral s 141 ezer forint évi 
szükséglettel, de a tanácskozások folyamán kifejtettek vilá-
gosan mutatják s gróf Csáky záróbeszéde is nyilván meg-
erősíti, hogy ily létszám mellett sem lett volna több a 
valóságos évi szükséglet 120 ezer forintnál. Azonban az 



eredetileg kontempláltak közül kimarad 4 görögkeleti közép-
iskola 29 tanárral 9 szász középiskola mintegy 93 tanárral 
tehát összesen körülbelül 122 ember, vagyis a bevenni 
szándékolt tanárok 21'4%-a. 

Mi sem látszik természetesebbnek, mint hogy a be 
nem lépő tanárok helyét foglalják el azok, kiket csak a 
pénzügyi nehézségek miatt nem vehettek föl azonnal, de 
kik a protestáns főiskolákban a gimnáziumi tanárok sorsá-
val a legszorosabban össze vannak forrva: az akadémiai 
tanárokat. 

Nyugodt lélekkel, teljes meggyőződéssel mondhatom, 
hogy a nagyérdemű miniszter, kinek a magyar tanügy s 
a magyar protestántizmus oly sokat köszönhet, csak fél-
munkát végez, ha az akadémiai tanárokat csak egyelőre 
is mellőzi. Tóth Sámuel és Fejes István meggyőzőleg 
mutatták ki, hogy főbb s ugy irányadó iskoláinkban a 
középiskolai tanárok az egész létszám kisebb részét teszik. 

És itt mindjárt számot kell vetnem azzal a kérdéssel, 
elfogadhatók-e a theologus tanárok fölvétele ellen nagyon 
előkelő férfiak által hangoztatott érvelések ? Ha ez a 
nyugdíjintézet csak legkisebb mértékben veszélyeztetné is 
protestáns önkormányzati jogainkat, akkor szót sem emel-
nék e tanárok fölvétele mellett, mert elismerem, hogy a 
theologiai képzés a felekezeti oktatásügy minden része 
körül legjobban oda van forrva az egyház testéhez s 
ennek jövőben is tisztán egyházinak a felekezetinek kell 
maradni. Ámde a tervezetnek egyetlen pontja sincs olyan, 
mely autonómiánkra csak némi veszedelmet is rejtene 
magában, mert hiszen az e nyugdíjintézetbe tartozó tanár 
nyugdíjazása csakis az egyházi főhatóság kezdeményezésére 
történhetik s a kérdést előzetesen az illető főhatóság és 
a miniszter által kinevezett vegyes bizottság vizsgálná 
meg s csak ugy mondaná ki a miniszter a nyugdíjazást. 
Tehát az iskolai főhatóság akarata nélkül egyetlen tanár 
sem lesz, talán politikai érdekekből nyugdíjba küldhető. 

Azt az érvet sem fogadhatom el a theologiai tanárok 
fölvételének cáfolatául, hogy más felekezetek is hasonló 
igényeket támasztanának, mert ime, a görögkeletiek és az 
erdélyi szászok még hiva se jönnek, ők a magyar állammal 
semmi összeköttetésbe nem akarnak jönni; a római s 
görögkatholikusok theologiai tanárai pedig világi és szer-
zetes papok, kiknek ellátásáról saját egyházi törvényeik 
és állami adományból bírt javaik bőségesen gondoskodnak; 
e felekezetek hittanárainak tehát az állami nyugdíjazásra 
semmi sziikségök, ahol pedig szükség nincs, ott az állam-
nak kötelessége sem létezik. De igenis nagyfontosságú 
követelmény, hogy a valóban hazafias missziót teljesítő 
protestáns theologiai tanári kar javára a magyar állam 
is juttasson már valamit, mert kérdés, hogy. ha innen 
kimaradnak, lesz-e saját egyházaikban elég erő és akarat 
önkormányzati jogkörükön belül, saját erejükből pótolni 
teljes mértékben azt, amitől itt elestek, mert, ha nem, ez 
a protestáns hittani képzés rohamos hanyatlásának oko-
zója lesz. 

Megvalljuk, mi a theologiai tanárok bevételét is 
óhajtanok, de azt már a legsürgetőbben kérjük, hogy a ki-
maradó 122 középiskolai tanár helyébe az összesen mintegy 
25—26 jogakadémiai s 3—4 bölcsészeti akadémiai tanár 
fölvétessék. Hogy ez a megállapított költségvetés minden 
emelése nélkül lehetséges, sőt azt föl sem emészti, azonnal 
igazolni fogjuk. 

A tanácskozás folyamán kitűnt, és a miniszter is 
hangsúlyozta, hogy 62 iskola és 568 tanár ellátása sem 
vesz többet igénybe évi 120 ezer forintnál, holott a szük-
séglet 141 ezer forintra van fölvéve. Ebből az 568 tanár-
ból elmarad 21 °/0, tehát az állam 60 ezer forintján felüli 
jövedelemből is, melyet e változás nem érint, elesik 2l°/0, 

vagyis évi 17 ezer forint. Ha ez összeget az eredetileg 
fölvett szükségletből levonjuk, marad a nyugdíjintézet 
számára nem kevesebb, mint évi 124 ezer forint jöve-
delem, amennyi még mindig 4000 frttal haladja felül azt, 
amennyi 568 embernek, tehát a kilépetteknek ellátására 
is igényeltetnék; annál inkább elegendő lesz arra, hogy 
az a 30 akad. tanár — ha már a theologiaiak, mellőz-
tetnek is — fölvehető legyen, mert hisz végre ezek is 
fizetnek. 30 akad. tanár körülbelül annyit fizetne be 
egyszer s mindenkorra, hogy az végtelen évi járadékra át-
számítva 1000 frtot tenne évenkint; ugyanezek után a 
fentartók 5°/0-val — mert ha gimnáziumiak után 3°/0-ra J 

mérsékeltetik is, akadémiaiak után maradhat 5°/0, fizet-
nének körülbelül évi 2000 frtot, s csupán a felek, jog-
akadémiák hallgatóit vévén is fel á 3 frt — holott itt 
szükség esetén 4—5 frt is lehetne a befizetés -— újra 
1000 frtnál nagyobb összeg, összesen több, mint évi 
négy ezer forint jönne fci. Ha tehát 120 ezer forint elég 
568 ember nyugdíjazására, 128 ezer bizonyára annyira 
elég 476 tanárra, hogy még a fentartók s tanulók hozzá-
járulásának tervezett leszállítása is lehetséges, mert erre 
különben is a Kovács Albert által megjelölt megtakarítások 
elegendők. 

De ugyané keretben lehetséges a protestáns tanító-
képzőintézeti, s a középiskolai képesítéssel biró protestáns 
felsőbb leányiskolái tanárok fölvétele. Az oly tanítóképző-
intézeti tanárok száma, kikre ez intézkedés kiterjedne, 
nem több 20—22-nél s mivel 2—3 ezer forintjövedelme 
ezek belépése után is lenne a nyugdíjalapnak, valóban 
az adott körülmények közt ők is a legnagyobb könnyű-
séggel vehetők föl Bár megvallom, hogy a magam részéről 
semmi nehézséget nem látok abban, ha a tanítóképző-
intézeti tanárok a bőséges vagyonú néptanítói nyugdíj- i 
intézetből kapnának penziót. Ezt ők nem vehetik kisebbí-
tésnek, mert hiszen a kinek középiskolai, vagy magasabb 
képesítése van, az ennek folytán el nem veszti rangját. 
De természetes folyománya volna ez intézkedés ama fel-
fogásnak, mely a minisztérium egész tanügyi politikájában 
s a miniszteri jelentésekben is nyilvánul, hogy t i. a 
tanítóképzés a népoktatás kiegészítő, bár legmagasabb 
része; azt sem szabad felednünk, hogy ama 9 millió 
forintnyi vagyon összehozatalában protestáns lakosságunk 
járulékai is jelentékeny szerepet játszottak, sem azt, hogy 
a nyugdíjazás nem rangkérdés, mert a nyugdíjazottra csak 
az a fő, hogy tiz évi szolgálat után 40%-ot, 30 évi 
szolgálat után teljes fizetését kapja nyugdíjul s megfelelő 
arányban végkielégítést, özvegye nyugdíjt, gyermekei neve-
lési pótlékot. 

Azért tehát, ha a tanítóképzőintézeti tanárok föl-
vétele csak egy percig is halasztaná az akadémiai jog- és 
bölcsészeti tanárok fölvételét, e módozat alkalmazását 
óhajtanám. De mert a protestáns akadémiai tanárok 
a tanítóképzőintézet beliekkel haladéktalanul és együttesen 
helyt nyerhetnek a költségvetés minden terhelése nélkül 
az állami nyugdíjintézetben azon hézag folytán, melyet 
a görögkeleti és szász középiskolai tanárok kimaradása 
okozott: magától érthetőleg az az ohajtásom, hogy a pro-
testáns középiskola, akadémia és tanítóképző együtt vo-
nulhasson be Csáky gróf nagy alkotásába. 

A felszólalások jelentékeny részén vörös fonalként 
húzódott keresztül azon nézet, hogy a protestáns iskoláik 
fentartói a tervezet szerint reájuk háramló terhet, a ta-
nári fizetések 5%-át kitevő évi járulékot annyira nem 
bírhatják meg. hogy e miatt nagy részük ki fog maradni 
az intézetből. 

Én magam is elismerem, hogy a protestáns egyház 
szegénysége oly nagy, megoldandó feladatainak száma oly 



számos, az állam s társadalom érdekében teljesített kul-
turális szolgálatai oly jelentékenyek, hogy méltányos a 
reánk eső terhek leszállítását kívánni s szivemből örülök, 
hogy ha a fentartók járulékát 4, sőt 3%-ra látom csök-
kenni. 

De nem szeretném, ha a nagy protestáns közönség 
körében, az iskolai ügyeket intéző férfiak s testületek 
többségében gyökeret találna verni az a nézet, hogy az 
a 6—7—800 frt, mennyi egy teljes középiskolára ez 5% 
cimén háromolna, valóban elbirhatlan terhet képezne. 

Mert a tekintetben nem ámíthatjuk magunkat, hogy 
ha tanáraink nyugdíjáról gondoskodni még a jövőben sem 
leszünk képesek, akkor a protestáns tanügy fölött meg-
kondult a halálharang. Ne gondoljuk, hogy tisztességes 
fizetés és biztosított nyugdíj nélkül mi még jövőre is, 
évtizedeken keresztül képesek leszünk a kellő mértéket 
megütő, sőt részben jeles tanerőket kapni. Iskoláink akkor 
nemsokára kezdők szárnypróbálgatási terévé lesznek s e 
kezdők közül a beváltak átmennek jobb hazába, nagyobb 
javadalomra, nekünk majd csak azok maradnak, a kiknek 
az a kevés fizetés is sok ; a tanerők ama folytonos hullám-
zása, változása, mely már most is átokként nehezedik 
némely intézetünkre, általános, sőt nem is a legnagyobb 
bajjá fog válni. Ha ezt nem akarjuk, nyugdíjat kell terem-
tenünk s ha el nem fogadjuk, szegénységünkre hivatkozva, 
az állam segítő kezét most, mikor oly kevés áldozatot 
kiván tőlünk autonom jogainkból, bizonyára még kevésbbé 
leszünk képesek ezt a feladatot tisztán saját erőinkből 
megvalósítani, amint azt Bőhm Károly igen helyesen 
emelte ki. S ha most nem akarunk 6 — 7—800 frtot egy 
teljes gimnázium után az állam részére kiteremteni, önálló 
nyugdíjat adni akarva sem fogunk tudni. Hiszen egyetlen 
tanerő egy évi nyugdíja többe kerül ennél. 

Törekedjünk tehát az 5 % leszállítására, mert a 
protestantizmus ezt megérdemli. De ha érdemeinket a 
kormány nem méltányolná ugy, a mint kellene, de mégis 
méltányolja, el kell fogadnunk a kevesebbet is, mert való-
ban mondhatjuk, hogy a nyugdíjkérdés rendezése alapvető 
fontossága a protestáns közép- és felső tanügy jövőjét 
illetőleg. 

Ép igy gondolkodom a tanulók 3 frtját illetőleg s nem 
tudom belátni, miért kellene a tandíjmentes tanulókért 
azt az összeget az iskolának fizetni. A tandíjmentesség 
magában oly jótétemény, melyet az illetők csak hálával 
fogadhatnak. S most is több oly fizetség van ugy az ál-
lami, mint a felekezeti intézetekben, melyeket sem a fél, 
sem az egész tandíjmenteseknek el nem engednek, s me-
lyek tényleg még a legszegényebbektől is befolynak. Ez 
a 3 frt is ily természetű. 3—400 tanuló közt alig akad 
10—15 olyan, ki végkép nem tudná azt az összeget ki-
teremteni, az ilyenek számára pedig, ha méltók, vannak 
segélypénzek, ösztöndíjak, jutalmak, jószivü tanulótársak 
és emberbarátok adományai. Ha nem érdemesek, akkor 
pedig miért részesülnek tandíjkedvezményben is? Én álta-
lában azt tartom, hogy protestáns iskoláink, különösen 
némelyik, nagyon is messze megy jótéteményei s mentes-
ségei osztogatásában. Önként érthető, hogy szívesen veszem, 
ha a tanulók járuléka 2 frtra, vagy 1 frtra csökkenhet, 
de ezt a terhet épen nem tartom olyannak, a mely az 
egész alkotást kockára tehetné. Épen igy nem fogadom 
el Dóczi Imre azon érvelését sem, hogy a prot. közönség 
a tandíjat áldozataiban fizeti meg, sem e Lapok tisztelt 
szerkesztőjének ama megjegyzése nem tántoríthat meg, 
hogy most átlag minden protestáns főre 1 frt 8 kr. tan-
ügyi kiadás esik évenkint: mert elismerem, vannak egyes 
áldozatkész emberek, de a nagy tömeg épen csak azt fizeti 
meg, amivel kénytelen; abból az 1 frt 8 krból pedig a 

messze túlnyomó részt alapítványok s meglevő vagyonok 
viselik. Oly protestáns ember is adózik az egyház javára, 
kinek gyermeke nem tanul; a tanításszolgáltatás, melyért 
a szüléktől igazságos bizonyos ellenszolgáltatást kívánni, 
mert hiszen az iskola ama tandíj fejében a valóban sze-
gény s érdemes tanulókat anyagilag is több segélyben 
részesíti, pl. tápintézet, ösztöndíj, legáció stb. cimén, mint 
amennyit tőlük kap, nem is említve a szellemerkölcsi 
szerzeményeket. 

Veszélyes iránynak tartom azt, mely protestáns 
közönségünket arról akarja meggyőzni, hogy túlságosan, 
erején felül áldoz, holott valójában ez áldozatkészség 
csökkenését észleljük. Inkább arról kell meggyőzni ezt a 
közönséget, hogy az autonomia nyújtotta szabadság, a 
protestáns vallás által az emberiségnek biztosított roppant 
előnyök, a múltból ránk maradt alkotások és kincsek s a 
fejlődő élet követelményei áldozatokat követelnek tőlünk. 

Részemről semmi esetre sem tartanám elfogadható-
nak azt az indítványt, hogy a 60 ezer forint államsegély 
a tervezett nyugdíjintézet megalkotása helyett az egyes 
intézetek, vagy a protestáns egyház egyeteme között meg-
osztassék. Előbbi esetben egy intézetre átlag ezer forint 
jutna, mert a kimaradt görögkeletieket s szászokat pótolni 
fogják az akadémiák s tanítóképzők; utóbbi esetben az 
egyház a szegény kis intézeteknek aránytalanul nagy 
osztalékot volna kénytelen juttatni, a mi a nagyobb iskolák 
világos megrövidítésével járna. 

Volna még több elmondani valóm, különösen a fen-
tartók terheinek a tanárokra való hárítását s a szolgálati 
idő meghosszabbítását, továbbá a fennálló autonom nyugdíj-
alapokat illetőleg, de nem akarok már jobban visszaélni 
ez alkalommal az olvasók türelmével. Minderről majd más 
alkalommal. 

Csak annyit akarok végül mondani, hogy e nyugdíj-
intézet megalkotója nemcsak az érdekelt tanárokat, nem-
csak a protestáns egyházat, hanem a magyar nemzetet 
kötelezi örök hálára. 

Dr. Bartha Béla. 

T Á R C Z A. 
Evangéliom és hazafiság. 

Felolvastatott a budapesti ref. ifjúsági egyletnek 1893. ápril. 27-iki 
felolvasó estélyen. 

Két szava van a magyarnak, amit a maga nyelvén 
semmi náció nem tud utána mondani, s a melyik mind 
a kettő önmagában véve egy-egy lendületes óda arról a 
fogalomról, amit jelent, a kettő együtt pedig valóságos 
tudomány, mely a magyar nemzet érzelemvilágát, gondol-
kodás módját, egész világosan előnkbe tár ja; s e két szó: 
feleség és hazafi. 

Milyen mély az a szív, a melyikből fakadt, mily 
nemes a lélek, a mely kiformálta, édes-mézes a nyelv, 
a melyik kimondta! 

ÍFájdalom, az elsőt már csak nagy elvétve hallani, s 
csakis olyan helyen, ahol gólya költ a kéményen, fecske az 
eresz alatt s ahol még a konyha a eimerterem; egyebün-
nen, cifra tornyos palotákból, cifra selymes ajkakról elfújta 
már az a nvugoti poros szél, amit civilizációnak neveznek, 
mely minden eredeti kedvességet megfagyaszt, minden 
eredeti durvaságot szürke porral von be, de meg nem 
szelídít. Hanem aztán az utóbbit annál gyakrabban hangoz-
tatják e haza mindenféle polgárai, mintha az első elha-



gyásáért azzal akarnák a szittya magyart megvigasztalni, 
hogy a másodikat annál gyakrabban emlegetik. 

Hej pedig ezért igaz magyar szivre nincsen vigasz-
talás, mert szomorú esei az nagyon, hogy a magyar ember-
nek nincs már felesége, hanem nője van, hogy ma már 
nemcsak a grófok meg a bankárok zengik ezt a csúf 
szót, hanem még a szentgyörgyi ember is, ha már meg-
választották községi esküdtnek, azzal különbözteti meg 
magát a többi közönséges népségtől, hogy a feleségét ki-
nevezi nőjének, nem is szólva a paksi emberről, a ki meg 
épen abban áll fölötte a szentgyörgyinek, hogy neki ha 
esküdt, ha nem esküdt, nője van. (Az igaz, hogy néha 
»férjem «-nek nevezi). 

De hát mit busongunk e fölött ? azt kérdi a művel-
tebb hazafi; hát olyan nagy baj az, hogy egy ázsiai szó 
helyébe egy müveit nyugoti, európai kifejezést teszünk? 
Igen, csakhogy mást jelent ám a nő, meg mást a feleség. 
A feleség nem felesegítség, mint magyarázni szokták, hanem 
sokkal több annál: fele a férjnek, tehát olyan valaki, a 
ki férjét egész emberré teszi. Mindig egyet gondol, egyet 
érez férjével s annak még gondolatát is ellesi, lévén neki 
valami babonasága a gondolatolvasásra, vagy legalább is 
arra, hogy férjemuramnak akarja nem akarja, rá kell 
hagyni, hogy ő csakugyan azt gondolta, amit kiolvastak 
a lelkéből. Mert tudni való, hogy minden feleség bűvölő, 
bájoló, kuruzsló, varázsló és jövendőmondó is. Ellenben a 
nő egészem más. A nő az, ami a neve: müveit európai 
nő, a kinek kisebb gondja is nagyobb a gondolatolvasásnál, 
hanem gondolja ő is azt, amit akar, férje is azt, amit 
akar, éreznek is külön-külön, s akarnak is külön-külön 
s mindebből annyit mondanak meg egymásnak, a mennyi 
a jó békesség fentartására és a családi boldogságra meg-
kívántatik. A nő a kuruzslás és varázslás ósdi mesterségét 
is megveti, egyedül a jövendőmondást gyakorolja, azt is 
csak utólagosan, mikor t. i. valami bajba beleviszi férjét, 
akkor szelid szemrehányással illeti a könnyelmű urat, de 
csak e két szóval: »nem megmondtam?* 

No már ezért a változásért, mindenki beláthatja, 
nagyon sovány vigasztalás az, hogy a másik szép szavun-
kat meg annál gyakrabban hangoztatják. Sőt ez még 
szomorúbbá teszi a magyar szivet, annyival is szomorúbbá 
pedig, mert ugy érzi, hogy e két tünemény között, t. i. a 
féleség szó eltűnése s a hazafiság túlságos hangoztatása 
között nagyon szoros összefüggés van, mert a kik kedves 
nejüket legtöbbször emlegetik, azok biztosítanak bennün-
ket leggyakrabban hazafi voltukról, már pedig azok az 
urak, a kik kell nem kell folyton hazafiságuk hírül adásával 
rezgetik a levegőt, a hazafi sző alatt patriótát értenek. 

Hogy honnan tudom én ezt? Hát kérem ez igy van, 
mert ugyanaz az áramlat, mely a feleséget már-már tel-
jesen átalakította a magyar ember nejévé, a hazafi szót 
ugyan meghagyta, de értelmét ennek is átalakította, ugy 
hogy ma ez a szó sok ember ajkán azt jelenti, a mit: 
patrióta. 

De hiszen ez a két szó egyét jelent, mondják sokan. 
Nem, kérem. A patrióta szó értelme az ó-kori nemzetek-
nél valóban megközelítette a hazafi szó jelentéset, de nem 
kell feledni, hogy ez a szó az óta Bécsben is járt s ott 
ma is használják s értelme a gyönyörűséges »nejem* ki-
fejezéssel együtt onnan költözött át a négy folyam ha-
zájába. 

' Ebből láthatjuk, hogy nagy különbség van a két 
értelem között. Ha röviden akarjuk kifejezni, ugyan az a 
különbség, a mi a kosztos deák és az édes fiú között van. 

A kosztos deák olyan finom ifjú úr, a ki kosztadó 
asszonyának pontosan megfizeti a járandóságot, és ezért 

megköveteli, hogy mikor az óra a tizenkettőt üti, a leves 
az asztalon legyen, minden étel jó legyen, a szoba ide-
jében kitakarítva, s mikor ő otthon van, hát a gyerekek 
hallgassanak. Viszont szeretetreméltó figyelemmel őrködik 
a használatába adott holmik és gazdasszonya egészsége 
fölött. Ha az beteg, ő megy orvosért, ő biztatja, hogy 
vegye be az orvosságot, ha egy kicsit nagyon keserű is, 
és nagy részvéttel tudakozódik a javulás után, mert hiába, 
mig az asszony beteg, addig a koszt is beteg, meg a házi 
rend is. Sőt az igazi vérbeli kosztos diák még asszonyá-
nak anyagi érdekeit is szivén viseli, tudván, hogy csak 
az lehet jó kosztadó asszony, a kinek nem üres a kam-
rája. Idővel ugy összeszoknak, mintha anya és fiú volná-
nak, ugy hogy ha a sors kegyetlen keze elszakítja őket 
egymástól, keserű köny hullat ássál válnak el s aztán —• 
keres a diák más kosztadót, a kosztadó más diákot. 

Ellenben az édes fiu olyan gézengűz, a kiről mind 
a szomszédok, mind a házi cselédség nyilván tudják, 
hogy egy bizonyos száraz fán fog elhervadni mint virág; 
a kit minden hónapban egyszer kitagadnak, minden héten 
egyszer megvernek, minden nap lehordanak, de a kin 
mind ez nem fog semmit, marad, a mi volt; jó szüleinek 
keserűsége és emésztő gondja, a ki nemcsak hogy nem 
fizet semmit azért a sok jóért, a mit rá halmoztak, hanem 
még a vérét is kiszívná a jó öregeknek, ha nem vigyázná-
nak, minek folytán az ellenséges indulat annyira fokozódik 
köztük, hogy az anya is, a fiu is alig várják, hogy üssön 
a búcsúzás órája; de mikor az a várva várt óra köze-
ledik, mind a ketten szeretnék a napot megállítani, de 
mikor el kell válni, könyek közt válnak el és soha sem 
talál az anya másik fiút, a fiu másik anyát, és ha olyan 
pástétomot csinál is az a kosztadó asszony, hogy a király 
is csettintene utána, mind ehetetlen étel az ahoz a jó 
fekete kenyérhez képest, a mit az a két áldott kéz 
dagasztott; és lehet az a kosztadó olyan szelid, mint az 
angyalok, bizony mégis valóságos boszorkány az ő előtte 
ahoz a pörölős asszonyhoz képest, a ki minden félre-
lépésért ugy lehordta, annyi ütleget rakott a hátára. Az 
édes fiút viheti a sors szele palotákba, uraságra, bálvá-
nyozhatják a népek, járhat népének vállain, de azért sehol 
sincs igazán otthon, csak ha azon a keblen pihenhet, 
a melyik táplálta. Es ha ennek a kebelnek, ennek a szív-
nek fáj valami, azt a fiu száz mértföldről is megérzi és 
haza megy, hogy meggyógyítsa, ha kell vérével, ha kell 
életével. Ez azonban csak akkor van igy, ha az apa az 
anyát »feleségem«-nek vagy legalább is »anyjukom«-nak 
hívja, ellenben ha a papa a mamát »nejem«-nek tiszteli, 
vagy épen »kedves nőm«-nek, akkor a fiu is egészen 
más: minden alkalommal illendően kezet csókol, s ha 
valaki azt találja mondani, hogy a kedves mamának a 
kalapján valamelyik kolibri vagy pulyka egy kicsit igen 
kicsi vagy egy kicsit igen nagy, hát annak vérét ontja; 
de viszont gondoskodik is róla, hogy a kedves mama 
mindig a legújabb divatú egyetmásban jelenjék meg a 
legdivatosabb sétáló helyen a legdivatosabb időben, mert 
különben biz ő nem megy vele végig az utcán. Ha pedig 
a mama egy kicsit már öregedni kezd, a fiu jár utána, 
hogy mivel lehet azt legjobban eltitkolni, s hogy esetleg 
épen ő maga ne legyen az áruló, inkább magának is 
parókát vesz és festi a bajuszát. 

(Folyt, köv.) Dr. Kecskeméthy István. 



Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 
(Folytatás.) 

A tanárok számának szaporítása; fizetésük javítása. 

Mig a dunántuli egyházkerületben egész a vetélke-
désig menő buzgalom ad a tanügynek magasabb lendületet, 
az alatt a többi egyházkerületek is iskoláik korszerűbb 
berendezéséről gondoskodnak. Eltekintve a nagyszámmal 
készült iskolai szervezetektől, melyekről más helyen szólunk, 
itt csak az iskola külső képét féltüntető néhány mozzanat-
ról akarok megemlékezni. 

Nevezetes haladásra mutat a tanárok számának 
szaporítása. Általában elmondhatjuk, hogy a tanárok száma 
majd minden iskolánkban növekedett. Láttuk, hogy a 
pápai egyház rövid időközökben állít második, majd har-
madik tanszéket újból szervezett főiskolájában. A debre-
ezeni kollégiumban korszakunk kezdetén négy rendes 
tanári szék állott fenn, de 1800-ban már öt rendes és egy 
rendkívüli tanár működik. Sárospatakon, mint Szombathy 
János feljegyezte,* 1770-ben négy rendes tanár s hét 
klasszikus praeceptor tanított; de már 1804-ben hét 
professzora van a felsőbb tudományoknak (scientiarum 
altiorum), öt állandó tanár adja elő a humániórákat vagyis 
a gimnázium felsőbb osztályainak tárgyait, négy publikus 
praeceptor tanít az alsóbb oszályokban s ezeken kivül 
rendkívüli tanára van a német nyelvnek, rajznak és latin 
irodalomnak. A korszak végére a rendes tanárok száma 
még egygyel megnövekedett, miután 1819-ben Vay József 
saját költségén uj tanszéket alapított az egyháztörténeti 
és exegetikai tudományok számára. A nagyenyedi kollé-
giumban a tanárok száma 1779-ben háromról négyre, 
1790-ben pedig már hétre emelkedett. Nevezetes, hogy 
kollégiumainkban e korszakban nyertek a jogtudományok 
külön tanszékeket és pedig Sárospatakon 1793-ban, Debre-
czenben 1800-ban, N.-Enyeden 1790-ben; Kolozsváron 
már 1770 előtt is létezett. 

De nemcsak a kollégiumokban szaporodott a tanárok 
száma, kisebb iskoláinknak vagy a partikuláknak elöl-
járóságai is majd mindenütt igyekeztek egy-két rendes 
tanszéket alapítani vagy az eddig gyakran változó prae-
ceptorokat állandósítani; biztos adataink vannak erre 
nézve Losonczról, M.-M.-Szigetről. 

A tanári székek szaporítása mellett a tanári fize-
tések javítása által igyekeztek őseink tanáraik munka-
kedvét, buzgóságát s ez által közvetve az iskolák szellemi 
szinvonalat emelni. A pápai iskoláról tudjuk, hogy Márton I. 
fizetése itt kezdetben 400 frt volt; de már 1805-ben 
ugy az ő, mint két tanártársának évi jövedelme 500 rh. frt, 
20 pozs. mérő buza, 12 öl fa, a városon lakóknak még 
ezen felül 150 frt lakpénz. A debreezeni tanárok fizetése 
1789-ben lakáson kivül, mely természetben adatott, 
500 írtban állapíttatott meg, mihez bordeputátum cimen 
még 60 frt járult. A miskolczi tanárok fizetése 500 frt, 
a köztanítóké 120—160 frt, de ezek e mellett az iskolá-
ban lakást s házankénti főzéssel (coquia) élelmezést is 
kaptak. Legtöbbnyire azonban, főként a nagyobb iskolák-
ban. a köztanítók élelmezésüket alumnaeumokban nyerték. 

Konviktusok s más jótétemények. 

Az alumnaeumoknak vagy konviktusoknak s ezzel 
kapcsolatban azon intézményeknek megismerése, melyek 
a tanuló ifjúságnak anyagi segélyt nyújtottak, lényeges 
részét teszi az iskolák beléletéről vázolt képnek. 

* A sárospataki reform kollégium históriája cimü művében. 

Református iskoláink növendékeinek nagy része e 
korban is, mint minden időben, a közép és alsó nép-
osztály szegény családjainak fiaiból került ki, a kik csak 
jótétemények élvezése mellett tarthatták fenn magukat 
az iskolák falai között. És valóban a régi jóltevők ala-
pítványai, a protestáns közönség áldozatkészsége most is 
gondoskodtak a szegény tanuló ifjakról, felmentik őket az 
anyagi gondok alól; alkalmat nyújtottak arra, hogy tehet-
ségeiket a haza és egyház javára kiképezzék. 

Nagy-Enyeden a régi alapítványok jövedelmeiből 
alumnaeum állott fenn, melyben évenként több mint száz 
ifjú részesülhetett. Debreczenben, Patakon és Pápán, a hol 
nem voltak ily gazdag alapítványok, tanítás és gyűjtés 
által szerezte be a kollégiumi ifjúság élelmét. Aratás és 
szüret idején bejárták a nagyobb diákok az egész orszá-
got, felkeresve a tehetősebb református családokat a ke-
gyes adományok elfogadása végett. Az összegyűjtött gabonát 
és bort az iskola vidékén különböző helyeken felállított 
raktárakban helyezték el s időnként, midőn szükséges volt, 
innen szállították be az iskolába. Az igy szerzett gabona 
és bor kezelésével külön hivatalnokok, az ifjak közül vá-
lasztott frumenti- és vini praebitorok voltak megbízva. Ők 
azután a gabonából kényeret süttettek s a libi praebitor 
naponként egy liba kenyeret, a vini praebitor időnként 
bizonyos mennyiségű bort osztott ki a szegényebb ifjak 
között. Sárospatakon az igy begyült gabona mennyiségét 
ifj. Tsétsi István 1759-ben 1000 köbölre, a borét a kol-
légium szőllőinek termésével együtt 100 hordóra becsüli, 
melyből a tanulók élelmezésére fordított rész levonásával, 
a fennmaradt tiszta jövedelem a tanárok fizetésére for-
díttatott. A kenyér mellé hoztak az ifjak magukkal, szün-
időről visszatérésük alkalmával, főzelékféléket: babot, len-
csét (a patakiak lencsések); hust olcsón kaptak Patakon 
a kollégium mészárszékében s ezeknek elkészítése végett 
fogadtak többen összeállva egy-egy kifőzőnőt. 

Az élelmezésnek leirt módja, valamint a supplikáció 
intézménye is különösen Patakon virágzott. Debreczenben 
a nagyobb diákok magántanítással szerezték meg élel-
müket, melyben a kisebb diákokat is részesítek az általuk 
teljesített szolgálat fejében. Pápán, Miskolczon, Losonczon, 
általában a kisebb iskolákban vagy konviktusok voltak 
vagy a soron étkeztek a szegényebb tanulók a lakosok 
jószivüségéből. 

A bennlakás intézménye minden kollégiumban fenn-
állott, sőt még kisebb iskolákban, pl. Miskolczon, Hódmező-
vásárhelyen is divatozott. Ünnepek alkalmával a tógátus 
diákok legációba mentek, melynek jövedelme egészen 
sajátjuk volt. 

A tandíjat 11. József honosította meg iskoláinkban. 
Mindazáltal ezentúl is legtöbb helyen semmit, némely 
iskolában csak igen csekély összeget fizettek a tanulók 
tandíj cimén. Debreczenben a világi rendű gazdag szülék 
fizettek gyermekeikért az alsóbb osztályokban 2 forintot 
*Minervale« cimen az iskola pénztárába; a felsőbb tan-
folyamba lépő vagy vidéki tanítóságra menő diákok pedig 
1 frt 42 dénárt. Pápán minden tanítvány 2 frtot fizet 
tandíj fejében tanárjának. 

Az itt felsorolt jótétemények élvezése mellett vált 
lehetővé, hogy sok szegény jóravaló ifjú képes volt hazul-
ról nyert segélyezés nélkül iskoláit elvégezni. Az így fel-
növekedett ifjak közül váltak ama tiszteletreméltó férfiak, 
kik mint papok, tanítók vagy tanárok, a kollégiumból 
magukkal hozott igénytelenséget tudománynyal és lelke-
sedéssel párosítva, egyházi és iskolai ügyeink kezelésében 
csekély tiszteletdíj mellett is szives odaadással és buzgó-
sággal fáradoztak. 
(Folyt, köv.) Marton Sándor. 



BELFÖLD. 

Az ág. evang. egyház zsinata. 
A magyarországi ág. hitv. evangélikusok zsinatának 

negyedik ülésszakát május 4-én délelőtt 10 órakor nyitot-
ták meg. Péchy Tamás és Karsay Sándor elnökök. Péchy 
Tamás rövid megnyitó beszéde után Karsay Sándor püspök 
buzgó imát mondott, hálát adván Istennek a jó királyért, 
ki a protestánsok iránt való bizodalmát és szeretetét most 
is fényesen kinyilvánítá, mikor az egyházi törvényeket 
legfelsőbb jóváhagyásával ellátta. Isten áldását kérte ezért 
az uralkodóra, egész királyi családjára és hazánk bölcs 
kormányára. 

Karsay püspök imája után Péchy Tamás rövid beszéd-
ben körvonalozta a zsinat teendőit. A legelső tárgy a 
királyi leirat és annak kapcsán a jóváhagyott törvények 
kihirdetése. 

A zsinat elrendeli a királyi jóváhagyási záradékkal 
ellátott törvények kihirdetését. 

Györy Elek jegyző felolvasta a következő jóváhagyási 
záradékot: 

A magyarországi ágostai hitvallású evangélikusok-
nak legfelsőbb királyi engedelmünkkel az 1891. évi 
december hó 5-én és folytatólag az 1893. évi február 
7-ik és következő napjain Budapest fő- és székvárosunk-
ban tartott országos zsinata által alkotott és vallás- és 
közoktatásügyi magyar miniszterünk utján legfelsőbb 
jóváhagyásunk és királyi megerősítésünk alá hódolattal 
felterjesztett jelen egyházi alkotmányt ezennel jóváhagyjuk 
és megerősítjük. 

Kelt Bécsben. 1893-ik március 18. 
Ferencz József. 

A zsinat állva hallgatta végig a jóváhagyási záradék 
felolvasását. 

A törvények kihirdetése után Péchy Tamás elnök 
előterjeszti, hogy a zsinat eddig is hasznos munkát végzett, 
mert keresztülvitte azt a nagyfontosságú dolgot, hogy ma 
már az evangélikusoknak királyi jóváhagyással ellátott 
kész törvénykönyvük van, hanem a munka még nem ért 
véget, mert a zsinatnak arról is intézkedni kell, hogy a 
már megalkotott törvények minél hamarabb érvénybe lép-
jenek. A jelenlegi törvények készítésénél ugyan az eddigi 
törvények voltak az irányadók és igy a törvénycikkek között 
sok az olyan, mely minden nehézség és előkészület nélkül 
azonnal életbe léptethető, de vannak olyan intézkedések, 
melyek már csak akkor vihetők minden rázkódtatás nélkül 
keresztül, ha a rájuk vonatkozó szükséges előkészületek 
meg lesznek téve. Kéri azért a zsinatot, hogy küldjön ki 
egy bizottságot, mely a legközelebbi ülésre terjeszszen be 
javaslatot a kihirdetett törvények életbeléptetésének ügyében. 

Az elnök javaslatát a zsinat elfogadta és a bizottság 
tagjaiul megválasztotta báró Prónay Dezső egyetemes fel-
ügyelő elnöklete alatt a püspököket, a kerületi felügyelőket 
s ezen kivül még minden kerületből három-három tagot, 

névszerint pedig dr. Steiner Károlyt, Gyurácz Ferenczet, 
Poszvék Sándort, Somogyi Károlyt, Terray Gyulát, Hörk 
Józsefet, Günter főesperest, Rittert, Somorjait, Zsilinszky!, 
Krammár Bélát, Böhm Károlyt. 

Péchy Tamás felhívja a naplóbiráló és az igazolási 
bizottságokat, hogy délután 5 órakor tartsanak ülést. 
Azon kivül azt ajánlja, hogy mivel most ő felsége a király 
itthon van, deputációt küldjön a zsinat ő felségéhez, mely 
az evangélikusok zsinati törvényeinek legkegyelmesebb 
megerősítéseért a zsinat hálás köszönetét tolmácsolná a 
király előtt. 

Zelenka Pál püspök azt indítványozza, hogy a mi-
niszterelnökhöz és a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez is küldjenek tisztelgő bizottságot. 

A zsinat ezt az indítványt is elfogadta. 
A május 5-diki ülésen Péchy Tamás elnök előter-

jeszti, hogy ő felsége a király a zsinat küldöttségét holnap 
délelőtt 10 órakor fogadja. 

A napirend során a különböző bizottságok jelentései 
következtek. 

Közülök első sorban a naplóbiráló bizottság jelen-
tését tárgyalták és tudomásul vették, hogy 44 ülés napló-
ját a bizottság megbírálta. A naplókinyomatási költségek 
fedezetére a bizottság háromezer forintot kér a zsinattól. 
Ezt a háromezer forintot azonban a zsinat ez alkalommal 
nem szavazta meg és a napló kinyomását későbbre ha-
lasztották. 

A zsinati törvények életbeléptetése céljából javas-
lattétel végett kiküldött bizottság jelentése is tárgyalás alá 
került, A bizottság javasolja, hogy a zsinati törvényeket 
minden egyházi és iskolai hatóságnak, ahhoz való alkal-
mazkodás végett küldjék meg. E célból a gazdasági bizott-
ság utasítandó, hogy a zsinati törvényeket 2400 példány-
ban oly módon nyomassa ki, hogy abból az egyetemes 
egyház legalább 1000 példányt ingyen kapjon a kiadótól. 
Javasolja továbbá a bizottság, hogy a magyar szövegen 
kivül a törvényt magyar-német és magyar-tót nyelven 
is adják ki. A zsinat elfogadta a bizottság javaslatait és 
a törvény kinyomatásával, a revízióval es az ellenőrzés-
sel Zelenka Pál püspököt, Győry Elek zsinati jegyzőt és 
Perlaky Elek zsinati háznagyot bizták meg. 

A tót fordítás revideálását Baltik püspökre, a német 
fordítás ellenőrzését pedig Michaelis Vilmos zsinati főjegyzőre 
bizták. 

Az ülés napirendjét ezzel a zsinat letárgyalta. Az 
ülés berekesztése előtt azonban Szentiványi Árpád, gömöri 
Szontagh Pál és több zsinati képviselő egy indítványt 
adott be. Az indítvány igy hangzik: 

»írjon fel a zsinat a képviselőházhoz és a kor-
mányhoz, hogy a házassági jog állami szabályozásával, 
mire nézve az állam jogát elismeri, nem tekintheti 
Összefüggésbe hozhatónak az 1868-dik évi LIII. törvény-
cikk 12. §-ának a megszüntetését s a vallásfelekezetek 
viszonosságából folyó ezen törvényes rendelkezést a 
házassági jog állami szabályozása mellett is fentar-
tani kéri*. 



Ennek az indítványnak tárgyalása felett pro et contra 
élénk eszmecsere indult; végre az elnök, hivatkozva a 
házszabályokra, az indítvány tárgyalását a másnapi ülésre 
tíizte ki, mely, tekintettel arra, hogy ő felsége a zsinati 
deputációt délelőtt 10 órakor fogadta, délelőtt 11 órakor 
kezdődött. 

A május hatodiki harmadik ülésen a királynál járt 
küldöttség eljárásáról tett jelentést Péchy Tamás elnök. 

A küldöttség 9 taghói állott u. m. Karsay, Zelenka, 
Sárkány és Baltik püspökök, br. Prónay, Fabiny, Radó 
és Szentiványi felügyelők és Péchy Tamás zsinati világi 
elnök. Május 6-dikán 11 órakor fogadta a király a püspöki 
és magyar disz ruhában megjelent fényes küldöttséget. 
Péchy Tamás pedig következő beszéddel üdvözölte a 
királyt: 

> Császári és királyi felséged legkegyelmesebben meg-
engedte, hogy az ágostai evangélikus egyház egyházi 
ügyei rendezésére zsinatot hivjon egybe. Régi szokás és 
régi törvények alapján a zsinat egybegyűlt és felséged 
legmagasabb kegyét árasztotta reánk, midőn a kormány 
utján visszaterjesztett munkálatokat és e zsinaton alkotott 
törvényeket legkegyelmesebb szentesítésével ellátva, meg-
erősítette. E királyi kegy következtében ezek a törvények 
most már a jelenkor és a késő utókor számára alap-
törvényekké váltak. Renső háládatossággal fognak egy-
házunk hivei felséged magas kegyéről megemlékezni. 
Zsinatunk azzal bizott meg bennünket, hogy felséged 
előtt megjelenve, alattvalói hódolattal mély háláját fejez-
zük ki felséged magas szine előtt Örök és változhatatlan 
hűségünk kifejezésekép fogadja felséged az ágostai hit-
vallású evangélikus egyház hódoló köszönetét s ama 
kérésünket, hogy engedje a jövőben is királyi kegyét reánk 
ragyogni. A mindenhatóhoz fohászkodunk, hogy hazánk 
és egyházunk dicsőségére és üdvére tartsa meg felségedet 
az emberi kor legvégső határáig.« 

A király jóságos arccal fogadta Péchy szavait s 
az üdvözletre röviden, de különös kegygyei válaszolt; 
megemlékezett az ág. ev. egyház zsinatának áldásos 
működéséről és biztosította a küldöttséget, hogy az evang. 
egyházat és hiveit ezentúl is megtartja királyi kegyében. 

A küldöttség harsány éljenzéssel fogadta a kegyel-
mes választ, Péchy sorban bemutatta a küldöttség tagjait, 
kikkel néhány szívélyes szót váltott a felség. 

A déli 12 órakor kezdődött ülésen a zsinat tagjai 
hosszantartó zajos éljenzéssel fogadták Péchy Tamásnak 
a tisztelgés részleteiről tett jelentéseit. 

Az ülés másik tárgyán, melyre sokan nagy izga-
tottsággal vártak, simán estek keresztül. A Szentiványi-
Szontág-íéle indítvány volt ez, mely az 1868 : LIII. t.-c. 
12. §-ának fentartását akarta provokálni a zsinat-
tól. A tárgyalás megkezdése előtt maga Péchy Tamás 
kért szót. 

A mai gyűlés napirendjére — mondá — még ki 
van tűzve az az indítvány, melyet Szentiványi Árpád és 
társai adtak be. Elnöki kötelességemnél fogva is a tanács-
kozások menetére vonatkozó nézeteimet kénytelen lévén 

kinyilvánítani, engedje meg nekem a főtiszteletü zsinat, 
hogy e tekintetben nézeteimet előterjeszszem. Meggyőző-
désem szerint az 1868. évi LIII. t.-c. s különösen annak 
12. szakasza ma törvény. Olyan törvény, a mely százados 
viták, mondhatni harcok után létesült, olyan törvény, a 
melyet csakis törvénynyel lehet megváltoztatni. Vélemények, 
nézetek nem jöhetnek tekintetbe ezen törvénynyel szemben 
és semmiféle ok arra, hogy ezen zsinat a létező törvény 
fen tartása mellett most már állást foglaljon, eddig még 
fenn nem forog. 

Az én vélekedésem szerint abban senki sem kétel-
kedik, hogy Magyarország protestánsai és különösen — 
hogy ugy fejezzem ki magam — a lutheránusok ezen 
alaptörvénynek bárminő módosítását hidegen vehetnék 
tudomásul. Ez teljes lehetetlenség! De másrészről az én 
vélekedésem szerint bárkinek nézete és véleménye, sőt 
többeknek nézetei és véleményei sem adhatnak okot arra, 
hogy ily fontos kérdést már most vita tárgyává tegyünk. 
Ragaszkodunk ehhez a törvényhez, ez kétségtelen, ezt 
nem szükséges bizonyítanunk. Én tehát bátor vagyok azon 
véleményemnek kifejezést adni, hogy az előadottakra való 
tekintettel talán célszerűbb volna, ha azok a zsinati kép-
viselő urak. a kik azt az indítványt beterjesztették, annak 
vitatásától most elállnának. 

Az elnök szavait kitörő zajos helyesléssel fogadta 
a zsinat, Szentiványi Árpád pedig kijelentette, hogy az 
elnök szavai őt is meggyőzték indítványa ez időszerint 
való mellőzésének üdvös voltáról és ezért az indítványt 
társai nevében visszavonja. A jegyzőkönyv hitelesítése 
után a zsinat negyedik ülésszaka véget ért. 

A zsinat berekesztése után ugyan az a küldöttség, 
mely a királynál járt, Wekerle és Csáky minisztereket 
kereste fel, s nekik külön-külön megköszönte az egyházi 
törvény gyors és változtatás nélküli szentesítést. A kül-
döttség szónoka mindkét helyen ismét Péchy Tamás volt. 
A miniszterek mindketten hangsúlyozták, hogy a törvé-
nyek támogatása hazafias kötelességük volt, s egyikök azt 
a reményét is kifejezte, hogy az uj törvények erélyes 
végrehajtásával sikerülni fog az evang. egyháznak meg-
törni azokat az áramlatokat, melyek sem az egyháznak, 
sem a hazának nem válnak épülésére. 

Sz. A. 

A bihari egyházmegye közgyűlése, 
A bihari ev. ref. egyházmegye f. évi április 26-án 

tartotta meg tavaszi s egyszersmind tisztújító közgyűlését 
N.-Váradon. A tárgysorozat kezdetét vette az újból s 
egyhangúlag megválasztott esperes Szabó Károly lendületes 
és tartalmas imájával, s folytatást, nyert a Ritoók Zsigmond 
magasztos ideálizmustól, s lángoló egyházszeretettől áthatott 
magvas beszédével. Nem tehetem, hogy e gyönyörű beszéd 
tartalmából néhány tárgyat, hiányával persze a felséges 
gondolatokat hasonló szóburokba öltöztető művészetnek s 
az előadás elragadó közvetlenségének, itt fel ne említsek. 
Kijelenti, hogy újból, s egyhangúlag történt megválaszta-
tásában nyilvánuló bizalmat teljes szivéből megköszöni, s 



noha érzi a beteg test (szemmel is láthatott) erőtlenségét, 
elfogadja a megbizatást, mivel a kötelesség teljesítése elöl 
kitérni soha nem szokott. A napirenden levő egyházpolitikai 
kérdésekről csak azért nem szól, mivel tudja, hogy magyar 
állam és magyar protestántizmus egymástól valamint el 
nem választhatók, ugy egymás nélkül nem is képzelhetők. 
Azonban rámutat más, egyházunkat közelről érdeklő s 
teljes buzgalmunkat és áldozatkészségünket igénylő körül-
ményekre, minők: a lelkészek és tanítók jobb javadalma-
zásának ; egy protestáns egyetem létesítésének ; a belmisszió 
fokozatos fejlesztésének, s egy felsőbb leánynevelő intézet-
nek egyházmegyénk kebelében leendő felállításának szent 
ügye. Tudja, hogy ezek egyike másika nem a közeljövőben 
éri el sikeres megvalósulását, de azért elcsüggedni nem 
szabad, s bizik a gondviselésben, a szent ügyünkben s 
magyar protestáns Sionunk építésében bennünket meg-
segítő isteni kegyelemben stb. 

A közgyűlés mély meghatottsággal halgatta a beteg 
testből kitörő tüzlélek felséges megnyilatkozását, s alig 
birt szakítani a szeretett gondnok iránti ragaszkodásának, 
s szavai által felkeltett lelkesedésének szűnni nem akaró 
éljenzésben nyilvánuló kifejezésével. 

Majd a megválasztott tanácsbirák nevében Biró János 
egyházi és Kiss Elek világi legidősb tanácsbirák adtak 
kifejezést köszönetüknek, s tolmácsolták szilárd elhatáro-
zásukat testi és szellemi legjobb igyekezetükkel munkálni 
egyházmegyénk jobb jövőjét; mire a gyűlés tagjai nevé-
ben Sulyok István, Várad egyik mézajku lelkipásztora 
biztosította az elválasztott tisztikart a lelkésztársak további 
bizalma, szeretete s odaadó támogatásáról. 

A tisztikar következőleg alakult meg: esperes Szabó 
Károly n.-kerekii lelkész; gondnok: Bitoók Zsigmond a 
n.-váradi kir. tábla elnöke, s egyházunk egyik kimagasló 
oszlopférfia, tanácsbirák, egyházi részről: Biró János 
örvendi, Csillag Lajos böjti, Szemes László szentjánosi, 
Nádudvary Lajos borsi, a múltban is ezen hivatalt viselt 
lelkészek, és újonnan választva Csák Máté, n.-váradi 
lelkész. Világi tanácsbirák, régiek: Kiss Elek biharmegye 
központi főszolgabírója; Papszász Károly kerekii föld-
birtokos; Hegyessy Márton, ösmert történész és publicista; 
Miskolczy Árpád megyei főszámvevő; újonnan válasz-
tatott K. Nagy Sándor, szinte ösmert iró, több pálya-
munka koszorús szerzője, különben pedig a nagyváradi 
kir. törvényszék egyik érdemes birója. Több kiváló tulaj-
donságain kivül, erős kálvinizmusa a legszebb reményekre 
jogosít jövő szereplése iránt. Jegyzők, egyháziak: Zsig-
mond Ferencz, ártándi lelkész: a másik állás üresedés-
ben van; Világiak: Miskolczy Ferencz, élesdi főszolgabíró 
és dr. Várady Zsigmond, Nagyvárad egyik hírneves fiatal 
ügyvéde. Pénztárosok: lelkészgyámoldai: Kocsis József,, 
k.-szántói, egyházmegyei: Nádudvary Lajos, borsi lelkész. 
Ügyész: dr. Fazekas Imre, nagyváradi ügyvéd. Levél-
tárnok : Sulyok István, váradi 1. és könyvtárnok: Eszényi 
Sándor, tanító Nagyváradon. 

A tiszti kar igy történt megalakítása, s az újonnan 
választottak eskütétele után következett az esperesi jelentés, 
mely kiemelve Veres Imre sz.-tamásii lelkésznek, az 
egyházmegyei lelkészi testület nestorának élete 8t-ik évé-
ben, félszázadot haladó lelkészi, s több éven át köz-
pénztárosi minőségben, s mindkét irányban biven telje-
sített szolgálat után; Elek Károly borsi tanítónak 31 évig 
ernyedetlen buzgalommal és sikerrel folytatott tanítósága 
után történt elhunytát: örömmel jelzi, hogy egyházaink-
ban mindenütt békesség és fokozatos előhaladás észlel-
hető ugy anyagi, mint valláserkölcsi tekintetben. Tudatja, 
hogy a m.-telegdi román stylu ősrégi templom kijavítását 
az országos műemlék-bizottság fogadta gondjába, stb. A 

jelentés egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetni hatá-
roztatott. 

A tanügyi bizottság elnökévé Szemes László, a köz-
alapi bizottságba: Nádudvary Lajos, a szavazatbontó 
küldöttségbe Csillag Lajos tanácsbirák választattak meg. 

Nagy megelégedést keltett a számadásvizsgáló bizott-
ság jelentése, mely szerint az egyházmegye felügyelete 
alatt álló pénztárak mind kifogástalan rendben, fokozatos 
többlettel zártan találtattak. Kiválik ezek közül a lelkészi 
gyámpénztár, mely nagyérdemű kezelője Kveris József 
gondozása alatt immár 55,555 frt 94 kr.-ig emelkedett, 
s a lelkészi özvegyeknek egyenként évente 300 frtot, ezen-
kívül a lelkészárváknak fejenként 30—30 forintot juttat 
osztalékul. 

A tárgysorozat legkimagaslóbb s legnagyobb érdek-
lődést keltett ügye: egy protestáns felsőbb leánynevelő 
intézetnek N.-Váradon leendő felállításának kérdése volt. 
Ide vonatkozólag felolvastatott az ez ügyben kiküldött 
bizottság jegyzőkönyve, mely az intézet felállíthatásának 
módozatait tárgyazza, s melyből folyólag kimondatott, hogy 
a végcél egy teljesen felszerelt s minden kellékkel biró 
felsőbb leányiskolának létesítése. Minthogy pedig ez az 
eszközök elégtelensége miatt csak a távol jövőben valósul-
hat meg: legközelebb felállítandó lesz az internátus, mely-
nek növendékei a helybeli az ez irányban formálhatott 
minden igényt kielégítő polgári iskolába járjanak, a hit 
és erkölcsre vonatkozólag külön ev. ref. vallástanároktól 
nyerve oktatást. A felmerülendő költségek fedezésére ki-
jelöltettek: a három közelről érdekelt egyházmegye u. m. 
a bihari, szalontai és érmelléki személyes hozzájárulása, 
melyek közül eddigelé a szalontai 1000 frtot, a bihari 
pedig ez alkalommal, tűzkármentesítő pénztára egész tar-
talmát t. i. 1144 frtot ajánlottak fel; az érmelléki hozzá-
járulása szinte beváratván. Meg fog kerestetni a tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület, mely már a debreczeni és szathmár-
németi hason irányú intézeteket lábra állította. Végül elha-
tároztatott a közadakozás igénybe vétele, mely célból a 
lelkészek felhivattak a legtágasabb körű személyes gyűjtés 
eszközlésére, és másfelől az egyházak elöljáróságai köte-
leztettek, hogy állandó vagy évenkénti hozzájárulások 
összegét az esperesi hivatalhoz bejelenteni — már a leg-
közelebbi közgyűlés előtt — buzgólkodjanak. 

A magasztos célra, ez ügyre vonatkozó beszéde 
kapcsán Szemes László szentjánosi lelkész, 100 frt, Zsig-
mond Ferencz ártándi lelkész ugyanannyit, és mint érte-
sültem, a fehér asztal melletti kedélyes időzés alkalmával, 
Zatureczky Albert h. k. kovácsii birtokos 500 frtot aján-
lottak fel. 

Mindezekből folyólag alapos a remény, hogy a fel-
sőbb leányintézetnek — legalább internátusi része — már 
a legközelebbi jövőben felállíttatik N.-Váradon, s hirdetni 
fogja a protestáns áldozatkészség még mindig gyümöl-
csöző áldásos hatását, isteni erejét, s csodaszerü alkotá-
sait. Adja a kegyelemnek Istene, hogy ugy legyen! 

A keblek örömteljes fellendülését, melyet a fentebb 
vázolt esemény okozott, nyomban lelohasztotta a n.-tót-
falui leányegyház elpusztulásáról szóló esperesi közlés. 
N.-Tótfalu még csak 10—15 évvel ezelőtt is virágzó, egy 
lelkésztanító által vezetett leányegyházunk volt. De részint 
a levitái javadalmazás csekélysége, részint az elköltözés 
s ottani híveinknek a helybeli és környékbeli oláh lakos-
ság általi elnyeletése miatt, ma már ott, se lelkésztaní-
tónk, se iskolánk nincs! E tárgyban indokolt felterjesztés 
határoztatott az egyházkerületre s általa a konventhez, 
hogy N.-Tótfalu s az azt környező falvakban szétszórva 
élő, s körülbelül 300-ra rugó ev. ref. léleknek a magyar-
ság és egyházunk számára való megmentésének okából, 



egy körlelkészség felállítására irányzott törekvésünkben 
bennünket megsegíteni kegyeskedjenek. És nemcsak fele-
kezeti, de kiválóan állami érdek is azt a folytonos vér-
vesztést maggátolni, mely miattévenként 20—30 kálvinista 
magyar lélek válik le a ref. egyház és szakad le a ma-
gyar nemzet testéről, bele veszve az oláhság elemésztő 
tengerébe! A felállítandó n.-tótfalui körlelkészségre, egy-
házmegyénk — rendkívül igénybe vett közpénztárából — 
évenként 200 frtot ajánlott fel. 

A borura újból derű következett. A bihari népes 
és gazdag egyház, temploma és tornya kijavítása végett 
mintegy 4000 frt erejéig szerződést kötve, annak jóvá-
hagyását kérte, a mi hálás örömmel meg is adatott. Ugyan ily 
érzülettel vétetett tudomásul S. Varga Bálint és Fábián 
Mihály m.-keresztesi közrendű egyháztagoknak két uj 
harangra 1000—1000 frtot tevő adománya. A gondviselés 
istene lelkesítse egyházunk többi tagjait is, hasonló buzgó-
ság és áldozatkészséggel forgolódni ref. magyar Sionunk 
szent oltára körül! 

Egy közbe rendezett kedélyes közebéd, s a többé-
kevésbbé érdekes ügyek letárgyalása után d. u. 7 órakor 
a közgyűlés véget ért. Bizonyára szép napja volt ez a 
bihari egyházmegyének, s én azon imaszerű óhajjal teszem 
le referensi tollamat: Vajha a jövő mind megvalósítaná 
az általa felkeltett várakozást és szép reményeket, hogy 
a mi most még csak képzeletben él: Isten jóvoltából s 
az ő kegyelme által mind az élő s áldást terjesztő való-
ság lehessen! 

Szemes László. 

KÜLFÖLD. 
K ü l f ö l d i s z e m l e . 

A német birodalom legujabbi felekezeti statisztikája 
szerint a protestantizmus déli Németországban, a katho-
licizmus pedig éjszaki Németországban állandóan emel-
kedőben van. Bizonyítják e fokozatos emelkedést a követ-
kező statisztikai adatok: Poroszországban 1885-ben 6442 
protestánsra 3397 kath., 1890-ben 6453 protestánsra 
342 kath. esik; Szászországban 1885-ben 9666 protes-
tánsra 274 kath., 1890-ben 958 protestánsra 367 kath. 
esik; Badenben 1885-ben 3536 protestánsra 6271 kath.; 
1890-ben 3661 protestánsra 6201 kath. esik; Württem-
bergben 1885-ben 6907 protestánsra jut 2998 kath.; 
1890-ben pedig 6925 protestánsra 2994 kath., mig tehát 
Poroszországban a kath. népesség állandóan emelkedik, 
addig másrészt az összbirodalomban a protestantizmus 
állandó emelkedése észlelhető. 

Ez emelkedés a mai német-római politika mellett 
csudálandó, mivel a Bismarck-féle Canossába induló egy-
házpolitika még ma is kisérti a berlini köröket. A római 
jubileumok alkalmával dicsérettel emlékezett meg a pápa 
a követ előtt »a német császár fáradozásairól a vallási 
béke helyreállítása dolgában«, a mitől a pápa »a lelki-
ismereti békét s a keresztyén érzület megerősödését reméli 
a nemes német nemzetben«. Kétségtelen, hogy »az egy-
ház feje« a ^vallási béke helyreállítása« alatt a német 
protestánsoknak a római egyházba való visszatérését 

értette, tehát a német birodalom protestáns múltjának a 
megtagadását, mert hiszen a pápaság korántsem elégedett 
meg az eddigi Canossába induló német politikai utakkal. 
Hogy a vallási béke helyreállítása alatt nem érthette ő 
szentsége azt, a mit elődje XIV. Kelemen pápa értett 
alatta, t. i., hogy vallási békéről a jezsuiták létezése 
mellett nem lehet szó, alig szorul magyarázatra. 

Az alatt erősen agitálnak a jezsuiták Németország-
ban, s a jezsuiták visszahívásának a kérdése máig is 
erős izgatottságban tartja a német kedélyeket, aminek oka 
nagyrészben a német kormányok habozó magatartásában 
is keresendő. Igy Badenben T)uhr jezsuita »fényes dialekti-
kával« bizonyítgatta nagy hallgatóság előtt »a lélek halhatat-
lanságát«, amibe hisznek ugyan szerző szerint a protestáns 
theologusok is, de annak filozofiai beigazolására képtelenek. 
A tendencia világos »tudományos előadás« cégére alatt 
politizálnak s diskretitálják a protestánsokat a jezsuiták! 
Emlékeztet ez eljárás a mi nemzetiségi agitációinkra egyház-
politikai reformjaink ellen istenitiszteletek alkalmával. A 
kölni rendőrfőnök ez alapon megtiltotta e »vallásostudo-
mányi* előadások megtartását, de Sydoiv kormányelnök 
megint csak megengedte a tisztán »tudományosoknak« 
a megtartását. S hogy mit ért »e világ fiainak kigvóokos-
sága« »tudományos előadás* alatt, bizonyítják a Stimmen 
aus Maria Lach következő tételei: »Az egyházi iskolára 
nézve az államnak legfeljebb az a joga van, hogy a helyi-
ségek közegészségügyi viszonyairól győződjék meg. Az 
állami iskolakényszer határozottan elvetendő. . . Az államot 
újból ki kell űznünk az iskolái óh. Jól jegyzi meg erre 
BeyscJdag, hogy e Syllabus-féle tételeknek életbeléptetése 
Spanyolország niveauja alá sülyesztené a protestáns Porosz-
országot, ahol pedig a népiskola az állam, nem pedig az 
egyház szülöttje. íme tehát nemcsak az egyházpolitikai, 
hanem a szorosabb értelemben vett iskolaügyi kérdésekben 
is államveszélyessé vált a mai jezsuitizált vatikáni katho-
licizmus ! 

E modern ultramontán katholicizmus egyik orga-
numa, a »Moniteur de Rome« a német katholikusokat a 
hármas szövetség indirekt ellenségeinek mondja, mely 
szövetség »a legnagyobb, ha nem egyetlen akadálya a 
pápaság felszabadulásának.* »Követelni — folytatja tovább 
a pápai lap — a pápa világi hatalmának helyreállítását 
s egyúttal vallani a hármas szövetség szükségességét — 
fogalmi ellentmondás« —• s a maga szempontjából igaza 
is van, csak a mi protestáns politikusaink nem tudják 
vagy nem akarják azt belátni és átérteni. Az olasz haza-
fias gondolkodású nép pedig igy itél: hogy az a hatalom, 
mely mindenütt királyi devotiókban részesíti a pápát és 
benső politikájában mindenben annak érdekeit szolgálja, 
nem lehet az egységes Olaszország őszinte szövetségese. 
Lehet tehát, hogy a német rendkívüli jubileumi követ: 
Loe generális használt a maga római missziójával a mai 
németországi egyházpolitikának, de hogy Olaszországnak 
ezzel csak ártott, az kétségtelen dolog. Sajátságos fel-
fordulása ez a történelem megítélő logikájának: »a 
kath. Olaszország egyházpolitikája antipápásabb és protes-



tánsabb, mint a prot. Németországé.* Szükség volna újból 
Luther művére »a német nemességhez*, hogy megtanul-
nák ismerni a berlini politikusok »a romanistákat!« Mert 
hiszen itt nem annyira hitelvi, mint inkább önző hatalmi 
kérdésről van szó. 

Hogy milyen fegyverekkel küzd az ultramontaniz-
mus, arra nézve fölhozzuk a jezsuita növendéknek, Haffncr 
és Korúm püspököknek az esetét. A mint a hesseni 
kamarában a mainci katholikus nagygyűlés petícióját a 
jezsuiták visszahívása tárgyában csaknem egyhangúlag 
elvetették, Haffner következő apologiában tört ki. »Van 
a hesseni törvénykönyvnek egy lapja, mely uj rendeknek 
a szervezését tiltja; de a fennálló rendek növései is oly 
lázító kontrolnak vannak kitéve, a milyennel tulajdon-
képen csak a prostituáltaknál találhatunk.* E botrányos 
püspöki enunciációért ^bocsánatot kért* a főúr, de finom 
műveltségének ez a próbája felejthetetlen maradt. S ez 
az ember irodalmi téren is szerepel. Valamivel »polirtabb« 
konfrátere, a trieri Korúm egy protestáns kandidátus elleni 
becsületsértési perben esküvel erősíté. hogy Aquinói Tamás 
nem tanítja az ereklyék imádását, s kisült, hogy a püspök 
csak azt idézte Aqu. Tamás müveiből, a mi a trieri rokk 
imádásának esetére nem vonatkozott, az arra vonatkoz-
ható helyeket pedig egyszerűen elhallgatta. Igy hamisítja 
az ultramontán történetírás sokszor esküszegés utján is a 
régebbi forrásokat, s megérjük, hogy egyszerűen elfogják 
hagyni, illetve protestáns ráfogásnak fogják bélyegezni 
Tamás műveiből azokat a helyeket, a melyek a leghatá-
rozottabban Ítélik el Mária imádását. »Gyümölcseikről 
ismeritek meg őket«, mondja erre is az írás! 

A tudományos világot roppant nagy veszteség érte 
legközelebb a francia történetíró: Taine (f március 5.), 
s a német művészeltörténetiró : Lübke (f ápr. 5) bekö-
vetkezett halálával. Taine műveit ismeri a magyar közön-
ség a tud. Akadémia fordításaiból, a melyeken az Ítélet 
önállósága, az elfogulatlan alapos felfogás s a finom psycholo-
giai megfigyelés érezhető. Nem tartozott az ultrák közé, 
sőt igen gyakran kemény igazságokat mondott a köztársa-
ságról. A nemzeti hiúságok és előítéletek egyéniségét nem 
érintették. Főműve : »Les origines de la Francé contempo-
raine* 20 kiadást ért, s két főrészből áll, u. m. »L'ancien 
régime« és »La révolution*. A XIX. század francia böl-
csészetét a »Filoz. irók tára* adta ki sikerült magyar 
fordításban. Alapossága és elegáns fejtegetései miatt »a 
modern Tacitus« nevével illették. Realismusa és erősen 
kifejlett szabad gondolkozása mellett is gyakrabban talál-
kozott a protestantizmussal s mindenkor idealista maradt. 
Renan módja egy prot. lelkész által Babus kátéja alapján 
neveltette leányait. Lübhe Karlsruhéban hasonlóan első 
rangú jelenség az ujabb tudományos világban. Művészet-
története többet mint 10 kiadást ért. Sokoldalú tudásával 
és önálló ítéletével ritka módon párosult a fényes előadás, 
mely az ő müveit oly kedveltekké teszi mindenfelé. Leg-
szélesebb körökben ismert művészettörténete mellett még 
megemlítjük: Geschichte der Architektur, Geschichte der 
Plastik, Die Frauen in der Kunstgescbichte, Vorschulen 

zur Geschichte der Kirchenbaukunst des Mittelalters, 
Geschichte der italienischen Maierei és Geschichte der 
deutschen Benaissance cimü műveit is, a melyek előkelő 
helyet biztosítanak neki a művészet irodalmában. Emlék-
iratait kevéssel halála előtt adta ki. 

Áldassék a mi lapunkban is e két nagy név emlé-
kezete ! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
** A tanítók fizetésének rendezéséről szóló és 

a képviselőházban f. évi ápril hó 26-án tárgyalás alá vett 
törvényjavaslat alkalmával elmondott országgyűlési beszé-
deket az »Országgyűlési Tudósító* gyorsírói feljegyzései 
után szórói-szóra közre fogja adni Glatz György a »Ma-
gyar Paedagógiai Szemle* szerkesztője e cim alatt: »A 
tanítók fizetésének rendezéséről szóló törvényjavaslat or-
szággyűlési tárgyalásai- valamint az egyes felszólaló neve-
sebb képviselők arcképét (esetleg életrajzát is) közölni 
fogja. A mű, terjedelméhez mérten a legjutányosabb áron, 
előfizetőknek 50 krért még e hó végével meg fog kül-
detni. Az előfizetési pénzek a szerkesztő nevére (Budapest, 
Wesselényi-utca 48. sz.) alá küldendők. Melegen ajánljuk 
a tanügybarátok figyelmébe. 

** Értesítés. Mostanában több helyről hozzám 
intézett kérdés alkalmából szükségesnek látom igen tisztelt 
lelkésztársaimnak becses tudomásukra hozni, hogy >Az 
Uj Védtörvény és Utasítás lelkészeket, papnövendékeket, 
tanítókat és tanítójelölteket illető szakaszai« cimü 1889. 
évben megjelent munkámból még néhány példánynyal 
rendelkezem. Egy példány ára 30 (harminc) krajcár, mely 
összeg címemre Kassára küldendő. Kassa, 1893. május 4. 
Révész Kálmán, ref. lelkész. 

** Emlékfüzet. Az erdélyrészi közművelődési egye-
sület Hunyadmegyei választmányának és fiókköreinek 
1892. december 18-dikán Déva városában tartott köz-
gyűléséről. Sajtó alá rendezte Szőts Sándor titkár, kiadta 
az E. M. K. E. hunyadmegyei választmánya. Az Emlék-
füzet a közgyűlésen felolvasott dolgozatokat közli. Gr. Kun 
Géza elnök a magyar nemzet faji jellegéről értekezik, 
melyben az E. M. K. E. üdvös nemzeti céljait fejtegeti. 
Szőts Sándor titkári jelentése a megyei választmány és 
a vezetése alatt álló fiókkörök tevékenységét ismerteti. A 
harmadik dolgozatban Réthy Lajos a hunyadmegyei 
magyarság jelenlegi helyzetének és folytonos gyarapodásá-
nak hű képét tárja a szemlélő elé. Alig van hazarész, 
melyben az E. M. K. E. működése áldásosabb s egyszers-
mint szembeötlőbb volna, mint Hunyadmegyében, hol a 
magyarság az utolsó tíz év alatt elébbi létszámának 
40°/0-val szaporodott, mig a megye összes lakossága az 
egésznek csak 8°/o"ával. 

** Konfirmációi bizonyítvány mintákat küldött 
szerkesztőségünkhöz Kner Izidor könyvnyomdász Gyomá-



ról. E minták nagyon csinos kiállításnak. Már négy évvel 
ezelőtt, mikor e minták Lapunkhoz először beküldettek, 
kiemeltük, hogy az összes forgalomban lévő konfirmáció 
bizonyítványok között ugy tartalomra, mint külső kiállításra 
ezek a legcsinosabbak. Azóta három kiadás fogyott el e 
bizonyítványokból, s most a negyediket bocsátotta közre 
a kiadó. A szép fehér papírra nyomott bizonyítványok 
ára 100 darabnak 2 frt, 500 darabnak 8 frt, 1000 darab-
nak 12 frt; 100 darabnál kevesebbet a kiadó nem szál-
líthat. Most a konfirmációi időszakban felhívjuk e bizonyít-
ványokra a lelkésztársak figyelmét. Szép szokásnak tartjuk, 
hogy a konfirmált növendékek csinos kiállítású bizonyít-
ványokkal láttatnak el. 

** A kötelező polgári házasságról. Irta dr. Ko-
vács Pál, a kecskeméti ev. ref. jogakadémia igazgatója. 
Kecskemét, 1893. 39. lap. — Biztos tárgyismerettel, tár-
gyilagos modorban és szépen irott apologiája a kötelező 
polgári házasságnak. Először arra mutat rá, hogy 1867 óta 
fontosabb s a nemzet életére nagyobb horderővel bíró 
kérdések, nem vettettek föl, mint az egyházpolitikai refor-
mok s köztük a polgári házasság kérdése. Azután kon-
statálja, hogy a kötelező polgári házasság egy részről a 
szabad és fölvilágosodott népeknek, egyik legszabadelvübb 
és legüdvösebb intézménye, más részről a házassági jog-
nak a legtisztább formája. Majd sorban cáfolja a szokásos 
ellenvetéseket, 1-ször azt, hogy a polgári házasság a kath. 
egyház hitelvébe ütközik; 2-szor azt, hogy feldúlja a csa-
ládok valláserkölcsi életét; 3-szor azt, hogy népünk egy-
általában nem érett még erre meg. Majd a polgári házas-
ságkötés ismeretes bárom alakzatát ismerteti, kimutatva, 
hogy a kötelező polgári házasság a legtisztább és a leg-
célszerűbb alakzat. Idézi Kossuth szavait, hogy »Magyar-
ország a kötelező polgári házasság s az ezen felépülő 
családjog által jövőjének egyik alapját rakja le.« Végül 
szintén Kossuthra hivatkozva arra int, hogy e reformmal 
szemben nem szabad pártpolitikai állást elfoglalni. Minden 
jó hazafinak kötelessége bármely kormányt, s bárkit segí-
teni abban, hogy az egyházpolitikai programm megvaló-
suljon. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* A király adományai. Király ő felsége a garam-
vezekényi református egyházközségnek temploma és iskolája 
helyreállítására 100 frt, a répási evangélikus leányegyház-
községnek leégett iskolája és templomtornya felépítésére 
50 frtnyi segélyt adományozott. 

* Lelkész választások. A zalátai ref. egyház lel-
készévé, öt pályázó közül, egyhangúlag Nagy Bertalan 
belvárdi papot választották meg. — Tápió-Szt-Mártonban 
bárom jelölt közül liuffay Sándor beszterczebányai gim-
náziumi tanárt választották az ev. egyház lelkipásztorává. 
— A Hethii ref. egyház egyhangúlag Galambos László 
komáromi segédlelkészt választotta meg lelkipásztorává. 
— A zsarolyáni ref. egyház lelkészévé Csiszár István 

segédlelkészt, az istvándi egyház lelkészévé egyhangúlag 
Kassai Béla debreezeni segédlelkészt választották meg. 
Áldás reájok és gyülekezetökre! 

* Lelkészi jubileum. A székesfehérvári református 
egyház szép ünnepet rendezett április 30-án, papjának, 
Tatay Imrének huszonötéves lelkészi jubileumán. Az 
ünnep délelőtt 10 órakor a mostanában újjáalakított 
templomban kezdődött a mezőföldi református egyház-
megye tanítói karának énekével. Az ének után Szűcs 
Dezső csajági lelkész lépett a szószékre s tartalmas beszéd-
ben fejtette ki a lelkész nemes hivatását, melyet az ünne-
pelt minden tekintetben híven betölt. Az iskolaépület 
disztermében gyűltek össze istenitisztelet után a hivek, 
hol megjelentek a város notabilitásai közül is sokan, igy 
Sárközy Aurél alispán, Havranek József polgármester, 
Seidel Lajos főkapitány, Gergey Károly kúriai biró, Zóbel 
Gyula pénzügyigazgató. Itt Páll f f y Károly fögondnok 
mondott üdvözlő beszédet, rámutatva a jubiláns sokféle 
érdemeire, melyeket ugy egyházi, mint társadalmi téren 
szerzett. A fögondnok szavaira Tatay válaszolt, s könyező 
szemmel köszönte meg a kitüntetést. Végül a daloskör a 
Himnusz-t és a Szózat-ot énekelte el, mire az ünnep 
véget ért. Utána a lelkész tisztelői lakomára gyűltek egybe 
a Katics-vendéglő nyári helyiségében. 

* Lelkészbeiktatás. Kóróson, mint lapunknak 
irják, f. évi április 30-án iktatták be lelkészi hivatalába 
Nagy Imre uj lelkipásztort, ki előbb Garéban lelkészkedett. 
Nagy Imre Budapesten tanult, több helyen káplánkodott, 
néhány évvel ezelőtt Garéba választatott rendes lelkésznek. 
Garét szellemileg és anyagilag rendezte: »népbank szövet-
kezetet* alakított, iskoláját megjavította, gyülekezetének 
szőlőt vásárolt stb. Kóróson nagy várakozással néznek 
a tehetséges és tevékeny lelkipásztor működése elé. Be-
köszöntő beszédje (2. Krtb. 6.: 4, 6, 13, 18.) vallásos 
erővel és szónoki lendülettel szólott először a lélkiatya 
hivatásáról, másodszor a hivek kötelességéről lelkészök 
iránt. Beszédével meghódította mind a nagy számban jelen 
volt inteligenciát, mind az egyszerű polgárokat; alkalmi 
imája pedig vallásos melegségével és költői szépségeivel 
magával ragadta a jelenlevőket. A beiktatást maga a felső-
baranyai esperes Kovács Antal teljesítette a nála szokásos 
kenetességgel és méltósággal. A fiatal lelkipásztor műkö-
déséhez Kóróson is szép reményeket füzhetünk. 

* A hét történetének jelentősebb eseményei, 
nevezetesen az evang. zsinati törvények kihirdetése és a 
tanítói fizetések rendezéséről szóló törvényjavaslat letárgya-
lása, külön cikkekben vannak méltatva Lapunk mai szá-
mában. De ezekkel nincs kimerítve a hét története. A 
római klérus sajtója megkezdte az akciót az állami anya-
könyvezés ellen is. A Magyar Állam felszólítja a klérust, 
hogy tiltakozzék az anyakönyvi törvényjavaslat 63. és 
65. §-ban involvált kooperáció ellen. E célra a követ-
kező mintát ajánlja: »Az . . . egyházmegye . . . esperesi 
kerülete a polgári anyakönyvekről benyújtott javaslatnak 
63. §-át a szülők istenadta természetes jogával és a 
szabad lelkiismerettel ellenkezőnek jelenti ki s mivel e 



szakasz szerint az 1868. L1II. t.-cikk 12. §-a alapján 
állapíttatik meg a gyermek vallása aként, hogy a szülők 
vallása az ingyen kiadni kötelezett esketési bizonyítvány-
ból vétetik, kijelenti a kerület, hogy e bizonyítványt 
püspöki rendelet nélkül kiadni nem fogja.* A magas 
klérus pedig a klerikális főurakkal kezet fogva gr. Eszter-
házy M. M. lakásán értekezletet tartott, a mely elhatározta, 
hogy főpapok és főurak egyetértőleg állást foglalnak az 
egyházpolitikai programm ellen; katholikus ellenzéket 
szerveznek a mely azonban tagjait csak az egyházpoli-
tikai kérdésekben kötelezi, minden más ügyben teljes 
szabadságot enged a tagoknak. Íme a magyar klerikális 
párt csirája. Németországban is igy kezdődött a centrum-
párt s csak. azután lett belőle merev ultramontán párt. 
A klerikális szövetkezet most még megszavazza a bud-
getet, de azzal a kijelentéssel, hogy ez nem bizalom-
szavazás a kormánynak. A klerikális urak jóvoltából 
tehát nem sokára benne leszünk a felekezeti párt politiká-
ban. Pápista párt már van, most csak az következik, 
hogy az ország más hat vallása is felekezeti pártokká 
alakuljon, akkor aztán dicsőén fölépül a modern Magyar-
ország. Dr. Rusticus. 

* Püspöki látogatás a pesti egyházmegyében 
Szász Károly dunamelléki püspök ur f. hó 7-dikén a 
pesti német ref. leány egy házban tartotta meg a canonica 
visitatiót. Magyar nyelven tartott beszédében nagy elisme-
réssel szólott e rendkívül tevékeny és hitbuzgó gyülekezet 
egyházi érdemeiről, de gyengéit sem hallgatta el. A Jele-
nések könyvéből eme szavakat olvasta a gyülekezetre: 
»Tudom a te dolgaidat és a szenteknek való szolgálatodat, 
hitedet, tűrésedet és cselekedeteidet, az utolsókat is, 
melyek többek az elsőknél, de vagyon ellened még is egy 
kevés panaszom*: »s ez az én panaszom ellenetek — 
úgymond a püspök — az, hogy közületek némelyek nem 
tudnak a hazához, mely nektek otthont adott, a főváros-
hoz, mely veletek annyi jót tett, anyaegyházatokhoz, mely 
titeket mindig védett, oltalmazott és támogatott, ha kellett 
fedezett, annyira vonzódni, hogy itthon éreznék magokat, 
hogy ezt mig e földön vannak, maradandó városuknak 
tekintenék, hogy ennek nyelvét megszeretnék s azt elsajá-
títani igyekeznének s magokat az édes haza polgárainak 
éreznék és vallanák. Ez hiányzik még bennetek — végzé 
a püspök — de én bizom Istenben és a ti jobb belátás-
tokban, hogy ezt is meghozza az idő*. A magyarul és 
magyarán mondott beszédet Gladischefsky K. lelkész tolmá-
csolta a gyülekezetnek. 

* Szó'ts Gerő temetése nagy részvéttel ment végbe 
Jedden (Maros-Tordamegve) május 3-dikán. Az orbai 
egyházmegye és a kovásznai egyházközség öt tagu kül-
döttséggel képviseltette magát, a környék inteligenciája, 
lelkészei, tanítói nagy számmal jelentek meg. Ravatala a 
jeddi kis parókia azon szobájában volt fölállítva, melyben 
a boldogult született. Koporsóján menyasszonya, egyház-
községe, a kovásznai iskolaszék, a Fromm-család stb. 
koszorúi függtek. A templomban Vass Tamás marosvá-
sárhelyi lelkész tartott gyászbeszédet és Csia György 
orbai egyházmegyei gondnok méltatta elhunyt lelkészök-
nek Kovásznán kifejtett áldásos tevékenységét; a sirnál 
Kocsi Dániel vajai lelkész az elhunytnak osztálytársa és 
barátja vett tőle bucsát és Szász Márton pávai lelkész 

mondott áldást fölötte az orbai egyházmegye nevében. 
Temetés alatt és után számos részvétirat érkezett a 
családhoz, többek közt Szász Domokos erdélyi püspök 
úrtól is, ki Lapunk szerkesztőjéhez következő sorokat 
intézte: »Kedves Nagytiszteletü ur! Szőts Gerő kora 
elhunyta engem is nagyon fájdalmasan érintett. A gon-
dozásomra bizott egyházkerület legjelesebb papjainak 
egyikét birta, vesztette s siratja benne. Rövid néhány évi 
szolgálatában maradandó érdemet szerzett magának, mint 
a felbomlásnak indult kovásznai egyházközség regene-
rátora, s az a nagy alapítvány, mely az egyház jövőjét 
biztosította, első sorban az ő buzgó s tapintatos lelki-
pásztori közbenjárásának köszönhető. Áldom nemes emlé-
kezetét s kérem nagytiszteletedet, hogy fájdalmas rész-
vétem kifejezését tőlem elfogadni s a gyászoló családnak 
tolmácsolni szíveskedjék.* 

* Orthodox zsidók értekezlete. A hazai orthodox 
zsidóság országos képviselősége és számos főrabbinus folyó 
hó 3-án és 4-én Budapesten az orthodox központi irodába 
értekezletre jöttek össze. Az értekezlet több folyó ügy 
elintézése után, első sorban a polgári anyakönyvvezetés 
behozatala esetén előállandó helyzetre való tekintetből 
megállapította az akciót, mely a felekezet kebelében kifejtetni 
fog a végből, hogy a bekövetkezendő ujjítással szemben 
a hitközségek összetartozósága meg ne lazíttassék, hogy 
a hithű zsidóság vallási érdekei megóvassanak, nemkülön-
ben, hogy az anyakönyvvezető rabbinusok érzékeny anyagi 
megkárosításoknak kitéve ne legyenek. — Az orthodox 
közvetítő bizottság elnöke kész javaslatot terjesztett az 
értekezlet elé, mire egy öt tagból álló bizottság küldetett 
ki ezen javaslatnak beható tanulmányozása végett. Ezt 
megelőzőleg elhatároztatott, hogy a benyújtott recepcionális 
törvényjavaslatnak a zsidó hitfelekezet szervezésére vonat-
kozó igazán szabadelvű és igazságos indokolásáért a kultusz-
miniszternek köszönet szavaztassék. A küldöttséget, — a 
kultuszminiszter május 4-én fogadta. A küldöttség szónoka 
Lipsitz Lipót abauj-szántói főrabbi volt, a kinek üdvözlő 
beszédére a miniszter szíves szavakkal válaszolt. 

* Tájékozás és kérelem. Emlékezhetnek e becses 
lapok olvasói, hogy 1891. szeptember 15-én gyűjtést 
indítottam a végből, hogy a nagykörösi és dunamelléki 
ev. ref. tanítóképezde telken, egy jó ivóvizet adó kut 
furassék. A gyűjtés a kivánt eredményt még most sem 
érte el; mind a mellett — 1893. február 15. eljöttnek 
láttam az időt, hogy a tanítóképezdei igazgatótanácsot 
fölkérjem, miszerint a kut furatása tárgyában keresse 
meg a helyi fentartó testületet — a nagykőrösi ev. ref. 
egyháztanácsot. Az igazgatótanács ezt meg is tette s a 
február 15. kelt megkeresést 1893. április 30-án tárgyalta 
a nt. nagykőrösi ev. ref. egyháztanács s elsőben is meg-
bízott a gyűjtés folytatásával, aztán megszavazott a kút-
fúrásra 200 frtot, azaz kétszáz o. é. forintot s végül a 
gazdasági választmányt megbízta, hogy a kut fúrásához 
hovahamarabb tegye meg a szükséges lépéseket. Van 
szerencsém tehát jelenteni: hogy a gyűjtés eddigi ered-
ménye (a tanítóképezdei ifjúság március és április havá-
ról befolyt adományával együtt) 373 frt 79 kr. és ennek 
esedékes kamatai. A most (ápr. 30.) megszavazott 200 frttal 
együtt: 573 frt 79 kr. Minthogy pedig nem tudjuk, hogy 



a fúratni szándékolt kut mibe kerül: bátor vagyok inté-
zetünk jóakaróit ujabb kegyes adományok nyújtására 
tisztelettel felkérni. Nagy-Kőrös, 1893. május 4. ü. Kiss 
Kálmán, ev. ref. tanítóképezdei igazgató. 

* Az erdélyi református főgimnáziumok taná-
rainak értekezlete május hó 15., 16. és 17-ik napjain 
Székely-Udvarhelyt fog megtartatni. Tárgysorozata követ-
kező pontokból áll: Gönczi Lajos értekezése a székely-
udvarhelyi református kollégium 1876 — 1893. történetéről. 
A protestáns tanáregyesület kérdése. Lázár István előterjesz-
tése az internátus, konviktus és testgyakorlás kérdésében. 
Szatmári Ákos értekezése a fizika és mennyiségtan gim-
náziumi tanításáról. A felekezeti tanári nyugdíjtervezet 
megvitatása. Dr. Farmos Dezső előterjesztése az iskolai 
kirándulások rendszeresítése kérdésében. Gráf Jakab érte-
kezése a gimnáziumi rajztanításról. Bot Károly előterjesz-
tése az ifjúsági önképző körök egyöntetű tervezéséről. Jelen-
tések, indítványok. 

* Tanári jubileum. Késmárkról írják lapunknak : 
A mai anticlassicus vagy legalább anti-görög világban 
valóban unicutn számba mehet azon minden izében meg-
ható ünnepély, mely április 15-én a hazai protestántizmus 
egyik ősi székhelyén, Késmárkon folyt le. Palcsó István 
1848/49-iki vitéz honvédtüzérnek 40 éves tanári jubileumát 
ünnepelte a lyceum. Midőn az ős Tátra bércei alatt is 
hangzott a dal, hogy »Kossuth Lajos azt izente*, akkor 
Palcsó István elhagyta a késmárki alma mater-t, hol akkor 
a sok jeles tanár közt »egy Hunfalvi Pál« nevelte a 40-es 
évek lelkes ifjúságát, és beállott honvédtüzérnek. Midőn az 
ágyú elnémult a világosi gyászmezőn, a íiatal tüzér ismét 
visszajött a Múzsák templomába, hogy vigaszt leljen azon jel-
szóban, mely a »romok közt« akkor a haza jelesének jelszava 
volt: »Peragit tranquilla potestas, quae violenta nequit*. 
A görög bölcsek eszméi megedzették Hellas örökké mosolygó 
ege felüdítette az ifjú lelkét s igy felkészülten állott 1853-ban 
a nevelés szolgálatába, hirdetve azóta avatott szóval s a 
temperamentum lángjával a kalokagathia és a római világ-
nézet »pulchrum et honestum«-át, tanítva, hogy a huma-
nizmus nem egyébb, mint a tudományos képzés által 
megnemesült ember; a meggyőződés erejével vallva, hogy 
bármint forduljon a világ és bármennyire fejlődjék a tudo-
mány, a görögrómai klasszikusok mégis mindig az ideális 
életbölcseség, a nemes ízlés és a valódi szép örök minta-
képei maradnak. Ily szellemtől voltak áthatva azon üdvözlő 
beszédek, melyek a nemes tanférfiu homlokára fűzték a 
méltó elismerés koszorúját s hirdeték azon nevelő érdemeit, 
ki Sokratesként nem pergamenre, hanem az ifjak fogékony 
szivébe irta be elévülhetlenül a jellemtisztaság és tudomány 
igéit. Délelőtt 11 órakor a lyceum tanári kara, a helybeli 
polgári iskola és az evangélikus népiskolák tanítótestülete, 
a jubiláló egykori tanítványainak küldöttsége, Linberger 
István helybeli lelkész és az épen a lyceumban hivatalos 
látogatását végző tankerületi főigazgató, Dunai Ferencz 
ur, megjelentek a jubiláns lakásán, hol először a tanári 
kar nevében Zvarinyi Sándor igazgató méltatá megható 
szavakban az ünnepeltnek az iskola körül szerzett érde-
meit, majd a volt tanítványok küldöttsége nyujtá át az 
egykori tanítványok körében gyűjtött 200 forintnyi s a 
jubiláns nevét viselő alapítványt, melynek kamataival 
évenként a klasszikus nyelvekben legjobb eredményt tanú-
sító növendék lészen jutalmazandó. Azután a klasszikus 
és modern nyelvekben egyaránt kiváló képzettséggel biró 
jubiláló philologust, nyelvismereteinek megfelelőleg, hogy 

érdemei egyúttal »per diversitatem linguarum* méltányol-
ta ssanak, Votiskv Károly tanár először görög, azután latin 
nyelven üdvözlé, Linberger István hasonlókép latin nyelven, 
Grósz Ernő tanár latin distichonokban stb. A jubiláns 
minden egyes üdvözletre nyomban azon nyelven válaszolt, 
melyen az hozzá intéztetett, magyarul, latinul vagy görögül. 
A főigazgató ur, a polgári és népiskolai küldöttségek 
üdvözletei után az emelkedett hangulatban lefolyt tisztelgés 
véget ért. Este 8 órakor az ifjúság fáklyásmenetet rende-
zett a jubiláns tiszteletére, mely alkalommal Nagy Sándor 
VIII. oszt. tanuló tolmácsolá kegyeletes szavakban az ifjú-
ság érzelmeit. Másnap az iskolai tanács bankettet rendezett 
a jubiláns és kollegája Koller Károly tiszteletére, ki már 
a mult évben ünnepié tanári működésének 40-dik év-
fordulóját. E közvacsorára megjelent a város intelligenciá-
jának szine-java felekezeti különbség nélkül, mely alka-
lommal. u. m. a mult évben Linberger István lelkész 
jubileuma alkalmával, hallottunk tartalmas magyar, német 
latin sőt egy franczia és egy angol felköszöntést is. A 
kerületi testvérintézetek némelyike üdvözletét küldte. Emel-
kedett hangulatban távoztunk az ünnepélyről. V. K. 

* Gyászrovat. Nagy László szilágy-somlyói lelkész 
szilágy-szolnoki esperes, az erdélyi egyházkerület közügy-
igazgatója, igazgató tanácsosa, konventi és zsinati képvi-
selője f. évi május másodikán életének 57-ik, lelkészke-
désének és házasságának 28-dik évében szívszélhűdés 
következtében hirtelen elhunyt. Haláláról a család és az 
egyházmegye külön gyászjelentéseket adtak ki. Sokoldalú 
képesség, fényes szellemi talentumok, eleven körültekintés, 
gyors inventió, elnöki tapintat, bámulatos emlékezőtehet-
ség és több évi gyakorlat, sokáig feledhetetlen emlékűvé 
tette esperességét. S még maradandóbbá vált emléke lel-
kész és tiszttársainál azon önzetlen, előzékeny, őszinte és 
áldozatkész baráti szeretetért, mely a legfényesebb tulaj-
dona volt. Egy pár év óta betegeskedett, hol egyik, hol 
másik fürdőben keresett gyógyulást és ugylátszott, mintha 
felüdült volna, de régebbi szívbaja hirtelen fölujult, véget 
vetett tevékeny életének. Özvegye, gyermekei, nagyszámú 
rokonsága gyászolják halálát. Emléke legyen áldott! — 
Bernátfalvi Földváry Gterzson ófehértói ref. lelkészt ujabb 
családi veszteség érte : fia Elemér f. évi május 1-én el-
hunyt. Rövid idő alatt harmadik gyermekét temette el. 
Fogadja részvétünket. 

723/1893. sz. P á l y á z a t . 
A dunamelléki egyházkerület alsó-baranyabácsi egy-

házmegyéjébe kebelezett cservenkai németajkú református 
egyház lelkészi állomására. 

Javadalom hivatalos számítás szerint 1400 forint, 
s igy ez egyház II. osztályú. 

A német nyelv teljes tudása kívántatik. A megvá-
lasztandó lelkész kötelezett tagja az egyházmegyei gyám-
egyletnek, s belépése alkalmával 700 frtot készpénzben 
vagy kötvényileg az illető pénztárba beszolgáltatni tartozik. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. é. június 
hó 30-ikáig nagy tiszteletű Tóth János ref. esperes úrhoz 
nyújtandók be. (Karancs, Baranya vármegye.) 

Budapest, 1893. május hó 8-ikán. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 



P á l y á z a t . 
A kecskeméti ev. ref. főgimnáziumban a természet-

rajz és földrajzi szakra egy rendes, esetleg helyettes tanári 
állásra pályázat nyittatik. 

Fizetése, ha rendes tanár választatik: 1000 forint, 
200 frt lakbér és 50 frt ötödéves korpótlék, ha helyettes 
tanár választatik: 800 frt évnegyedes részletekben előre 
kiszolgáltatva. 

Kötelezett óráinak száma 18—20 óra hetenként. 
A ki a pályázók közül a tornatanításra is képesítés-

sel bir, előnyben részesül, mely esetben a tornászatnak 
heti 8 órán való tanításáért, külön 200 frttal díjaztatik. 

Pályázhatnak protestáns vallású okleveles tanárok 
vagy végzett tanárjelöltek, ez utóbbiak egyelőre csak 
helyettes tanárul alkalmaztatnak legfeljebb három évi idő-
tartamra, mely idő alatt az alkalmazott tanári oklevelét 
megszerezni köteles és csak ezután véglegesíttetik. 

A pályázók kérvényüket, életkorukat, végzett tanul-
mányaikat, egészségi állapotukat és hadkötelezettségüket 
igazoló okmányaikkal felszerelve, alulirott elnökséghez folyó 
évi május hó 31-ikéig nyújtsák be. 

Á megválasztott rendes tanár a dunamelléki ev. ref. 
egyházkerületi tanári gyámegyesületnek köteles tagja; állo-
mását f. é. szeptember 1-én elfoglalni tartozik. 

Kecskeméten, 1893. április 30-án. 
2 — 2 Az ev. ref. egyháztanács elnöksége. 

P á l y á z a t 
Steltzer Dániel-féle ösztöndíjakra. 

A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt 
lévő Steltzer Dániel alapítványból 40 frttól 100 forintig 
terjedő ösztöndíjakra, az 1892(3-ik tanévre pályázatot 
hirdet. 

Folyamodhatnak : ágost. hitv. evang. árva, szegény, 
győri, jómagaviseletü és szorgalmas tanulók, különösen 
a Steltzer vagy Ráth családhoz tartozók, bárhol tanul-
janak. 

A jelen tanév első feléről szóló tanodai, ugy a sze-
génységet, árvaságot, rokonságot tanúsító bizonyítványok-
kal, felszerelt folyamodványok folyó évi májas hó 20-ig 
alulírotthoz intézendők. 

Győr, 1893. április 20-án. 
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Dr. Beliczay Elek, 
a győri ág. hitv. ev. iskolai bizottság 

elnöke. 

Pályázat tanári állomásra. 
A hód-mező-vásárhelyi ev. reform, főgimnáziumban 

két tanári állomásra pályázat hirdettetik. 
1. Az első tanszék rendes tanári állomás a latin és 

történelmi szakra. A heti órák száma 20—21. A fizetés 
1000 frt, 200 frt lakbér és ez időszerint 40 frtos ötödéves 
pótlék, de a mely 200 frton felül nem emelkedhetik. Pályáz-
hatnak ev. reform, vallású okleveles tanárok. A megválasz-
tott egy évi próba idő után véglegesíttetik; végleges minő-
sítése után jogos és kötelezett tagja a tiszántúli ev. ref. 
középiskolai tanárok gyám- és nyugdíjintézetének, ugyszinte 
a helybeli ev. reform, egyház belső tisztviselők özvegy- és 
árvagyámintézetének. 

2. A másik pályázat a természetrajzi és földrajzi 
tanszakra hirdettetik. Ez helyettes tanári állomás csak az 
1893/94-ik tanévre. Pályázhatnak, ev. ref. vallású okleveles 
tanárok vagy végzett tanárjelöltek. A heti órák száma 
20—21. Fizetése, ha okleveles tanár választatik 900 frt, 
ha nem okleveles tanárjelölt 800 frt. 

A fizetés mind a két tanszéknél évnegyedes részle-
tekben előre adatik ki. 

A pályázók folyamodványukat keresztelő levéllel, 
esetleges katonai szolgálatalkat igazoló irattal és végzett 
tanulmányaikat feltüntető okmányokkal fölszerelve a folyó 
év május 31-ikéig bezárólag alólirotthoz nyújtsák be. 

Hódmező-Vásárhelyen, 1893. április 24-én. 
2—3 A presbyterium elnöksége. 

P á l y á z a t . 
A beregi ev. ref. egyházmegyében megüresedett 

munkácsi lelkészi állomásra. 
Javadalom: lakás és az ahhoz tartozókon kivül: 
1. 400 frt készpénz az egyház pénztárából évnegye-

des előleges részletekben. 
2. 9 kat. hold és 933 n _ ö l szántóföld három darab-

ban s 3 kat. hold és 499 D-öl régi és ujtemető haszon-
élvezete. Az egyházmegye által jóváhagyott szerződés 
szerint 6 kat. hold és 1448 öl földért 100 forint bért 
fizetnek. 

3. 20 öl kemény tűzifa beszállítva vagy annak 
folyó ára. 

4. Az egyházkerület által megszabott stóla-illeték. 
Az állomás a fentieket tekintve egyházmegyei becslés 

szerint I I I . osztályú. 
Jegyzet. A munkácsi lelkész, mint a munkácsi és 

oroszvégi összes állami tanintézetek hitoktatója javadal-
mazásban részesül, mely a mult évben 19 heti óra tanítás 
után 280 frt volt. Mint misszió-lelkész ez időszerint a 
misszió-alapból 600 frt fizetést huz. Ha a fegyintézeti 
lelkészi teendőkkel az igazságügyi miniszter ur által meg-
bizatik — a mi kilátásba helyeztetett — e javadalmat is 
élvezi, mely eddig 800 frtot tett ki. 

Pályázati kérvények május hó 17-ig Nagy Sámuel 
h esperes ur cimére Jándra, u. p. Vásáros-Namény 
küldendők. 

Debreczen, 1893. április 30-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 

Szerkesztői üzenetek, 
Sz. K. — D. B. Köszönöm a figyelmet. A beszé-

deket nem szükség beküldeni. 
Sz. M. — E Köszönöm részvétedet. A cikk is 

megjött. Néhány napja ágyban fekszem, levelet később. 
M. Gy. — Budapest. Köszönet a szép cikkért. A 

következő számba soroztam. 
S. J. — K. A tárgy természete és a tér szűke 

parancsolta az összevonást. Máskor is szívesen látom. 
Sz. L — Sz. J. Köszönet a tudósításért. Csak rajta, 

létesítsétek minél előbb azt a nőnöveldét, égető szükség 
van rá. Szives üdvözlet. 

B. J. — B—t. A cikk másik felét jövő alkalommal. 
K. D — V. A beszédet köszönettel vettem; szives 

üdvözlet. 
HORNYANSZKY VIKTOR KONYVNYOMDAJA BUDAPESTEN. 



O ROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. k+rUM, Pipa-utca 23. MIÍMI, h o v á a ké«iratok 

c imzendök. 
I C i a c l t i - I i i v a t a l : 

Sornyán itki/ ViJctor könyvk»re*Jcc(fése (Akadémia 
Oérháza), hová aa elöfiz. és hirdet, dijak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előf ize tés i á r a : 

F é l é y r a : 4 frt SO kr ; egész é v r e : 9 frt. 

Kgyes txátn ára 20 kr. 

Pünköst hetében. 
»Ti pedig megkeresztel te t tek Szent Lélekkel 

n e m sok napok után« (Ap. Csel. I. 5.). 
Ezt az Ígéretet vet ték a t an í tványok az Olaj-

fák hegyén a tőlük b ú c s ú z ó Mester tő l ; de a ki 
egyszersmind azt is meghagyá nékik, »hogy el ne 
m e n n é n e k Jeruzsá lemből , h a n e m ott v á r n á k meg 
az Atyának igéretét«. 

»Ezek pedig mind egyetemben foglalatosak 
va lának az i m á d k o z á s b a n és a könyörgésben« 
(Ap. Csel. I : 14.). 

Amaz első p ü n k ö s t évforduló ü n n e p é t vá r juk 
i s m é t ; Szent Lélekkel való megkeresz te l te tésünket 
ó h a j t j u k ; az Ur Ígérete bete l jesedését vá r juk . 

A ké rdés csak az, hogy váj jon c sakugyan 
meg is keresz te l te tünk-e há t Szent Lélekkel és 
vá j jon az Ur Ígérete be te l jesedésében való r emény-
ségünk n e m szégyenít-e m e g ? 

Felelet helyett hadd tegyek fel m á s kérdése-
ke t : Vájjon a mi Mesterünk p a r a n c s á h o z képest 
J e ruzsá lemben , a Béke v á r o s á b a n vá r juk -e az 
Atyának igére té t? J e ruz sá l emben pedig foglala-
tosak vagyunk-e az i m á d k o z á s b a n és a könyör-
g é s b e n ? És végül ugy vár juk-e az igéret betelje-
sedését , mint az apostolok, kik a p ü n k ö s t napjá ig 
az á ru ló helyét pótol ták ki, hogy a választot tak 
s z á m a teljes legyen; vá j jon mi is pótolgat juk-e 
a m a g u n k hiányait , hogy a teljesség tökéletes 
s zámáva l talál jon a p ü n k ö s t reggele? 

Előfeltételek nélkül n e m lehetnek következ-
m é n y e k ; okok nélkül okozatok. 

A Léleknek uj jászülő, megszente lő és nagy 
és szakada t l an m u n k á r a hevítő erejére pedig 
minden nappal , minden órával nagyobb szük-
ségünk van . 

Az u l t r a m o n t á n i z m u s sötét lovagja az alvilág 
h í rhed t kovácsai tól készítet t fegyvereiben ott harcol 
a szabade lvüség ragyogó páncélu, fényes öltözetű, 
nyilt s i saku hero ld ja ellen, a ki felvilágosodást, 

szabadságot , rendet , törvényességet , jogosságot és 
békét hirdet. 

A küzde lem még sokáig fog ta r tan i ; de a 
végén a l iberal izmus diadala kétségtelen. És n e m 
örü lhe tünk eléggé egyfelől a n n a k , hogy a mi egyházi 
legfőbb tö rvényadó és adminis t ra t iv testületeinket , 
tes tvér zs ina ta inka t és egyetemes k o n v e n t ü n k e t 
bölcsesége megóvta attól, hogy bármifé le h iva-
talos nyilatkozattétellel, vagy bármely hivatalos 
jellegű fentartással csak a legkisebb gáncsot is 
odavete t te volna a szabade lvüség fehér par ipá já -
nak a lábai elé és igy megóvtuk m a g u n k a t a n n a k 
a v á d n a k még csak az árnyékától is, m in tha 
felekezeti sz íneze tűvé aka r tuk volna tenn i a két 
küzdő fél harcát . Megmarad t tehát ez annak , a 
mi volt eleitől fogva és meg is kell annak hagyni. 
Marad jon ez mind végig az ultramontanizmas és 
a liberalizmus küzdelme. A r o k o n s z e n v felekezeti 
kü lönbség nélkül ez utóbbié és azoké, kik ezt 
diadalra segítik. Másfelől pedig a n n a k örü lhe tünk , 
hogy az u l t r a m o n t a n i z m u s n a k n incs sehol másho l 
t ámasza , mint a b b a n a reac t ionar ius szel lemű 
ó-konzervat ív elemben, a mely mindig ellentétbe 
helyezte magát a nemze t aspirációival, a lkotmá-
nyos életével és legkiválóbb érdekeivel. Ekkén t 
az u l t r a m o n t a n i z m u s n e m c s a k egyházpolitikai, de 
anny i r a jellegzett állampolitikai színezetet is nyert, 
hogy mos t m á r lehetetlen neki m é g a m a haza-
fiak rokonszenvé re is számítani , a kik k ü l ö n b e n 
aká r vallási meggyőződésüknél , aká r pedig egyéni 
megélhetési vagy m á s érdekeiknél fogva eleinte 
támogat ták . Más oldalról a p ro tes tan t i zmus meg 
épen nyugodt és bölcs maga ta r t á sáva l i smét ugy 
tűnik fel s ugy kell, hogy fel tűnjék minden hazaf i 
előtt, mint a l ibera l izmusnak legerősebb védője 
és t ámogató ja s mos t itt ismét — mint a múlt-
b a n is mindig — a nemzet i e szméknek , érde-
keknek és törekvéseknek hordozója . 

Hogyha a z o n b a n a k o r m á n y a maga egyház-
politikai p rog rammjáva l győzelmesen kerül ki a. 
küzde lembő l : akkor ránk pro tes tánsokra , külö-



nősen pedig egyházi é le tünkre nézve m e r ő b e n uj 
viszonyok ál lanak elő, a melyekre előre készí teni 
kell magunka t , ugy a lelkészi k a r n a k önmagát , 
min t az egyháztagokat . Egy uj, a régitől, a mos-
tanitól nagyon, de nagyon kü lönböző világ álland 
elő. Most mégis csak elhozták hozzánk a szülők 
gye rmeke ike t ; megkereszte l te tni is csak meg kel-
lett, de beíratni is be kellett; vá j jon elhozzák-e 
ezután, ha a szolgabírónál vagy m á s anyakönyv-
vezető közegnél már be í ra t t ák? Most eske téskor 
csak eljöttek az emberek , ha épen restelték »csak 
ugy« együtt élni; de vá j jon el jőnek-e az áldásért , 
h a m á r a polgármester tö rvényes h á z a s o k n a k je-
lentette ki őke t? Aztán a legzárkózot tabb és a 
legridegebb p a p n a k is akkor m á r mégis csak 
ér in tkeznie kellett híveivel, ha azoknak anya-
könyvi k ivonat kellett, de h a ezu t án m á r ezért se 
m e n n e k oda?! 

Azzal a chab lonsze rü lelkészi el járással , a 
mely eddig dívott, me rőben szakí tani kell. 

Itt van m á r a Léleknek ujj ászülő és nagy 
és l ankada t l an m u n k á r a hevítő erejére s zükségünk! 

A h iva ta l szoba poros anyakönyve i és bureau-
kra t ikus m u n k á j a közül ki kell menn i majd az igazi 
lelkészi gyakorlat zöld v i ránya i ra ; le kell szállani 
az élethez, p red iká lásban , t á r sada lmi modorban , 
t u d á s b a n és ér in tkezésben. Az élettel, a t á r sada-
lommal kell szakada t l anu l c o n t r a c t u s b a n l enn i ; 
attól ugy el vona tkozni , min t eddig, ezu tán többé 
n e m lehet, mer t akkor teljesen vesztet t ügyünk lesz. 

Hazai p ro t e s t áns egyházunknak kezdettől 
fogva nagy h ibá ja volt az, s ebből s zá rmazo t t a 
legtöbb gyöngesége, hogy m a g a magáról is az 
volt a felfogása és m á s o k n a k is megengedte , hogy 
felőle igy vélekedjenek, t. i. hogy ő a római ka-
thol ic izmus t agadásaképen jővén létre, lét jogosult-
sága is csak ugy van, ha ö rökké »protestál«; 
tehát lé talapja a negatio. Tör téne tünk Bocskaitól 
a mai napig keresztül az országgyűlések vallás-
ügyi tárgyalásain , békekö téseken és h a r c o k o n : 
ezt bizonyít ja . Az állami gravaminal i s polit ika és 
a p ro t e s t an t i zmus mindig hű szövetségesek voltak, 
mer t midke t tő negativ volt. A m ú l t b a n ennek a 
je lenségnek teljes jogosul t sága volt; bár meggyő-
ződésem szerint a p ro t e s t an t i zmus semmiese t r e 
s em gyöngült volna anny i ra el, h a m á r a mú l tban 
is megpróbál ta volna a b e n n e rejlő posit iv erő-
ket is kifejleszteni. És m a m á r és a jövőben épen 
a r r a v a n és lesz szükségünk , hogy a pro tes tan-
t i zmus positiv erőit fe j tsük ki. Mik a mi pozitív 
e r ő i n k ? 

Hát kérdésbe teheti még ezt va l ak i ? ! 
Kell-e nagyobb pozitív erő, min t az evan-

gélium, mely Is tennek ha t a lma minden h ívőknek 
ü d v ö s s é g é r e ? Csak ezt kell hirdetni ugy, hogy a 

szív tel jességéből szól jon a száj, majd hit t ámad 
a hallásából. 

Emlí tsem-e azt a pozitiv erőt, a mely v a n 
a szellemi szabadságban, a mely az egyéniségnek 
szabad é rvényesü lésé t követeli és kifejlődni engedi. 
Vagy azt a másik erőt, mely n e m érdemlő és 
felesleges jó cselekedetekért holmi szent té avat-
ta tás t helyez kilátásba, h a n e m minden m u n k á t 
kötelesség, tartozás gyanán t követel meg. Képzel-
hető-e ennél m a g a s a b b erkölcsi felfogás, min t 
mikor minden tett csak t a r t o z á s ? Minő megalá-
zódás Az előtt, a k inek t a r tozunk és minő fel-
magasz ta l ta tás ránk, hogy az ember ta r tozhat ik Neki! 

Szóljak-e a p ro te s t an t i zmus tá rsada lmi pozitiv 
erőiről, a mint ezek i n t ézményekben fo rmá lódnak 
ki s velők az tán egész t á r sada lmaka t átalakít , 
azok je l lemére befolyást gyakorol, felvirágoztat, 
megnemesí t , szebbé, j o b b á és igazabbá t e s z ? 
Inst i túcióink közül csak egyet-kettőt említve, itt 
van a presbyter i in tézmény. Fejtet te-e ki va laha 
valaki ennek az igazi valláserkölcsi erejét ná lunk 
Magyarországon ugy, a min t azt a ká lv in izmus 
követel i? Ná lunk a p resby te r iumot is pusz t án 
kormányzó , adminisz t ra t ív testületté, a chablon-
szerü egyházvezetés eszközévé te t ték ; de sehol 
és soha n e m fejtették ki ennek az i n t ézménynek 
egyházfentar tó és egyház-éltető intenzív erejét , 
melyet épen a közvet lenségből merí t és az örökké 
üde élettel való ér intkezésből táplál. 

Vagy itt a h u m a n i t á r i u s in tézmények . Fel-
haszná l ta -e ezeket prot. egyházunk ugy, a min t 
őket fe lhasználn ia kellett volna az egészséges 
gyülekezeti élet fe j lesz tésére? Pedig hogy ezekben 
m e k k o r a erő rejlik épen az egyház tagoknak egy 
tes tbe való kötöz te tésekre n é z v e : azt fényesen 
igazolja az is, hogy a róm. ka th . egyház, mely 
a v i lágtör ténetben a l egpára t l anabb szervezet , 
m o s t a vál tozott v iszonyok között mind já r t ezek-
hez fordult, a mikor össze ta r tó erőket kellett 
keresnie. 

Avagy fe lhasznál tuk-e korunk hetedik nagy 
h a t a l m a s s á g á n a k : a s a j t ónak erejét, a melylyel 
hatni , építeni, megnyern i és megtar tan i oly b á m u -
latos e redménynye l volt képes egykor n á l u n k is 
a re formáció a m a z első, kegyelettel tekintet t idejé-
ben a magya r p ro s t an t i zmus és a melyet tő lünk 
elsaját í tva, oly h a t a l m a s a n haszná l fel a régi ellen. 

Eddig ugy a hogy eléldegélhettünk a mi 
formáink és többé-kevésbbé garant i rozot t jogaink 
mellett. De mi tör ténik, ha az a c somó f o r m a 
megszűnik , a mely kü lső kötelékekkel ugyan, de 
mégis az egyházhoz kötöt te az e m b e r e k e t ? És 
mi történik, h a esetleg a garant iák m e g s z ű n n e k ? 

í m e a római ka thol ikus egyház mily gör-
csösen ragaszkodik minden hagyományos , per 
fas et nefas szerzett jogához, minden garant iá-



r 

h o z ; mer t érzi, hogy e j o g o k b a n , f o r m á k b a n és 
kü l ső g a r a n t i á k b a n v a n m i n d e n ereje, melyek h a 
m e g s z ű n n e k , vagy e lvéte lnek, b izony életere vágat ik 
ketté . De é p e n a b b a n v a n a róma i ka tho l i c i zmus 
és az igazi p r o t e s t a n t i z m u s közöt t a leglénye-
gesebb különbség , hogy a p r o t e s t a n t i z m u s n a k 
é p e n maga a létalapja a garantia és pozitív erői-
nek a tudata minden jogai forrása. Negat iv és 
ga ran t i rozo t t jogok és s z a b a d s á g o k n e m é rnek 
s emmi t . 

»Az érdemel csak éltet, szabadságot, ki azt 
naponta meghódítani kénytelent — ez a F a u s t 
bö lcseségének a z á r a d é k a . 

Há t h o g y h a p r o t e s t á n s e g y h á z u n k is erői 
é rze tében n a g y és l a n k a d a t l a n m u n k á v a l n a p o n t a 
ú j r a meg ú j r a h ó d í t a n d j a meg az életet és s zabad -
ságo t : a k k o r fogja mind a ke t tő t m e g is é rdemeln i . 

Igazi élet és igazi- s z a b a d s á g a z o n b a n csak 
ott van, a hol a K r i s z t u s n a k lelke van . 

Ezér t a Lélekér t i m á d k o z z u n k és könyörög-
j ü n k egy akara t ta l , e g y m á s közö t t b é k e s s é g b e n 
l akozva és fo ly tonosan m u n k á l k o d v a h i á n y a i n k 
pó to lga tásán . hogy a Lé leknek »szentséges ereje« 
tö l t sön be m i n d n y á j u n k a t »mennye i szen t a j án -
dékkal , szivbéli szent buzgósággal !« hogy egykor 
m e g z e n d ü l h e s s e n a j k a i n k o n a győzedelmi Hal le lu ja! 

Kenessey Béla. 

Törvényjavaslat az állami anyakönyvekről. 
A nemrég beterjesztett törvényjavaslat az állami 

anyakönyvekről már bizottsági tárgyalás alatt van. A 
képviselőházi közigazgatási bizottsága nagy többséggel 
általánosságban el is fogadta a javaslatot, s most már a 
részletes tárgyalás van soron. Ideje, hogy a javaslat főbb 
elveivel és indokaival megismerkedjünk. 

A születések, házasságok és halálesetek közhitelű 
nyilvántartása és tanúsítására állami anyakönyvek szer-
veztetnek. Az ország e célból anyakönyvi kerületekre lesz 
osztva. Minden anyakönyvi kerületben egy anyakönyv-
vezető és legalább egy helyettes alkalmaztatik, kiket a 
közigazgatási bizottság meghallgatásával főispán, kifogás 
esetén a belügyminiszter (Budapesten a főpolgármester) 
nevez ki. Járási főszolgabirák, és szolgabirák, törvény-
hatósági városi tisztviselők, rendezett tanácsú városok 
elöljárói stb. a kinevezést elfogadni kötelesek. A minő-
sítés: magyar állampolgárság, 24. év, gimnázium, reál-
tanoda vagy polgári iskola hat osztálya, vagy egyenrendü 
katonai tanfolyam, vagy kereskedelmi iskola elvégzése, 
tanítói oklevél. Lelkész (illetőleg rabbi) nem nevezhető ki 
anyakönyvvezet övé vagy helyettessé. Minden születés, házas-
ság és haláleset azon anyakönyvvezetőnél jelentendő be 
és általa nyilvántartandó, kinek kerületében előfordul. Az 
anyakönyv az állam nyelvén vezettetik egy első és egy 
második példányban; az első példány az anyakönyvvezető 
őrizete alatt marad, a másodpéldány a felügyelő hatóság-
nak (alispán, polgármester, főszolgabíró) adatik át. A jelen 
törvény értelmében szabályszerűen vezetett anyakönyvek 

közokiratok. Az anyakönyvi kivonatokért járó díjakat a 
belügyminiszter állapítja meg. 

Születési anyakönyv (32—41. §§.). Minden gyermek 
születése, legkésőbb a születéstől számított egy hét alatt, 
az illetékes anyakönyvvezetőnél bejelentendő. A bejelen-
tésre fokozatosan, sorrend szerint köteles, a törvényes 
atya, a bába. az orvos stb. A bejelentés rendesen szóbeli. 

Házassági anyakönyv (42—43. §§.). A házasság be-
jegyzésénél a házasságkötés helye, ideje és azon közeg 
neve is bejelentendő, ki előtt a házasság köttetett. Ezt a 
házasság megkötésétől két nap alatt kell megtenni. 

Halálozási anyakönyv (44—50. §§.). Minden halál-
eset legkésőbb a legközelebbi hétköznapon jelentendő be. 
A haláleset az anyakönyvben, melybe az elhunyt szüle-
tése be van jegyezve, szintén feljegyzendő. A haláleset 
anyakönyvi bejegyzése előtt a temetés csak a községi 
elöljáróság kivételes engedélyével történhetik. 

Az anyakönyvek kiigazításáról az 51—53. §§-ok 
rendelkeznek. 

Magyar állampolgároknak külföldön, külföldieknek 
Magyarországon történő anyakönyvvezetéséről az 54—56. 

intézkednek. 
A büntető határozatokról az 57—62. §§. szólanak; 

kihágás esetén 600 koronáig terjedhető pénzbüntetés is 
van kiszabva, az anyakönyvvezetők ezen kívül külön 
rendbírságokkal sújtatnak. 

Az átmeneti és vegyes intézkedések közül különösen 
kiemelendők a következők: 

Oly gyermekeknél, kiknek szülei magyar állam-
polgárok és valamely törvényesen elismert vallásfelekezet-
hez tartoznak, az állami születési anyakönyvbe a gyermek 
vallása az 1868. évi t.-cikknek és egyéb fennálló jog-
szabályoknak megfelelöleg bejegyzendő. A bejelentésnél a 
házasság megkötéséről szóló egyházi anyakönyvi kivonat 
bemutatandó. A lelkész köteles ezen kivonatot a házasság 
megkötése után a feleknek bélyeg mentesen kiszolgáltatni. 
Az a lelkész, a ki a kiszolgáltatást megtagadja, kihágást követ 
el és egy hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Ha a kivonatot a 
lelkész az állami anyakönyvvezető felhívására sem szolgál-
tatná ki, a járási főszolgabíró (törvényhatósági joggal 
felruházott és rendezett tanácsú városokban a polgármester), 
szükség ésetén kényszerrendszabályok alkalmazása mellett 
szerez az anyakönyvből hiteles kivonatot és azt a házas-
ság bejegyzésére illetékes állami anyakönyvvezetőnek meg-
küldi. A minisztérium felbatalmaztatik, hogy e törvényt 
ne egyszerre az egész országban, hanem a szükséghez 
képest részenként, egyes anyakönyvi kerületekben külön 
léptethesse életbe. 

Az 1894. év végéig azonban e törvénynek az egész 
országban életbeléptetve kell lennie. 

A jelen törvény életbelépte előtt vezetett felekezeti 
anyakönyvek, valamint az azokból adott kivonatok továbbra 
is közokiratok maradnak. 

A jelen törvény életbelépte előtt vezetett felekezeti 
anyakönyvekből közhitelessége kivonatokat szolgáltatni a 
felekezeti anyakönyvvezetők továbbra is jogosultak és 
kötelezettek. 

A mely felekezeti anyakönyvvezető ily kivonatok 
kiszolgáltatását megtagadja, kihágást követ el és egy 
hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntétéssel büntetendő. A kihágások elbírálása a kir. 
járásbíróságok hatáskörébe tartozik. 

A képviselőház közigazgatási bizottságában az állami 
anyakönyvek szükségességét főként állami és nemzeti 
szempontokkal indokolták. Az ily irányú nyilatkozatok 



között a legmeggyőzőbb a Horváth Lajosé volt, ki az 
egységes magyar nyelvű anyakönyvben a magyar állam 
egyik erőteljes nemzeti intézményét üdvözölte. A fel-
vidéki és erdélyi bizottsági tagok a nemzetiségek akna-
munkájának immár halaszthatatlanná vált ellensúlyozása 
érdekében sürgették a javaslatnak mielőbbi törvényerőre 
emelését. Voltak, kik a javaslat indokolásával egvetértőleg 
amiatt tartják sürgősnek az állami anyakönyvvezetés be-
hozatalát, mert a klérus ellenszegülése folytán az állam 
törvényes akarata nem érvényesülhetett. Végül azon tény 
előtt sem hunyt szemet a bizottság — s ezt az indokolás 
is érintette — hogy az oláh, rácz, tót nyelvű nemzeti-
ségi egyházakban az anyakönyvvezetés körül többnemü 
rendetlenségek és visszásságok merültek fel. De aggodal-
mak is támadtak az uj intézménynyel szemben. Némelyek 
helytelennek tartják, hogy a kormány az állami anya-
könyvvezetést a közigazgatás és különösen a községek 
rendezése előtt lépteti életbe, mert igy tartani lehet attól, 
hogy nem fog találni megbizható anyakönyvvezetőket. 
Mások azt a kifogást tették, hogy az állami anyakönyv-
vezetés a kötelező polgári házasság behozatala után volna 
helyén, addig filius ante patrem-féle intézmény lesz a pol-
gári anyakönyvezés. ínconvenientiát látnak nagyon sokan 
abban is, hogy a házasságkötés egyelőre egyházi marad, 
anyakönyvezése pedig államivá tétetik. Az aggodalmakkal 
főként a függetlenségi párthoz tartozó bizottsági tagok 
hozakodtak elő, ami a főrendiházi szavazás után clZt Ei 
szint adja a dolognak, hogy a függetlenségi párt egy része 
a reakció szolgálatába állott. 

Nekünk egyházi embereknek az állami anyaköny-
vezés mellett sem apologiát irni, sem ellene polémiát 
kezdeni nem hivatásunk. Elismerjük, hogy az államnak 
joga van saját érdekei szerint rendezni be az anyaköny-
vezést, s viszont az egyháznak is joga és kötelessége a 
maga anyakönyvét megtartani s céljai szerint vezettetni. 
Mi tehát az államnak államosító törekvése elé még egy-
házilag sem gördítünk nehézségeket, mert hitelveink erre 
nem is jogosítanak fel. Sőt inkább mint jó hazafiak s a 
nemzeti haladás és belső erősödés lelkes barátjai még 
áldozat árán is támogatjuk hazánkat minden olyan állam-
építő és nemzeterősítő munkájában, melynek üdvös vol-
táról meg vagyunk győződve. Az állami anyakönyv-
vezetés nemzeti áldásairól pedig meg vagyunk győződve 
s ezért készséggel hozzuk meg azt az áldozatot, melyet 
ez az uj intézmény egyházilag tőlünk is megkíván, neve-
zetesen a lelkészkedő papság jövedelmének itt-ott beálló 
jelentékeny csökkenését. 

Egy körülmény azonban nagyon lehangolólag hat 
reánk a törvényjavaslat bizottsági tárgyalásában. S ez az 
1868. évi LIII. t.-cikk eltörlésének kilátásba helyezése. 
Hieronymi a bizottságban és Wekerle a főrendiházban 
kijelentették, hogy mihelyt a kormány vallásügyi prog-
rammja teljesen megvalósul, (azaz a szabad vallás-
gyakorlat és a polgári házasság is behozatik) az 1868. évi 
törvénycikk is revízió alá kerül, még pedig a szülők szabad 
elhatározási jogának helyreállításával, a mikor aztán az 

állami anyakönyvekben a polgárok vallási hovatartozása 
nem fog nyilvántartatni. E kijelentésben egész rendszer-
változtatás, a vallások és egyházak államjogi helyzetének 
az eddigitől egészen különböző alapelve rejlik. A szülők 
szabad elhatározása az állam és az egyházak teljes 
elkülönítését, az egyházi javak államosítását s az egy-
házaknak teljes autonom lábra helyezését jelenti. Ez a recep-
cióval szemben »a szabad egyház szabad államban« 
elvére való átugrás. Ez az 1848. évi XX. t.-cikk szó-
szerinti életbe léptetése lenne. Nem tudjuk, alig hiszszük, 
hogy ezt akarná a kormány. De mi ettől sem félnénk, 
csak következetesen vitessék keresztül az egész vonalon. 
Azt azonban a leghatározottabban perhorreskáljuk. hogy 
az 1868. évi törvénycikkért bennünket a polgári házas-
sággal akarjanak kárpótolni. Léptessék életbe az 1848. évi 
XX. t.-cikket, akár aránylagos államsegély akár secularisatió 
alakjában: ezt elfogadjuk recompensationak, de egyebet nem. 

A helyzet kezd aggodalmas lenni. Őrállók, vigyáz-
zatok! V. F. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanítói fizetések rendezéséről szóló 
törvényjavaslat a képviselőházban. 

(Folytatás.) 

Április 26-án kezdték meg a törvényjavaslat tár-
gyalását. A törvényjavaslatot a közoktatásügyi bizottság 
nevében Kammerer Em'ö, a pénzügyi bizottság nevében 
Fenyvessy Ferencz ismertette és ajánlotta. Kammerer Ernő 
a 300 frtos minimumot azzal indokolta, hogy az összes 
tanítói állásoknak csak kisebb fele az, a hol a 300 frt 
nincs meg, ugy hogy ezek inkább a kezdők első állo-
másának tekintendők. Szükségesnek tartja, hogy a tanító 
mellékfoglalkozást is űzzön. Fenyvessy kijelentette, hogy 
a pénzügyi bizottság az úgyis eléggé megterhelt államkincs-
tárra való tekintetből foglalt állást a 300 forintos mini-
mum mellett. 

OJcolicsányi László a függetlenségi párt álláspontját 
fejtegette. Keveslette a 300 forintos minimumot s felszólí-
totta a minisztert, hogy nyilatkozzék, vájjon igaz-e a hir, 
mely szerint az iskolafentartók óhajára a négyszáz forintos 
minimumot ís megadná a tanítóknak? 

Csáky miniszter azonnal felelt. Kijelentette, hogy a 
300 forintos minimumnak változatlanul fenn kell maradnia, 
ugy amint azt a törvényjavaslatban tervezte. Ne lehessen 
Magyarországon tanító, a kinek 300 forint fizetése ne 
lenne. Evvel nem akarja kizárni azt, hogy 400 forintos 
fizetések is ne lehessenek. Ha nagyobb minimumot álla-
pítana meg. ugy a felekezetek az egész vonalon nem 
lennének képesek önön erejükből megfelelni a követel-
ményeknek. Szerinte a felekezeteknek meg kell hagyni az 
önrendelkesési jogot, a mig csak a saját elhatározásukból 
nem vetik alá magukat az államnak. 

Schwarz Gyula a helyzetet nem látja olyan sötét-
nek, mint az ellenzék, mert bár huszonöt év előtt ő maga 
sürgette a 400 forintos minimumot, ez akkor nem volt 
akkora összeg, mint a mostani, minthogy akkor korpótlék-
ról szó sem volt. 

Kovács József és Thaly Kálmán az állami iskolák 



jelentőségét fejtegették s a javaslatot általánosságban el-
fogadták. 

Április 27-én elsőnek Kovács Albert szólott, a ki 
az állami oktatás mellett tört lándzsát. Az egyházi szem-
pontok nálunk nagyobb mértékben követelik az állami 
oktatás behozatalát, mint más országokban. Európa többi 
országaiban mindenütt van egy olyan nagy, népes fele-
kezet, mely a nemzet túlnyomó nagy többségét foglalja 
magában s a nemzetre rányomta a maga egyéniségének 
jellemző vonásait. Nálunk ilyen többségben levő felekezet 
nincs. Az a felekezet, mely magát magyar vallásnak nevezi: 
kisebbségben van. A sajátszerű nemzeti jellem kiképzésére 
tehát az állami iskola hivatott. Ezért rokonszenvez a 
nemzeti iskola felé vezető minden lépéssel s a törvény-
javaslatot általánosságban elfogadja, de eleve jelzi, hogy 
a részleteknél a nemzeti párt nevében több módosítást fog 
beterjeszteni. A tanítói fizetés minimumát pedig 400 írtban 
kívánja megállapítani. 

Hock János a tanító életét a gyertyához hasonlí-
totta, mely magát emésztve, terjeszti a világosságot. S 
ezért a tanítónak fizetését 300 frtban akarják megálla-
pítani, sőt a miniszter még azt is hozzátette, hogy ebből 
a pénzből a tanító tisztességesen megélhet. Ezt ő nem 
tartja lehetségesnek. Kovács Albert azon szavaira, hogy 
a magyar vallás a protestáns vallás, kijelenti, hogy mint 
katholikus ember, nem engedi ebben a tekintetben a val-
lását túllicitálni. Azt mondja, a mit a büszke velenczei 
követ a pápa előtt: »Előbb születtem velenczeinek s csak 
azután katholikusnak«. Hock ezután az erélyesebb állami 
tanfelügyeletet sürgette. 

Kovács A. sietett félreértett szavait helyreigazítani. 
Bartók Lajos szégyenletes dolognak mondotta a 

tanítók nyomorúságos fizetését. A hadsereget dédelgetjük, 
pedig ha egy ütközetet elvesztettünk, abból még nem 
származik olyan nagy baj, mintha egy kultúrharcban 
volnánk vesztesek. Nagy hatással beszélt ezután a nép-
oktatás feladatairól a nemzetiségekkel szemben s itt mindent 
a népoktatás számára tartott fenn, mert a társadalom, a 
nemzet assimiláló erejében már megrendült a bizalma. 

Babé Emil konkrét példákkal ecsetelte a tanítók 
nyomorúságos helyzetét és keveslette a 300 frtos mini-
mumot. Szerinte nem a miniszterek dikciói teszik az 
országot virágzóvá, hanem ki a népnevelés ügyét 
a kellő színvonalra emeli. 

Április 28-án Bánó József nyitotta meg a vitát. 
Szerencsétlen gondolatnak mondotta a miniszter eljárását, 
hogy tárcáját a néptanítók fizetésének 300 frtra való 
leszorításához kötötte. Ilyen körülmények között csak az 
léphet a tanítói pályára, a ki másutt nem boldogulhat. 
Azután azt ajánlotta Schwarz Gyulának, hogy ha 25 év 
előtt kevesebb volt 400 frt, mint ma 300 frt, hát tessék 
proponálni ezt az arányt az egyetemi tanároknak. 

Sima Ferencz szintén a 300 forint minimum cse-
kélységét fejtegette. Szerinte tévedés van abban, hogy a 
magyar néptanítók helyzete javulni fog a korpótlékokkal. 
De mikor? Gondoskodjunk előbb a tanítók napi megél-
hetéséről a korpótlék már további szolgálatok jutalma-
zása. Hive a népoktatás államosításának, de ezt a jövő 
zenéjének tartja. Azért kívánja, hogy a tanítók jobb ellá-
tásáról gondoskodjék legalább az állam kormányzata, hogy 
igy a tanítók rokonszenvezzenek a legfőbb hatósággal s 
ambícióval munkálkodjanak. 

Sághy Gyula a maga részéről az 500 frtos mini-
mum mellett foglalt állást és kijelentette, hogy ily irány-
ban csak azért nem nyújt be határozati javaslatot, hogy 
az egész ház legalább a nemzeti párt 400 frtos minimu-
mát fogadja el. 

Berzeviczy Albert az ellenzéki nyilatkozatokat tűi-
menő követeléseknek mondotta. Szerinte a beterjesztett 
törvényjavaslat minden tekintetben nagy haladást mutat. 

Polonyi Géza Berzeviczyvel szemben kimutatja az 
ellenzék kritikájának jogosultságát s a ház folytonos de-
rültsége mellett felolvasta a néptanító háztartásának költ-
ségvetését. A legszükségesebb dolgok beszerzésére éven-
kint legalább 543 frt 8 kr. kell. De ebben sem borról, 
sem szivarról egy krnyi kiadás sem foglaltatik, holott 
talán ez az élvezet a néptanítónak is megengedhető. Sze-
rinte itt az idő, hogy az oktatást államosítsál:, kötelezővé 
és ingyenessé tegyék. Erre vonatkozólag határozati javas-
latot is nyújtott be. 

Április 29-én befejezték az általános vitát. Utolsónak 
Apponyi Albert gróf emelkedett föl, a ki nagyszabású 
beszédével fölvillanyozta a házat. Erőteljes szavakkal 
mutatott rá, hogy ez a javaslat alkalom arra nézve, hogy 
a nemzetet a külső és a belső ellenségekkel szemben egy-
aránt megerősíthessük. Itt az alkalom, hogy az állami, 
ellenőrzés kiterjesztésével nemzetivé tegyük az iskolát és 
törvényes eszközökkel biztosítsuk, hogy az ország iskolái-
ból csakis hű állampolgárok kerülhessenek ki. Azt akarja, 
hogy az állam felügyeleti joga kivétel nélkül minden segé-
lyezett iskolára kiterjedjen, hogy államellenes üzelmek esetén 
a miniszter vegye ki az illető hitfelekezet kezéből a fegyelmi 
jogot és gyakorolja azt maga, végül, hogy mindenütt, a 
hol kétszer egymásután el kellett bocsátani a tanítót 
államellenes üzelmek miatt, az állam szüntesse be a fele-
kezeti iskolát és állítson helyébe államit. 

Utána Csáky szólott, aki igyekezett megvédeni állás-
pontját. A magyar állam ezredéves fennállását a magyar 
faj kulturális és alkotmányossági supremátiájában találja. 
A nemzeti iskoláknak természetesen ő is barátja. De 
a nemzeti iskola gondolatát ellentétbe helyezni a feleke-
zeti iskolával, szerinte nagy hálátlanság és nagy igazság-
talanság. Ezután kijelentette, hogy a részletes vita folya-
mán beterjesztendő módosítványhoz hozzá fog szólani s 
amelyek nem ütköznek elvi ellentétbe, azokhoz szívesen 
hozzá járul. De Polonyi határozati javaslatát nem fogad-
hatja el. 

Apponyi Albert, gróf félreértett szavainak helyre-
igazítása cimén kért szót s kijelentette, hogy valamennyi 
felekezet iránt egyforma testvéries indulattal viseltetik, de 
amivel szemben nem találja kellő mértékben az erélyt a 
miniszter politikájában, az az állam- és nemzetellenes 
törekvés, bármely felekezet, bármely nemzetiség részéről 
jelentkezzék az. 

A ház erre általánosságban elfogadta a törvényja-
vaslatot és mellőzte Polonyi határozati javaslatát. 

A részletes tárgyalás május 2-án vette kezdetét. 
Az 1. §-nál Szinay Gyula emelt szót, hogy a független-
ségi párt nevében a 300 frtnyi minimum helyébe 600 frtot 
javasoljon. Berzeviczy Albert indítványozza, hogy egy uj 
(14.) szakaszban ki volna mondandó, hogy az illetékes 
iskolai főhatóság kívánságára a törvényhozás által évről-
évre engedélyezett összeg keretén belől a közoktatásügyi 
miniszter a minimumnak 400 forintig való kiegészítésére 
is segélyt nyújt. 

Vikár István Szinay határozati javaslatát pártolta, 
Péchy Tamás elfogadta az államtitkár módosítását, de 
azt is kívánta, hogy azok a tanítók, a kik a magyar 
nyelvet sikeresen tanítják, akkor is megkaphassák a 
400 frtot, ha ezt az illető iskolafentartó hatóság igénybe 
venni nem kívánja. 

Bánó József és Issekutz Győző a 400 frtos mini-
mum mellett kardoskodtak, mig Tóth János, Vécsey Endre. 
Vajay István és Polonyi Géza a Szinay módosítvánvát 



pártolták. Hévizy János külön módosítványnyal lépett föl, 
hogy segédtanítónak csak az tekintessék, a ki nem ön-
állóan vezet egy osztályt. Balogh János Szinay határozati 
javaslatához csatlakozott, mig Kovács Albert arra kérte 
a minisztert, hogy járuljon hozzá a 400 frt minimumhoz. 

Május 3-án folytatták a vitát. Madarász Imre, Veres 
József és Papp Elek melegen pártolták a 600 frtos mini-
mumot. Kiss Albert a párt álláspontjával szemben a 
törvényjavaslatot pártolta, amiért aztán a jó öreg Mada-
rász József egy kissé megleczkéztette. Pártja élénk éljen-
zése között jelentette ki, hogy a tanítói hivatalt tartja az 
összes hivatalok között a legmagyarabbnak s a legterhe-
sebbnek s ő, ha valami hivatalt elvállalna, 79 éve dacára, 
örömmel szánná minden erejét a tanítói állásnak. Csáky, 
Szinay Gyula és Kammerer Ernő felszólalásaik után 
végre a szavazás következett. 

Szinay Gy. és Bánó József indítványaira 20-nál 
több képviselő névszerinti szavazást kért, a melynek az 
volt az eredménye, hogy a ház Szinay Gy. módosítvánvát 
76 szónvi többséggel, Bánóét pedig csak 14 szónvi több-
séggel elvetette s az első szakaszt változatlanul fogadta el. 

A következő napon Berzeviczy Albert a 2. §-nál 
azt indítványozta, hogy a korpótlék, mint 10°/0-a a 300 fo-
rintos minimális fizetésnek, ezentúl minden tanítónak ki-
járjon, tekintet nélkül a törzsfizetésre, és hogy az a 
300 frtnál nagyobb fizetésbe be ne számíttassák 

Kovács Albert hivatkozott Horvátország példájára, 
ahol a tanítók öt ízben 50 frtnyi korpótlékot kapnak. 
Kéri a minisztert, hogy a törvényjavaslat 30 forintnyi 
pótlékát javítsa meg 50 frtra. a mely öt izben váljék 
esedékessé. 

Tliold Dániel azt javasolja, hogy a korpótlékban 
már 1894-ben részesüljenek azok a tanítók és tanítónők, 
a kik a jelen törvény életbeléptekor 5 évi működést tud-
nak kimutatni. Nagy István pártolja ezt a javaslatot és 
kívánja, hogy a tanítók fizetésének terményekben való 
kiszolgáltatását változtassák át pénzfizetéssé. Madarász 
József pártolta a Kovács A. és Thold D. határozati ja-
vaslatait. Horánszky Nándor Tholdnak a javaslatát meg-
toldotta azzal, hogy a kik már jelenleg működnek, de 
még öt évet nem tudnak felmutatni, szintén részesüljenek 
korpótlékban, mihelyt az öt évi működést elérik. 

Csáky azonban csak a Berzeviczy és Kovács Albert 
módosításait fogadta el s a ház többsége is ily értelem-
ben határozott. 

Az 5. §-nál Rock János a következő indítványt 
terjesztette elő: »Ha az iskolafentartó a tanító termény-
beli fizetését nem a megszabott módon szolgáltatná ki. 
vagy ez a termény átlagos minőségének meg nem felelne, 
akkor a termény helyett annak értékét készpénzben lesz 
köteles fizetni«. 

Csáky miniszter hozzájárulása után a ház ez indít-
ványt elfogadta. 

A 8. §-nál Okolicsányi László azt indítványozta, 
hogy a kántori teendőkért járó illetményt ne számítsák 
be a tanítói fizetésbe. Polónyi arra kérte a minisztert, 
hogy szüntesse meg azt a visszaélést, melyet egyes hit-
felekezetek elkövetnek, midőn a tanítókkal paktumot köt-
nek s csak névleg adják meg a 300 frtos minimumot. 
Csáky meg is igérte, hogy gondja lesz ily visszaélések 
megszüntetésére, Okolicsányi javaslatát azonban nem 
fogadta el. A szakaszt változatlanul fogadták el. A 9. §-t 
Apponyi Albert módosításával fogadták el, a mennyiben 
a végén hivatkoznak az 1876: XXVII. törvénycikkre. 

A május 4-iki ülésen végül elintézték a törvény-
javaslat hátralevő szakaszait. A 11. §-nál Hock János 
azt indítványozta, hogy az állam beavatkozási joga necsak 

ott álljon elő, a hol a 300 frtos minimum kiegészítéséhez 
járul, hanem ott is, a hol 400 frtra egészíti ki a fizetést. 
A közoktatásügyi miniszter ehhez a módosításhoz hozzá-
járult. Kun Miklós a függetlenségi párt nevében a szakasz 
d) pontjához nyújtott be jelentős módosítványt, a melyben 
körülirta az államellenes irányt, a mely miatt az iskola 
bezárható. Thaly Kálmán, Madarász József és Percnyi 
Zsigmond báró felszólalása után Apponyi Albert gróf 
azt javasolta, hogy a Kun Miklós módosítványát utasítsák 
tárgyalás végett a közoktatásügyi bizottsághoz. Csáky azt 
kivánta, hogy inkább az igazságügyi bizottsághoz utasítsák 
a módosítványt oly értelemben, hogy az holnap tegye 
meg jelentését. A ház ily értelemben határozott. 

Ezután Apponyi uj szakaszt ajánlott elfogadásra, 
hogy a miniszter oly községekben, a hol több felekezet 
tart fenn népiskolát és azoknak mindegyike igénybe akarja 
venni az államsegélyt, úgyszintén ott, a hol bár csak egy 
iskola szorul is segélyezésre, de fontos állami érdekek 
megkívánják: a miniszter a kért államsegély megadása 
helyett az illető községi vagy felekezeti iskola megszünte-
tésével állami iskolát állíthat. Csáky elfogadta a módosít-
ványt, mire Hock J. elismerést szavazott a miniszternek. 

A 12. §-nál Apponyi azt az indítványt terjesztette 
be, hogy az államilag segélyezett iskolákban előfordul-
ható államellenes irányok miatt, a fegyelmi eljárás joga 
az államot illesse meg. Ezt, valamint az uj 15. §-t, melyet 
szintén Apponyi indítványozott elfogadta a ház. Az uj 
15. §. értelmében a miniszternek jogában áll a községi 
vagy felekezeti iskolát megszüntetni és helyébe állami 
iskolát állítani, ha ott egymásután két tanító mozdíttatott el 
állásától. A 16. §-t a ház Berzeviczy szövegezésével 
fogadta el, a mely szerint a fizetési minimum az iskola-
fentartók kérelmére 400 frtra emelhető. 

A törvényjavaslat többi szakaszait a ház vita nélkül 
elfogadta és csupán Kun Miklósnak az igazságügyi bizott-
sághoz utasított módosítványa maradt függőben. Ezt a 
május 8-iki ülésen következő szövegezésben fogadták el: 
»Államellenes iránynak tekintendő különösen minden cselek-
mény, mely az állam alkotmánya, nemzeti jellege, egysége, 
különállása vagy területi épsége, továbbá az állam nyelvé-
nek törvényben meghatározott alkalmazása ellen irányul, 
történt legyen az akár tanhelyiségben, akár azon kivül 
vagy más állam területén élőszóval, Írásban, vagy nyom-
tatvány, képes ábrázolat tankönyvek vagy taneszközök 
által*. 

A törvényjavaslatból tehát törvény lesz. A tanitás-
ügy minden időkben pénzkérdés volt és marad. Magyar-
ország pénzügyi viszonyai ujabb időkben — a geniális 
pénzügyminiszter szerencsés kezében — tagadhatatlanul 
sokat javultak. Igy hát lehet reményünk, hogy a népok-
tatásügynek is jut a milliók feleslegéből. Az iskolától és 
a tanítótól ne sajnálja az állam a pénzt. Állítson föl men-
től több állami iskolát, különösen a nemzetiségi vidéke-
ken, hogy az uj generáció hazafiasabb szelleművé váljék. 
A felekezetek pedig ne féltékenykedjenek, mert a vallás-
oktatást nem hanyagolják el az állami iskolákban sem, 
sőt ugy tudjuk, hogy a szakavatott hitoktatók mindenütt 
szép sikerrel működnek. Siessünk a népoktatásügy jobb 
berendezésével, nehogy a kultura terén elmaradjunk. Ma-
gyar műveltség, magyar gondolkozás és érzület járja be 
széles ez országot, hogy ujabb milleniumig szolgálhasson 
e föld hazájául a keletről ideszakadt magyarnak. Én erő-
sen hiszem, hogy ugy is lesz. 

Böngérfi J. 



T Á R C Z A. 
Evangéliom és hazafiság. 

Felolvastatott a budapesti ref. ifjúsági egyletnek 1893. ápril. 27-iki 
felolvasó estélyén. 

(Folytatás.) 

Ezek után azt hiszem, elég világos, hogy mi különb-
ség van a patriot és a hazafi között. A patrióta a kosztos 
deák, a hazafi az először rajzolt édes fiu. 

Én nem mondom, hogy pl. az osztrák patrióta nem 
szereti hazáját, sőt nagyon is okosan szereti, minden erő-
vel előbbre akarja vinni hazája sorsát, és semmiért sem 
tud ugy megharagudni, mint ha valami dolog a haza 
ipari vagy kereskedelmi érdekeit veszélyezteti, (hiszen 
tudjuk, hogy az osztrák szomszédokat Kossuth Lajossal is 
könnyebb lett volna kibékíteni, mint a megboldogult 
Baross Gáborral), de ebben a hazaszeretetben minden 
esetre sok önszeretet van. 

Igen, a patriot pontosan megfizeti adóját, gondosan 
őrködik a közvagyon felett, s ha a hazának valami baja 
van, ha például a szomszéd országban nem adhat el 
többé annyi ipari cikket és olyan méreg drágán, mint 
hajdanában, sőt ha valami árucikket, pl. lisztet a szomszéd 
ország szállít neki veszedelmes nagy mennyiségben: Ő 
azonnal talpon van, és addig furfangoskodik, mig hőn 
szeretett hazáját megmenti a veszedelemtől, vagyis a maga 
üzleti érdekét. De ha akad ország, ahol olcsóbb a sör, 
mint abban a hőn szeretett hazában, akad ország, ahol 
a dologtalan néptől sok földet olcsón össze lehet vásárolni; 
a patriot azonnal útra kél, s fájó szívvel bár, de bucsut 
mond édes honának, és elmegy az ígéret földére, s az 
uj hazát épen oly hőn szereti, annak érdekeit ép ugy védel-
mezi, mint a régiét, bár azután is mindig németül beszél. 

De van a patriótáknak egy finomabb fajtája is, a 
melyik az utóbb rajzolt édes fiakhoz hasonlít, a melyik 
ugy szereti hazáját, mint azok anyjukat, t. i. finoman és 
okosan, és azért, mert hazája nagy, hatalmas, dicsőséges, 
folyvást üde ifjúságban virágzó. Az ilyen patrióta a haza 
dicsőségéért mindent elkövet, s mindenféle nagy tornyokkal, 
hidakkal, művészettel, tudománynyal ékesgeti hazáját, hogy 
az legkülönb legyen minden országok között. 

Ellenben a hazafi még ezt sem teszi: az ő hazája 
ugy is legkülönb minden országok között. Igaz, hogy 
falvait tatár dúlta, földét török járta, zsírját, német szivta, 
szép virágos kertjét, daliás fiait ezer esztendőnek minden 
viharja pusztította: mégis ez a legszebb ország az egész 
világon. A hazafi ugy van hazájávál, mint az igazi édes 
fiu anyjával: engedetlen, rakoncátlan, sok bünt követ el 
ellene, sem anyagi érdekeit, sem ifjúságát, sem szépségét, 
sem dicsőségét nem hordozza olyan nagyon szivén, mint 
a patrióta; de szereti nagyon, szereti vakon, lehet, hogy 
oktalanul is, de szereti hegyét, völgyét, kristály patakját 
és sáros mocsárát, szereti kék egét és szürke porát, és 
ezen a hazán kivül az ő számára nincsen hely. 

Mert mi a haza? Az-e, aminek Kölcsey mondja: 
»az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész összesége. 
Oltár atyáid által Istennek építve; ház, hol az első örömeid 
izleléd; föld, melynek gyümölcse feltáplált; szülőid, hitvesed, 
gyermekeid, barátid, rokonaid, polgártársaid egytől egyig 
csak egészítő részei annak ?«. Vagy az-e, aminek ugyanő 
egy pár sorral később mondja: >a legszentebb kapcsokkal 
egybefoglalt emberek társasága? ezerféle édes emlékezet, 
megszokás, haszon és szeretet összefont érdekei teszik azt 
a sziv előtt kedvessé; e társaság ideája egyesíti magában 

nemcsak azon érzeményeket, melyek kebledet, mint ház-
nép tagjának, barátnak és rokonnak betöltik; e társaság 
ideája egyesíti magában nemcsak birtokodat, s birtokod 
és élted barátságos voltát, de az önérzést is, melyet, mint 
szabad ország polgára, magadban hordasz, mely veled 
született, mely gondolataidra, tetteidre s egész lényedre 
törülhetlen befolyást gyakorol, melyet tisztán meg nem 
Őrizve ten emberi becsedet alacsonyítod le«, ez-e a haza? 
Nem, nem, a magyar haza sokkal több ennél. 

Ez a meghatározás fölülmulhatatlan szép és teljes, 
de inkább az általános haza fogalmára szól, s ráillik 
valamennyi országra, legkivált a régi Rómára, csak Ma-
gyarországra nem egészen. Az igaz, hogy a haza fogalma 
magában foglalja az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak 
egész összeségét, de a magyar haza nemcsak magában 
foglalja, hanem ő maga a magyar szív szeretetének és 
óhajtásainak tárgya; a magyar haza nem társaság csu-
pán, mert mikor a tatár kiölte belőle az embereknek ezt 
a társaságát, a magánosan vándorló magyar azért nem 
érezte benne magát egyedül, mert a magyar szellő suso-
gása ezen a földön, kedvesebb társaság a legszeretetre-
méltóbb emberi társaságnál a haza határain kivül; és azt 
a »törülhetlen befolyást* gondolatainkra, tetteinkre nem 
az az »önérzés« gyakorolja, melyet mint szabad ország 
polgárai magunkban hordunk; hanem az az érzés, jobban 
mondva az a vér ád olyan letörölhetlen jelleget nekünk, 
a mi velünk születik, a mit a születés által a hazától 
örököltünk, mert mi a hazának nem polgárai vagyunk, 
hanem fiai, és a haza nekünk édes szülő anyánk. 

És ezt ne tessék csak olyan képes beszédnek 
venni, mert ez a magyar haza fogalmának rövid, de 
teljes és igaz meghatározása. Mert valóban ez a haza 
szülte ezt a nemzetet. Ez a föld nem talált más fiakat, 
a mi eleink nem találtak más anyát, s ha nekünk valaha 
el kellene ettől a földtől válnunk, a virág is elhervadna, 
a szívünk is megszakadna. Az Isten ezt a földet külön 
nekünk teremtette, és ezt a nemzetet külön erre a földre 
teremtette. 

A ki már érezte a magyar nyár melegét, a magyar tél 
fagyát, az tudja, hogy csak ezen a földön teremhetett csak 
ez alatt az éghajlat alatt élhet meg a magyar szív, melynek 
szeretete forró, mint a magyar nyár, gyűlölete fagyasztó, 
mint a magyar tél, s a kettő között átmenet nincsen. A ki 
látta a mi határainkon őrtálló bérceinket, a ki tudja, hogy 
ezek semmi szelet egy könnyen be nem eresztenek a ha-
zába, csak nyugotról jöhet be minden kis szellőcske; de 
ha a szél erősödik s dühöngeni kezd, a mi őrt álló bér-
ceink űzik, hajtják egyik határszéltől a másikig, oly erő-
vel, oly dühösen, hogy útjában házakat dönt össze, fákat 
tor ki, de végre is megsemmisül: a ki ezt tudja, az tudja 
azt is, hogy ezen a földön, ezek közt az őrálló bércek 
közt termettek, csak itt teremhettek azok a fiúk, a kik 
a civilizáció szelét szintén csak nyugotról eresztették be 
a német képében, de mikor a civilizátor rakonczátlan-
kodni kezdett, hát ugy megkergették egyik határtól a má-
sikig, hogy még lélekzetet venni sem ért rá a futásban. 
Talán falvakat tiportak le, talán megrázkódtatták az or-
szágot, talán nem tudtak belőle hasznot szerezni, de 
megverni megverték ugy, hogy a ki abból egyszer kapott, 
nem jött érte másodszor. 

De mit beszéljek többet, hiszen ugy is látja mindenki, 
hogy ez az ország és ez a nemzet ugy hasonlít egymás-
hoz, mint szülő szülöttjéhez, mint anya gyermekéhez, 
a mi nem is lehet másként, hisz a magyar nem állam-
polgár, nem patrióta; hanem hazafi, azaz hazájának fia. 
És ezt az országot anyánkul szeretni, a ki szült és tejével 
táplált, a kinek véréből való vér, lelkéből való lélek 



vagyunk, a kitől szivünket, lelkünket, érzelmeinket és 
gondolkodásmódunkat, jellemünket, vágyainkat, még moz-
dulatainkat is annyira örököltük, hogy még fogadott 
testvéreink is csak legbelsőbb lénvegök megtagadásával 
tudják levetkőzni; és ezt az országot sem jóban sem 
rosszban el nem hagyni, örömében és bánatában, dicső-
ségében és gyalázatában osztozkodni; mint anyánkat min-
den asszonyok közt, ezt minden országok közt legszebbnek 
látni, és ha megvénül, ha elgyengül, ha minden ékessége 
lehull, és ha a szomszédok csúfolják, megvetik, ha meg-
rugdalják; csak annál jobban szeretni, csak annál büsz-
kébbnek lenni arra, hogy ez az ország a mi anyánk; és 
ha ezek a hegyek megrendülnének, ez a föld megnyilnék 
és elnyeléssel fenyegetne bennünket, akkor is porát csó-
kolgatni : ez a hazafiság! 

Bocsánatot kérek, ha egy kissé hosszabban időztem 
e tárgynál, mint az idő megengedte volna, de hát én is 
magyar ember vagyok s az ilyen érzelmeknek nem lehet, 
de nem is szabad határt vetni. Igaz, hogy engem a má-
sik tárgy is, a miről még szólanom kell, szintén igy lel-
kesít; de azért ne tessék megijedni, azzal nem foglalkozom 
ilyen hosszadalmasan. A másik tárgyunk az evangelium. 

(Folyt, köv.) Dr. Kecskeméthy István. 

Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 
(Folytatás.) 

Az iskolák vagyoni á l l apo ta ; u j iskolai épületek. 

Mig egyfelől a protestáns áldozatkészség hiven gon-
doskodik a szegény tanulók felsegéléséről, addig másfelől 
az elöljáróságok az iskolák anyagi alapjainak megszilárdí-
tásán fáradoznak. 

A debreczeni, pataki és erdélyi iskolák az erdélyi 
fejedelmek kegyéből tekintélyes fundációkkal voltak ellátva 
a XVII. században. A szathmári bekekötés után a bécsi 
kormány erőszakossága e fundációk jelentékeny részétől, 
kikeresett ürügyek alapján megfosztá a nevezett iskolákat. 
1770 után azonban az ilynemű erőszakosságok megszűn-
tek. Most az iskolák gondnokai a megmaradt földbirtokok 
jövedelmét célszerűbb gazdálkodás, berendezés és kezelés 
álal igyekeznek nevelni, szaporítani. 

Áz enyedi kollégium még alig heverte ki gyulafehér-
vári épületének s a Rákóczi-féle tokaji »hétszőllő«-nek 
elfoglalásából származott veszteséget s ime már 1775-ben 
régi házához uj épületet emel; majd tanári lakokat, sőt 
vízvezetéket építtet, hogy egy távoli forrás egészséges vizé-
vel lássa el a kollégium ifjúságát. 

A debreczeni kollégiumnak a régi fejedelmi adomá-
nyokon kivül, számos alapítvány s a nemes városnak 
állandó segélye képezte biztos alapját. Anyagi helyzetének 
javulására mutat, hogy a debreczeni konzisztorium 1798-ban 
már eltörölte a diákokoknak szüretre való kijárását és bor-
koldulását, mire Keresztesi I. Naplójában ily megjegyzést 
tesz: »bár Patakon is ezt követnék! Isten segélje a többire 
is, mert a deákok szupplikációinál nincs egy-egy gyalá-
zatosabb dolog a mi iskoláinkban!« 1802-ben az egyház-
kerület a kollégiumnak újból való építtetését határozta el. 
E végre gyűjtést rendelt az egész kerületben levő ekklé-
zsiákban, melynek lett is eredménye. »A köznép — irja 
Keresztesi I. — adakozott tehetsége szerint, mely csak 
onnan is megtetszik, hogy maga a szalacsi ekklézsia (hol 
Keresztesi működött) 110 rh. forintot adott*. Mielőtt azon-
ban az építkezés megkezdődött volna, a kollégium régi 
épületeit és tanári lakait a nagy templommal, paplakkal 

s Debreczen nagy részével az emlékezetes junius 11-iki 
nagy tüzvéz elhamvasztotta. Most a gyászba és hamuba 
borult kollégium felsegítésére az egész magyar haza refor-
mátus közönsége meghozta áldozatát s 1803— 16 évek 
alatt felépült a kollégium »a magyarországi helvéciai 
vallástételt tartó ekklézsiák és jóltevők adakozásából*. 

A sárospataki főiskola anyagi ügyeinek rendezésében 
nagy tevékenységet fejtett ki főgondnoka, a derék Vay 
József. Az ő buzgóságának, áldozatkészségének lehet tulaj-
donítani, hogy a kollégiumban több uj tanári szék állít-
tatott fel, 1806-ban pedig uj iskolaépület emeltetett. 

Kisebb iskoláink vagyoni állapota is nagyobb virág-
zást nyert e korszakban. Láttuk, hogy a pápai iskola 
mily gyors fejlődéssel emelkedett a kollégiumok sorába. 
A benne felállított uj tanári székek s az uj kollégium 
számára emelt uj épületek fentartó testületének buzgósá-
gát és kedvező vagyoni helyzetét bizonyítják. Említettük, 
hogy a komáromi egyház mily nagy erőfeszítést tesz 
iskolájának emelésére. 1796-ban pedig újból szervezett 
iskoláját csinos uj épületben helyezte el. Végre hogy az ada-
tok sorát bezárjam, 1802-ben a máramarosszigeti virágzó 
tanintézet számára is uj épület alapjai vettettek meg. 

Általában az az élénk mozgalom, mely a tanügy 
országos szervezésében ugy a müveit nyugaton, mint 
hazánkban a kormány kezdeményezésére megindult, refor-
mátus iskoláinkban is uj követeléseket támasztott és súlyos 
anyagi terheket rótt többé-kevésbbé frűnden iskolánk fen-
tartó testületének vállaira. De a protestáns buzgóság kere-
sett és talált forrásokat a kor kívánalmainak kielégítésére 
s ha szinte a források néha-néha megapadtak is, életadó 
vizük sohasem fogyatkozott meg egészen. 

Fen ta r t ó tes tü le tek s az iskolák kormányzása . 

Iskoláink anyagi ellátásának, gondozásának tárgya-
lása azon kérdésekhez vezet el bennünket, hogy kik vagy 
mik voltak a református iskolák fentartó testületei? hogy 
volt a kormányzás berendezve és minő változások tör-
téntek e tekintetben a tárgyalás alatt levő korszakban ? 

A református iskolákat vagy egyes tehetős urak 
vagy gyülekezetek alapították. Természetes, hogy a patró-
nus urak és gyülekezetek kezdetben kizárólagos joggal 
kormányozták az általuk alapított vagy pártfogolt iskolá-
kat. A Rákóczyak és általában az erdélyi református 
fejedelmek közvetlenül intézik a pártfogásukba, gondozá-
sukba vett erdélyi, pataki és debreczeni iskolák ügyeit. 
Miután az erdélyi fejedelemség megszűnt, az erdélyi iskolák 
főkormányzatát a fejedelmi tanács jogutóda, a főkonzisz-
torium ragadta magához és a tárgyalás alatt levő kor-
szakban is a főkonzisztorium hoz minden erdélyi iskolát 
kötelező törvényeket, gyakorolja a közvetlen felügyelet és 
tanárválasztás jogát. 

Sárospatakon, miután a Rákóczyak patronátusa meg-
szűnt, az iskola főhatósága a pártfogósági gyűlés volt, 
gondnoka rendesen a zempléni esperes; 1652 tői fogva 
volt világi gondnoka is. 1735-ben azonban, midőn a refor-
mátus egyházkerületek szerveztettek, a kollégium a tiszán-
inneni egyházkerület alá helyeztetett s az egyházi gondnok 
tiszte a szuperintendensre szállott, a zempléni esperes 
pedig algondnokká lett. Igy volt ez az 1770 — 1820 közötti 
évek alatt is, nem érintvén az egyházi főfelügyelet a 
kollégiumi ifjúság és tanárok páratlan önkormányzati jogát, 
mely még a gazdasági ügyek intézésére is kiterjedt. 

Debreczenben 1704-ig a Rákóczy György által szabott 
törvények voltak érvényben; de a kollégium belügyeinek 
kormányzata, szellemi és anyagi ügyeinek intézése, szóval 
a közelebbi felügyelet már a fejedelmek korában is, még 



inkább azután egész a mult század közepe tájáig kizárólag 
a debreczeni ref. egyház jogköréhez tartozott. 1704-ben 
a városi tanács, mely ekkor egy volt az egyházival, hozott 
törvényeket is, melyek 1792-ig voltak érvényben. Ekkor 
azonban már a tiszántúli egyházkerület szab a kollégiumi 
ifjúság számára törvényeket. Azon viszálkodás közben 
ugyanis, mely a debreczeni egyház hatalmas gondnoka, 
Domokos Lajos és Sinay Miklós tanár között előbb sze-
mélyes — majd közügyekben is kifejlett, a tiszántúli 
egyházkerület helyezte magát a kollégium feletti közvetlen 
felügyelet gyakorlásába. Ettől fogva a debreczeni egyház-
nak a főiskola ügyeibe való befolyása az egyházkerület 
megbízásából kifolyónak tekintetett. »Természetes, mondja 
Szüts István Debreczen város történetében, hogy a fő-
tanodai felügyeletnek ekkénti szabályozása kellemetlen 
érzelmeket támasztott eleinte az ősjogai megrövidítéseért 
remegő debreczeni egyház akkori elöljáróinál, kik külö-
nösen fájlalták azt, hogy a professzorok meghívása és 
évenkénti marasztása az ő kizárólagos hatáskörükből 
kivétetett.« 

A debreczeni és pataki iskolák kormányzása nem 
is csak a fentartó egyházkerületeket illette kizárólag. 
Nemcsak a tiszántúli és tiszáninneni egyházkerületeknek, 
hanem az egész magyar ref. egyháznak voltak e kollé-
giumok anyaiskolái; belőlük nyerték a magyarországi 
négy egyházkerület összes egyházai lelkészeiket, tanítóikat 
s viszont fentartásukhoz önkéntes évi adományok alak-
jában az egész magyar református egyház közönsége 
járult. E viszonyból folyólag a budai zsinat a két főiskola 
kormányzására az egész magyar ref. egyház befolyását 
akarta biztosítani, midőn a 93-ik kánonban a kollégiumi 
tanárok választását következőleg szabályozta: »A pataki 
kollégiumba a tanárok hivása jogát a tiszáninneni egyház-
kerületi konzisztorium gyakorlandja oly móddal, hogy a 
theologiai tanárságra kijelölteket minden egyházkerület-
nek tudtul adja és az egyházkerületek szavazatok többsége 
által választanak; a többi tanárokat maga a nevezett 
egyházkerületi konzisztorium nevezendi ki és a többi 
egyházkerületeknek tudomására adja. A debreczeni kollé-
giumban pedig theologiai tanárul a négy egyházkerület 
négy egyéneket, más tanárokul pedig maga a tiszántúli 
egyházkerület jelöl ki. kik közül a debreczeni iskola és 
egyház helybeli gondnoksága egyet kiválaszt és azon 
egyházkerületnek megjelenti.« 

A kisebb iskoláknak, gimnáziumoknak és néptano-
dáknak fentartó és kormányzó testületei a helyi egyházak 
presbyteriumai voltak. Második fórumuk volt az egyház-
megyei konzisztorium, a főfelügyeleti jog pedig az egyház-
kerületi közgyűlést illette. A budai zsinat 6. can. 2. pontja 
szerint: a helybeli presbyterium kötelessége gondoskodni 
és felvigyázni az iskolákra; a 102. canonban pedig rendeli 
a zsinat, hogy az iskolák évenkénti látogatását a megyei 
konzisztorium által kinevezendő mindkét rendű férfiak az 
e végre kiadandó utasítás szerint végezzék s azoknak 
egész állásáról ugyanazon konzisztoriumnak tudósítást 
adjanak, honnan azok azután az egyházkerületi konzisz-
toriumra küldendők. 

A fennállott gyakorlat szerint a három egyházi 
fórum jogait a kormányzás kérdésében röviden követ-
kezőleg lehet körvonalozni: a helybeli egyház kötelessége: 
gondoskodni az iskola anyagi ügyeiről, joga: a közvetlen 
felügyelet, a tanárok hivása és választása; az egyház-
megye kiküldött iskolalátogatói által ellenőrzi a tanítók 
működését, a tanítás eredményét; az egyházkerület kon-
zisztoriuma pedig a főfelügyelet gyakorlása mellett törvé-
nyeket hoz, tanítási szervezetet készíttet a kebelében levő 
iskolák számára. E végre minden egyházkerület konzisz-

toriuma mellett egy állandó tanügyi bizottság működött, 
mely Debreezenben »litteraria deputatio«, Sáros-Patakon 
»scholastica deputatio*, Nagy-Enyeden »litteraria co;n-
missio« név alatt hozza javaslatba munkálatait. Mit tettek 
ezen bizottságok, micsoda tanrendszereket létesítettek az 
egyházkerületek, milyen volt általában e korszakban isko-
láink belélete: ennek ismertetése fogja képezni a követ-
kező szakaszok tárgyát. 

(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A telteti ev. ref. egyházmegye esperesei. 
A napokban egy kis füzet került a kezembe, a mely-

ben Szentkuti Kiss Károly, a magyar protestáns egyház 
múltjának szorgalmas kutatója, vázolja »Töredékek Nagy-
Igmánd és vidéke múltjából« szerény cím alatt a tatai 
ev. reform, egyházmegye történetét II. József türelmi 
rendeletéig. A csak 116 lapnyi, de tömérdek igen érdekes 
művelődéstörténeti adatot rejtegető művecske Nagy-Igmánd-
nak, a szerző egyházának történetéből bővült azzá, a mi 
és eredetileg a Komáromi Lapok 1892. évfolyamában 
jelent meg. 

A mű első részét, az egyház történetét csak meg-
említem, birálatába az egyházmegye története vázlatának 
sem szándékszom bocsájtkozni, mert nem láttam az általa 
használt forrásokat, azokhoz egy könnyen nem is jut-
hatnék, tehát azt sem vizsgálhatom, mennyiben aknázta 
ki azokat és milyen szerencsével egészítette ki az egyiket 
a másikból Nem tehetem azonban, hogy sajnálattal ne 
emeljem ki azt a már egynehány lapjának átnézése és 
összehasonlítása után szerzett tapasztalatomat, hogy a 
szemei elé került, nem egykorú, hanem nagyobb részt 
együgyű, öreg embe ek hűtlen emlékezete után, jó későre 
készült feljegyzéseknek hitelességében túlságosan megbízik. 
Kár, hogy nem merített több forrásból, de nagyobb 
hiba, hogy olyan kategorikus Ítéletek kimondására hitte 
magát feljogosítottnak, a melyek, minthogy elsőrendű források 
kutatójától erednek, a ki munkáját annak 115. lapján tett 
kijelentése szerint adatforrásul is szánta a buvárkodónak, 
alkalmatosak arra, hogy a távolabb állókat tévedésbe 
ejtsék. 

Nehogy valaki az Írónak minden állítását feltétlenül 
hitelesnek vévén, további búvárkodásaiban esetleg homokra 
építsen: rá kell mutatnom, hogy kritikája, a melylyel — 
hogy ez úttal a történeti vázlatnak csak a legfőbb csúcsait 
érintsem — az egyházmegye kormányzóinak, az esperesek-
nek sorozatát a 67. és 68. lapokon, részben Hevesi 
Sámuelnek 1761. évi feljegyzése után, összeállította, sajnos, 
épen nem kifogástalan. A matyusföldi és csallóközi refor-
mátus egyházkerület superintendenseiről emlékezvén meg 
a 93. lapon, nagyon helyesen utal »megemlíti forrásunk«, 
»a mi forrásunk nem tud« kitételekkel arra, hogy a 
reprodukált feljegyzések — közbe legyen mondva: csupa 
valótlanságok — megbízhatóságáért nem szavatol; de itt. 
a maga szakálára kockáztat meg olyan határozott állí-
tásokat, a melyek a tényeknek egyáltalában nem felel-
nek meg. 

Csak mellesleg jegyzem meg, hogy a 67. lapon az 
első mondatban hivatalosan és végleg kitörli az 1713. 
kerületi gyűlésen az »elenyészett komjáti traktust* az 
egyházmegyék sorából, holott az azt közvetlenül megelőző 



mondathoz irt jegyzetében ugyan ekkor t. i. Magyari Kossá 
Péter szuperintendens felavatásakor jelen volt esperesek 
között az ürményi ( = komjáti) traktusét is megnevezi 
Ürményi György * farkasdi prédikátor személyében. Ugyan 
itt mondja egy pár sorral alább, hogy »miután a tatai 
prosenior elhunyt s helyébe 1711-ben Rimaszombati Kiss 
István szőnyi prédikátor választatott önálló esperesül, két-
felé szakadt« a komáromi egyházmegye, fele megmaradt 
komárominak, a másikból lett a tatai, de azért ugyanazon 
a lapon találjuk azt a kijelentést is, hogy a tatai egyház-
megye »különválása s önállóvá tétele 1709—1711. közt 
történt*. 

Sietek az esperesekhez. 
Első önálló esperesül Rimaszombati Kies Istvánt 

nevezi meg s hivataloskodásának idejét 1711—1713. teszi. 
Kétségtelen azonban nemcsak az, hogy Rimaszombati 
az esperesi hivatalt két évnél tovább viselte, hanem az 
is, hogy nem ő volt az első, a kit tiszttársainak bizalma 
a tatai egyházmegye élére állított. 

Hodosi Sámuelt, kinek életrajzát ujabban Thury E. 
irta meg, 1708. augusztus 8-án választotta szuperinten-
densévé a dunántuli református egyházkerület. A gyűlés-
nek, melyen Rimaszombati K. István, tatai esperes elnökölt, 
nyilván mivel Patai János püspöknek a háború zavarai 
miatt nem volt tanácsos a Duna mellékéről a dunántuli 
testvérekhez áttörekedni, megállapodásai ezzel vannak be-
vezetve, »Illucescente itaque die octava tnensis Augusti, 
1708. sacra evangelii ministrorum corona confluxit in 
oratorium Papense, quod erat destinatum pro synodo 
generáli ministrorum die supra specificata celebrando; 
»admödum venerandus, clarissimus ac conscientiosissimus 
vir dominus Stephanus Kies Rima-Szombati, ecclesiae 
Kotsiensis minister et dioeceseos Tatensis senior a vene-
randa fraternitate pro die connotata cum suo collega 
reverando domino Andrea Sallai, ministro Környeiensi 
advocatus praesidem égit, stipulans totam tam verbi Dei 
ministrorum coronam, quam auditorum frequentiam ad 
acquiescendum in omnibus iis, quaecumque ad promotio-
nem gloriae Divinae et ecclesiae aedificationem iuxta 
exigentiam canonum ecclesiasticorum Spiritu Sancto duce 
deliberarentur.** Amint ezt különben Tóth Ferencz nem 
is feledte megemlíteni Hodosi Sámuel püspök élete leírá-
sánál (Dunántuli ref. püsp. 145. 1.), mig a Prot. Szemle 
életrajzában ez adatot nem találjuk. 

Rimaszombati K. István tehát már 1708. esperes, 
még pedig nagyon tekintélyes esperes volt, különben nem 
részesülhetett volna abban a kitüntetésben, hogy az uj 
püspök beállításánál közreműködjék. 

De esperes volt ő már a XVII. század végén is. 
Tatai János, a kit Tóth Ferencz A tiszántúli püspökök 

élete 167. lapján szintén tatai esperesnek tesz meg. de 
a ki nem itt, hanem Komáromban volt és pedig Magvari 
után esperes, önéletrajzában (a melynek kiadásával bár ne 
késnék soha tudós birtokosa 1) felemlíti, hogy ő tatai 
rektorságáról a vizitáló Rimaszombati K. I. esperes előtt 
mondott le 1697. február 2. 

Ugyan az ő keze írásából tudjuk azt is, hogy tiszt-
ségét 1695. kellett nyernie. Kocsi Major Istvánnak az 
1713. ker. gyűlésen esperessé tételét ugyanis a jegyző-
könyv XIII. pontja alatt igy jegyezté fel: >Clar. Dno 
Stephano K. Szombathi, seniore tractus Tatensis per 
annos 18 officio suo laudabiliter fungente uti anno prae-
terito ministeriatus sui officio, ita nunc senioratus sui 
muneri valedicente, per suffragia fratrum et legatorum in 

* Én Megyeri Györgynek láttam irva. 
** L. a Nemz. Muz. kézirattár 936. Fol. Hung. V. 115. 

seniorem clar. dominus Stephanus M. Kotsi eligitur et 
per cl. episcopum juramento confirmatur.« 

Sz. Kiss Károly könyvében azt állítja, hogy Komárom-
megyének dunajobbparti része 1709-ig, vagy 1711-ig a 
komáromi esperes prosenioratusa volt; e jegyzőkönyvi pont 
szerint Rimaszombati Kies István 18 évig viselvén az 
egyházmegyében esperességet, kétségtelen, hogy ez a két 
egyházmegye a XVII. század végén (más egykorú forrá-
sokból bizonyos, hogy előbb is) egymástól független alkotó 
része volt az egyházkerületnek. Sőt nemcsak hogy a tatai 
esperes nem volt proseniora a komárominak, hanem 
R. Kies Istvánnak magának is adott volt az egyházmegye 
segítségül proseniort: Sallai Andrást, a ki esperesével 
együtt mondott le 1713-ban, 

Rimaszombati esperessége előtt Komáromi Sülye 
Istvánénak emlékezete maradt fenn abban a kis prédi-^ 
káció-sorozatban. a melyet Csúzi Cseh Jakab, előbb 
komáromi, majd losonczi pap. esperes Edom ostora c i m ^ 
alatt 1682. Debreczenben kiadott s Kocson 1680. december 
12-én a többek között »T. Comaromi István uramnak, 
ácsi lelkipásztornak és a tatai districtusban érdemes 
seniornak« is ajánlott. 

De még ő előtte is van említés tatai esperesről. 
Szomódi János gályás pap irja rövid életrajzában, 

hogy ő fogsága előtt Szenden Száki Jpnos, neszmelvi pap, 
superintendens és Mányoki Mihály, tatai pap, senior 
fel vigyázása alatt lelkészkedett. • 

Mánvoki János, külföldi akadémikus 1669-ben De 
v m s et f'alsis miraculis cím alatt kiadott értekezését első 
sorban Száki János püspöknek és Mányoki Mihály espe-
resnek ajánlja. Ez utóbbinak ezekkel a szavakkal: »Huic 
in ecclesia quae Christo Tatae colligitur verbi divini prae-
coni disertissimo, ecciesiarum item Cis-Danubianarum se-
niori vigilantissímo, patri suo filiali amore et honore 
prosequendo.« 

Hogy Mányoki Mihály, mint tatai pap 1669-ben nem 
komáromi prosenior volt, a mint Ember Pál Hist. Eccl. 
569. 1. irja, hanem valóságos senior, a tatai egyházmegye 
főesperese, János fiának el kell hinnünk. 

Hogy az volt ő már 15 esztendővel előbb is és a 
tatai egyházmegye nem lehetett 1711-ig a komáromi 
traktusba bekebelezve, hanem önálló volt az időszerint 
is és még csak azt. sem szabad feltennünk, hogy a komá-
romi egyházmegyét nevezhették volna a másik nagy vá-
rosról tatainak: világosan hirdeti az a tény, hogy az 
1654. május 14-én Farkasdon hozott kerületi végzéseket 
a többi esperesekkel együtt Mányoki Mihály is, mint se-
nior irta alá éppen ugy, mint Sűri Lőrincz, komáromi 
esperes. 

Második esperesül Major Kotsi Istvánt, harmadikul 
Komáromi Sülye Pált nevezi meg Kiss K. idézett műve 
68. lapján s amannak hivataloskodását az 1713. és 1722. 
közti évekre, emezét 1735-re tevén azt állítja, hogy 
»1722—1735-ig nincs esperes*, alább: »1736 —1749-ig 
megint nem volt esperes,« 

Előbbi téves állításának alapját abban találom, hogy 
mostani törvényeink rendelkezésébe beleélvén magát, azt 
vélte, hogy miután Kocsi Major István 1722-ben super-
intendenssé választatott, az esperesi hivatalról szükség-
képpen le kellett mondania. Ez most törvény, de régenten 
nem volt szokásban; az esperes tovább folytatta hivatalát 
akkor is, ha az egész kerület felügyeletét reá bizták és 
egyházát nem csak kettős tisztelettel környezve, hanem 
hármas hatalommal kormányozta mint pap, esperes és 
püspök, csak ugy mint a kollégiumban a professor is 
hármas hatalommal régulázta meg a saraglyás diákokat 
mint tanár, mint osztályfőnök és mint igazgató. Megesett 



még az is, hogy az esperes más traktusban nyervén papi 
hivatalt, onnét kormányozta egyházmegyéjét. A XVIII. szá-
zadban már kitűnt a seniori és a superintendensi hivatal 
összeférhetetlen volta, de Kocsi Major István a kerület 
engedélye folytán még püspökké váTasztatása után is meg-
tarthatta s lelkiismeretes pontossággal be is töltötte espe-
resi tisztét holtig. 

Nem volt a traktus esperes nélkül 1736-tól 1749-ig 
sem. A gyorsan dolgozó irót, a ki jól látta, hogy Komá-
romi 1735-ben, utána Szentmiklósv István 1749-ben 
tétetett meg esperesnek, bizonyosan 4íevesy Sámuelnek 
Komáromi S. Pál neve után tett azon megjegyzése ve-
zette erre a gondolatra, hogy »Győrből csakhamar elűzet-
vén, a veszprémmegyei Takácsiba ment lakni s ott hunyt 
el«. Csakhogy ez a csakhamar nem heteket, még csak 
nem is hónapokat, hanem esztendőket jelent, miután a 
győri protestánsok szabad vallásgyakorlatának elnyomása 
— mint általánosan ismeretes — nem előbb, hanem 
éppen az 1749. évben történt. Ekkor jelentette be a nyu-
godalmasabb vénséget érdemelt Komáromi (a ki Kiss K. 
könyvében, miután a 68. lapon 1749. julius 29-én Taká-
,csin 66 éves korában meghalt, a 78. lapon még 1760-ban 
is életben van) megbízottja Hevesi Sámuel (nem takácsi, 
hanem igmándi pap) által a tavaszi kerületi közgyűlés-
nek lemondását mind főjegyzői, mind pénztárnoki hiva-
taláról is. 

Hálás köszönettel vennők Debreczeni Ember Pál 
téves adatainak kiigazítását és hiányainak pótlását; de 
megerősíteni botlásait az ilyen elsőrendű történeti források-
nak — mint a milyen az esperesek sorozata és az egy-
házak lelkészeinek névsora — vele összhangba hozásával, 
a mire Kiss K. ugy látszik, törekedett, holott lehetetlen, 
hogy az egyházak jegyzőkönyveiben ne lenne igen-igen 
sok dolog egészen másként, mint a hogy azokat Ember 
Pál hézagos és rossz informatiok után előadta, vagy 
a hogy Lampe a talán kusza kézírásból lenyomtatta, s 
elaltatni ez által egvháztörténetiróink félfelmerülő kételyeit, 
az ügy iránt egyáltalában nem jő szolgálat. 

Mohos Gyula. 

BELFÖLD. 

A szeretet munkája budapesti egyhá-
zunkban. 

Szép reményre jogosító keresztyén munka folyik néhány 
év óta budapesti egyházunk némely köreiben. Vasárnapi 
iskolák, vallásos estélyek, estéli istenitiszteletek, felolvasó 
összejövetelek honosultak meg, melyek élénk egyház-
társadalmi tevékenység kutforrásaivá válnak. Hiveink 
egyházzá tömörültek Budán, Kőbányán és a Zuglóban; 
híveink körében egyesületek alakultak Budán a református 
nőegyletben, Pesten az Ifjúsági egyesületben, a Munkások 
egyesületében; lelkészeink collégiummá a Lelkészi érte-
kezletben. 

Az evangélium ereje által sugalt keresztyén munka 
ujabb és ujabb alkotásokban nyilatkozik. Örömmel jelez-
zük ennek egyik legújabb bizonyítékát abban a bel-
missziói intézményben, melyet-a budai reformátusok köré-
ben indított meg a munkás keresztyén szeretet. íme itt a 
> Felhivás*: 

»A főváros budai részén, a mult nagypénteken 
»Nagypénteki Ref. Társaság* cim alatt egy uj egyesület 
alakult. 

A társaság célja a szeretet munkáinak gyakorlása 
s legelőbb a teljesen elárvult vagy elzüllött iskolaköteles 
gyermekek számára egy »Otthon* alapítása. 

A társaságnak sikerült is már a Vörös Kereszt 
mögött a Hantos-űt és a Mozdony-utca összetalálkozásánál 
e célra egy 1834 Q 0 területü telket szereznie. 

A felekezeti jelleg benne van a társaság címében s 
nevet ad azon körülménynek, mely a kezdeményezőket 
összehozta, de a felveendő gyermekekre nézve csak 
annyiban lesz hatása, hogy a felvételnél a ref. gyermekek-
nek elsőbbségük lesz. 

Egy olyan iskola lebeg a kezdeményezők szemei 
előtt, mely a munka nemesítő hatása alatt embereket 
neveljen az utca szánalmas alakjaiból. Karolja fel, segítse, 
gyámolítsa őket s képezzen belőlük becsületes cselédeket, 
munkásokat, iparos inasokat stb. 

Tudjuk, hogy ily intézet van már Budapesten, de 
azt is tapasztaljuk, hogy az utca ép ugy tele van azért 
elhagyatott gyermekekkel, mint régebben. 

Mi karöltve akarunk haladni az eddigi testvérinté-
zetekkel s a magunk részéről is közreműködni, hogy 
azok közül az elárvult gyermekek közül, kik a főváros 
területét ellepik, mentül többet megmentsünk s előttük a 
börtön helyett a tisztességes társadalom ajtaját megnyissuk. 

Ha a társadalom segít bennünket, Isten oltalma 
alatt, mielőbb házat emelünk a fentebb említett telken s 
megkezdjük a célul tűzött jó munkát, s esetleg az alapí-
tandó intézetet oly központi teleppé fejlesztjük, mely a 
jövőben kinn a vidéken fióktelepeket fog állítani s áldásos 
tevékenységét az ország más helyeire is ki fogja terjeszteni. 

Szándékunk megvalósítása érdekében kérjük tehát 
a közönség támogatását, hiszen a társadalom magát s a 
fennálló rendet védelmezi, mikor az elégedetlenek számát 
ez uton is csökkenti, kérjük első sorban hitfeleink, de 
általában minden emberbarát és politikus gyámolítását, 
hogy ekkép intézetünk általánosabb jellegű lehessen s az 
emberiségnek s a hazának egyaránt használhasson. 

A társaságnak örökös tagjai lehetnek, a kik egyszer 
s mindenkorra 100 forintot adnak a fentebb körülirt 
célra, alapító tagok, a kik 50 frtot, rendes tagok, a kik 
10 frtot adnak; pártoló tagok, a kik három évenként 
évi egy-egy forint fizetésre kötelezik magukat, de lehet 
kisebb adományokkal is járulni a szent cél eléréséhez. 

Az adományokat Szőts Albert honvédelmi miniszteri 
osztálytanácsosos úrhoz .(lakik: I. ker, Lovas-út 58. sz.) 
a társaság pénztárnokához kérjük intéztetni. Az adomá-
nyokról s azok felhasználásáról nyilvánosan fogunk a kö-
zönség előtt számot adni. 

Budapesten, 1893. május l.« 
Eddig a Felhivás, melyben egy szép keresztyén sze-

retet-mű termékeny csirája van elültetve. Egészséges, ép 
csíra, mely az örökszeretet magvából sarjadt s e szere-
tettől áthatott szivek melege által fog kihajtani. Hit ül-
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tette, hit öntözi s bizonyára meg fogja áldani a hit Ura! 
Fődolog, hogy az Ur jóvoltából minél többen legyenek a 
fővárosban és a vidéken olyan nemes lelkek, kik a budai 
református Otthont felépíteni segítsenek. 

A budai és pesti egyházi körökben a gyűjtés szép 
sikerrel folyik. Az ügy élén azok a hitbuzgó egyháztagok 
állanak, a kik Budapest evangélizálásán, itt szétszórt hí-
veink összeszedésén, bennök a keresztyén élettevékenység 
felébresztésén eddig is szép sikerrel fáradoztak. Különösen 
jól esik a budai Otthon pártolói közt látnunk budapesti 
német egyházunk tagjait, kik most is bebizonyították, 
hogy erősek a hitben, munkások a szeretetben. Ugyanis 
e hó 7-dikén, a püspöki látogatás alkalmával, maguk kö-
zött 50 frtot gyűjtöttek s egyházuk presbyteriuma ezzel 
belépett alapító tagul a budai »Ref. Nagypénteki Társa-
ság <-ba. Vajha magyar egyházaink és híveink közül minél 
többen követnék a szép példát! 

A budai ref. Otthonra történt adakozásokat Lapunk 
egyik közelebbi számában nyilvánosan nyugtázzuk; addig 
is melegen ajánljuk e szép ügyet olvasóink munkás sze-
retetébe. Adományokat Lapunk is szívesen közvetít. 

Se. F. 

NEKROLOG. 

Szőts Gerő sírjánál. 
Elmondatott Jedden 1893. május 3-án. 

Pihenni térsz már! ? Hisz még nincsen estve! Nyu-
godni készülsz!? Hisz még nem volt időd arra, hogy 
kifáraszd magad! Sietve dolgoztál, nagy erőfeszítéssel 
munkálkodtál! ? Mutatják szép alkotásaid, hogy a rövid 
időt jól felhasználtad. De hiszen ez még csak a kezdet 
volt, dicső kezdet, a milyet csak várhatánk tőled mi, a kik 
ismertük nagyratörő lelkedet; csak az alapot raktad eddig 
le, nagyszabású alapot, merész szellemedhez méltót; a 
ráépítés most következnék. S mennyit várhattunk még, 
mily sok szépet és nagyot remélhettünk tőled még ez-
utánra! . . . Vagy megelégelted már a kitüntetést, mely 
érdemeidet szépen méltányolta s félrevonulsz most a 
tömjénezés elől, az igénytelen ősi fészekbe huzódol vissza 
elrejtőzködve! ? Hiszen még ezután jött volna csak a 
méltó elismerés; nevedet a hír már szárnyára vevé, 
figyelni kezdett rád a Magyar Sión, büszkén említett az 
Alma Mater, büszkék voltunk rád, jó barátaid! S ide, e 
kertnek hűs fái alá, nem pihenni jártunk mi egykor el: 
nagy fáradsággal, de lankadatlan kitartással készítők 
magunkat jövendő pályánkra, búvárolván az isteni tudo-
mányt ; innen indulánk el a hosszú útra, a tudnivalók 
forrásaihoz, nagy reményekkel és a jó anyának áldá-
saival . . . 

Lelked, tudvágyát kielégítve, épen tért vissza az 
idegen földről; s most roncsolt tested, a mit keresett; a 
gyógyulást ott fel nem lelheté . . . 

Nem így gondoltuk, oh nem így gondoltuk mi ezt 
akkor el, szegény jó barátom! 

Miért is hagysz el ily korán bennünket!? »Kora 
még tenéked sírba fekünnőd le: éktelen halotti szem-
fedőt borítani ékes szemeidre!« 

Még egy esztendő . . . és összejöttünk volna talál-
kozóra tíz esztendő multán. Reád volt bízva az össze-
hívás s te kötelezted írásban magad, hogy összehívod az 
osztálytársakat . . . Ha majd összegyűlünk, egy hely már 
üres lesz, az osztály disze hiányozni fog. Meghatott 
kebellel sóhajtjuk akkor közösen, a mit most én mind-
nyájunk nevében kívánok neked: pihenj békével, nyugodjál 
csendesen, s ha mi itt téged hiába várunk találkozóra: 
várj te minket amott! 

Ne, oh ne menj még, édes jó testvérünk! kiáltják 
utánad kedves testvéreid. Benned volt reményünk, te voltál 
koszorúnk legszebbik virága, oh beh hirtelen elhervadál! 
Hisz mi úgy szerettünk, s te is úgy szerettél mindnyájun-
kat; nem bántottál meg soha, szóval sem: ezért nehéz 
tőled a megválás. Oh beh nehéz, hogy nem segíthettünk 
rajtad s nem is leheténk ott végperceidben ! . . . De talán 
jobb volt így; mert akkor tenéked még kínosabb lett 
volna a végkimulás . . . Itt, e szentelt földben, a jó szülők és 
testvéreid mellett, aludd csendesen síri álmodat, s ébredj 
örömre a találkozáskor, ha majd mi is hozzátok költözünk! 

Árván hagytad gyülekezetedet, melynek hűséges 
pásztora valál. Ez veszített talán legtöbbet benned, és 
vajh! megtalálja-e méltó utódodat!? Mióta betegen eljö-
vél közülök gyógyulást keresni messze tájakon: aggódva 
lesik a jó hírt felőled; most megérkezett, de sötét szár-
nyakon. Nagyot dobbant szíve az egész községnek, sira-
lomra változott örömük, és megkondultak a gyászharan-
gok . . . mintha hallanám, hogy épp most is zúgnak. Zúgj, 
zúgj elárvult egyház harangja: Kovásznának volt s nincs 
derék ifjú papja! Nem legelteti már nyáját szép kies 
mezőkön, nem őrködik, mint jó pásztor, fölöttetek; de 
lelke ama boldogabb hazából áldást könyörög mindnyá-
jatokra, s miként e földön üdvötökért munkált, úgy a 
síron túl is azért imádkozik. 

Maradj, maradj még, szólj egy búcsúszót ahhoz, 
kinek te voltál mindene, első szerelme, üdve, boldogsága: 
gyászbaborult szép menyasszonyodhoz. A boldog egybe-
köttetést vártátok, el is jött volna már nemsokára, s ím, 
akkor kell elválnotok örökre. . . De mig te a sírban nem 
érzed már a kínt; az ő szivét tépi az legjobban. Meg-
tört az a szív, hű lakója meghalt. Te sokat vesztél, a 
vesztes mégis ő. Ha valaha imádság meg lőn hallgatva: 
legyen meg a te idvezült lelkedé, mikor Istenedhez azért 
imádkozol, hogy küldjön vigaszt és enyhet neki! 

»Nagy keserűségben vagyok érted édes atyámfia, 
felette igen kedves valál énnékem.* A Jónathán halálát 
kesergő Dáviddal sokan elmondhatják ezt fölötted is, id-
vezült barátunk! (elmondhatják e kicsiny községnek min-
den lakói, kiknek szerető körében nevekedtél), de senki 
vérszerinti rokonidon kivül, nem mondhatja el méltóbban, 
mint én, kinek lelkem a te lelkeddel egybekapcsoltaték, 



és úgy szeretélek, mint a magam lelkét. Mit szóljak hoz-
zád, búcsúszóul én? . . . Felemelem lelkem, imádkozom 
érted. Jertek résztvevők, imádkozzunk... 

Kocsi Dániel, 
vajai ev református pap. 

IRODALOM. 
** A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 

Évkönyve. Az 1893-dik évre, szerkesztette Kenessey Béla 
titkár. Budapest. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 1893. 
A füzetben először a Titkári jelentés van közölve a Tár 
saság 1892-dik évi működéséről, melyet a titkár a Tár-
saság 1893. március 16-diki közgyűlésen olvasott fel. Ezt 
annak idején bő kivonatban ismertettük. Azután a Társaság 
pénztárának, vagyonának állása és a folyó évre a költ-
ségek előirányzata van közölve. Majd a Társaság pártfogó, 
alapító, rendes és pártoló tagjainak névsora, tagságidíj 
fizetése és hátraléka van kimutatva. Közölve vannak a 
társaság tisztikarának és választmányának névsora, a Tár-
saság alapszabálya, f. é. választmányi ülésének és köz-
gyűlésének jegyzőkönyvei. Az évkönyvben feltűnően sok 
a hátralékos, kiknek nevei a közgyűlés határozatából, ille-
tékes püspöki hivatalaikkal fognak közöltetni, ha a jelen 
évkönyv szétküldése után két héttel s illetőleg ha a f. évi 
junius hó közepéig sem küldenék be hátralékaikat. Erre 
mi is tisztelettel kérjük a társasági tagokat, mert a tagok 
buzgósága nélkül belterjesebb és hatásosabb működést a 
Társaság nem fejthet ki. Az a 33 pártfogó, 272 alapító, 
473 rendes és 507 pártoló, összesen tehát 1285 tag, ha 
mindenik hiven teljesítené kötelességét s élő tagja lenne 
a Társaságnak, hatalmas elevenítő erő áradhatna ki e 
Társaságból egyháztársadalmi életünk minden rétegére. 
Hát még akkor mily hatalommá válnék e Társaság, ha 
a közel negyedfél millió lelket számláló protestáns egyhá-
zaknak minden arra való hive, tagja lenne e Társaság-
nak ! Három millió lélekből legalább 3000 tag igen köny-
nyen kitelnék, ezeknek egyesített erejével pedig nagy dol-
got lehetne mivelni a magyar Sionban. Különösen nagy 
sajnálattal kell konstatálnunk azt az elszomorító jelensé-
get, hogy mívelt hitsorsosaink mily csekély számmal sora-
koztak a Társaság zászlaja alá. A tagok legnagyobb részét 
még mindig a papság és az egyházi testületek szolgál-
tatják; mi a gondnokokat, felügyelőket, presbytereket s 
általában a világi intelligens elemet szeretnők nagyobb 
számban látni a Társaság pártolói között. 

** Evangéliumi elmélkedések. írta Dicsőfi József, 
Debreczen. — E tartalmas és időszerű vállalatból a 7. 
és 8. iv hagyta el a sajtót. Befejezi az inspirációról való 
elmélkedést, tárgyalja a vallás és tudomány viszonyát és 
belekezd Jézus Krisztus személyességéről szóló első részbe, 
az advent fejtegetésébe. A mechanika inspirációt elveti 
és helyébe enyhébb felfogást állít. Vallást és tudományt 
egymást kiegészítő s igy egymás mellett békében meg-

férhető viszonyba helyez. Az adventről szóltában vallás-
történeti és bölcseleti szemlét tart a Krisztus megjelené-
séig eltelt 4000 éves advent felett. — Theologiai olva-
sottsággal és hitmeleg lélekkel irott elmélkedések, melyek 
gazdagabb és teljesebb theol. irodalomban is figyelemre 
méltók. Két íves füzetenként 25—25 krért megrendel-
hetők Debreczenben Telegdi K. Lajos könyvkereskedésében. 

** A Pallas Nagy Lexikona. Ennek a nagyszabású, 
díszes munkának füzetes kiadásából a lefolyt héten meg-
jelent a 24. és 25. füzet, melyekben a Bádog-tó\ Bakony, 
illetőleg Bamboo-ig terjedő cikkeket látjuk feldolgozva. 
A 24. füzet Ázsia néprajzi térképét és az Autográfok 
második tábláját, a 25. Bács-Bodrog vármegye és Ba-
den térképeit hozza mellékletekül; a kettőben együttvéve 
22 szövegábrát látunk, Az ismeretterjesztő nagyobb cikkek 
közül általános érdeküek a Bádog, Bagolyfélék, Bajor-
ország, Bajza József, Baktériumok, Balassa, Balladá-ról 
szólók, melyekhez még sok magyar históriai és etnográfiai 
érdekű járul. Az egyházi vonatkozású cikkek közül Bahil 
Mátyás, Bairám, Baksay Sándor, Baldácsy-alapítvány, 
Ballagi Mór, Balogh Ferencz, Balogh Péter, Baltik Fri-
gyes stbiek a nevezetesebbek, mindannyija gondos kidol-
gozásban, Balogh F., Farkas J., Hörk J. és Zoványi Jenő 
tollából. A P. N. L. megjelenik 240 (három-négy ives) 
füzetben; füzetje hetenkint kerül a könyvpiacra s ára 
60 fillér = 30 krajcár. Megrendelhető a Pallas Irodalmi 
és Nyomdai Részvénytársaság kiadóhivatalában (Budapest, 
Kecskeméti-utca 6. szám), valamint minden könyvkeres-
kedésben. 

** Ne bántsd az állatot. Az állatvédő törvények 
példákban, 200 koronával jutalmazott pályamű, a magyar 
nép és ifjúság számára irta K. Nagy Sándor nagyváradi 
k. tör. biró, ára kötve 40 kr., fűzve 30 kr. Budapest, 
1893. 186 lap, nyomatta Rózsa Kálmán és neje (Szent-
királyi-u. 30.). —• Az országos állatvédő egyesület könyv-
tárának első kötete ez a vaskos füzet, melyben az állat-
védelemről szóló törvények vannak ismertetve 45 magya-
rosan és népszerűen irott elbeszélésben. Megtaláljuk benne 
az állat egészségügyi, halászati és vadászati törvényeket 
s az ezekre vonatkozó nevezetesebb rendeleteket mulat-
ságos elbeszélések alakjában. A kötetet négy csinos kép 
is díszíti. A munka igen alkalmas iskolai jutalomkönyvnek, 
szépen beillik a népkönyvtárakba s általában nagyon alkal-
mas az állatok iránti nemesebb érzés felkeltésére és ápo-
lására. Ajánljuk a nép közötti terjesztésre. 

** Versek. Irta Szabó Jenő, Nagv-Enyed, Baldi 
Károly kiadása 1893, ára három korona, diszkötésben öt 
korona — Egy ujabb költő-pap, Szabó Jenő barátosi ref. 
lelkésztársunk első kísérletei jelentek meg a fennebbi cim 
alatt. A versekben költői tehetség, meleg szív, egészséges 
világnézlet, jó izlés és technikai ügyesség mutatkozik. 
Tehetsége inkább lyrikus és reflexív, mint epikai; költe-
ményei is tulnyomólag ezekben a genre-okban mozog-
nak. Múzsájának van egyénisége és temperamentuma, 
nyelvének költői íze és színe. Szívesen üdvözöljük, s ver-
seit a költészet kedvelők figyelmébe ajánljuk. 



** Május. Díszes műbecsii irodalmi album a ma-
gyarországi égettek javára, az »Otthon« irók és hírlap-
írók köre által kiadva, ára 1 frt, kötött díszpéldány 5 frt. 
Megjelenik junius elsején, előfizetések május 25-dikéig az 
»Otthon«-ba (Kerepesi-út 9.) küldendők. A jótékony cél 
iránti tekintetből is ajánljuk. 

** Lexikon-háború tört ki az Athenaeum Kézi 
Lexikona és a Pallas Nagy Lexikona között. A Kézi 
Lexikon kezdte. Vádakat emelt a Nagy Lexikon ellen: 
hogy az csak 4—5 év múlva lesz befejezve; hogy csak 
»képzelt szükséglettel* számol s nem a valódi szükség-
letnek készül, mint az övé; hogy a Kézi Lexikon sokkal 
használhatóbb, mint a Nagy Lexikon, mert az utóbbi 
nagyon terjedelmes és nehézkes stb. Ezekre a vádakra 
a Nagy Lexikon központi szerkesztője, dr. Bokor József 
külön cikkben válaszol, melyet Lapunkhoz is beküldött. 
Az önérzetesen és tárgyilagosan tartott válaszban kijelenti, 
hogy a Nagy Lexikon a millennáris évben elkészül, hogy 
a Nagy Lexikon nem képzelt, hanem valódi szükséget 
pótol, mert a Nagy Lexikon magában is valódi értékkel 
bir és használható, mig a Kézi Lexikon, a támadó be-
ismerése szerént is, csak a német nagy lexikonok mellett 
használható. Igaza van a védiratnak: mert a Nagy Lexikon 
önmagában is nagyon becses, és használható, mely mellett 
az idegen lexikonok teljesen nélkülözhetők, sőt feleslegesek, 
mig a Kézi Lexikon mellett tovább is idegen lexikonokra 
szorul a magyar közönség. A mi nézetünk szerint is a 
hézagos és rövidletes Lexikonok nem alkalmasok arra, 
hogy az idegen lexikonokat használatból kiszorítsák, de 
egy teljes, terjedelmes és megbízható magyar Lexikon 
mindig pótolhatja az idegeneket. A Kézi Lexikon pedig 
rövidre fogott, sok tekintetben hézagos, s nem egy helyen 
felszínes; s ennélfogva lényegben, célban és irányban 
teljesen elüt a teljességre és tudományos értékre méltán 
igényt tartó Nagy Lexikontól, ugy hogy a két vállalat 
párhuzamba nem is állítható és versenytársnak egyáltalában 
nem tekinthető. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Tanári jubileum. A m.-szigeti ref. főgimnázium-
ban Kardos Károly 40 év óta működő főgimnáziumi 
tanár tiszteletére a volt tanítványok hozzájárulásával az 
igazgatótanács és a tanári kar az iskolai évzáró ünne-
pélvlyel kapcsolatban jubiláris ünnepélyt rendez. 

'* Lelkészjelölés. A nagyszalontai egyházmegyében 
a berek-böszörményi és okányi lelkészi állomásokra f. hó 
10-ikén volt a lelkészjelölés. B.-Böszörménybe 11 pályázó 
közül kijelöltettek: Ónodi Sándor m.-gyáni, Kálmán Dezső 
űjfehértói, Zsigmond Ferencz ártándi, Fogarasy Bálint 
radna-lippai rendes lelkészek, és Budai János békési 
s.-lelkész. — Okányba 14 pályázó közül kijelöltettek: 
Dr. Márk Ferencz n.-harsányi. Csák József m.-gyoroki, 
Miklósi Béla erdő-gyaraki rendes lelkészek, Holkó József 
n.-kereki s.-lelkész, Szabó József szintyei lelkésztanító. 

* Arany János szobrát Budapesten a múzeum-
kertben május 14-én leplezték le országra szóló ünnepélyes-
séggél. A muzeum oszlopcsarnoka előtt álló emlékszobrot 
ünnepi ruhában, emelkedett hangulatban és meleg emlé-
kezéssel díszes közönség vette körül. Megjelentek az ünne-
pélyen politikai életünk nagyjai, az irói, művészi és katonai 
világ előkelőségei, vidéki városok, iskolák és egyesületek kül-
döttségei, a költő-tanárnak volt tanítványai és nagy közön-
ség. Lelkes középosztályunk és lelkes szegénységünk össze-
rakott filléreiből épült e szobor is, épugy, mint minden eddigi 
szobraink, melyeknek sem előállításában, sem leleplezési 
ünnepélyében nem szokott részt venni sem »udvari« arisz-
tokráciánk. sem »hazafias* magas klérusunk. A főrendiház 
pápás magyarjaiból és magyar pápácskáiból most is alig 
lehetett látni egyet-kettőt. Nem is csoda, hisz' csak 
Arany Jánosról, az igénytelen poétáról volt szó, a ki 
még ultramontán lovag, vagy reakcionárius arisztokrata 
sem volt. 

* Tanítóképesítő vizsgálat. A tiszai ág. hit. ev. 
egyházkerületi eperjesi tanítóképző-intézetben az ezidei 
tanitóképesítő vizsgálatok junius 26-án kezdődnek. A kel-
lően felszerelt folyamodványok (keresztlevél-, tanulmányi-, 
működési- és erkölcsi bizonyítványok) a tanitóképesítő 
vizsgálati bizottsághoz címezve a tanítóképző-intézet igaz-
gatóságához, Eperjesen, f. évi junius hó 15-ig küldendők. 
Intézetbeli jelöltek 5 frtot, idegenek 15 frtnyi vizsgálati 
dijat fizetnek. Kelt Eperjesen, 1893. május hó 8-dikán. 
Gamanf György, igazgató. 

* Papválasztás miatt zavargás tört ki Magyar-
Igen alsófehérmegyei községben a református templomban. 
A választási bizottság elhalasztandónak mondta a választást, 
mert vizsgálatot akart indítani Incze Lajos pályázó ügyé-
ben, ki leveleket irt több választóhoz. Ennélfogva a bizott-
ság konstatálni akarta, hogy nem forog-e fenn szimónia 
esete? Alig hogy a határozatot kihirdették, a templomot 
megtöltő hivek óriási zajjal és fenyegetődzéssel követelték 
a választás befejezését, bezárták a templom ajtaját, össze-
törték a padokat és szitkok között veréssel fenyegették a 
bizottságot. E közben Elekes Viktor gyulafehérvári lelkész 
és Zeyk Gábor főgondnok, választási elnökök, a temp-
lom hátsó ajtóján elmenekültek. Az ügy jelenleg az 
egyházmegyei bíróság előtt van. 

* Az országos közoktatási tanács uj elnöke 
Fehér Ipoly pannonhalmi főapát a napokban foglalta el 
székét. Elnöki székfoglalójában kijelenté, hogy viszonyaink 
között a közoktatási tanács intézményét fölötte hasznos 
tanügyi organumnak tartja. Amint a múltban kivette a 
tanács az organizáció nagy munkájából a maga részét, 
ép ugy a közel jövőben sem lesz hiány munkaanyagban. 
Itt van már is az egységes középiskola nagy problémája. 
Napirenden van az osztatlan népiskola szervezésének kér-
dése, és bizonyosan jönni fognak még mások is. Kime-
rítően és nagy apparátussal foglalkozik azután a tanár-
képzés nagyon is fontos kérdésével és oda konkludál, 
hogy ez nincsen helyes irányban tartva, a mikor a tanár-
jelöltekkel szemben a követelések lettek szigorúbbakká; 
azt a törekvést pedig, hogy a tanárjelöltek a fokozott kívá-
nalmaknak megfelelhessenek, későbbre halasztották. Tudni 



nem annyi, mint tanítani; a tudás csak egyik kelléke a 
tanításnak. Fődolog a közlőképesség fejlesztése a tanár-
képzésnél. A tanárt nevelni kell arra, hogy a tanítvány 
szivére, jellemére és erkölcsére tudjon nevelőleg hatni és 
hasson is. A beszédet élénken megéljenezték. Azután 
Heinrich Gusztáv dr. üdvözölte az elnököt. 

* Iskolai aranykönyv. Arany János volt tanít-
ványai közül vagy 30-an a szobor leleplezése után társas 
ebédre gyűltek Össze az István főherceg szállodában, hol 
Bessenyei Ferencz indítványára a nagykörösi főgimnázium 
Arany-alapjához közadakozásból 250 koronával járultak. 
Ugyanakkor dr. Hollander 500 koronás alapítványt tett 
a nagykőrösi főgimnázium szegénysorsu tanulóinak a segé-
lyezésére. — Szép tettök nem szorul dicséretre! 

* Az egyetem ujjáalkotásának évfordulati ün-
nepe f. hó 13-án ment végbe. Ez volt a 113-dik évfor-
dulója annak, hogy a fővárosi egyetemet Nagyszombatról 
Budapestre helyezte át Mária Terézia, An ünnepélyen 
Breznay Béla rektor tartott alkalmi beszédet, és Bita 
Drzsö theol. dékán olvasta fel a pályamunkák bírálatait 
és a pályanyertesek neveit. Az ünnepélyt istenitisztelet 
előzte meg az egyetemi templomban s ezzel egyidejűleg 
a Kálvin-téri templomban, hol Szász Károly püspök 
mondott alkalmi beszédet a szép számmal összegyűlt ref. 
ifjaknak. Illő — mondá többek között — hogy ha a má-
sik felekezet templomában felhangzik a Te Deum, itt a mi 
templomunkban is felhangozzék a kebel mélyéből a hála-
adó fohász. Az evangéliumi egyház mindig karöltve haladt 
az iskolával és valamint keblére fogadta és védelmezte 
a tudományt a legalsó fokon, az elemi iskolákban, ugy 
nem zárkózbatik el attól fejlettségének legmagasabb fokán 
sem, mert tudomány és hit egymás ellenségei nem le-
hetnek, 

* A debreezeni kollégiumi tanárok fizetésök 
emelése érdekében emlékiratot intéztek a nemsokára össze-
ülő egyházkerületi közgyűléshez. Az 1891-ben kiküldött 
bizottság a fizetés rendezését a bölcsészeti fakultás fel-
állításával kapcsolatban hozta javaslatba, de a tanárkarok 
ez ügy rendezését a bölcsészeti fakultástól elkülönítve is 
megoldhatónak véleményezik s a tiszántúli egyházkerületi 
közgyűléstől a fizetések mérsékelt emelését már az 1893. 
—1894. tanévtől kezdve kérik életbeléptetni, miután a 
főiskola jövedelmi forrásai a mintegy 13051 forint emel-
kedést fedezni képesek. E fizetés-rendezés folytán a képezdei 
és gimnáziumi tanárok fizetése 1450 forintról 1600. a 
maximális korpótlékkal pedig 2100 forintra, az akadémiai 
tanárok fizetése pedig 1763 forintról 1900, illetőleg a 
maximális korpótlékkal 2400 forintra emelkednék, de még 
igy is kevesebb lesz, mint az állami középiskolai tanárok 
fizetésének maximuma 2650 forint, melyet a közelebb 
hozott országos törvény állapított meg. A főiskola tanárai-
nak, összes tanerőinek díjazása 1892/93. évben tényleg 
55,830 forint, mig az emlékiratban proponált fizetésrende-
zés után 1893/94-ben 68,731 forint lenne. 

* A hét egyházi történetéből a főrendiház egy-
házpolitikai vitája sötétlik ki. A »hazafias* klérus és a 
pápás arisztokraták, meg a Bach-Schmerling lovagok 
kezet fogtak és az egyházi és politikai reakció egész 
fegyverzetét mozgósítva, 25 szótöbbséggel elhatározták, 

hogv »a kormánynak az államot és társadalmat meg-
támadó és a vallástalanságot törvényesítő és istápoló 
egyházpolitikai programmját, nemkülönben a programm 
körüli eljárását nem helyeslik és ahhoz nem is járulnak*. 
Egymásután vonultak fél a reakció fekete lovagjai: 
Gróf Szapáry Géza, Schlauch püspök, gr. Széchen Antal, 
gr. Pálfy Móricz, Hornig püspök, gróf Zichy Nándor stb. 
És tartottak hajmeresztő beszédeket a római vallás üldö-
zéséről, a szabadelvüség kárhozatos voltáról, a kormány-
nak államfelforgató és társadalombomlasztó törekvéseiről. 
Hiába mutattak rá oly szabadelvű politikusok, mint 
Szontágh Pál, Gajzágó, gróf Csáky Albin, Wekerle stb., 
hogy a klerikális és reakcionárius urak csak rémeket 
látnak, hogy a vallást senki sem bántja, hogy a tervbe vett 
reformok a haza belső kiépítéséhez, békés fejlődéséhez 
szükséges tényezők, hogy a nemzet politikai értelmisége 
a megyéken és az alsóházban csaknem egyhangúlag 
sürgeti a reformokat: a római és bécsi bigottizmus fana-
tikus csökönyösséggel szavazott a nemzet közóhajtása ellen. 
A mi embereink közül Zelenka és Szász Károly püspökök 
álltak ki a síkra, s férfias határozottsággal csatlakoztak a 
szabadelvű reformokhoz, tartalmas beszédeikben kemény 
csapásokkal sújtva a Schlauchok és Pálfy Móriczok rideg 
dogmatikus és hazafiatlan felfogását. A kilenc százados haza-
fias múltra hivatkozó pápásoknak az igazság ellenállhatlan 
erejével dörögte füleikbe Zelenka, hogy a protestáns egy-
házburokban a vallásnak 900 évnél kétszer hosszabb 
múltja van, mely régibb mint a tridenti zsinat, régibb 
mint István, régibb mint Péter széke, sőt mint a hagyo-
mányokat irt egyházi atyák. A mi vallásunk abból az örök 
evangéliumból származik, mely az üdvösségnek egyedüli 
isteni forrása. Hazafiságunkat pedig három és fél századon 
keresztül üldöztetések és nyomor tüzpróbáiban s a magyar 
szabadság és függetlenség tradícióinak megőrzésével (doku-
mentáltuk. — Mi azt hiszszük, hogy a főrendiházi reakció 
pillanatnyi győzelme Pyrrhusi győzelem, melyben a győztes 
fél szenvedte az igazi vereséget. Mert a főrendi szavazás 
óta az ország közvéleménye annál határozottabban sürgeti 
a reformokat s az eddig közönyös elemek is kezdenek 
elfordulni a reakciótól. Választóvíz erejével különíti el ez 
a reform a valódi és látszólag szabadelvű irányokat, 
kiugrasztja, színvallásra kényszeríti az eddig settenkedő 
elemeket. A természetes elkülönülés folyama a független-
ségi pártban tényleg megindult. A hét egyházpolitikai 
eseményei újból és újból igazolják azt, hogy a retrográd 
elemek érdekszövetségében a vallás csak ürügy, a valódi 
indok pedig a klerikálisok hatalmi és érdekharca. A klérusra 
nézve meg ismét teljes világlatba helyezi azt a régi sötét 
vonását, hogy a főpapság nálunk is csak addig hazafias, 
mig érdeke ugy kívánja, de ha egyszer zsebéről és hatal-
máról van szó, akkor a hazaárulókkal és muszkavezetőkkel 
is kész szövetkezni. Akkor ő is követi egyik egyházi rendje 
hírhedt elvét: finis sanctificat média. Dr. Rusticus. 

* A gyülekezetek életéből. Gyönkrol írják La-
punknak, hogy az ottani német ajkú ev. ref. egyházból 
a magyar ajkú ref. egyházba átlépett mintegy 62 család, 



akik magyarosodni akarnak. Nagyon helyesen, sőt az 
volna legjobb, ha a két külön s részben elég gyenge 
gyülekezetből egy erőteljes magyar eklézsia alakulna. 

* Bibliás kocsi. A budai és kőbányai hetivásárokon 
rendesen összeverődik a kíváncsi publikum egy négykerekű 
zöld kocsi körül, a mely valóságos mozgó könyvkereskedés. 
Az angol bibliaterjesztő társulat tulajdona s egyike a leg-
praktikusabb kolportagenak. Egy ló van elébe fogva s 
ahol az árusítást megkezdik, a lovat egyszerűen kifogják; 
ekkor a kocsi egyik oldalát a kapcsoktól megszabadítják 
s leeresztik, s ezzel kész az árusító asztal, mig a kocsi 
másik felében a különféle nyelvű bibliák és egyéb val-
lásos iratok vannak a könyvszekrényekben elhelyezve. 
A kocsis ekkor beül kis boltjába, s kiszolgálja a nagy-
közönséget, kikből még nem halt ki a vallás és hit iránti 
buzgalom. A nemes cél, a melyet a bibliaterjesztő társulat 
szolgál, ez ujabb praktikus ténye által dicsérendő mun-
kát végez. 

* A kisújszállási gimnázium szervezkedése. 
Kisújszállásról irják, hogy az ottani gimnázium, évi 
10.000 forint államsegélyt nyervén, ev. reform, felekezeti 
jellegét megtartva, már a jövő 1893/4. iskolai évre újonnan 
szerveztetik. E szervezés céljához képest, a tiszántúli 
egyházkerületnek folyó évi junius hó elején tartandó 
gyűlése után nyolc rendes tanári székre, 1200 frt évi 
fizetés, 200 frt lakbér és öt évenként 50 frt korpótlék; 
és egy helyettes tanári székre 800 frt fizetéssel, pályázat 
lesz hirdetve, melyre a pályázni óhajtó tanárok figyelmét 
előlegesen is felhívjuk. Á jövő iskolai évben már a hetedik, 
az ezt követő tanévben pedig a nyolcadik osztály is meg 
fog nyilni. — Örömmel jelezzük az Alföld e jelentékeny 
helyén fekvő gimnáziumunknak a kor kívánalmainak meg-
felelő szervezkedését. 

* Gáspár János emlékezete. Az alsó-fehérmegyei 
tanító-egyesületnek néhai Gáspár János tanfelügyelő és 
kiváló pedagógus halálának évfordulója alkalmából Nagy-
Enyeden ülést tartott, melyen Havas Gyula dr. tanfel-
ügyelő szép emlékbeszédben méltatta az elhunyt pedagó-
gus érdemeit. Ezután Kemény Kálmán báró főispán indít-
ványára elhatározták, hogy néhai Gáspár János sírját 
diszes emlékkővel fogják megjelölni, mely célból gyűjtést 
indítanak. 

* Értesítés. A sárospataki ev. ref. főiskolában levő 
s az 1893/4. iskolai évre kiosztandó családi ösztöndíjakra 
a pályázati folyamodványok, kellően felszerelve, folyó évi 
junius 15-ik napjáig adandók be a főiskola közigazgatói 
hivatalához. Az igazgatóság. 

* Gyászrovat. Részvéttel tudatjuk, hogy Rartha Mór 
apai ref. lelkész neje Munkácsi Joó Borbála asszony 
f. hó 8-dikán élete 54-dik, házassága 34-dik évében el-
hunyt. Dr. Bartha Béla sárospataki jogtanár édesanyját, 
Gsengey Gusztáv eperjesi theol. tanár pedig anyósát 
gyászolja az elhunytban. Béke hamvaira. — Bergmann La-
jos izményi evang. lelkész a koronás arany érdemkereszt 
lovagja folyó hó 3-án Izményben (Tolna megye), élete 
86-dik évében elhunyt. 

Szerkesztői üzenetek, 
Sz. G. — Ó. A küldeményt már régebben eljuttattam a 

»Május« album számára. Fái B. volt szives a közvetítést elvállalni, 
mert én két hét óta nyomom az ágyat. 

M. Gy. — A. Cs. A folyamodványt az egyesületi elnökség 

kezéhez juttattam. A személyes eljárás ünnep után sem lesz késő. 
Magam is nagyon szeretném, ha lehetne valamit kieszközölnünk. 

B. F. — B-t. Becses küldeményét megkaptam. A könyv 
ismertetését a következő' számba soroztam. 

K. P. — K Köszönet a figyelemért. Lapunk csak köteles-
ségét teljesítette, midőn ugy tett. a hogy tett. 

R. K. — K. Megérkezett, de akkorra már sürgó'sebb tárgy-
gyal le volt fogvalva a hely az illető rovatban. Az ünnep utáni 
számba soroztam. Amint annyira erősödöm, levelet irok. Addig is 
köszönet és ünnepi üdvözlet. 

Pályázat tanári állomásra. 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült prot. 

főgimnáziumhoz egy rendes tanári állomásra pályázat 
nyittatik. 

Ezen tanszékkel a latin-görög, esetleg a latin-magyar 
nyelv és irodalom tanítása van összekötve heti 21—22 
órában. 

Javadalma: 1.000 frt s 200 frt lakbér, ha helyettes 
neveztetik ki, akkor 800 forint. 

A kinevezés a közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 
jogköréhez tartozik. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A szükséges okmányokkal felszerelt kérvények folyó 

évi julius hó 15-ik napjáig alantirthoz küldendők. 
A kinevezett állomását szeptember hó 1-ső napján 

tartozik elfoglalni s fizetése is akkor tétetik folyóvá. 
Bimaszombat, 1893. május 9-én. 

Bodor István, 
igazgató. 

Pályázat tanári állomásra. 
A hód-mezö-vásárhelyi ev. reform, főgimnáziumban 

két tanári állomásra pályázat hirdettetik. 
1. Az első tanszék rendes tanári állomás a latin és 

történelmi szakra. A heti órák száma 20—21. A fizetés 
1000 frt, 200 frt lakbér és ez időszerint 40 frtos ötödéves 
pótlék, de a mely 200 írton felül nem emelkedhetik. Pályáz-
hatnak ev. reform, vallású okleveles tanárok. A megválasz-
tott egy évi próbaidő után véglegesíttetik; végleges minő-
sítése után jogos és kötelezett tagja a tiszántúli ev. ref. 
középiskolai tanárok gyám- és nyugdíjintézetének, ugyszinte 
a helybeli ev. reform, egyház belső tisztviselők özvegy- és 
árvagyámintézetének. 

2. A másik pályázat a természetrajzi és földrajzi 
tanszakra hirdettetik. Ez helyettes tanári állomás, csak az 
1893/94-ik tanévre. Pályázhatnak ev. ref. vallású okleveles 
tanárok vagy végzett tanárjelöltek. A heti órák száma 
20—21. Fizetése, ha okleveles tanár választatik 900 frt, 
ha nem okleveles tanárjelölt 800 frt. 

A fizetés mind a két tanszéknél évnegyedes részle-
tekben előre adatik ki. 

A pályázók folyamodványukat keresztelő levéllel, 
esetleges katonai szolgálataikat igazoló irattal és végzett 
tanulmányaikat feltüntető okmányokkal fölszerelve a folyó 
év május 31-ikéig bezárólag alólirotthoz nyújtsák be. 

Hódmező-Vásárhelyen, 1893. április 24-én. 
3—3 A presbyterium elnöksége. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szei-Uesztffslg: 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szú irt, h o v á a késiratok 

cimzendök. 
Kiadó-liivntiil : 

llor» yánszku Viktor könyvkereskedése ( A k a d é m i a 
bé rháza ) , h o v á az elöfiz. és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minilcii csi i .örtökön. 
ElőUzet^.sl Ara : 

Félév ra : 4 frt SO kr; egész évra : 9 frt. 

Xyyes fám ára 20 kr. 

A vallás szabad gyakorlata. 

Vallásügyi miniszterünk május 17-én terjesz-
tette be egyházpolitikai javaslatainak harmadikát: 
a vallás szabad gyakorlásáról szólót. Bennünket 
ez is közvetlenül érdekel. Szövege és indokolásá-
nak általános része Lapunk más helyén egész 
terjedelmében olvasható. 

Nem bocsátkozunk most a javaslat részletes 
bírálatába, csak alapelveiről és ama vezérszem-
pontokról akarunk megemlékezni, melyek a javas-
latból kiemelkednek s melyeket a tervezet áttekin-
téséhez, megértéséhez és elbírálásához tudni 
szükséges. 

A vallásfelekezetek államjogi helyzetében a 
javaslat három kategóriát állapít meg. Lesznek 
ezután 1. Törvényesen bevett vallások', a latin és 
görög szertartású katholikus, az evang. református, 
az ág. h. evangélikus, a görög keleti szerb és 
román, az unitárius és az izraelita hitfelekezetek, 
melyeknek eddigi államjogi és felekezetközi jog-
szabályai, a mennyiben a jelen törvény rendel-
kezéseivel nem ellenkeznek, változatlanul fentar-
tatnak. 2. Törvényesen elismert vallásfelekezetek, 
melyek a javaslat II. fejezetében felsorolt feltételek 
mellett egyházi közösséggé szervezkedhetnek. 3. A 
bevett és elismert felekezeteken kivül álló vallások, 
melyekről a III. fejezet rendelkezik, lehetővé tévén 
azt, hogy egyesek és egész csoportok felekezeti 
köteléken kivül élhessenek. 

A javaslatnak az az egyik jellemző vonása, hogy 
nem érinti az eddig fennállt, történeti joggal biró, 
bevett vallásokat sem jogaikban, sem szervezetük-
ben. Ezek megmaradnak az eddigi status quo-ban, 
vezér vallási helyzetökben, állami gyámolítás és 
assistentia előjogaival. A változás itt csak abból 
fog állani, hogy a zsidó vallás is a bevett és 
állami protekciót élvező vallások közé emeltetik. 
És igy a javaslat a történeti alapra helyezkedik, 
nem szakít a bevett vallások rendszerével, a bevett 
vallásokat továbbra is közjogi korporációknak 

tekinti, sőt az újonnan alakuló felekezetekre is 
kiterjeszti a testületi jogot, habár megszorítva és 
szigorúbb feltételekhez kötve. A történeti alap 
eme gondos szemmeltartása egyik fényoldala a 
törvényjavaslatnak. 

Sajnálni lehet azonban azt a tulóvatosságot, 
hogy a bevett vallások államjogi függő kérdéseit 
megoldani a törvényjavaslat meg sem kisérli. Ezek 
egyik részére vonatkozólag kilátásba helyezi ugyan 
az indokolás, hogy speciális törvényalkotás utján 
fognak szabályoztatni. Ilyenek: a legfőbb kegyúri 
jog, a tetszvényjog, a főfelügyeleti jog, az állami 
jogsegély, a kegyúri jogok, a felekezeti alapok és 
alapítványok kezelésének ügye. Az államhoz való 
jogviszonynak több igen fontos ágáról azonban 
említést sem tesz a miniszter: még csak kilá-
tásba sem helyezi a kath. autonomia, az alapok 
és alapítványok jogi természete, a bevett vallások 
tökéletes jogegyenlősége, a protestáns egyházak 
állami dotaciója kérdéseinek rendezését. Eme leg-
vitálisabb egyházpolitikai kérdések fölött egy-
szerűen átsiklik a javaslat. Ez a tulóvatosság, sőt 
bátortalanság egyik nagy gyengéje a törvényja-
vaslatnak. A milliókat számláló egyházak nagy 
érdekeivel nem törődik, a néhány ezernyi lélek-
ből álló szektákat részletes törvény által egyház-
testületi jogokkal ruházza föl. 

A javaslat érdemileg a lappangó szekták és 
a felekezetnélküliség törvényesítése. Világosan meg-
mondja ezt maga az indokolás is. Eddig a bap-
tisták, nazarénusok, szabadkőművesek, felekezet-
nélküliek hazánkban exlex állapotban, ignorálva 
settenkedtek; e törvényjavaslat által szabad vallás-
gyakorlatot nyernek, törvényes existentia biztosít-
tatik nekik és minden alakulandó felekezet-
nek, lehetővé tétetik az egyénre nézve a lelki-
ismeret teljes szabadsága: áttéréssel, kitéréssel, 
vallásnélküliséggel stb. E tekintetben a javaslat 
a legmesszebb menő szabadságot biztosít, midőn 
alapelvül azt mondja ki, hogy senkit sem szabad 
sem vallásbeli meggyőződésében, sem ennek külső 



gyakorlásában korlátozni; egyéb korlátja nem lesz 
a vallás szabadságának, mint az állami törvények 
s a közerkölcsiség szempontjai. A hit és lelkiis-
mereti szabadság biztosításában egész a radiká-
lizmusig liberális a törvényjavaslat. Elvi szem-
pontból ez a másik fényoldala a törvényjavaslatnak. 

A szekták és a vallásnélküliség törvényesí-
tése azonban elég szigorú föltételek mellett van 
tervezve. Az egyéni vallásszabadság csaknem kor-
látlan, de a törvényes elismerés feltételei és az 
egyházi testületi jog megnyerése elég szigorú állami, 
politikai és nemzeti feltételektől van függővé téve. 
E téren a bevett vallások sokszoros jogi előnyben 
lesznek az elismertek felett. Az elismerendő vallás-
felekezetek confessiót és szervezeti" szabályzatot 
tartoznak készíteni, azokat jóváhagyás végett a 
kormánynak bemutatni, lelkészeik és egyházi ható-
ságaik állami megerősítés alá esnek, magyar ho 
nossággal és hazai minősítéssel kell hogy bírjanak, 
egyházi határozataiknak és adóiknak behajtásához 
az állam nem nvujt assistentiát, gyülekezetté ala-
kulásuk minden egyes esetben speciális engedély 
mellett lehetséges, vegyes vállá SÍI községekben 
községi segélyre igényt nem tarthatnak stb. Szó-
val a fennállhatás anyagi feltételeit az elismert 
vallásoknak nem biztosítja az állam, mig a bevett 
vallások ezt régebbi törvények alapján mindany-
nyian élvezik, s e jog élvezetében tovább is meg-
hagyatnak. 

A javaslaton áthúzódó teljes egyéni vallás-
szabadság elve összes consequentiáival keresztül 
van vive. Szabad lesz egy valláshoz sem tartozni, 
törvényesítve lesz tehát a felekezet- és vallás-
nélküliség is. Ennek feltételeiről és módozatairól 
a javaslat III. fejezete szól. Elvileg ez a feltétlen 
hitszabadság is szép és valóban liberális; de a 
gyakorlatban a bevett vallások egyházi beléleté-
ben, kivált egyideig, sok baji és zavart, fog okozni. 
A hitnélküliségig kiterjesztett hitszabadság a vallás-
talanságnak lesz állandó melegágya, a szektás-
kodás törvényesítése a szervezett egyházaknak 
csinál veszedelmes konkurrenciát. A mely egy-
házakban gyenge a hiterő és ellankadt a hit-
buzgóság, azok biztosan bomlásnak indulnak. 
Ebben fog nyilatkozni az uj rendszernek egyelőre 
a káros hatása. 

De a hol lélek s ez által fentartott eleven 
közszellem, evangéliumi erő van a gyülekezetek 
pásztoraiban és tagjaiban, ott nincs okunk félni 
a szabadságtól. A protestantizmus, mint a hit és 
lelkiismereti szabadság gyümölcse, a mig hű marad 
a maga isteni erőforrásaihoz: Krisztushoz és az ő 
evangéliumához, addig ne féljen, addig nem félhet 
a legkorlátlanabb vallásszabadságtól sem. A sza-
badság a protestantizmus létalapja: e létalap 
kiterjesztése, általánosítása lényegileg az ő alap-

elvének. igazságának és szellemi felsőbbségének 
diadalra jutása. Csak tudjunk bölcsen élni e 
szabadsággal! 

Sz. F. 

Az anyakönyvek jövedelme. 

Előbb vagy utóbb, mindenesetre be fog 
következni az anyakönyvek államosítása. A meg-
jelent törvényjavaslat ugy tervezi a dolgot, hogy 
nem egyszerre az egész országban, hanem a szük-
séghez képest részletesen, egyes anyakönyvi kerületek-
ben külön fog az állami anyakönyvezés megkezdődni. 

Részemről e tervet a legnagyobb mértékben 
szerencsétlennek tartom. Mi szükség van e rész-
letezésre, az ország egyes vidékeinek megkülön-
böztetésére, elkülönítésére?! Nem gondoltak volna 
arra a javaslat készítői, hogy igen furcsa állapot 
lesz akkor, ha p. o. tiz részletben fogják az állami 
anyakönyvezést az egész országra kiterjeszteni; 
mert ez esetben a tiz területre nézve külön-külön 
folytonosan evidenciában kell tartani tiz külön-
böző dátumot, a melyekben t. i. az illető területen 
az egyházi anyakönyvezés megszűnt és az állami 
megkezdődött. Vájjon szükséges és amabilis con-
fuzió lesz-e az, ha p. o. Abauj-Tornamegyében 
1894. január 1-én, Alsó-Fehérben február 1-én, 
Aradban március 1-én és igy tovább egész az 
1894. év végéig, különböző időpontokban szűnik 
meg az egyházi s kezdődik az állami anyakönyv-
vezetés. Már most. mit csinál majd ugy 20—25 év 
múlva a szegény állami anyakönyvvezető vagy 
akár biró, kinek az »annus discretionisból« szár-
mazó minden egyes adat kivonatára nézve utána 
kell nézni, hogy a kérdéses területen mikor vég-
ződött az egyházi és mikor kezdődött az állami 
anyakönyvvezetés. 

Minden tekintetben célszerűbb és jobb dolog 
lenne az állami anyakönyvezést az egész országra 
nézve egy időben léptetni életbe. 

De hagyjuk ezt, nem a mi dolgunk. Ám 
lássa az állam, ha kelleténél több bajt és zavart 
okoz közegeinek. Én most voltaképen az anya-
könyvek után befolyó jövedelmekről akarok egyet-
mást elmondani. 

Az anyakönyvekből befolyó jövedelemtől a 
lelkészek nem egyszerre, hanem fokozatosan 
fognak elesni, amennyiben az állami anyaköny-
vek létrejöttéig bevezetett anyakönyvi adatokról 
»mind az időknek végeiglen« az illető lelkészek 
fogják a hiteles kivonatokat kiszolgáltatni. Az igy 
nyert jövedelem azonban a dolog természeténél 
fogva évről-évre kevesbedni fog s végre, mathe-
matikai nyelven szólva, 0-ra redukálódik. 

Hogy az ekép elvesztett jövedelemért kár-



pótlási kapjanak a lelkészek, arra az állam, ille-
tőleg a kormány, ugy látszik gondolni sem akar. 
Magam sem akarom épen most e kérdést fesze-
getni, csakis egy különös dologra akarom felhivni 
az illetékes körök figyelmét. 

A képviselőház közigazgatási bizottságának 
f. évi május 10-én tartott ülésében, a szóban 
forgó törvényjavaslat folytatólagos tárgyalásakor, 
szóba kerülvén a lelkészek esetleges kárpótlásá-
nak, illetőleg az anyakönyvi jövedelemnek kér-
dése, Hieronymi miniszter (a Pesti Hirlap május 
11-iki száma szerint) akép nyilatkozott volna, 
hogy »a kormány behatólag foglalkozott e kér-
déssel is. Először is azt kellett kiderítenie, mennyi 
azon bevételi összeg, melytől a felekezeti lelkészek 
elesnek. Erre nézve konkrét adat állott rendel-
kezésére az adóbevallásokban. E szerint az egész 
ország területén — Horvátországot bele nem 
értve — az egész eleső jövedelem összesen 
36.000 forint; vagyis az, egyesekre elosztva, elenyé-
szően csekély összeget tesz ki«. 

Hiba, még pedig igen nagy hiba van a kréta 
körül, kegyelmes uram! Először is az adóbeval-
lásokban, tudtommal, egyetlen lelkész sem szokta 
külön kitüntetni az anyakönyvei után befolyó 
jövedelmet; másodszor pedig ez »az egész eleső 
jövedelem« nem 36.000 forint, hanem legalább is 
húszszor annyi! s épen ezért nem oly »elenyészően 
csekély* az, elosztva is az egyes lelkészekre 
nézve! A kassai ref. lelkész pékiául évi 80 forint 
jövedelemtől esik el az anyakönyvek államosí-
tásával, midőn t. i. a fokozatos csökkenés után 
a 0-ra redukálódás ideje elérkezik s ez az összeg 
a magamféle szegény ember előtt igen tekin-
lélyes pozició, nem pedig elenyésző csekélység! 

De nem ezt az elesendő jövedelmet akarom 
reklamálni, hanem a hibás számítást kiigazítani. 
Mi szívesen beleegyezünk az anyakönyvek álla-
mosításába; de ne méltóztassanak bennünket 
5 — 1 0 forintos martyroknak tartani és feltüntetni. 
(Elég bajuk van úgyis az ilyenekkel — a másik 
oldalon!) Egy kicsikét többet érünk, illetőleg 
többet veszítünk. 

A törvényjavaslat indokolása szerint az anya-
könyvekből befolyó jövedelem minden lélek után 
4 (négy) krajcárra tehető. Szerintem ugyan ez 
összeg alacsony, mert az én számításom hat, sőt 
6*15 krajcárt tüntet fel arányszámul; de hát azért 
maradjunk a négy krajcáros számításnál. 

Magyarország lakossága . . . 15* 133.494 
Fiuméé 29.494 

Összesen: 15 162.988 

Ha ez összeget négygyei szorzom, a szorzat 
60*651.952 lesz, a m i 606.5 í 9 forint és 52 krajcár 
évi jövedelmet jelent. 

Nem 36.000 forint tehát, hanem a törvény-
javaslat számítása szerint is 606.519 frt 52 krajcár 
az a bizonyos »eleső jövedelem*. De én bizton 
merem állítani, hogy nem is ennyitől, hanem 
legkevesebb 700.000 forint évi jövedelemtől esik 
el a magyarországi minden hitfelekezetü papság. 

Egyelőre csak ennyit akartam az »elenyészően 
csekély összegre« nézve megjegyezni.* 

Kassa. Révész Kálmán, 
ref. lelkes?;. 

I S K O L A Ü G Y . 
Az olvasás tanítása ABC-és könyv és 

falitáblák nélkül.** 
A népek műveltségi állapotát, a statisztikai adatok 

nyomán, az irni-olvasni tudók számából szokták mérle-
gelni, honnan van mégis, hogy mig a tanítás mezején 
csaknem minden téren ujabb-ujabb reformokkal talál-
kozunk, addig az olvasás tanítás módszere csaknem fél-
század óta stagnál, vagy ferde irányban halad. Azért van 
ez, mert az Abc könyv tartatik az olvasás tanítás 
egyedüli forrásának, pedig a legelterjedtebb, mondhatnók, 
hogy csaknem monopolizáltatott Abc-ék irói — bár a 
legjelesebb pedagógusok — gyakorlati tanítással soha 
nem foglalkozván, inkább az elméletre alapítva irták 
Abc-és vezérkönyveiket az olvasás tanításhoz s nem 
ritkán idegen forrásokat használva; nem csoda tehát, ha 
nem találták meg a leghelyesebb irányt. 

A tanügyi lapokban is vajmi ritkán találkozunk e 
módszer javítására vagy könnyítésére célzó törekvésekkel, 
sőt vannak olyanok, kik nem bírván legyőzni a megállapí-
tott módszer nehézségeit, külön akarják választani az 
olvasás tanítását az Írástól s igy egészen retrográd irány-
ban haladni. 

Ez úttal, midőn a jelenben divó olvasási módszer 
hibáira rámutatok, egyszersmind egy attól némileg eltérő, 
de a hosszas tapasztalás után határozottan helyesebb 
módszer megismerésére kívánom felhivni szeretett pálya-
társaim és a mélyen tisztelt iskolaszéki elnök urak 
figyelmét. 

Köztudomásu dolog, hogy a hangoztatási módszer 
hazánkban már e század közepén meglehetősen el volt 
terjedve s azt pár évtized multán felváltotta az irva-
olvastatás módszere. A legjelesebb pedagógusok, mint 
Zákány németből fordított. Árvái német tanító segítségével 
irta meg Abc-]ét és vezérkönyvét. Ezen a nyomon haladt 
CJönczy s utána valamennyi jeles Abc iró, és mint elmé-

* Mult számunkból tér szűke miatt kimaradt. Szerk. 
** Erre a cikkre különösen felhívjuk olvasóink, kivált a 

tanítók és iskolaszéki elnökök figyelmét. Az olvasás tanításának 
itt ismertetett módját szerző, mint gyakorló tanító, évtizedes tapasz-
talaton kipróbálta s egy nem sokára kiadandó Vezérkönyvben 
módszeresen feldolgozva közre fogja bocsátani. Szerk. 
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ieti emberek inkább a béltartalomra fektették a fősúlyt, 
szem elől tévesztve a minden oktatás módszertanának leg-
első sarkalatos elvét, hogy t. i. könnyebbről haladjunk 
a nehezebbre, egyszerűről az összetettre; felsallangozták 
e módszert a németes hajszálvonalak Íratásával és az 
ütenyezéssel, mely a betüiratás kezdetén még nagyon korai. 

Első hiba tehát kezdetben a hajszálvonalak Íratása, 
mely a kis kezdő gyermeknek sok nehézséget okoz s 
megnehezíti a nyomtatott és irott betűk összehasonlítását 
és felismerhetését, igy nem könnyebbről a nehezebbre 
haladunk, hanem megfordítva. 

A legújabb módszer emberei ezt mondják: »a gyer-
mek tanulja meg a beszédet, melyről neki még csak mint 
egészről, mint hallási összbenyomásról van fogalma, elemei 
szerint felismerni, azaz, a mondatokban az egyes szókat, 
a szókban az egyes szóhangokat különálló egészekként 
felismerni s tisztán kiejteni, vagyis a gyermek tanuljon 
meg előbb füllel olvasni.* Összetettben keresni az egy-
szerűt, egészben a részeket: szerintem ez is visszafordított 
dolog. A kis gyermek gyönyörködve szemléli az építőkockák 
egyes darabjait s azokból előbb kis széket, asztalt, keresz-
tet, később kalitot, házat, tornyot épít s csak hosszasabb 
gyakorlat után rakja össze az elébe rajzolt komplikáltabb 
épületet; így halad a könnyebbről a nehezebbre. A füllel 
való olvastatás a szótagolási szabályokat akarná pótolni, 
mely a kis gyermek értelemkörét fölülmúlja; ugy az, mint 
emez kivihetetlen, az elmélet itt is sántít. 

Harmadik és legfőbb hibának tartom — tömeges 
tanításnál — az Abc könyv használatát. A tanító, ha 
egész osztályát karban olvastatja, csak időt rabol, de idő-
rablás az is, ha egyenként olvastat az Abc-bői. Mit tesz 
az idő alatt a többi gyermek? egy-kettő kivételével unat-
kozik vagy pajkoskodik. A táblai gyakorlatok bevégeztéig 
felesleges az Abc, az után pedig az egvüttolvasásra nincs 
benne pár heti olvasni való sem; de a tanítónak sincs 
előnyére, mert néhány szüle néha jóakaratból, nem ritkán 
hiúságból otthon is tanítgatja kis gyermekét, mi által 
osztályunk egyenlőtlenné válik. 

Az Abc-ét először talán örömmel veszi kezébe a kis 
gyermek, néhány nap multán azonban elveszti előtte az 
újdonság ingerét, ugy van vele, mint ki erdőben tévelyeg, 
látja a tömérdek fát, de gyümölcse nem csalogatja, kö-
zönyössé lesz, unalmassá válik előtte minden fa, minden 
bokor. 

De lássuk az általam helyesebbnek ismert módszert. 
A miniszteri tantervnek az irva-olvasás tanítására 

vonatkozó utasítása a következő: »Az irás és olvasás 
tanítása az irva olvastatáson kezdődik. Mihelyt átvezette 
a tanító a gyermekeket a beszéd és értelem gyakorla-
tokban foglalt rajzolás és hallás után tanított hangoztatási 
elemeken, azonnal hozzáfog a legegyszerűbb betüiratáshoz*. 
Ne feledjük, hogy fő célunk az olvasás tanítása, mely az 
első osztálynak legfontosabb tantárgya; a beszédgyakorlat, 
rajzolás és irás is csak segédeszközök, ne révedezzünk 
hát sokáig a beszédgyakorlat tágas mezején, előttünk lesz 
az egész éven át, s ne töltsünk sok időt az előgyakorlatok 

rajzoltatásával sem, hanem egy heti előkészület után fog-
junk hozzá a legegyszerűbb betüiratáshoz. 

Legfőbb taneszközeink a kréta s két irkaformára 
vonalzott nagy falitábla, melynek egyikére a legegyszerűbb 
betűket írjuk s a gyermekekkel utániratjuk, a másikra 
pedig a már leíratott betűket erősebb vonásokkal írjuk 
fel, hogy a nyomtatott betűkhöz hasonlítsanak; később e 
táblán végezzük az olvasási gyakorlatokat. 

Minden gyermeknek lenni kell egy nagyocska — 
4—5 kisvonalu — irkaformára vonalzott palatáblájának 
s hozzá iróvesszőjének, melynek árát a tanító beiratáskor 
beszedi s azt jó idején maga vásárolja meg. Abc és fali 
olvasótáblák teljesen feleslegesek és soha nem haszná-
landók. 

Beiratás után egy héttel hozzá foghatunk a legegy-
szerűbb betüiratáshoz, .mellőzve minden hajszálvonalat. 
Először megtanítjuk egyenként, egymásután írni az alap-
hangokat vagy magánhangzókat, mindennap egy betűvel 
előbb haladva s a sorrendet mindig megtartva: i, u, ü, o, 
ö, a. E hét magánhangzó elvégzése után a három első, 
hasonló alakú s hason hangú hosszú magánhangzó egy-
szerre aláírható. írásgyakorlat után minden újonnan tanult 
betű erősebb vonásokkal a gyermekek előtt függő táblára 
nyomtatott alakban feliratik, hol állandóan maradhat. 

A 14 magánhangzó megtanulására két hét elegendő, 
és nagyon ne is forcirozza azok tudását a tanító, ugy 
tekintvén inkább azokat, mint Írásgyakorlatokat s ha 
osztálya háromnegyedrésze ismeri, bátran hozzáfoghat a 
mássalhangzók tanításához, egyszersmind az olvastatáshoz. 

A magánhangzók elvégzése után megmondja a tanító 
tanítványainak, hogy az eddig tanult betűk magánhangzók, 
mivel azok magukban is könnyen kimondhatok, s hogy 
azokat jól meg kell különböztetni az ez után tanulandó 
betűkről. 

Az olvasási gyakorlatot nyomtatott formájú betűkkel 
irjuk fel először két, majd egy hét multán három betűből 
alkotva s igy haladunk fokozatosan, figyelmeztetve az 
olvasó gyermeket, hogy a mutatóvesszőt az olvasandó 
szó végéhez tegye. Eleinte elég, ha 5 — 6 gyermek olvas 
egy órán, később aztán több-több, azon sorrendben, a 
mint ülnek és szükséges az olvasótól minél gyakrabban 
megkérdezni, hogy melyik a magánhangzó. 

Első sorba mindig a leggyengébb tanítványokat 
ültessük, hogy jobban ügyelhessünk rájok, s hogy azok 
is közelebbről lássák és jobban megfigyelhessék a tudni-
valókat. 

A mássalhangzókat tetszés szerinti egymásutánban 
taníthatjuk, szem előtt tartva mindig, hogy könnyebbről 
a nehezebbre, egyszerűről az összetettre haladjunk, és hogy 
hasonló alakú vagy hasonló hangzású betűt ne tanítsunk 
egymásután. 

Az első olvasási gyakorlatba magánhangzókat irunk 
elől, a másodikba megfordítva, azután legtöbbször mással-
hangzó legyen elől; minél tovább haladunk a betűkkel, 
annál tágasabb mező nyílik előttünk a gyakorlatok fel-
írásában. 



A betűk elvégezéséig csak egytagú, vagy tagokra 
osztott s a gyermekek által könnyen érthető szókat olvas-
tatunk s ha gyakran kérdezzük, melyik a magánhangzó, 
ezzel vetjük meg alapját a helyes szótagolásnak; de ezen 
kérdésnek még az a haszna is van, hogy ez által a leg-
gyengébbek is megtanulják a magánhangzókat és igy a 
táblára figyelve kedvet kapnak az olvasáshoz. 

Az első mássalhangzó megtanulásától kezdve min-
dig az olvastatás legyen első dolgunk és ne restelkedjünk 
mindennap uj gyakorlatot irni a táblára ugy, hogy az 
első sor az előző órán vagy napon tanított uj betűkkel 
legyen alkotva s a többi sorokban is gyakran forduljon 
az elő. 

Olvasás után — néhány percnyi szünetet tartva — 
iratunk elől kezdve minden betűt. A már ismertetett betűk 
íratásánál csak »egy-kettő*-vei vezényelünk, de az újon-
nan tanult betű írását kissé bővebben magyarázzuk. 
Minden betű irása után mondja minden gyermek fenszó-
val a betű hangját. írás után az újonnan tanult betű a 
másik táblára nyomtatott alakban felírandó. 

A mássalhangzók megtanultatására 5 — 6 hét bőven 
elegendő, akkorra kis tanítványaink az egy tagu, vagy 
tagokra osztott szókat elég könnyűséggel olvassák és most 
következik a helyes szótagolás megtanítása. 

A tanító igy szól tanítványaihoz : Eddig oly szókat 
olvastunk, melyekben egy volt a magánhangzó, az ilyen 
szókat egytagú szóknak nevezzük, de vannak olyan szók, 
a melyekben két három, sőt több magánhangzó is van; 
tanuljátok meg s ne feledjétek, hogy minden szó annyi 
tagu, a hány magánhangzó van benne. A több tagu szó-
kat is könnyen lehet olvasni, ha arra vigyázunk, hogy 
egy magánhangzót mondunk, a másikra egy borítót ha-
gyunk. 

A táblára felirt egy két és több tagu szókat kér-
dezzük egymásután: hány ebben a magánhangzó ? tehát 
hány tagu szó ? mondd ki az első tagot vigyázva, hogy a 
másik magábahangzóra egy borító maradjon. Ha hozzá-
szoktatjuk a gyermekeket kezdettől fogva, hogy a mutató 
vesszőt mindig a szótag végéhez tegyék, vagy ha eltévesz-
tenék, megkérdezzük egy másiktól, hogy jó helyen van-e 
a vessző és miért nem? ha e szabályt: »egy magába-
hangzót mondunk, a másikra egy borítót hagyunk«, 
eleinte gyakran ismételgetjük: igy ezen szemléltetve taní-
tott egyetlen szabály segítségével osztályunk rövid időn 
kivétel nélkül helyesen szótagol. 

A szótagolásra irott gyakorlatok ideje alatt, minden 
olvasási óra után felírhatunk a táblára három-négy nyom-
tatott formájú nagy betűt, a legegyszerűbb vonásokkal s 
azokat a következő órán az olvasási gyakorlatokba be-
foglaljuk, igy a nagy betűk megtanítása semmi nehéz-
séggel nem jár. 

A helyes szótagolásra, a második hétben, a gyermek 
értelemköréhez mért rövid kis mondatokat Írhatunk fel, 
melyeket az erősebbek jó kedvvel és értelmesen is el-
olvasnak. 

E módszert követve, az iskolaév negyedik havában 

olvasókönyvet adunk tanítványainknak még a gyengébbek-
nek is. Rendes körülmények közt soha nem marad el 
5—•6°/u-nál több. mig a mostani módszer mellett 15—20 
sőt 25%-ot is beszélnek. 

Az olvasókönyvet kezükbe adva tanítványainknak 
s megmutatva mindegyiknek, hogy hol kezdjük az olvasást, 
figyelmeztetjük őket, hogy minden gyermek ujjával tar-
tozik mutatni azt, a mit az olvasó fennállva, hangosan 
szótagolva olvas. A gyengébbekre, kik elől ülnek, magunk 
ügyelünk, a nagyobb részre osztályunk javából 4—5 
gyermek. 

Ha osztatlan iskolánk van, ügyelőket a nagyobb 
osztályból állítunk, de a gyengébbeket minden körül-
mények közt magunk kisérjük figyelemmel. Olvastatás 
közben a figyelmetleneket, rendetlenkedőket szigorúan 
rendre utasítjuk, a gyengéket szelíden figyelmeztetjük, 
segítjük, biztatjuk, bátorítjuk. 

Első napokban inkább a közepes tchetségüekkel 
kezdjük az olvastatást, hogy azt a gyengébbek ujjaikkal 
inkább kisérhessék, s elég, ha egy gyermekkel csak egy 
sort olvastatunk. 

Ez időben kezdjük tanítani a szépírást, vagyis a 
hetüknek hajszálvonalakkal való íratását, mely most már 
semmi nehézséggel nem jár. Feleslegesnek lartom a további 
baladás fokozatos leírását, csak azt jegyzem meg, hogy 
helyesebbnek tartom 1. osztályban egész éven át pala-
táblára iratni, már csak azért is, hogy a kis gondatlan 
gyermek irását könnyebben javíthatja s nem piszkolja 
sem irását, sem ruháját mint a tentával való iratásnál. 

E módszert követve közvetlenebb a szemléltetés s 
igy biztosabb siker követi a tanító munkáját mindenkor. 

Én hiszem, hogy e módszer terjedésével lassanként 
kiszorul az Abc-és könyv az iskolából s a drága fali 
olvasótáblák is lomtárba kerülnek, és a mellett hogy 
évenként több ezerre menő nemzeti vagyont takarítunk 
meg: az első évben 10—20 százalékkal több gyermeket 
tanítunk meg — nem gépiesen, hanem értelmesen olvasni; 
azért — nem mint kísérletezést, de mint biztos kalauzt 
jó lélekkel merem ajánlani szeretett pályatársaim szives 
figyelmébe. 

Turkeve, 1893. Sütő József. 

T Á R C Z A. 
Evangéliom és hazafiság. 

Felolvastatott a budapesti ref. ifjúsági egyletnek 1893. ápril. 27-iki 
felolvasó estélyén. 

(Folytatás.) 

Mi az evangélium? Örvendetes izenet. Hej, sok kö-
nyet törölt már le, sok sebet hegesztett már be! 

Mikor első szüleink önkezökkel szétdúlt boldogságuk 
romjain nagy szívfájdalommal siratták helyrehozhatatlan 
bűnüket; mikor a paradicsom kertjére nem mertek tekin-
teni, mert a bánat és a szégyen és az önvád megre-



pesztette volna szivüket; a jövőbe nem mertek tekinteni, 
mert a félelem és a kétség könyet fakasztott szemeikben; 
mikor az Urnák egy tekintete a porig alázta őket, s az 
Urnák egy szemrehányó szava a pokol minden kínját 
éreztette velők: akkor hangzott fel először az örvendetes 
üzenet is emberi fül hallatára, akkor törölte le legelsőbb 
a könnyeket, akkor enyhítette legelsőbb a bánatot: »az 
asszonynak magva megrontja a kígyónak fejét!* 

És az után mindig, valahányszor a választott nép 
kiáltása az Ur elé felhatott, valahányszor Izrael fiai bű-
neik miatt nyomorúságra, szolgaságra, gyalázatra jutottak, 
mikor az Úrtól elpártolván az Ur is elhagyta őket, s az 
ígéretnek földe valóságos siralomvölgyévé változott, mikor 
ellenségei csúfot űztek az elárvult népből; mindig újra 
meg újra felhangzott az örvendetes üzenet: »Örülj és örven-
dezz Sionnak leánya, mert ím a te királyod eljő tehoz-
zád; igaz és szabadító Ő!« 

Ez az evangélium tartotta fenn a zsidó nemzetet 
mint nemzetet, mig szükség volt rá, ez vezette át diadal-
masan annyi vészen és viharon, ez adott neki erőt annyi 
szenvedés elhordozására. Ez az evangélium zengett Izrael 
fiainak fülében a nehéz megpróbáltatások idején. Bizonyos, 
hogy a nép nagy része, ha hallotta is ezt, nem értette, 
ennek igaz ereje szivébe nem ment át, életét nem alakí-
totta át, sőt bizonyos, hogy még a jobbak, Isten választott 
emberei sem értették mind tökéletesen; de az is bizonyos, 
hogy ez az evangélium Izraelben minden időben képezett 
egy magot, mely a néppel mindig ellentétben volt, de a 
nemzetnek mindig legerősebb, sőt egyedüli fentartó oszlopa 
volt s az egész nép életére is azért hol több, hol kevesebb 
hatással volt. 

Ha ez a szent mag nem lett volna, a zsidó nép, 
mely épen olyan pogány és bálványozó volt, mint szom-
szédai. sok tekintetben még rosszabb, és minden bizony-
nyal sokkal gyengébb azoknál, nagyon hamar felolvadt 
volna s elpusztult volna a szomszéd népek között. 

De még ezek a szent férfiak is, még a lánglelkü 
próféták is tudták, hogy az evangéliumot nem hiszi 
mindenki, még ők is panaszkodnak sokszor: »kicsoda 
hiszen a mi prédikálásunknak ? és az Urnák karja kinek 
jelenik meg?« És amint az idők teljessége közeledett, mikor 
a próféták lángra gyújtó szava elnémult, mikor a nemzeti 
létét fenyegető nagy tenger hullámai mind erősebben 
ostromolták a kis ország partjait; mikor a bűn, a hitet-
lenség, a külsőségekhez való ragaszkodás mind jobban 
erősödött: mind gyakrabban hangzott fel a panasz, néha 
a kétség, gyakran a sóvárgó imádság, mig végre aztán 
ismét hallatszott az evangélium, erősebben, tisztábban, 
mint valaha: »Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyek-
nek országa!« 

És mikor ez a mi szép országunk is vérbe, lángba 
borult, mikor az önzés idegen kézre juttatta s két pogány 
közt vérzett Hunnia teste; mikor a bűn és elaljasodás 
mind erősebb béklyóba verte a lelkeket, s csak egy kicsiny 
sereg volt, a melyik nemcsak a pogány ellenségnek izent 
harcot, hanem a keblekben élő pogányságnak is, a melyik 
nem emberekben és harci lovakban bizott; nem is a 
maga erejében, hanem az örökkévaló erős Istenben, és 
mikor ezt a kis sereget üldözték, gyilkolták, égették, 
gályákra hurcolták és minden gonosz hazugságot mond-
tak ellene, ismét felhangzott az evangélium: »Ne félj 
kicsiny sereg, mert tetszett a te atyádnak néked adni a 
diadalmat!« 

Es bizony neki is adta, mert a mennyi igaz honfi 
szív e hazában dobog, az mind ezeknek az üldözött, kín-
zott s mártírhalált halt hősöknek porából támadt; és a 
mennyi állami és nemzeti intézménye van a magyarnak, 

a mi dicsőségére válik vagy erősíti, az mind ezeknek 
csontjain, mint rendületlen szikiaalapon épült fel; és hogy 
ez a nemzet soha el nem vész, a mig a világ, az onnan 
bizonyos, mert életének gyökere ezeknek a szent hősök-
nek sírjába nyűlik le, és ha a korcs utódok és magyarrá 
teljesen újjászületni nem tudott, lett magyarok gyalázzák 
is, lábbal tiporják is ezeket a sírokat, a magyar géniusz, 
a mennyiben igaz és erős, ezekből táplálkozik. 

Tetszett a mi Atyánknak nekünk adni a diadalmat, 
mert ha még egészen nem tudtunk is diadalmaskodni, de 
előbb-utóbb tudunk, tudnunk kell, mert az evangélium 
igaz és örök. 

De hát mi tulajdonképen az az evangélium, vagy 
magyarul örvendetes izenet; mi a tartalma? Az evangé-
lium tartalmát abból a könyvből ismerhetjük meg, a me-
lyikből eleink megismerték, mert az evangéliumot a biblia 
foglalja magában, az a biblia, a melyiket a jelenlevők 
bizonyára mind láttak már kívülről, s már első tekintetre 
is bizonyára elhitték róla azt a hirt, hogy az egy olyan 
könyv, a melyikben valami unalmas régi históriák van-
nak, és pedig olyan rossz magyar nyelven, hogy a kinek 
művelt érzéke van a magyar nyelv iránt, az ha kinyitja 
ezt a könyvet, mig be nem csukja, addig el sem hagyja 
a nevetést meg a bosszankodást, olyan sok abban a »vala* 
meg a »méne«. De én bátor vagyok mind a jelenlevőket 
tisztelettel felkérni, hogy ne higyjenek az ilyen kósza 
híreknek, győződjenek meg maguk. Ha talán nem hinné-
nek szavaimnak, hivatkozhatom olyan emberekre, a kik 
a bibliát egészen elolvasták. Én is hallottam ilyeneknek 
hirét még az ujabb időkben is. 

Igaz. egy kissé különös, régies nyelven szól hozzánk 
a biblia, de ha négy-öt fejezetet elolvastunk belőle, már 
akkor elmegy a nevető kedvünk, s ha tovább olvasunk, 
bizony nem a biblia nyelvére boszankodunk többé, hanem 
magunkra és azokra, a kik ezt a mi szép nyelvünket 
addig mosdatták, addig faragták, hogy végre egészen az 
indogermán nyelvekre formádzott; s ha még tovább olvas-
suk, utoljára könvek fakadnak szemeinkben, eszünkbe 
jutván, hogy a mi fiainknak már sokkal könnyebb lesz 
a nyugoti nyelveket megtanulni, mint teszem jó magunk-
nak, mert nekik már csak szavakat kell tanulni, egye-
bet nem. 

igaz, régi dolgok vannak abban a bibliában, de azok 
mindig újak maradnak. Történetek, melyeken nyilván meg-
látszik, hogy a ki őket írta, nem rágta el a pennája 
szárát, s nem négy történetből csinált ötödiket; emberek, 
a kik nem sóhajtoznak, nem szidják a világot, mert soha 
nem jártak sem apáca-iskolába, sem a Ferencz József 
nevelőintézetbe, a kik ennélfogva nem is finom urak és 
hölgyek, hanem a szó igaz értelmében emberek; gono-
szak, mint emberek, jók, mint emberek, s gonoszságukban 
a magunk gonoszságát utáljuk meg, erejök a mi lelkünket 
erősíti meg; olyan történetek, olyan emberek ezek, a kik most 
is folyton történnek, folyton élnek, s egy-egy alakban, egy-
egy ismerősünket látjuk; aztán szavak, biztatások, parancso-
latok, ígéretek, melyek igazak és erősek, igazzá és erőssé 
tesznek, szárnyakat adnak a léleknek, hogy repüljön vég-
telen világokon át, a mennyei Atya trónusához s eltöl-
tik a szívet valami kimondhatatlan érzelemmel, valami 
kimagyarázhatatlan akarattal: és ez az érzelem, ez a vágy, 
akarat mind erősebb, világosabb, ellenállhatatlanabb lesz, 
mig végre meg tudjuk, hogy az igaz boldogság érzelme 
az, a Krisztus után való vágy az, a Krisztusért való 
munkásságra kényszerítő akarat az; és megcsendül fü-
lünkben a szózat, a mely boldogságunkat adta, vágyunkat 
táplálja, akaratunkat erősíti: »Mert úgy szerette Isten e 
világot, hogy egyszülött Fiát adta érette, hogy valaki hi-



szen Ő benne, el ne veszszen, hanem örök életet ve-
gyen!* 

Imé ez az evangélium tartalma. Az a nagy könyv, 
azok a szép történetek, azok a hús és vér emberek, a 
gonoszak és .jók, azok a biztatások, Ígéretek, annak a 
könyvnek minden sora, minden szava, mind-mind azt 
kiáltják nekünk: »Ugy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta érette; valaki hiszen Ő benne, el ne 
veszszen, hanem örök életet vegyen!« 

íme, az evangélium tartalma a tökéletes Istennek 
örökké való szeretete. És ez a szeretet nem szavak szép 
csengése, nem is valami kimagyarázhatatlan, homályos 
érzelem ; hanem tökéletes, öntudatos erő, az Istenségnek 
egyik személye, ki emberré lett. érettünk szenvedett, meg-
halt és feltámadott, a ki most is és örökké él, hat és 
működik, mert miképen »mindenek Ő általa, Ü érette és 
Ő reá való nézve teremtettek*; azonképen mindenek 0 
általa, Ő érette és Ő reá való nézve teremtetnek újjá, s 
a hamisakból lesznek igazak, a gyilkosokból bűnnek utálói, 
a káromkodókból dicséret éneklői, a rabokból szabadok, 
a félelmes szivűekből bátor harcosok, a sötétségben járók-
ból világosságnak fiai, s »a sánták járnak, a vakok sze-
mek világát veszik, a betegek meggyógyulnák*, s a gyengék 
erősek és hatalmasak lesznek, és diadalmaskodnak az élet 
minden nyomorúságán, a bűnnek minden csábításán, 
magán a mi rettenetes ellenségünkön, a halálon is, és a 
kárhozaton is, mert: »az evangélium Istennek ereje min-
den hívőknek idvességére.« 

A mi a tüz az aranynak, az orvosság a betegnek, 
a tej a gyermeknek, a harmatcsepp, a napsugár a virág-
nak : az az evangélium az emberi léleknek; megtisztítja 
a salaktól, kigyógyítja nyavalyájából, táplálja, üdíti. De 
még ennél is sokkal többet tesz: teljesen átalakítja, újjá 
szüli az embert az Isten képére és hasonlatosságára: 
Isten íjává teszi. 

És ezzel ahhoz a kérdéshez jutottunk, a melyiknek 
a kedveért ezzel a sok beszéddel untattam a tisztelt kö-
zönséget, de a melyre ezek után már nagyon röviden 
meg lehet felelni. A kérdés az, hogy vájjon a hazafiúság 
és istenfiuság megférnek-e egy szívben s általában, hogy 
milyen viszonyban vannak egymással az evangélium és 
hazafiság. 

(Folyt, köv.) Dr. Kecskemétliy István. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Magyar Földra jz i Könyvtár . Irta és a m. tud. Akadémia 1888. 
május 7-én tartott ülésén bemutatta dr. Havass Rezső tanár. A 
szerző sajátja Ára 10 korona. Budapest. Főbizományos : Franké Pál. 

Földrajzi irodalmunk az ujabb alkotmányos aera 
óta szép lendületnek indult. A néhai Hunfalvy János dr. 
nyomában lelkes magyar apostolok támadtak, a kik részint 
szakközlönyökben, részint önálló munkákban fáradoznak 
a földrajzi tudomány előbbrevitelén, s a kik kivált a 
magyar föld megismerését és megismertetését kultiválják 
elismerésreméltó buzgalommal. Valóban szép és nagy-
jelentőségű cél, melynek hatása sokkal intenzivebb, sem-
mint azt az első pillanatban gondolnók. 

A magyar föld ismerete kétszeres jelentőséggel bir 
reánk magyarokra. A politikust, a nemzetgazdát, a tudóst 
és paedagógust egyaránt a legnagyobb mértékben érdeklik 
a magyar föld typikus sajátságai. A magyar földrajzi 
viszonyok tanulságai, a hydro- és orografia intő szózata 

most a millenium küszöbén épen nem találhatnak süket 
fülekre a haladni vágyó magyar nemzetnél. Mert a magyar 
nép minden időkben kiváló hajlammal viseltetett a kultura 
iránt. Hiszen még ősi hazájában megismerkedett az irás 
és olvasás mesterségével. A harcias középkorban, midőn 
mindenütt vér folyt s füstölgő falvak és városok, düledező 
romok hirdették a vad katonák pusztításait s a Nyugaton 
is bölcsőjükben feküdtek a tudományok, Magyarország, 
melynek a csaták rémségeiből is kettős rész jutott, nem 
hanyagolta el teljesen a tudományokat sem. Sőt meg-
lepően gazdag földrajzi irodalmi munkásságot fejtett ki. 

Dr. Havass líezsö tanáré az érdem, hogy a magyar 
földrajzi irodalom múltjáról föllebbentette a fátyolt. Nagy 
nyolcadrétü, 35 ívre terjedő vaskos könyvében a magyar 
birodalomról bármely nyelven, valamint magyar szerzők-
től bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven az 1849. 
évig bezárólag megjelent irodalmi müveknek könyvészetét 
nyújtja. Közel ötezer könyvről emlékezik meg a tudós 
tanár. Tehát nyilvánvaló, hogy az évszázados elnyoma-
tások és szenvedések dacára élt a magyar nemzeti géniusz 
s a földrajzi tudomány terén is hatalmasan nyilvánult. 

A szerző kutatásaiból kitűnik továbbá, hogy a ma-
gyar föld a múltban is mindig magára tudta vonni a kül-
földi tudósok figyelmét és érdeklődését s ha akadtak is 
— csak ugy, mint napjainkban — egyesek, a kik félre-
értették nemzetünk törekvéseit: voltak, a kik felismerték 
népünk politikai érettségét, nemzetünk kulturális misszió-
ját s lelkes szószólóivá váltak ügyünknek. 

A Magyar Földrajzi Könyvtár öt szakaszban cso-
portosítja érdekes adatait. 

I. szakasz: A magyar birodalomra vonatkozó föld-
rajzi és rokontárgyu munkák. E szakasznak alszakaszai: 
a) Magyarbirodalom (különösen Magyarország); b) Erdély; 
c) Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok s a volt Határőr-
vidék'; á) Megyék; e) Városok, falvak, fürdő- és gyógy-
helyek. 

II. szakasz: A külföldre, nemkülönben a magyar 
birodalomra is vonatkozó földrajzi és rokontárgyu munkák. 

III. szakasz : a) A külföldet tárgyaló magyar föld-
rajzi irodalom; b) A külföldről szóló idegen irók mun-
káira vonatkozó magyar könyvismertetések. 

IV. szakasz : Csíziók, naptárak és rokontárgyu munkák. 
V. szakasz: Különfélék és Pótlék. A szakaszok és 

alszakaszok cimei időrendben következnek. De a helysé-
gekre vonatkozó munkák cimeit betűrendben tünteti föl 
a szerző, sőt, ha egy helyről több munkát talált, ugy 
azokat időrendben is csoportosítja. 

A munkának tudományos becsét emeli az az ala-
posság. melyre a szorgalmas búvár mindvégig törekedett. 
Számos könyvtárt átkutatott s nemcsak a nyomtatványo-
kat, de még a kéziratokat is átnézte s mindent följegy-
zett, a hol csak valami földrajzi dolgot kapott. A mennyire 
tudomására jutott, az illető munkák felsorolásánál meg-
említi a könyvtárakat is, a hol azok őriztetnek. 

A szorosan vett geográfiái munkákon kivül kiter-
jesztette figyelmét a históriaiakra is, minthogy eleintén 
a földrajzi anyag a történetivel vegyest fordul elő. Tekin-
tettel volt ugy a hazai Íróktól eredő legendákra, króni-
kákra, évkönyvekre és monográfiákra, valamint azon 
külföldi forrásokra, melyekben a magyar nemzet legré-
gibb múltjáról nyerünk adatokat. 

A IX—XIV. századból való görög, olasz, német, 
cseh, lengyel, orosz, franczia, angol és arabs források 
sok érdekes adatot tartalmaznak hazánkról. A görög for-
rásokat Marczali Henrik, jeles történészünk elsőrendű 
kútfőknek tartja. Az olasz Liudprand müve s a német 
fuldai évkönyvek a magyarok bejövetelének idejéből szár-



maznak. A hildesheimi évkönyvek Szent Istvánnal egy-
korúak; az altaichi évkönyvek pedig első királyaink ko-
ráról adnak megbizható felvilágosításokat. 

A szorgalmas tudós tehát éppen nem végzett feles-
leges munkát, midőn ezeket az értékes kútfőket a geo-
gráfusra nézve is hasznosítja. Még nagyobb gondot fordított 
a hazai történeti kútfők összeállítására, nemcsak azért, 
mivel azok minket közelebbről érdekelnek, de főleg azért 
is, mert azokban a földrajzi adatok számosabbak. 

A legendákban számos földrajzi elnevezéssel és 
elődeink műveltségi állapotára vonatkozó adatokkal talál-
kozunk. Szent Gellért legendájából megtudjuk pl., hogy 
az erdélyi sóbányákat már Szent István királyunk idejé-
ben művelték. Megtudjuk, hogy Szent Gellértet Vatba és 
társai Kretnfdd hegyéről (de monte Kreenfeld) taszították 
le a Duna hullámaiba. A mai Szent Gellértet tehát akkor 
Kreenfeldnek nevezték. Anonymusnál Magyarország he-
gyeinek, folyóinak és helységeinek régi elnevezéseivel 
találkozunk. Rogerius mester váradi kanonok «Siralmas 
énekéből* kivehetjük, hogy IV. Béla alatt Magyarország-
nak 72 vármegyéje volt. Említést tesz Budáról, hol IV. Béla 
a böjtöt szokta tölteni. Pestről azt mondja, hogy nagy és 
igen gazdag német város volt. Badna, mely ma Erdélyben 
kis oláh falu. a tatárjárás előtt szintén gazdag német 
város volt. Tamáshida (Pons Thome) abban az időben 
ugyancsak nagy német város volt a Kőrös folyó mellett. 
Helyén ma Tamásda falu épült. Esztergom város lakói a 
tatárjárás idején magyarokból, frankokból, azaz németek-
ből és lombardokból, azaz olaszokból álltak. 

Tamás spalatói esperes »Historia Salonitá«-ja az 
országnak a tatárjárás idejére vonatkozó társadalmi viszo-
nyairól és a nép erkölcseiről tartalmaz érdekes adatokat. 
Kézai Simon krónikája azt állítja, hogy a pogány ma-
gyarok Gellért csanádi püspököt Pesten, egy hegyről ko-
csijával letaszították. A Gellérthegyet tehát akkor pesti 
hegynek nevezték, mert Pest városának akkor még a 
Dunántúlra is kiterjedt határába esett. 

A geografusra nézve is becses munkák még: az 
1830-ból eredő budai minorita krónika; az 1350-iki budai 
krónika, mely utóbbi »Chronica Hungarorum« cim alatt 
1473-ban Hess András budai nyomdájában nyomatott; 
az 1358-ban napvilágot látott »Cronica de Gestis Ungaro-
rum«; a Turóczy krónika 1483 és 1488-ból. 

Különös jelenség, hogy a Horvát-Szlavon- és Dalmát-
országokra vonatkozó irodalom nagyon szegény. Magyar 
nyelven alig jelent meg valami róluk. Latin, olasz és 
német nyelven azonban több mű foglalkozik a magyar 
korona tartományaival. 

Annál gazdagabb a magyarországi vármegyéket 
tárgyaló monográfiái irodalom. Szepesmegyéről 15, Liptó-
ról 13, Baranyáról 12, Pest-Pilis és Soltmegyéről 7 mono-
gráfia jelent meg. Még számosabbak a helységek mono-
gráfiái. Budapestről 120, Balatonfüredről 20, Besztercze-
bányáról 12, Pozsonyról 27, Komáromról 15, Egerről 13, 
Eperjesről, Esztergomról, Kassáról és a mehádiai fürdőről 
11 monografia szól stb. 

A külföldet tárgyaló magyar földrajzi irodalom elég 
gazdag és élénk. Kitűnik belőle, hogy hazánkfiai a múltban 
is érdeklődtek a külföld iránt s tapasztalataikat honfi-
társaik részére hasznosították. Farnadi Miklós, Pécsváradi 
Gábor, Alsósztregovai Rimái János, Kakas István, Tek 
tander György és Szepsi Csombor Márton útleírásaik 
rendkívül érdekesek. 

Dr. Havass Rezső fáradhatatlan és kitartó kutatásai-
nak sikerült földrajzi irodalmunk múltjának eddig sok-
ismeretlen részletét megvilágítani. A hazai vonatkozású 
földrajzi irodalom nyomait annak úgyszólván a csirájáig 

vezette vissza. Könyvét alapos tanulmányra valló beveze-
tés előzi meg, a melyben a szerző mintegy a programmját 
közli az olvasóval. 

Könyve nem száraz repertórium, a könyvészeti adato-
kat számos becses észrevétel és utasítás teszi használ-
hatóbbá és változatosabbá. Munkájában a könyvész és 
a tudós kezet fog, hogy az irodalomtörténésznek a fel-
adatát lehetőleg megkönnyítse. 

A könyv rendszere, mely a tárgyak szerinti csopor-
tosítást és a betűsort egyaránt figyelembe veszi: a könyv 
használhatóságát csak megkönnyíti. 

A könyv külső kiállítása is csinos. A nyomás tiszta, 
a betűk könnyen olvashatók. A cimeket mind kövér betűk-
kel szedték s igy a keresés fárasztó munkája legalább 
nem jár szemrontással. 

A szorgalmas tudósnak mindenre kiterjedt figyelme a 
munka végén felsorolja azokat a könyvtárakat, a melyekre 
munkája fonalán hivatkozott. Végül gondos tárgymutató 
(index) betűrendben összefoglalja a nagy munka gazdag 
tartalmát. 

Hogy a munka talán nem egészen teljes: az ilyes 
természetű müveknél majdnem kikerülhetetlen. A fárad-
hatatlan kutató mindig uj és uj adatokra találhat, melyek-
ről csak rövid idő előtt is alig lehetett sejtelmünk. De 
hogy Havass Rezső tanár gazdag garmadát gyűjtött egybe 
és hogy másoknál messzebbre vezette vissza földrajzi iro-
dalmunk múltját: ez tagadhatatlanúl érdeme. Érdeme a 
tudomány iránt való igaz lelkesedése is, melylyel költséges 
munkáját a saját költségén, anyagi áldozatok árán is 
kinyomatta. —s. 

BELFÖLD. 

Törvényjavaslat a vallás szabad gyakor-
latáról. 

I. F E J E Z E T . * 

Általános határozatok. 

1. §. Mindenki szabadon vallhat és követhet bármely 
hitet vagy vallást és azt az ország törvényeinek, valamint 
a közerkölcsiség kívánalmainak korlátai között külsőképen 
is kifejezheti és gyakorolhatja. 

Ennélfogva senkit sem szabad törvényekbe vagy a 
közerkölcsiségbe nem ütköző akármely vallási szertartás 
gyakorlásában akadályozni, avagy hitével nem egyező 
vallási cselekmény teljesítésére kötelezni. 

2. §. A polgári és politikai jogok gyakorlására való 
képesség a hitvallástól teljesen független. 

3. §. Vallási hite vagy egyházi szabályai senkit 
sem menthetnek fel törvényen alapuló bármely kötelesség 
teljesítésétől. 

4. §. Egyházi fenyíték nem alkalmazható senki ellen 
azon okból, mivel az illető törvényben rendelt valamely 
polgári kötelességét teljesítette, vagy törvényben tiltott 
valamely cselekvést nem vitt véghez, vagy pedig, mivel 
törvény által engedett polgári jogait szabadon gyakorolta. 

5. §. Valamely vallásfelekezetből kilépni, vagy vala-
mely vallásfelekezetbe belépni mindenkinek szabad a tör-
vényekben megállapított feltételek alatt. 

* Ezt a nagyfontosságú törvényjavaslatot a május 17-iki ülés-
sen terjesztette a képviselőház elé gróf Csáky A. kultuszminiszter. 
Indokolásának általános részét most, a többit jövő alkalommal 
közöljük. SzerJc. 



6. §. A latin és görög szertartású katholikus, az 
evang. református, az ág. hitv. evangélikus, a görög-keleti 
szerb és görög-keleti román, valamint az unitárius egy-
házakra és híveikre, nemkülönben az izraelitákra vonatkozó 
jogszabályok, a mennyiben a jelen törvény rendelkezéseivel 
nem ellenkeznek, változatlanul fentartatnak. 

II. FEJEZET. 

A törvényesen elismert vallásfelekezetekről. 

7. §. Törvényesen elismert vallásfelekezetté való 
alakulás a következő feltételek alatt történhetik: 

1. Tartoznak azon állampolgárok, a kik törvényesen 
elismert vallásfelekezetté alakulni kívánnak, a hitéletre 
vonatkozó összes rendelkezéseket magában foglaló szer-
vezési szabályzatot készíteni, melyben különösen a hitelvi 
vagy erkölcsi tanokra, az isteni tiszteletekre, valamint 
a tisztviselők és más alkalmazottak felett gyakorlandó 
fegyelmi szabályokra vonatkozó rendelkezéseknek is benn 
kell foglaltatniok. 

2. Tartoznak legalább egy egyházközség felállítását 
és fentartását biztosítani. 

3. Tartoznak az 1. pontban említett szabályzatot a 
kormánynak jóváhagyás végett bemutatni. 

A jóváhagyás megtagadandó, ha a kifejtett hitelvek 
vagy tanok, isteni tiszteletek, vagy a tervezett szervezet 
a fennálló törvényekkel vagy a közerkölcsiséggel ellentét-
ben állanának, vagy ha a törvényesen elismert gyanánt 
megalakulni kívánó vallásfelekezet elnevezése a törvénye-
sen bevett, vagy a már korábban törvényesen elismert 
gyanánt megalakult vallásfelekezeteket sértené. 

8. §. A törvényesen elismertnek nyilvánított vallás-
felekezetek szabadon gyakorolhatják a nyilvános, közös 
istentisztelet jogát, maguk intézkedhetnek minden vallási 
és egyházi ügyeikben és jóváhagyott fegyelmi szabályaik 
alapján arra jogosított hatóságaik által gyakorolhatják 
saját hiveik fölött az egyházi fegyelmet. 

Testi büntetésnek, vagyoni bírságolásnak és eljárás-
nak azonban egyházfegyelmi büntetésül alkalmazása tilos. 

Végül a törvényesen elismertnek nyilvánított vallás-
felekezetek önmaguk kezelhetik egyházi, nevelési vagy 
jótékonysági célokra szolgáló alapítványaikat. 

Ezen vallásfelekezetek, mint jogi személyek, egyházi 
szükségleteik fedezésére vagyont is gyűjthetnek s e célból 
igénybe vehetik híveik anyagi hozzájárulását. 

Azonban: 
a) ingatlan vagyon szerzése csak imaházak, paplakok, 

iskolák és egyházi vagy iskolai alkalmazottak részére szol-
gáló lakházak építéséhez szükséges telkekre s temetőkre 
szorítkozhatik; 

h) egyházi adó s egyéb szolgáltatások csak a jóvá-
hagyott szervezeti szabályzat vagy az egyházközségi sza-
bályokban meghatározott alapon és módon vethetők ki. 

Ezen szolgáltatások közigazgatási uton való behaj-
tásának azonban nincs helye. 

9. §. A törvényesen elismertnek nyilvánított vallás-
felekezetek, iskolák, valamint kisdedóvodák és gyermek-
menedékházak felállítására, fentartására és vezetésére 
nézve azokat a jogokat gyakorolják és azoknak a rendel-
kezéseknek vannak alávetve, a melyeket iskolaügyi törvé-
nyeink az iskolákat (kisdedóvodákat stb.) fentartó társula-
tokra vonatkozólag tartalmaznak. 

10. §. Az egyházközség megalakítása a törvény-
hatóság első tisztviselőjének bejelentendő. 

Ez alkalommal az egyházközség helyi szabályai 
is bemutatandók, melyeknek az egyházközségi területkör 

helyi határait okvetlenül megjelölniük és egyházközségi 
elöljáróságot szervezniök kell. 

11. §. A szabályszerüleg megalakult egyházközségek 
tagja mindaz, ki az illető vallásfelekezethez tartozik, s az 
illető egyházközség területén lakik. 

Az egyházközségi elöljáróság a tagok nyilvántartásá-
ról gondoskodni köteles. 

12. §. Lelkész és egyházközségi előljáró a felekezet-
nek csak oly tagja lehet, a ki magyar állampolgár s pol-
gári és politikai jogai teljes birtokában van, kinek erkölcsi 
és állampolgári magatartása kifogás alá nem esik, és a ki 
képesítését Magyarországon nyerte. 

13. §. A lelkészek és egykázközségi elöljárók alkal-
mazására jogosultak kötelessége a lelkészül és egyházköz • 
ségi elöljáróul kiszemelt egyént az illető törvényhatóság 
első tisztviselőjének bejelenteni. 

Ezen hatóság a 12. §. rendelkezésein alapuló netáni 
ellenvetéseit indokoltan közli a lelkész vagy előljáró alkal-
mazására jogosulttal. 

A hatósági ellenvetések ellen a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez felebbezésnek van helye. 

Ha a felebbezésnek hely nem adatik, az illető egyén 
nem alkalmazható. 

14. §. Ha valamely lelkész vagy egyházközségi elöl-
járó a magyar állampolgárságot elveszíti, vagy állam el-
leni bűncselekményt követett el, vagy oly büntetendő 
cselekményben találtatott vétkesnek, a mely nyereségvágy-
ból származik, a közerkölcsiségbe ütközik, vagy közbot-
rányt okozott: a kormány rendeletére hivatalától eltávo-
lítandó. 

Ha valamely lelkész, vagy egyházközségi előljáró 
oly állam-ellenes magatartást tanúsít, a mely hivatalában 
való további megmaradását az állam érdekeire nézve 
veszélyesnek tünteti fel, a kormány annak hivatalától 
való eltávolítását követelheti. 

Ha az eltávolítás az arra hivatottak által, kellő 
időben nem foganatosíttatik: a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az illető egyházközséget feloszlottnak nyilvánít-
hatja. 

15. §. Ha az egvhaz több oly egyházközségből áll, 
melyek egységes egyházszervezetben egyesülnek, köteles a 
vallás-felekezet valamely felsőbb elöljáróságot szervezni, 
mely az egyházat a polgári hatósággal szemben képviseli. 

Az ily elöljáróság, illetőleg képviselet tagjai, sze-
mély változás esetén is, mindig bejelentendők megerősítés 
végett a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, ki a meg-
erősítést a 12. §-ban felsorolt kellékek hiánya alapján 
megtagadhatja. 

16. §. A vallásfelekezet egyházi feje, vagy védura 
oly egyén, vagy hatóság, mely a magyar állam kötelékein 
kivül álló, nem lehet és a vallásfelekezet semminemű 
egyházi függésben külföldi egyéntől, vagy hatóságtól nem 
állhat. 

17. §. Minden változtatás, mely a vallásfelekezet 
jóváhagyott szervezeti szakványaiban később eszközölte-
tik, a vallás- és közoktatásügyi miniszternek esetről-esetre 
bejelentendő. 

Ha ezen változtatás a 7. §-ban kiszabott feltételek-
nek meg nem felel, a 4. §. rendelkezéseivel ellenkezik, 
vagy ha az egyházi határozatokban, ima vagy tanköny-
vekben oly rendelkezés, határozat vagy tan foglaltatnék, 
mely a vallásfelekezet tagjainak állampolgári kötelességeik 
teljesítését tiltaná, vagy a törvényekben tiltott cselekmé-
nyeket rendelne: a törvényesen elismert vallásfelekezetté 
nyilvánítás a kormány által haladék nélkül visszavo-
nandó. 



18. §. Egyházi közgyűlések csak nyilvánosak le-
hetnek. 

Egyházi közgyűlésekben csak a felekezet egyházi, 
vagyoni, nevelési, jótékonysági s általában a vallásos és 
erkölcsi élet körébe tartozó ügyei tárgyalhatók. 

A vallásfelekezetek kötelesek közgyűléseiken hozott 
határozataikat jegyzőkönyvbe igtatni s e jegyzőkönyveiket 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, vagy az általa 
kijelölt polgári hatóságnak esetről-esetre bemutatni. 

19. §. Az illető minisztereknek joga van a vallás-
felekezetek vagyonára, a náluk létező alapítványokra és 
vagyonkezelésekre a főfelügyeletet gyakorolni, azaz őr-
ködik a fölött, hogy az ily vagyon s alapítványok el ne 
idegeníttessenek, ne csorbíttassanak, vagy a kezelés rosz-
szasága miatt veszendőbe ne menjenek és hogy valóság- , 
gal egyházi s a törvényben megengedett nevelési vagy 
jótékonysági célokra fordíttassanak, valamint hogy az 
alapítványok az alapítók akarata értelmében használtas-
sanak fel. 

A kormány joga őrködni a fölött is, hogy az egy-
házi önkormányzat gyakorlásánál a törvény rendelkezései 
megtartassanak és hogy a jóváhagyott szervezetben, vagy 
egyházközségi szabályzatban megállapított hatáskör át ne 
hágassék. 

20. §. Az 1868. LIII. törvénycikk 1—8., valamint 
12—22. §§-aiban foglalt rendelkezések hatálya a törvénye-
sen elismertnek nyilvánított vallásfelekezetekre is kiter-
jesztetik, oly módosítással, hogy az idézett törvénycikk 
3. §-ában említett bejelentések az illető egyházközség lelké-
sze, vagy elöljárója előtt eszközlendők, továbbá, hogy a 
21. §-ban említett intézkedésekben levő egyének lelki 
szükségleteinek kielégítéséről ezen felekezetek magok gon-
doskodhatnak, a 22. §. intézkedései pedig csak a községi 
temetőkre szoríttatnak. 

A törvényesen elismertnek nyilvánított vallásfeleke-
zetek által külön, saját céljaikra berendezett temetők felett 
azok szabadon rendelkeznek. 

21. §. P ẑen vallásfelekezetek tagjainak polgári uton 
kezelendő összes anyakönyvi ügyei iránt addig is, mig az 
állami anyakönyvek vezetéséről szóló törvény az egész 
országban életbe léptettetik, a minisztérium rendeleti uton 
intézkedik. 

III. FEJEZET. 

A bevett és törvényesen elismert vallás felekezeteken kivül 
állókról. 

22. §. Azokra, kik az eddig törvényesen bevett, vagy 
a jelen törvény alapján ezentúl törvényesen elismertnek 
nyilvánítandó vallásfelekezetek valamelyikéből kilépni óhaj-
tanak, a nélkül, hogy más ily felekezethez csatlakozni kíván-
nának, szintén az 1868: LIII. törvénycikk 1 — 5. és 7. §§-ai 
nyernek alkalmazást, oly módosítással, hogy áttérés helyett 
itt kilépés értendő, továbbá, hogy az idézett törvénycikk 
4. és 5. §§-aiban említett bizonyítványok az illetékes első-
fokú közigazgatási hatóságnál mutatandók, mely egyház 
illetékes lelkészét, vagy elöljáróságát, melyből az illető 
kilépett, értesíti. 

Ezzel a kilépés befejeztetett; ha azonban a kilépés 
valamely, eddig törvényesen bevett vallásfelekezetből tör-
tént, akkor köteles az illető a kilépés idejéig esedékesekké 
vált egyházi tartozásait előbbi egyházának megfizetni. 

Azoknak is, kik a törvényesen bevett, vagy elismert 
vallásfelekezetekből kilépnek a nélkül, hogy más ily fele-
kezethez csatlakoznának, meg van engedve a közös isteni 
tisztelet tartása, a mennyiben az sem a fennálló törvé-
nyekbe, sem a közerkölcsiségbe nem ütközik. 

Az 1868: LIII. törvénycikk 8. §-ának azon intézke-
dése, mely szerint az elhagyott egyház elvei az abból ki-
lépettre nézve semmiben sem kötelezők, úgyszintén az 
idézett törvénycikk 12—18. §-ai ezekre is alkalmazást 
nyernek, oly megjegyzéssel, hogy a 14. §-ban említett 
áttérés alatt itt is kilépés értendő, továbbá, hogy a 18. §. 
szabályának kiterjesztése csupán annak első mondatára 
szoríttat ik. 

Anyakönyvi szempontokból pedig ezek is a jelen 
törvény 21. §-ának rendelkezései alá esnek. 

23. §. A hazában utazó, vagy tartózkodó idegenek 
tarthatnak saját hitelveik szerint rendes, nyilvános isteni 
tiszteletet, a mennyiben az a fennálló törvényekbe és a 
közerkölcsiségbe nem ütközik s az illető rendőri hatóság-
nak eleve bejelentik. 

Ha állandó természetű lelkészi állást is tartanának 
fenn, az alkalmazott egyén a törvényhatóság első tiszt-
viselőjének bejelentendő 

24. §. A jelen törvény végrehajtásával a minisztérium 
bizatik meg. 

Gróf Csáky Albin, s. k. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

I n d o k o l á s 
a vallás szabad gyakor la táról szóló törvényjavasla thoz. 

I. 

A harmadik törvényjavaslat ez, a mely az 1868. 
LIII. törvénycikk megalkotása óta a vallásszabadság, ille-
tőleg a vallás szabad gyakorlata tárgyában a törvény-
hozás elé terjesztetik. 

Az elsőt nagynevű elődöm, báró Eötvös József 
1869-ben, a másodikat pedig a képviselőház által e célból 
kiküldött bizottság 1875-ben terjesztette elő. 

Nem kutatom azon indokokat, a melyek miatt az 
említett javaslatok egyike sem vált törvénvnyé, csak 
annyit kívánok röviden megjegyezni, hogy mig a báró 
Eötvös-féle javaslat nagyrészt csupán általános, elvi kijelen-
téseket tartalmazott, addig a bizottsági javaslatba számos 
részletes, oly intézkedés vétetett fel, melyeknek hatálya 
az összes létező és ezután keletkezendő vallásfelekezetekre 
egyaránt kiterjedőnek terveztetett. 

Hogy azonban az említett bizottság is mennyire 
érezte annak lehetetlenségét, miszerint az állam és egyház 
közötti összes viszonyok egy egységes törvényben szabá-
lyoztassanak, arra nézve legyen szabad a bizottsági javaslat 
indokolásának következő részét idéznem : 

>az állam és egyház közötti viszonyok rendezésére 
véleményadásért kiküldött bizottság azon nézetben van, 
hogy a kérdéses viszonyok ne együttesen az összes meg-
oldandó kérdéseket magába ölelő egy törvénynyel, hanem 
fokonként a pozitiv állapotokat tekintetbe véve s a gyakor-
lati szükség szerint rendezendők több egyes, oly törvények-
kel, melyek mindegyike egyfelől a gyakorlatban legsürgő-
sebb intézkedéseket foglalja magában s másfelől tervszerűen 
előkészíti a törvényhozás által kitűzött irányban való 
továbbfejlődési. 

Feltétlenül magamévá teszem a bizottság azon állás-
pontját, mely szerint az állam és egyház közötti viszonyok 
fokonként, egyes speciális törvényekkel szabályozandók. 

Ehhez képest a jelen javaslat törvényerőre emelke-
dése esetén is számos kérdés marad még fenn, melyeknek 
törvényhozási megoldása a jövő feladata leend. 

Ilyenek: a legfőbb kegyúri jog terjedelmének, gyakor-



lásának szabatos meghatározása, a legfelsőbb tetszvénv-
jog (placetum) törvényes rendezése, a véduri jogviszony 
(patronatus) szabályozása, a különböző egyházakkal szem-
ben törvényeinkben mindenkor fentartott legfőbb felügye-
leti jog (jus supremae inspectionis) szabatos meghatáro-
zasa, az állami segédkezés (jus advocatiae) szabályozása, 
a felekezeti jellegű alapítványok feletti legfőbb felügyeleti 
jog rendezése stb. 

Alig szorul bővebb bizonyításra, hogy annyiféle 
különböző, nagy horderejű és szövevényes kérdés egyet-
len egységes törvénybe egyáltalán nem foglalható. 

Hogy ezen kérdések a jövőben mily sorrendben és 
mily alapelvek alapján lesznek megoldandók: az a gya-
korlati szükségtől és első sorban attól függ, hogy a tör-
vényhozás bölcsessége, a már is szőnyegen levő, ide vo-
natkozó ügyeket mily irányban és mily mérvben szabá-
lyozandja. 

Az előadottakban rejlik indoka annak, hogy a jelen 
törvényjavaslat a báró Eötvös-féle és az 1875-iki bizott-
sági javaslat között mintegy középutat tart. Egyrészről az 
egyéni szabad vallásgyakorlat feltétlen biztosításán kivül 
részletesen szabályozza a báró Eötvös-féle törvényjavaslat 
5. §-ában említett s az eddig törvényesen el nem ismert, 
de esetleg ezentúl elismerendő felekezetekkel szemben kö-
vetendő eljárást, másrészről azonban lehetőleg kerüli a 
már eddig is törvényesen bevett felekezetek viszonyainak 
érintését. 

A törvényjavaslat ezen szerkezetének bővebb meg-
okolása végett kénytelen vagyok röviden kiterjeszkedni 
azon rendszerekre, melyek az állam és az egyház közötti 
viszonyok szabályozását illetőleg a művelt világon ural-
kodnak. 

Deák Ferencz 1873. évi junius hó 28-án tartott 
emlékezetes beszédében két ily rendszert különböztetett 
meg, az amerikait és az európait. Az északamerikai álla-
mok törvényhozása ugyanis azon elvből indul ki, hogy az 
állam a kultuszok dolgába minél kevesebbet avatkozzék, 
körülbelől csekély módosítással ugy tekinti a kultuszokat 
is a statussal szemben, mint associaciókat és valamint 
minden associacióra nézve ugy a kultuszokra nézve is, 
ha azoknak tanai vagy eljárása a statusra veszélyesek: 
az ellen felszólal, fellép, minden más egyebekben pedig 
szabad kezet enged nekik. 

Az európai rendszer ettől tetemesen eltér s részem-
ről ennél ismét két alosztályt különböztetek meg. Az egyik 
az, mikor az állam a maga részéről egy uralkodó állami 
vallást elismer, annak tételeit a maga részéről elfogadja, 
a maga rendelkezéseit és intézkedéseit a vallás felfogá-
sának alárendeli, s az államban levő többi felekezetet 
csak annyiban tűri meg, a mennyiben azok fejlődése nem 
ellenkezik az uralkodó vallás érdekeivel. Ez a vallásfele-
kezeti állam. 

A második alosztály azután az, a mikor az állam a 
felekezetek fölött áll, de nem közömbös a felekezetek 
iránt, mint az amerikai, hanem törődik azok érdekeivel. 
Ennél az állam a maga érdekeit természetesen első 
sorban szolgálja, de nem téveszti szem elől az illető fele-
kezetek érdekeit sem. Ez az a rendszer, a melyben az 
állam iparkodik az államban levő különféle feleknek ér-
dekeit egymással kiegyeztetni. Ez az a rendszer, a mely 
nálunk tényleg létezik. 

Deák Ferencz említett beszédében, kijelenti, hogy 
»az én nézetem — a magam elvéről szólok — az, hogy 
a két rendszer közt jobbnak, észszerűbbnek és célsze-
rűbbnek tekintem az amerikait. De ha ezt egyszerre el 
nem érhetem, azt a célt mindig szem előtt tartom és 

minden lépést, mely a félé vezet, pártolok, de nem pár-
tolok semmi oly lépést, mely attól eltávolít.« 

Az amerikai rendszerre való teljes átmenet azonban 
hazánkban egyelőre és még beláthatlan ideig kivül esik 
a lehetőség határán, mert mint magát Deák kifejezte, a 
hazánkban tényleg fennálló rendszert »egv nap alatt meg-
semmisíteni nem tartozik a lehetőségek közé, minthogy 
gyökerei oly mélyen bele vannak nőve az institúciókba, 
hogy azokat kitépni konvulziók nélkül nem lenne lehet-
séges és ha mégis kitépni akarnánk : gyökereik újra ki-
hajtnának. még pedig bujábban, mint annak előtte.« 

Ehhez járulnak a vallásfelekezetekkel hazánkban több 
helyütt párhuzamosan menő nemzetiségi viszonyok, köz-
oktatásunk rendszere, a főkegyúri jog: mind oly körülmé-
nyek, melyek az amerikai rendszert hazánkban lehetetlenné 
teszik. 

Az európai rendszer első módjának vagyis a val-
lásfelekezeti államnak ideje lejárt. Hazánkban nemcsak 
tényleg, de jogilag is túlhaladták azt 1791., 1848., 1868. 
évi törvényeink. 

Meggyőződésem szerint ennélfogva az állam és egy-
ház közötti viszonyok szabályozása körül hazánkban okvet-
lenül a történeti jogfejlődés alapjain kell megmaradnunk. 

Törvénykönyvünk számos intézkedése, különösen 
ujabbkori, s jelesül 1.848-iki törvényeink igazolják, hogy 
az állam a vallásfelekezeteken kivül, s azok felett áll 
ugyan, de igenis törődik azok ügyeivel, szabályozza külső 
vonatkozásaikat, kiegyenlíti azon összeütközéseket, melyek 
a különböző vallásfelekezetek érintkezési pontjain termé-
szetszerűleg előállanak. 

Önként következik, hogy e mellett az állam az ösz-
szes vallásfelekezetekkel szemben legfőbb felügyeleti és 
ellenőrzési jogot gyakorol, részint az által, hogy pl. a 
katholikus egyházzal szemben egyes törvényes intézke-
dések mellett folytonos és hosszú jogszokáson alapuló 
terjedelmes és kiváló felügyeleti jog fejlett ki, részint az 
által, hogy pl. az 1791. évi törvényekben ő felsége leg-
főbb felügyeleti joga határozottan és kifejezetten fentar-
tatott; részint végre az által, hogy az állam egyes keresz-
tyén vallásfelekezeteket csak akkor vett be, midőn már 
a gyakorlat utján meggyőződött arról, hogy azok hitelvei, 
vallási tanai, egyházi intézményei stb. az állam érdekei-
vel ellentétben nem állanak. 

Ezeken a történeti alapokon maradva, kell ezúttal 
egy nagy lépéssel tovább haladnunk. 

Az 1875-iki bizottság javaslatának indokolásában 
ide vonatkozólag a következőket adja elő: 

»hazánkban már jelenleg több százezerre 
megy azok létszáma, kik magukat keresztvénekül vallják, 
de a beveti vallásfelekezetek egyikéhez sem akarnak tar-
tozni, s kik ennélfogva vallási, különösen egyházi életük-
ben vagy törvényeinken kivül. s ezek által meg nem en-
gedett állapotban vannak, vagy lelkiismeretükön elkövetett 
erőszakkal kénytelenek oly hit felekezetekhez tartozni, mely-
hez őket hitük, s vallási meggyőződésök nem csatolja. Igaz, 
e tekintetben az élet annyira túlszárnyalta törvényeinket, 
hogy ma már, ha valaki törvényeink ellenére a keresztyén 
vallást elhagyja, vagy be nem vett hitfelekezetekhez csat-
lakozik, a polgári hatóságok nem kényszerítik a vissza-
térésre, s legfőbb azon méltánytalanságot követik el rajta, 
hogy továbbra is kötelezik az elhagyott egyház költségei-
hez járulni. Igaz, hogy ha nem is törvényesen, de tettleg 
körülbelül életbe lépett hazánkban legalább az egyéni tel-
jes vallásszabadság, a mennyiben a polgári hatóságok 
senkit sem háborgatnak vallásáért, bármit higyjen is. De 
másfelől a mellett, hogy a polgárok tettleg igy gyakorolt 
hitbeli szabadsága a jogilag nem biztosított, s inkább 



csak a hatóságok változható tetszésétől függ: a dolgok 
ezen állapota a törvények szükséges tekintélyének, az 
állami közrendnek és a közerkölcsiségnek érdekéből is 
káros.« 

Ezekhez a magam részéről csak annyit fűzök, hogy 
a bizottsági javaslat beterjesztése, vagyis 18 év óta a 
leirt viszonyok csak annyiban változtak, a mennyiben az 
e téren fenforgó visszásságok még inkább kiélesedtek. 

Valóban legfőbb ideje, hogy ezen állapotok törvény 
utján mielőbb szabályoztassanak. 

Ez a célja a jelen törvényjavaslatnak, mely ennél-
fogva nemcsak nagy horderejű elvi jelentőséggel bir, hanem 
a tényleges gyakorlati szükségnek is megfelelni iparkodik, 
s az eddigi vallásügyi törvényeinkben érezhető hézagot 
van hivatva kitölteni. 

Eddigi törvényeink ugyanis a törvényesen bevett 
vallásfelekezeteket minden közvetítés nélkül, mintegy szembe 
állítják a törvényesen be nem vett hitet vallókkal. Amazok 
számos és nagy jelentőségű nyilvános joggal biró tes-
tületeket képeznek, mig az utóbbiak részére egyénileg 
sincs törvényesen biztosítva vallásuk szabad gyakorlatá-
nak joga. 

Annak lehetősége pedig, hogy testületi összeköttetésbe 
léphessenek, teljesen ki van zárva és utmutatás sincs adva 
arra, hogy ha hitük az állam szempontjából teljesen kifogás-
talan is, mit kelljen lenniök vallásuk nyilvános elisme-
rése, s ezzel a testületi jogok megnyerése végett. 

Itt kell nézetem szerint a törvényhozásnak kiegészí-
tőlég közbelépni, s mindenekelőtt az érezhető elvi hézagot 
kitölteni. 

Az el nem ismert felekezeteknek utat nyitni arra, 
hogy a törvényesen bevett vallásfelekezetek eddig zárt 
körébe beléphessenek, feladata a jelen törvényjavaslatnak, 
melynek intézkedései három csoportra oszthatók. 

Az első csoport — a törvényjavaslat első fejezete — 
az egyéni szabad vallásgyakorlatot biztosítja az állami 
érdekek követelményeinek korlátai között. 

A második csoport — a törvényjavaslat második 
fejezete — azon feltételeket állapítja meg, a melyek alatt 
az állam bármely, eddig be nem vett felekezetet ilyenül 
elismer, s szabályozza az ilykép elismert vallásfelekezetek 
külső vonatkozásait az állam és a többi felekezetek irá-
nyában. 

Végül a harmadik csoport — a törvényjavaslat har-
madik fejezete — rendezi azok felekezetközi viszonyait, 
kik az eddig bevett, vagy ezentúl elismerendő vallásfeleke-
zetek egyikéhez sem csatlakoznak. 

A javaslat kidolgozásánál főleg arra voltam tekin-
tettel, hogy egyrészt a teljes vallás- és lelkiismereti sza-
badság érvényesüljön, másrészt pedig az állam jogai és 
érdekei biztosíttassanak. Az államhatalom ennélfogva nem 
nyul bele a felekezetek hitelveibe, isteni tiszteletébe, egyházi 
szervezetébe, hanem megkívánja, hogy azok semmiben sem 
lépjenek tul azon korlátokon, melyeket az állam törvé-
nyei és a közerkölcsiség kívánalmai elengedhetlenül meg-
vonnak. 

Gróf Csáki/ Albin, 
vallás- és közoktatási miniszter. 

RÉGISÉGEK. 

^ A. ti&ticl/l egyházmegye esperesei« e. cikkre. 
Válaszul Mokos Gyula urnák. 

Nem vártam, hogy »Töredékek* cimü igénytelen 
dolgozatommal valaki a »könyvismertetés* rovatában 
foglalkozzék. Megelégedtem azzal, hogy a lapszerkesztők 
a könyvészet rovatban egyszerűen regisztrálják. Még a 
Tariczky Endre plébános kitüntetése sem keltett bennem 
irigységet, kinek az enyémnél jóval szükebbkörü munkája, 
melyben azt kutatja, hogy a népvándorlás mennyiben 
érintette a tiszafüredi Kócs szigetet, egyik egyházi lapunk-
ban egy egész oldalra terjedő bemutatásban részesült. 

És ime Mokos Gyula ur, e nagy szorgalmú kutató, 
rátalált az én Töredékeimre s érdemesnek tartotta a 
bővebb ismertetésre e lap 20-ik számában. Ha vágytam 
volna ilyesmire, most elmondhatnám : »adtál uram esőt. ..« 

Mindazonáltal köszönet érte, nem ugyan saját részem-
ről, mert dolgozatomat, bár burkoltan, de mégis eléggé 
kivehetőleg tömérdek tévedésekben leiedzőnek gyaníttatja 
s a tatai esperesek névsorának s működési idejének ugy 
vélt kiegészítése után oda konkludál, hogy rossz szol-
gálatot teszünk az ilyen Töredék-félékkel; hanem köszönet 
érte a tatai Klió nevében, a mennyiben egyetlenegy 
adattal járul a tatai ref. egyházmegye esperesei egyikének, 
az elsőnek: 11. Kies Istvánnak életéhez. Minden egyéb 
megjegyzése garasos értékeknek nagy summák gyanánt 
mutogatásából áll. 

Sietek a bizonyításhoz. 
Csak mellesleg jegyzem meg én is, hogy a Töre-

dékek 67-ik lapjának első mondatában nincs a komjáti 
traktus 1713-ban hivatalosan eltörölve. Csak az van 
mondva abban a mondatkörben, hogy az 1713-ban 
püspökké lett M. Kossá Péterre a nagy zivatar után már 
csak a roncsok összeszedése várt. Hivatalosan igenis még 
állt a traktus, mert esperese — 31-ből 5-re leolvadt 
ekklézsia esperese — az azon évi ker. gyűlésen jelen volt; 
de tényleg a valóságban a traktus már nem állt. Az 
esperes élt; de egyházmegyéjének gyülekezetei meghaltak. 
A tábornok állt; de hadserege elhullott. 

Ugyanilyen érteni nemakaráson alapul azon anachro-
nizmus gyanánt feltüntetett állítás is, hogy szerintem 
R. Kies István 1711-ben lett esperes, holott alább néhány 
sorral azt mondom, hogy a tatai traktus 1709 — 11 közt 
vált el a komáromitól s lett önálló, külön esperessel, 
R. Kies kormánya alatt. Már előzőleg s több helyütt 
hangsúlyozom (Töredékek 64., 65. lap\ dült betűkben nyil-
vánítom, hogy »nem határozható meg szabatosan: mikor, 
hol s mily körülmények közt történt a két (komáromi és 
tatai) traktus különválása. Csak következtetni lehet a való-
színű időpont megközelítését*. 

És én a viszonyok egybevetéséből következtetve 
mondom, hogy 1709—11 közt történhetett egyházmegyénk 
különválása s önállóvá létele s mint ilyennek, első esperese 
R. Kies István volt. 

És — engedelmet kérek — bizony Mokos urnák 
sem sikerült ezt az időpontot kétségbe vonhatlan bizo-
nyossággal, szabatosan, sőt semmiképen sem megállapítania. 

Mert abból, a miket Mokos ur saját forrásai után 
állít, hogy t. i. R. Kies István előtt is voltak esperessé-
get viselő lelkészek a mostani tatai egyházmegye egyik-
másik gyülekezetében, mint Környén, Tatában, sőt abból, 
hogy R. Kies István nem 1711-ben, hanem jóval előbb 
— 1695-ben — már esperes volt, ezekből egyátalán 



nem következik, hogy tatai egyházmegye már akkor léte-
zett, s ezek esperesei voltak a tatai egyházmegyének. 
Hanem az következik inkább, a mit a Töredékekben állí-
tok is, hogy a politikailag egy megye egyházilag is egy 
volt, Komárom név alatt, csakhogy a Duna bal és jobb 
partján is volt egy-egy esperese. A Rákóczy-mozgalom 
hanyatlásának, különösen Érsekújvár elestének (1709) és 
azon vidéken virágzott egyházaink megsemmisítésének, 
a romokból újra szervezkedésnek idejére: 1705 —171 l-re 
tehető a tatai egyházmegye külön kikelése. 

Bármily kicsinylő lenézéssel szóljon is valaki az 
»együgyü öregekről*, a mi Hevesynk s Horváth Györ-
gyünkről s a derék Ember Pálról: annyira ostobák még 
sem voltak, hogy egy létező egyházmegyét nem létezőnek 
vettek volna, hogy p. o. a grapsa Ember, a samarjai 
suptia öt seniorátusa közt a tatait is föl ne sorolja, ha 
t. i. az létezett s nem a komáromival egyugvanaz lett 
volna, csakhogy két esperes alatt. A tatai egyházmegye 
espereseiről maga Mokos ur sem mond semmi ujat, a mit 
a grapsa Ember ne mondott volna, még pedig helyeseb 
ben. ő is fölemlíti Mányokit és Rimaszombati Kiest; de 
nem mint a tatai traktus espereseit; hanem amazt mint 
tatai papot, ezt mint szőnyit; de mind a kettőt, mint a 
Komárom traktus seniorait. 

Hálás köszönettel vennők, ba Mokos ur a zárjel 
közt futólag érintett, de meg nem nevezett ama egykorú 
forrásokat, melyekből bizonyos, hogy ez a két megye — 
a komáromi és tatai — már a XVII. század előtt egy-
mástól független alkotó része volt a kerületnek, ezen 
egyházmegye történelmi nagy hézagainak kiegészítéséül 
közleni szíveskednék. 

Én nem foglalkoztam, s nem is foglalkozhatom jövő-
ben sem, egyházmegyénk történetének megírásával. De 
egykor valaki majd csak neki buzdul: s annak a Mokos 
ur közleményei, sőt tán az én Töredékeim is, némi szol-
gálatot tesznek. 

Nagyigmánd, 1893. május 20. 
Sz. Kiss Károly. 

IRODALOM. 
** Beköszöntő egyházi beszéd irta és a kassai 

ev. ref. templomban 1892. aug. 7-én elmondotta Révész 
Kálmán. Budapest, Hornyánszky V. nyomása 1893. — 
Magvas, bibliás beszéd, mely arról a tételről elmélkedik, 
hogy Krisztus nélkül a lelkipásztor semmi, mert először 
tanítása hatástalan, másodszor működése eredménytelen 
lesz. »A vallásos élet virágzása •— mondja szerző — az 
egyház fejlődése és gyarapodása Isten áldása mellett az 
egyháztagok és a lelkipásztor egyetértő buzgó közremun-
kálásától függ.« — »Nagyon jól tudom, hogy különösen 
a közel jövőben nagy feladat, sőt talán nehéz megpró-
báltatás is vár egyházunkra, annak tagjaira, elöljáróira és 
lelkipásztoraira. Nekem minden körülmények között jel-
szavam leend: törhetlen hűség vallásunkhoz és egyhá-
zunkhoz; szeretet, békesség és jóakarat más vallású pol-
gár- és honfitársainkhoz.* — Lelkipásztorhoz méltó szavak, 
melyek — ismerve a szónok nemes buzgalmát és nagy 
tetterejét — bizonyára megfelelő tettekben és alkotások-
ban fognak megnyilatkozni. A felvidék fővárosa alkalmas 

tért, hálás mezőt nyit nagyobb szabású evangélizáló mun-
kára, a mi bizonyára nem is fog elmaradni. 

** A Pallas Nagy Lexikona ismeretes füzetes 
vállalatából a lefolyt héten a 26. és 27. füzet jelent meg, 
mely a Bamborough—Bányajog—Bár Koclibá-ig terjedő 
tudnivalókat dolgozza fel. A 26. füzethez Bajorország 
térképe s a Baglyok képe van mellékelve, a 27. füzethez 
Baranya megye térképe, Baktériumok és Balancier gőz-
gép képe van mellékelve. Általános közjogi érdekű a Bán 
cikk, melyet Makay Dezső és Bojnició Iván irtak meg. 
Nagyobb cikkek még a Bánjfy családról, Bank-ról, Bányá-
ról és a Baresay-családról Írottak. Egybázi vonatkozásúak 
a Baptisták, Baranyai egyházkerület, Bár— Kochbá stb. 
cikkek. A két füzetben együttvéve 13 szövegábra talál-
ható. A Pallas Nagy Lexikona megrendelhető a Pallas 
irodalmi és nyomdai részvénytársaság könyvkiadóhivatalá-
ban, Kecskeméti-u. 6. sz., valamint minden könyvkeres-
kedésben. Egy-egy füzet hetenkint jelenik meg, ára 30 kr. 
= 60 fillér. 

** Egyházi lapjainkból. A Kolozsvárit Szász Gerő 
szerkesztésében megjelenő »Protestáns Közlöny« ír ja: 
»A budapesti egyetem évzáró ünnepélye alkalmából elő-
ször történt, hogy az egyetem százakra menő ev. ref. 
vallású tanulói összegyűltek a Kálvin-téri templomban és 
Szász Károly püspök emelkedett hangú beszédével zárták 
be az esztendőt. Tehát a katholikusok hivatalos »Veni 
Sancte«-jára bálaistenitisztelettel feleltek. Igen helyes, igen 
szép, igen magasztos! Ezt meg kellene tenni a kolozsvári 
egyetemen is. A ref'. tanárok közül valamelyiknek kezde-
ményezni kellene. Összeírni minden év elején a protestáns 
tanulókat, buzdítani őket az együvétartozás szükségére, 
és lelkesíteni, hogy megálljanak hitökben rendületlenül. 
Istenitisztelettel kezdeni és azzal végezni az esztendőt! 
Midőn az ifjúkor tetőpontján bevégződik a nevelés, midőn 
kilépnek az életbe, midőn vállaikra veszik hivatásuknak 
terheit, felelősségét: miért hiányozzék épen a vallásos 
nevelés; miért ne legyenek figyelmessé téve éppen a bit 
dolgaira; miért ne erősítenők őket a protestáns felvilá-
gosodás és szabadság áldásaira? Sőt, még egyet. Helybeli 
kollégiumunk, és minden kollégiumaink miért nem nyit-
ják meg, és miért, nem zárják be az iskolai évet a temp-
lomban? A rektor-professzorok aztán elmondhatnák beszé-
deiket, kioszthatnák a jutalmakat, felolvashatnák a tör-
vényeket az Aulában. De a növendékek szivébe bevésni 
a templom szeretetét; mi protestánsok mindenütt imád-
kozhatunk ugyan, de a serdülő ifjak keblét fogékonynvá 
tenni a köz-istenitisztelet iránt; éreztetni velők, hogy egy 
a hit, egy a reménység, egy a szeretet, és hogy az imád-
ság szárnyakat ád a léleknek: az oly szép kötelesség, 
melynek teljesítését elmulasztani, hiba volt eddig, bűn 
volna ezután. Dehogy vagyunk orthodoxusok! De a Zichy 
Nándorok, Pálfi Móricok, a Schlauchok és Vaszaryk korá-
ban, jó és üdvös dolog lenne, éleszteni a protestáns öntu-
datot, a felvilágosodás és szabadság szeretetét, és a hódo-
latot a názáreti próféta példája iránt. Jövel szentlélek!« 
— A kolozsvári ifjaknak, tanároknak és a Közlöny szer-
kesztőjének megsúghatjuk, hogy az évzáró és évnyitó 
istenitiszteleteket Budapesten a »Ref. ifjúsági egyesület* 
kezdeményezte, melynek az a hivatása, hogy »éleszsze a 
protestáns öntudatot« s »növelje a hódolatot a názáreti 
próféta iránt« az ifjúság körében. 

** Az Athenaeum Képes Magyar Irodalom-
története. E diszes irodalmi vállalatból, melyet Beöthy 



Zsolt szerkeszt, megjelent a 4-ik füzet. Ebben Hegedűs 
István befejezi a Janus Pannoniusról és a humanistákról 
szóló tanulmányát, azután Középkori könyvtáraink és a 
Corvina cim alatt dr. Sebestyén Gyula közöl egy nagyon 
érdekes cikket a könyvirás és diszítés munkájáról, a régi 
könyvgyűjteményekről, főkép Mátyás király nagyhirü könyv-
táráról, a Corvináról; végül a Corvin-kódexek ismertető 
jeleit s az elkallódott példányok visszaszerzésének törté-
netét mondja el. A következő cikkben Horváth Cyrill 
Középkori költészetünk cim alatt az e korbeli legendákat 
és egyházi énekeket s a legrégibb históriás énekeket ismer-
teti vonzó előadásban. Az utolsó cikkben Simonyi Zsig-
mond A kódexeknek mint nyelvemlékeknek ismertesését 
kezdi meg. A gazdag tartalmat husz szövegbe nyomott 
kisebb-nagyobb illusztráció díszíti: arcképek, a könyvirás és 
diszítés jellemző példái, a középkori könyvtárak képei, kódex-
szövegek (Margit- és Katalin-legendák, Szabács viadala, a 
beszterczei szójegyzék stb.). Külön mellékletül: a brüsseli 
Corvin-Missale első lapjának Attavante, e hires könyv-
diszítő, szép rajza -és a Thuróczi krónikának egy lapja 
vau Mátyás király ifjúkori arcképével. — A Képes Irodalom-
történet 20 füzetre van tervezve s igy egy szép erős 
kötetet fog adni. Minden füzet ára 40 kr. — Előfizetés 
legcélszerűbben 10 — 10 füzetre 4 frttal, az Athenaeum 
könyvkiadóhivatalához vagy bármely hazai könyvkeres-
kedéshez címezhető. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Királyi adományok. A királyné a Magyaror-
szágban ujabb időben előfordult tűzveszélyek alkalmával 
károsult egyének segélyezésére 1000 forintot; a király 
pedig a moori ev. ref. egyházközségnek, lelkészlak épí-
tésére 100 forintnyi, a szomotor-vécsi ev. ref. egyháznak 
lelkészlaka felépítésére szintén 100 forint segélyt ado-
mányozott. 

* Személyi hirek. A pápai evangélikus egyház-
megye esperesévé Gyurátz Ferencz pápai lelkész, a jeles 
egyházi iró választatott meg s a napokban tartott egyház-
megyei gyűlésen ünnepélyesen beiktattatott. — Segesváry 
József nagykárolyi egyházmegyei esperest egyházmegyéje 
papsága ezüst serleggel ajándékozta meg a minap tartott 
traktuális gyűlés alkalmával. — Az alsószabolcs-hajdu-
vidéki egyházmegyében újból megválasztották ez eddigi 
tisztikart, melynek élén Szeremlei József esperes és 
gróf Dégcnfeld József főgondnok állanak; uj ember a 
tisztikarban Puky Gyula, a debreczeni kir. tábla elnöke, 
kit tanácsbiróvá választottak. 

* Lelkészválasztások. Maglódon az ág. hitv. evang. 
egyház lelkipásztorává egyhangúlag Simkó Gyula alsó-
bodonyi lelkészt, Zajzonban az ev. egyház lelkipásztorává 
Szórády Lajos nemesdömöski s. lelkészt, Rókuszon az 
ev. gyülekezetbe közfelkiáltással Czipott Aron járeki 
s. lelkészt, Balsán a ref. egyházba egyhangúlag Korocz 
József miskolczi segédlelkészt rendes lelkészszé válasz-
tották. Isten segedelme és áldása legyen az ő munkájokon! 

* Lelkészjelölés. A békésbánáti egyházmegyében 
megüresedett kunágotai ref. egyház lelkészi állomására 

kijelöltettek: Bihari Lajos, Medgyesi Lajos, Pap Lajos, 
Szabó János és Szőllősi Imre s. lelkészek. 

* Püspöki látogatás a pesti egyházmegyében. 
Szász Károly dunamelléki püspök ur folyó hó 18-án 
végezte a törvényszerű püspöki vizsgálatot a budai refor-
mátusok körében. Budai hitfeleink rendkívül szívélyesen 
fogadták s püspök ur is örömmel időzött a hitbuzgó és 
munkás hívek körében. Megdicsérte egyházias buzgóságukat 
és tevékenységüket. A hivatalos teendők végzése után 
dr. Darányi Ignácz fényes bankettet adott a pesti Vadász-
kürtben. — A pünkösti ünnepek után püspök ur ismét 
körútra indult a pesti egyházmegyében, melyből még 
R.-Csaba, Péczel, Gödöllő, Györk, Hatvan, Üllő, Gyömrő, 
Monor, Vasad, Kőbánya, Gyón, Dabas, Bugyi, Némedi, 
Ócsa, Pest vannak hátra. Május 23-tól junius 11-ig fogja 
ezeket a gyülekezeteket meglátogatni. 

* A tanulók országos tornaversenye a pün-
kösti ünnepnapokon az idén is nagy érdeklődést keltett. 
Vagy 28 vidéki és 11 fővárosi középiskolából mintegy 
három ezer tanuló vett részt benne. A mi prot. iskoláink 
közül a debreczeni, pápai, iglói, eperjesi, szarvasi, besz-
terczebányai stb., s a két fővárosi főgimnáziumunk növen-
dékei álltak ki a versenyzők közé. Derekasan megálltak 
helyöket. A budapesti ref. főgimnáziumunkból 4, a debre-
czeni, pápai, budapesti ev. 1 — 1 nyert jutalmat. A ver-
senyen mind a két nap jelen volt a közoktatási miniszter 
is és nagy érdeklődéssel nézte az ifjúság sikerült torna-
gyakorlatait. A versenyt megelőzőleg római kath. isteni-
tisztelet volt a Hermina-kápolnában. Vájjon nem lehetne 
jövőre a prot. növendékeket is összegyűjteni a szomszé-
dos Bethesda tágas imatermében vallásos szükségeik ki-
elégítése végett? 

* Budapesti ref. főgimnáziumunk köréből irják 
Lapunknak: Erödy Béla dr. tankerületi főigazgató, mint 
miniszteri megbízott budapesti ref. főgimnáziumunkat f. hó 
15-én, 16-án és 17-én látogatta és vizsgálta meg. Az 
egész vizsgálat folyamán látható volt rajta a megelégedés, 
melyet a látottak és hallottak csakugyan minden tekin-
tetben indokoltak is. Megjelenésekor a fentartó testület részé-
ről Szász Károly püspök, az igazgatótanács részéről Szilassy 
Aladár elnök és a tanári kar részéről Vámossy igazgató 
fogadta a megbízottat a legnagyobb szívességgel, ki három 
napi vizsgálata után, mely mindenre a legbehatóbban 
kiterjedt, a 18-án tartott tanári bizalmas értekezleten 
mondta el a vizsgálat alatt szerzett tapasztalatait. Ez 
értekezleten Szilassy Aladár üdvözölte, mint elnök, a 
fentartó testület képviselete részéről, majd a megbízott 
adta elő észrevételeit másfél órai alapos, kimerítő és isko-
lánkra igen hízelgő beszédében. Megdicsérte az iskola 
épületét, mely a kívánalmaknak teljesen megfelel, ugy 
oktatási, mint egészségügyi tekintetben és mint a mely a 
rendre és tisztaságra nézve mintaszerű ; az iskolai bútorok-
nál a tanári kar régi tapasztalatát erősítette meg, hogy 
a Gönczy-féle padok nem célszerűek; a felszerelésre vonat-
kozólag a mi hiányokat megjelölt, a tanári kar régóta 
érzi és kívánatosnak tartja, hogy a fentartó testület részé-
ről orvosoltassanak, például, hogy a tanári kézi könyvtár 
helyisége nem alkalmas és a tanári szoba mellé helye-
zendő, filologiai muzeumot kellene állítani és berendezni, 
a természetrajzi muzeum jobban felszerelendő, a rajz-
terem felszerelésében is van kívánni való. Kiemelte, hogy 



az egészségi viszonyok, fegyelem, a tanítás menete nagyon 
megnyugtatók, az eredmény pedig az intézet jó hírnevé-
hez méltó és különösen a földrajzi szertár felszerelése 
mintaszerű és hogy a testi nevelésre kiváló gond van 
fordítva; az adminisztrációra használt irodai helyiséget 
és ügykezelést is különösen megdicsérte. Örömmel emelte 
ki, hogy tapasztalatai minden tekintetben megnyugtatók 
s az intézetre kedvezők s megköszönte a szives, előzékeny 
fogadtatást, mely feladata teljesítését oly kellemessé tette. 
Ezután Szilassy A. köszönte meg a miniszteri megbízott-
nak látogatását s örömének adott kifejezést, hogy az 
iskolának a püspök ur által említett jó hírnevét konsta-
tálta, megemlítette, hogy a hiányokat a fentartó testület 
is tudja, de az anyagi helyzet miatt ezeken csak lassan-
ként lehet segíteni. Végül Vámossy igazgató köszönte meg 
a miniszteri megbízott szives jóindulatát; hozzá tehette 
volna, hogy ezt annyival inkább köszönjük, mivel az 
elismerésnek e meleg hangját nagyon ritkán van alkal-
munk hallani és hogy ez eredményt sokkal mostohábban 
ellátva értük el, mint' hasonló intézetek tanárai, sőt, hogy 
még a nyugdíjra való kilátás is csak vékony reménynyel 
biztat. Az elválás mindenki részéről a legjobb benyomást 
hagyta hátra s különösen a miniszteri megbízott tapin-
tatos és szívélyes megjelenése és eljárása a legnagyobb 
dicséretet érdemli. 

* Az ultramontánok szövetségesei első sorban 
a magyarfaló nemzetiségek, azután a hazafiatlan arisz-
tokraták. A mult héten azonban még hitványabb szövet-
ségeseik kerültek nyilvánosságra. A M. Á. Kossuth Lajos 
mocsoktalan nevét is megpróbálta befeketíteni, azzal gya-
núsítván őt, hogy az egyházpolitikai programmot pártoló 
nyilatkozatáért a kormánytól 10 ezer forint évi szub-
venciót fog kapni. A képviselőház egvértelmüleg mély 
megbotránkozásának adott kifejezést az ultramontán vezér-
lap e gyalázatos insinuaciója fölött. A főrendek bugdet 
vitája előtt meg a klerikális főrendek egyik vezére levelet 
irt Strossmayernek; a pánszláv diakovári püspöknek, arra 
kérvén Őt, hogy jelenjék meg a főrendiházban és emelje 
ott fel szavát a kormány egyházpolitikája ellen. A pán-
szláv püspök pedig erre azt válaszolta, hogy az egyház-
politika tisztán magyar kérdés s nem volna illő, hogy ő 
horvát létére abba beleavatkozzék. íme az ultrámontaniz-
mus a becstelenségtől sem riad vissza. Azt tartja: Flec-
tore sí Superos nequeo, Acheronta movebo! Hitvány le-
het az az ügy, mely ily hitvány eszközökkel harcol. 

* A népiskolai tanítók fizetése. A magyarországi 
tanítók országos bizottságának igazgatótanácsa a napokban 
ülést tartott. Hosszabb eszmecsere indult meg a tanítói fize-
tések rendezéséről szóló törvényjavaslatnak a képviselőház-
ban történt megvitatása tárgyában. Az elnök és a bizottság 
tagjai egyaránt elismerték, hogy az erkölcsi siker, a mit 
a tanítóság a képviselőházban kivívott, nem kicsinyelhető. 
De azért elhatározták, hogy a 600 forintos minimumról 
le nem mondhatnak és felterjesztést intéznek a szabadelvű 
körhöz és a közoktatási miniszterhez, hogy az állami és 
az államilag gyámolított tanítóknak már a jövő évben 
adják meg a 600 forintos minimumot. Ezután megállapí-
tották a nyári nagygyűlés tárgysorozatát. 

* A tanítóképzés az ezredéves kiállításon. A 
tanítóképző intézeti tanárok országos egyesületének választ-
mánya május 15-én ülést tartott, a melyen azzal foglal-
koztak, miként legyen képviselve a tanítóképzés a millen-
niumi kiállításon s miként vegyen részt maga az egyesület 

a kiállításban. Elhatározták, hogy a jelen állapot tanulságos 
és méltó bemutatása mellett részletesen fel kell tüntetni 
a tanítóképzésnek immár százéves múltját, s különösen 
az állami tanítóképző intézetek huszonötéves történetét. 
Össze fogják gyűjteni a régi tankönyveket, tanterveket, 
szabályzatokat, a nevezetesebb helyhatósági rendeleteket, 
a régi intézetek képeit, tervrajzait, oly részletesen és oly 
csoportosításban, hogy a régi képezdék működéséről lehe-
tőleg teljes képet lehessen nyerni. E határozat végrehajtá-
sára Kiss Áron dr. elnöklete alatt egy bizottságot küldött 
ki, a mely érintkezésbe fog lépni a kiállítás tanügyi és 
történeti osztályaival s azokkal együtt fogja a tervet meg-
valósítani. 

* A tapolczai apácafőnöknő brutalitása fölött 
egész országban felhangzik az elszörnyüködés zaja. Riz 
Amália főnöknő egy Szabó Mari nevü kis leányt egy pár 
illetlen szóért tüzesített vassal száján, arcán, kezein fél-
holtra égetett. Riz Amália főnöknő aligha az egyedüli az 
»irgalmas« nénék között,, kik a szeretet apostolainak neve 
alatt ily vérlázító módon nevelnek és fegyelmeznek; és 
a kis Szabó Mari aligha első és utolsó áldozata annak 
a nyomorult nevelési rendszernek, melyet a magyar állam 
és társadalom a lánynevelés egész területén felburjánozni 
engedett. Százával nyomorognak állás nélkül az országban 
nevelésre hivatott női szakerők, végzett tanítónők s íme 
mégis képzetlen, fanatikus s a leendő anya nevelésének 
feltételeitől legtávolabb álló tudatlan apácákra bizza ez 
a szerencsétlen magyar társadalom a nő nevelését. Magá-
ban a fővárosban leánynevelést folytat egy csomó olyan 
apáca, a ki a hivatalos miniszteri jelentés szerint, erre 
képesítéssel nem bír, magyarul nem tud s a vallás örve 
alatt exclusiv felekezetesség béklyóiba görnyeszti a női 
kedély egész világát. Már pedig a nő »kezében a gyermek-
nek álmai; tündérvilága lelkes ifjúnak, a férfi boldogsága: 
játszani ily drága kincsek nem adattanak«. De nálunk 
az uralkodó pápistaságnak mindenek szabadosak! 

* Kérelem. Templomfelavatási ünnepélyünkről össze-
állított »Emlékkönyv«-et, azon tiszteletteljes kérelemmel 
küldöttem meg jobb módú egyházaink lelkészi hivatalai-
nak, s buzgó hitrokonainknak, hogy ezt, tekintve miszerint 
annak^jövedelme sok áldozatok árán megépített temp-
lomunk még reánk nehezedő építési költségeinek fede-
zésére lészen fordítva, megvásárolni szíveskedjenek. Nagyon 
sokan, még a meghatározott árnál többet is küldöttek e 
könyvecskéért, a melyért e helyen is fogadják az illetők 
köszönetünket, de bizony sokan sem a könyvet, sem annak 
árát nem küldöttek be hozzánk. Mi a vidéken nem értéke-
sített példányokat otthon még valószínűleg eladhatjuk, 
tisztelettel kérem azért lelkésztársaimat, s mindazon hit-
rokonokat, a kikhez e könyvet megküldöttem, hogy vagy 
ezt, vagy annak árát hivatalomhoz eljuttatni szíveskedje-
nek M.-Sziget, 1893. május 9. Szikszay Zoltán lelkész. 

* Gyászrovat. Az eperjesi ág. evang. kerületi kol-
légium pártfogósága és tanártestülete mély fájdalommal 
jelenti, hogy Klein János kollégiumi főgimnáziumi tanár 
élete 38-dik, a kollégiumban töltött 9-dik évében, rövid, 
súlyos szenvedés után f. hó 15-én váratlanul elhunyt. A 
buzgó tanárnak, a hű barátnak, szeretett kartársnak em-
léke legyen áldott örökre! 



Szerkesztői üzenetek, 
Sz. G. —Ó. Köszönöm szíves meghívását, el is mennék öröm-

mel, de hivatalos teendőim nem engedik. A küldeményt a másik-
ban értékesítjük, még pedig ha lehet, illusztrációval. Részvétért 
részvét. 

V. Zs.—Z. Az érdekes régiség nagyon érdemes a közlésre. 
Köszönet a figyelemért. 

Jus tus . Az aggodalmak szellőztetése nagyon időszerű. Jövőre 
közlöm is a czikket. Egy-két észrevélelem azonban lesz rá. 

R. K . - K . A kihagyandót leveled vétele előtt kihagytam. A 
megjegyzést kívánságod szerint megtettem. 

Sz. M —E. Megjött, sort kapott, de csak a következő szám-
ban. Az egészség javulgat, de még nem teljes. 

D. J — D. A csekély pártolás valóban bántó. Az elmélkedé-
sek bizony jobb volnának érdemeket. Majd ha kiüt a teljes szabad-
ság, jobban meg fogják becsülni az evangéliumot és annak hiva-
tott magyarázóit. Tudhatod, hogy mi csak akkor gyürkőzünk a 
munkának, ha szorítanak, ha «muszáj». Sajna, de ez a valóság. 

K. E. — N. Sz. Hogy Gyönkön az a 62 család nem magya-
rosodás kedveért, hanem a lelkészválasztás fölötti összekülönbözés 
miatt dacból lépett át a magyar egyházba? Meglehet. Lapunk az 
átlépés hirét és indokolását egészen illetékes gyönki forrásból 
merítette. 

F. L. — V. H. Ez is sort kapott, csak egy kissé későbbre, 
mert a megfelelő rovatban sok a közölni való. 

A D A K O Z Á S . 
Az országos protestáns árvaegyletre: Özv. Tóth 

Sámuelné (Szolnok) 70 kr. — A bölcskei konfirmándusok 
Dömötör Lajos 1. által 2 frt 30 kr. — Kis Mózes (Hévíz 
Györk) 1 frt. — Az ujfalusi konfirmándusok Kiss Imre 
ev. lelkész által 4 frt 20 kr. (Ehhez járultak: Pap Juli, 
Kovács Józsi, Döbrősi Józsi, Rózsa Sándor, Mesterházi 
Miklós, Jós János, Balog Károly, Mészáros László, Szabó 
István, Német Ferencz, Büki Erzse, Nagy .Juli, Ásbót Lina, 
Bövid Etelka, Lörincz Bábi, Erős Erzse, Büki Rozi, Remete 
Eszter, Nagy János, Bokor Irma, Tót Anna, Hollósi Ida, 
Kovács Sándor, Kőrös László, Gvurácz József. Takács 
József, Bernát Kálmán, Balog Lidi, Giczi Bozi, Büki Zsófi, 
Erős Lina, Csőre Anna, Pápai Eszter, Sümegi Juli, Hojba 
Sándor, Ásbót József, Erős László, Könczöl Lajos 10—10 
krral; Jós Lidi, Ábrahám Lajos 20—20 krral; összesen: 
4 frt 20 kr.) — A fülöpszállási konfirmált leánynöven-
dékek Pap Gusztáv s.-l. által 2 frt. — (Ehhez járultak: 
Kovács Margit 10 kr, Kovács Jusztina 10 kr, Nagy Ilona 
4 kr, Slajkó Zsuzsánna 2 kr, Kis Erzsébet 1 kr, Kovács 
Juliánná 4 kr, Szalai Eszter 4 kr, Tűri Lidia 4 kr, Csaplár 
Juliánná 10 kr, Borda Zsuzsánna 4 kr, Juhász Jusztina 
2 kr, Daczi Zsófia 3 kr. Kardos Ilona 1 kr, Bojári Zsófi 
2 kr, Benedek Juliánná 3 kr, Pap Borbála 4 kr, Fábián 
Juliánná 4 kr, Pottondi Zsuzsánna 4 kr, Szeles Klára 
4 kr. Tóth Juliánná 10 kr, Keresztes Mári 2 kr. özv. A. 
Csaplár Lajosné 1 frt, Pap Samuka 8 kr, összesen: 2 frt.) 
— A bicskei ref. konfirmándusok 3 frt. (Ehhez járultak: 
Király Mariska 20 kr, Király Erzsike 20 kr, Bőcs Zsófi 
4 kr, Tóth Mári 4 kr, m. Szabó Juli 10 kr, Marton Mári 
2 kr, Németh Erzsi 1 kr, Bakó Zsófi 5 kr, Jakab Mári 
2 kr, v. Horváth Lidi 1 kr, Szabó Kati 4 kr, ács. Szabó 
Juli 4 kr, s. Szabó Lidi 4 kr, b. Horváth Lidi 20 kr, 
Orbán Erzsike 20 kr, Bori Etelka 20 kr, Boldizsár Évi 
5 kr, Szabó Erzsi 4 kr, Szabó Lidi 2 kr. Kontra Mári 
2 kr, Tolnai Lidi 3 kr, Tóth Kati 3 kr, Kun Lidi 2 kr, 
Szente Lidi 5 kr, Mónus Ferencz 5 kr, Nagy Lajos 5 kr. 
Kelemen István 5 kr, Csónaki István 4 kr, Horváth András 

5 kr, Kontra János 3 kr, Gál Sándor 5 kr, Végh Mihály 
2 kr, Kiss János 5 kr, N. N. 94 kr, összesen: 3 forint.) 
— Ghappel Emil in Szabó Aladár theol. tanár által 5 frt. — 
Kiss Zsigmondné, PeiÖ Anna (Vaja) 10 frt. — A pirosi 
konfirmándusok Szabó Péter r. 1. által 2 frt 3 kr. (Ehhez 
járultak: Bancsi Ferencz 20 kr. Bónis Ferencz 10 kr, 
Toma Márton 5 kr, Rápóti János 10 kr, Fodor Sándor 
10 kr, Szlifka Sámuel 10 kr, Balla Mihály 20 kr, Béres 
Mihály 10 kr, Nánási Mihály 10 kr, Bancsi István 5 kr, 
Bancsi Lajos 10 kr, Fehér János 4 kr, Kaszás Sándor 
1 kr, Szvétics Mihály 10 kr, Fogarasi Julianna 10 kr, 
Szász Zsuzsánna 10 kr, Sipos Katalin 6 kr, Sipos Julianna 
10 kr, Czina Katalin 10 kr, Vas Zsófia 10 kr, Béres 
Katalin 10 kr, Toma Etel 2 kr, összesen 2 frt 3 kr.) — 
A kis bajomi konfirmándusok Bokor Benő r. 1. által 70 kr. 
(Ehhez járultak Csitár József 10 kr., Pap Ferencz 20 kr., 
Somogyi József 10 kr., Kovács Erzse 10 kr., Taj Rózsa 10 kr., 
Béczi Erzse 10 kr.). — A csákvári ref. konfirmándusok 
Székely József r. 1. által 2 frt 50 kr. — A szanlá ref. 
konfirmándusok Varga Sándor r. h. 1. által 1 frt. (Ehhez 
járultak: Farkas Giza 12 kr, Göbölös Zsuzsi 12 kr, Pál 
Tini 10 kr, Kránicz Róza 10 kr, Somogyi Sándor 12 kr, 
Karó István 12 kr, Szalontai Imre 10 kr, Lovas Ferencz 10 kr, 
ifjú Varga Sándor 12 kr.) — A k-szt. péteri konfirmán-
dusok Tatay Lajos 1. által 2 frt 90 kr. (Ehhez járultak: 
Pátkai István 20 kr, Bócz Sándor 10 kr, Gál János 10 kr, 
Kovács Sándor 10 kr, Csapó Ferencz 10 kr, Ágoston 
István 10 kr, Darabos István 10 kr, Lévai István 10 kr, 
Kamocsa József 10 kr, Márczé János 10 kr, Komáromi 
István 10 kr, Gál Lajos 5 kr, Apostagi István 5 kr, Nagy 
Ferencz 5 kr, Pátkai Mária 20 kr, Csapó Lidia 10 kr, 
Borsányi Erzsébet 10 kr, Pátkai Zsuzsa 10 kr, Bencze 
.Juliánná 10 kr, Német Júlia 10 kr, Borsányi Etel 10 kr, 
Gaál Mária 10 kr, Vörös Lidia 10 kr, Tóth Erzsébet 10 kr, 
Tősér Éva 10 kr, Szarka Lidia 10 kr, Német Lidia 10 kr, 
Darabos Juliánná 10 kr, Bencze Erzsébet 5 kr.) — A felső-
eöri konfirmándusok Gueth Sándor által 2 frt. — A dnna-
szt.-györgyi konfirmándusok Kátai Endre r. 1. által 1 frt 
75 kr. — Az ősi konfirmándusok Nagy Károly r. 1. által 
1 frt 15 kr. (Ehhez járultak Pető Zsófia 10 kr, Erdéli 
István 5 kr, Nagy Irén 10 kr, Nagy Károly 5 kr, Nagy 
Lajos 5 kr, Juhász Lidia 5 kr, Ispaics Juli 10 kr, Biró 
Juli 5 kr, Erdéli Erzsébet 10 kr, Takács Lidia 4 kr, Eszes 
Juli 10 kr, F. Varga Zsófia 12 kr, F. Varga Erzsé-
bet 4 kr, Szűcs Julcsa 10 kr, Szűcs Mária 10 kr.) — 
A miskolczi konfirmándusok Korocz József s. lelkész által 

6 frt 72 kr. — A -dömsödi konfirmándusok Nagy Zsig-
mond által 4 frt 20 kr. — Az ó-kécskei konfirmándusok 
Szabó Elek r. 1. által 3 frt 65 kr. — A kocsi konfirmán-
dusok Halász István r. s. 1. által 2 frt. (Ehhez járultak: 
Könczöl Juliánná 20 kr, Maller Erzsébet 20 kr, Dózsa 
Juliánná 10 kr, Szabó Erzsébet 10 kr, Szalai Zsófia 10 kr, 
Vasi Mária 10 kr, Maller Miklós 20 kr, Lantai János 10 kr, 
Harsányi Pál 10 kr, Dadi Sándor 10 kr, Halász István 
s. lelkész 70 kr ) — A 10. számban kimutatott adakozások 
hozzászámításával jelen közlés összege: 152 frt 25 kr. 

Kiadóhivatal. 
A »Bethesda« javára: Kis Mózes (Hévíz-Györk) 

1 forint. Kiadóhivatal. 
A tápió-szelei ev ref. templomra: Fodor Lajos 

(Hódmező Vásárhely) gyűjtése 7 frt 50 kr. (Ehhez járul-
tak : Fodor Lajos 2 frt, dr. Imre Sándor 1 frt, dr. Imre 
József 1 frt, Gregus Sándor 1 frt, özvegy Bányai La-
josné 50 kr, Samu Ferencz 1 frt.) — A 10. számban 
kimutatott adakozás hozzászámításával jelen közlés ösz-
szege: 9 frt 50 kr. Kiadóhivatal. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r U e s z l S f t é g ; : 
IX. kerülvt, Pipa-utca 23. .teám, h o v á a kéi iratok 

c i m z e n d ö k . 

K i a d d . h i v a t a l : 
Hornyánstky Vilctor könyvkereskedése (Akadémiai 

bé rháza) , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési Ara : 

F é l é v r e : 4 frt SO kr ; egész é r r e : 9 f r t . 

Mgya **ém ára 20 kr. 

A legújabb vallásügyi törvényjavaslat. 

Május 17-dikén terjesztette be gróf Csáky 
Albin a képviselőház elé, terjedelmes indokolás 
kíséretében, a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
törvényjavaslatot. 

»Történelmünkben, sőt a civilizáció és hu-
manizmus történetében örök emlékű lesz e nap. 
Nevezetesebb és emlékezetesebb az 1790/91 : 
XXVI. és az 1848: XX. törvénycikkek benyújtási 
napjánál.« Ilyen és hasonló lelkesült szavakban 
méltatták e tagadhatlanul nevezetes mozzanat 
jelentőségét a liberális lapok vezércikkírói. 

Nem ily lelkesült hangon ugyan, de teljes 
komolysággal méltatja átalánosságban e javaslatot 
e lapok mult számának vezércikke, megdicsérvén 
a megdicsérendőket, de rámutatván a hiányokra is. 

Tagadhatlan, hogy e törvényjavaslat benyúj-
tása nevezetes határpont, kiemelendő jelzőoszlop 
az igazi szabadelvű haladás utján s mint ilyet, 
örömmel üdvözli azt a liberalizmus minden igaz 
barátja. 

»Mindenki szabadon vallhat és követhet 
bármely hitet vagy vallást, és azt az ország tör-
vényeinek, valamint a közerkölcsiség kívánalmá-
nak korlátai között külsőképen is kifejezheti és 
gyakorolhatja.« A reformátorok által újra hir-
detett magasztos evangéliumi elv megvalósulását 
látjuk és köszöntjük a javaslat ezen legelső alap-
tételében. Elvi szempontból tehát legkisebb kifo-
gásunk sem lehet a javaslat ellen. 

Egészen másképen áll a dolog, ha a hazai 
törvényhozás történeti fejlődése szempontjából vesz-
szük birálat alá e javaslatot. E tekintetben ki 
kell mondanunk, hogy a jelen javaslat határozott 
ugrást képez a természetes és logikus tovább-
haladás pályáján. A történelmi fejlődés alapján 
marad ugyan, a mennyiben nem szakít a bevett 
vallások rendszerével, de adós marad épen ezen 
..bevett vallások függő kérdéseinek megoldásával. 

Pedig az 1868: LIII. törvénycikk egész 

határozottsággal, félre nem érthetőleg kijelöli a 
vallásügyi törvényhozás természetesen következő 
feladatát a következő szavakban: 

»Addig, mig a vallásfelekezetek egyenjogú-
sága törvény utján átalánosan szabályoztatnék az 
1848: XX. törvénycikk alapján . . .« 

A törvényhozás legelső teendője tehát a 
bevett vallásfelekezetek egyenjogúságának törvé-
nyek általi szabályozása lett volna s csak ezután 
kellett volna következni az eddig törvényen kivül 
álló szektákra és a felekezetnélküliekre vonatkozó 
törvényeknek. 

A mostani törvényjavaslat indokolása elismeri 
ugyan, hogy »a jelen javaslat törvényerőre emel-
kedése esetén is számos kérdés marad még fenn, 
melyeknek törvényhozási megoldása a jövő fel-
adata leend«, a megoldandó kérdések részletezé-
sénél azonban épen a legfontosabbakat, a legége-
tőbbeket hallgatja el. Azonban az indokolásban is 
említett »gyakorlati szükség« mihamarabb elemen-
táris erővel fogja felszínre vetni a még most is 
elhallgatott, elmellőzött kérdéseket! Egy mindenek 
felett bizonyos: mentől tovább halasztják, annál 
nehezebb lesz e kérdések helyes megoldása. 

Röviden szólva: mi természetesebbnek, üdvö-
sebbnek és szükségesebbnek tartottuk volna, ha 
az állam, illetőleg a törvényhozás a bevett vallás-
felekezetek palotáját építi fel és rendezi be teljesen, 
mint hogy ezt befejezetlenül és rendezetlenül 
hagyván, az elismerendő szekták és a felekezet-
nélküliek számára épít még »két hajlékot«. 

De hát ezen már tul vagyunk. A »két hajlék« 
csakhamar fel fog épülni s bizony ide sokan át 
fognak költözni a rendezetlen és befejezetlen 
»palotából«. Ott hagyják pedig sokan e palotának 
nem azon lakosztályait, melyek felett az egyes 
vagy kettős kereszt áll, hanem azokat, melyek 
felett a csillag ragyog vagy a kakas őrködik. 

Kép nélkül szólva: az elismerendő felekezetek 
tagjaik túlnyomó nagy részét a protestáns egy-
házaktól fogják elhódítani. 



Nem nézek oly sötét szemüvegen, mint egyik 
ág. evang. lelkésztársam, ki a nazarénizmnstól, 
»a svájci kálvinizmus ezen szörnyszülöttétől« any-
nyira fél* hogy Cassandraként egyházának vég-
romlását jövendöli; nem, ennyire soha sem juthat 
a dolog; annyi azonban tény, hogy az elisme-
rendő szekták sok hivünket el fogják vonni, még 
olyan gyülekezetekből is, a hol »lélek s ezáltal 
fentartott eleven közszellem, evangéliumi erő van 
a gyülekezetek pásztoraiban és tagjaiban«. 

A katholikus egyház, mely az egyedülüdvözítő-
ség dogmájával, a purgatórium tüzével és a gyón-
tató székkel erősen magához láncolja hivei leg-
nagyobb részét, a kiktől, mellesleg mondva, anyagi 
áldozatot alig, vagy igen csekély mértékben követel; 
az az egyház, melynek papjai hamis dogmájok 
értelmében teljes meggyőződéssel és orcapirulás 
nélkül mondhatják az akolból kitörni készülő 
báránykának: ha elhagysz bennünket, a pokol, 
a kárhozat tüze vár reád; ez az egyház nem 
sok tagot fog engedni a szektáknak. 

Azok az egyházak azonban, melyeknek jel-
szava a szabad vizsgálódás, fegyvere az evangé-
lium, azok az egyházak, melyeknek papjai sohasem 
hirdethetik azt, kogy csak a Garizim hegyén vagy 
Jeruzsálemben lehet imádni a mennyei atyát; 
azok az egyházak, melyek koránt sincsenek, mert 
nem is lehetnek, szilárd és vastag kőfalakkal elkü-
lönítve egymástól és a hasonló jelszó alatt hasonló 
fegyverekkel küzdő szektáktól, ezek az egyházak bizo-
nyára sok hivet el fognak veszíteni a szekták javára. 
A transfusio (átszivárgás) természeti törvénye itt 
is érvényesülni fog, és pedig az ujabb és kisebb, 
tehát sokak előtt vonzóbb s mindenesetre nagy 
élénkséget és tevékenységet kifejtő mozgékony fe-
lekezetek javára. 

Poroszország példája a legmeggyőzőbb bizony-
ságot szolgáltatja erre nézve. Husz év alatt 
(1871—1890) a katholikus egyház 25%-tel, az 
evangélikus egyház pedig csak 19(>/0-tel szaporo-
dott. A kisebb protestáns felekezetek (szekták) 
pedig ugyanezen idő alatt a következő eredményt 
érték el, természetesen az evang. egyház rovására: 

Felekezet. 1871. 1891. Növekedés. 

Cseh-morva testvérek 1601 4515 182u/0 

Methodisták 792 3232 3 0 8 % 
Baptisták 8818 23.969 1 7 1 % 
Irwingiánusok 1710 17.081 8 9 8 % 

Hazánkban az 1890. évi népszámlálás össze-
sen 8323 olyan keresztyén lakost talált, kik egyik 
bevett ker. felekezethez sem tartoztak. Legyek 
rossz próféta, de 20 év múlva legalább is 20— 30 

* Lásd Schwalm György cikkét a pozsonyi »Evang. egyház 
és iskola* 20-ik számában. 

ezerre fog menni az elismert felekezetek tagjai-
nak a száma. 

Ugy a református, mint az ág. evang. egy-
ház meg fogja tehát érezni a szekták elismerésé-
nek következményeit, de korántsem oly mértékben, 
hogy e következmények megrázkódtatnák, sőt 
talán lételét is kérdésessé lennék. Ilyszerü veszé-
lyektől félni nem lehet; arra azonban erősen 
intenek az idők jelei, hogy: vigyázzunk és imád-
kozzunk ! 

Kassa. Révész Kálmán. 

Hányadán vagyunk? 
A liberalizmus zászlója mindegyre jobban kibonta-

kozik: előttünk fekszik már a harmadik nagy törvény-
javaslat is, van alap a gondolkozásra bőven, elérkezett 
az idő, hogy komolyan fontolóra vegyük az események 
intő jeleit. 

Csak egyházunk hivatalnokait véve, közel kétezer lel-
kész s harmadfélezer tanító; tehát összesen ötödfélezer 
tősgyökeres magyar intelligens család sorsa is forduló-
pontnak néz eléje. 

Ha az uj törvények életbelépése csak csekély mér-
tékben is bomlasztólag hatna egyházi életünkre, a magyar 
állam érdekeinek szempontjából sem kicsinylendő dolog, 
hogy magyar nemzetünknek ama mindenesetre számot-
tevő alkateleme és egyik fentartó oszlopa, oly nehéz 
helyzetbe jut, melylyel önerejére hagyatva, aligha tud 
majd megküzdeni. 

Egyátalában nem a korai kétségbeesés szavai ezek, 
hanem inkább intéző köreink figyelmét akarom fölhívni 
arra, hogy veszélyes lenne olyan illúziókat táplálnunk, 
melyeket a való élet nem fog beváltani. 

Hogy pedig ilyen illúziókat táplálnak sokan, ezt az 
érdekeink képviselésére hivatott orgánumokban megjelent 
közleményekből könnyű kiokoskodni. 

Büszkeségemnek tartom, hogy azon lelkészi karnak 
vagyok tagja, mely a haza oltárára önkárával is kész 
meghozni áldozatát; megnyugszom a gondviselés ama 
bölcs intézkedésében, hogy mi nemcsak könyhullatással 
vetettünk mindig, hanem könyhullatással is arattunk; de 
az fájna lelkemnek, ha épen a reformtörvények követ-
keztében arra a szomorú tudatra kellene ébrednünk, hogy 
mi e hazának mostoha gyermekei vagyunk. 

De hát indokolja-e valami ezt az aggodalmat ? nem 
a szabadság és egyenlőség szellője lengeti-e a liberaliz-
mus kibontakozó zászlaját? 

A legnagyobb tisztelettel hajlom meg a törvény-
javaslatok benyújtóinak nemes intenciója előtt, de sze-
rintem már is előre veti árnyékát az a könnyen bekövet-
kezhető veszély, hogy a törvény némely pontjai, mint 
tulliberálisok, kibúvó ajtóul fognak szolgálni ugy a békesség-
rontóknak, mint azon táglelkiismeretüeknek, kik a kulturá-



val járó áldozatokat magukról elhárítani s mások nyakába 
varrni igyekeznek. 

Ehhez hozzájárul még egy másik aggodalmam is. 
Az nevezetesen, hogy a reformtörekvésekből azok meg-
valósulnak, melyek a protestantizmust a létért való küz-
delem elé állítják; de arra még csak kilátás sem lesz, 
hogy a katholicizmus vele egyenlősíttessék. A kormány 
eljárása legalább nem sejteti ezt velünk. 

Itt jövök már reá, hogy a mi embereink illúziókban 
ringatják magukat: magok is kénytelenek bevallani, hogy 
int az idők jele, de a papság fokozott tevékenységétől 
minden jót leméllenek. 

Még ma letenném a palástot, ha ezt a bizalmat 
nem érdemleném meg; de viszont nem tartanám maga-
mat hü szolgának, ha aggodalmaim nem volnának. 

Ez aggodalom oka egyházi életünk múltjában s rész-
ben jelenében gyökeredzik s a legfőbb bajnak tartom, 
hogy a teendőnkkel még ma sem vagyunk tisztában. 
(A lelkészi körökben és értekezleteken, azután meg a 
sajtóban kellene a teendőket tisztázni. Szerk). 

Az egyházi életet mélyen érintő ama reformtörvények 
abban az időben találnak bennünket, midőn a kísérletek 
korát éljük. Igaz, hogy már körülbelől mindnyájan egyet-
értünk a tekintetben, hogy evangélizálnunk kell, de ne 
vegyék rossz néven az ezen irányban sikeresen működők 
is, ha kimondom, hogy a dolog mikéntje még nem áll 
világosan előttünk. Eddig is ismerek már olyan angol és 
amerikai plántát, mely az egyházi szakadásban bőven 
termi gyümölcseit. Tagadhatatlan, hogy a pesti egyház 
meg fénypontja már ma is egyházi életünknek, de épen 
ezért nehéz az eligazodás. 

Hogy ilyen profán hasonlattal éljek: a burgonya 
ma, azt lehet mondani, a leghasznosabb növény Európá-
ban, de a kik kezdetben a bogyóit ették és kínálták 
másoknak, azok aligha jártak helyes utón : a hasznosítás 
ott kezdődik, midőn a gumókhoz nyúltak. A magyar ember 
azonban még ma is inkább csak hússal szereti azokat. 

Hova vergálok ? Az evangélizálás népünk lelki szük-
ségletéhez, életviszonyaihoz alkalmazott legyen. De vájjon 
ez irányban sikeresen müködhetnek-e azok a lelkipásztorok, 
kik arra nevelve nem voltak? Hol hát a bajnak a forrása? 
Theologiai intézeteinkben. 

Bizony kérem, mi még ugy kerültünk ki az iskolá-
ból, hogy hoztunk egy csomó elméleti képzettséget, de 
hogy miképen hasznosítsuk azt, ezt már bizony nem 
tudta ott megmutatni nekünk senki. 

Olyanformán áll a dolog, mintha az orvosokat 
, elméletileg képeznék csupán s azután azt mondanák nekik: 

menjetek fiaim, most már amputálhattok kezeket, lábakat, 
a mint utatokba akad. 

A jövőn lehet segíteni, de hát a múlttal mi tör-
ténjék ? 

Én magam részéről óhajtanám, hogy például a pesti 
egyház lelkes férfiai evangélizáló müködésöket, minuciákig 
részletezve, önálló füzetben, legalább három évenként, 
világgá bocsássák. (A kívánság helyes. Valószínű, hogy 

teljesíttetni is fog valamely formában. Csak azt ne feled-
jük, hogy belmissziót és evangélizációt chablon szerint 
nem lehet csinálni. Minden gyülekezetnek más-más a 
szüksége, mert más-más az életviszonya. >Minuciákig* 
itt nem lehet egy nyomon haladni. Szerk.) Minden 
rekriminációnál többet érne ez, mert azokat fölhasználva 
támadna szivünkben uj élet s uj élet egyházainkban is. 
(Az uj élet nem a chablontól, hanem az evangéliumi 
lélektől és tevékenységtől várható. Szerk.). 

Az igy támadó élet sem születik meg azonban egy 
pár év alatt s még ha megszületik is, akkor sem lesz 
képes minden vonalon megküzdeni a tervezett reform-
törvények túlhajtott liberalizmusával. 

Gyermekeiket valószínűleg el fogják akkor is küldeni 
a szülők hozzánk keresztelés végett, a házaspárok is 
megjelennek egyházi áldásra, kivált ha a stólát leszállítjuk ; 
de hogy az elkeresztelésre vonatkozó törvény megszün-
tetése békességet hozzon, azt még római katholikus test-
véreink sem elég vakmerők remélleni; pedig ennek meg-
szüntetése már kilátásba helyeztetett. 

A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslat-
nak egy pár paragrafusát tartom különösen olyannak, 
melyben a túlhajtott liberalizmus nyilatkozik meg s melyet 
minden létező s ezután keletkező egyházra nézve káros-
nak s a kulturára nézve veszélyesnek kell nyilvánítanom. 

A 8. §. szerint vagyoni bírságolásnak és eljárásnak 
egyházfegyelmi büntetésül alkalmazása tilos. Ugyan vájjon 
miért ? Sokkal enyhébb módja ez a büntetésnek, mint 
például az erkölcsi megszégyenítés, miért ne lehetne tehát 
alkalmazni. Vagy talán azt akarja az állam kikerülni, 
hogy makacsság esetén ne legyen kénytelen karhatalom-
mal föllépni ? Mire ez a nagylelkűség! Épen a liberalizmus 
nevében követelném, hogy az erkölcsi testületek tekintélye, 
egyesek féktelen szabadsághajlamával szemben, ha kell, 
még karhatalommal is, támogattassék. (Ez a §. nem a 
bevett, hanem az ezután törvényesítendő vallásokra vonat-
kozik. Szerk). 

Ugyanezen paragrafusban ez mondatik: egyházi adó 
s egyéb szolgáltatások közigazgatási uton behajtásának 
nincs helye. (Erre is áll a fentebbi megjegyzésünk. Szerk). 
Bíróság utján tehát be lehet hajtani, ha igen, ugy miért 
nem jön ez kifejezetten bele a törvénybe? És ha csakugyan 
igy lenne a dolog, vájjon melyik fér inkább össze az 
egyháznak, ez eminenter erkölcsi testületnek elveivel: az-e, 
ha pert kell akasztania tagjai nyakába, vagy pedig, ha 
a közigazgatás erélyét kell igénybe vennie? Ha egyes 
abnormis esetekben választani lehetne, mégis talán tisztes-
ségesebb mód volna a második. Az ideál szerintem is 
természetesen az, hogy se egyiket se másikat ne kelljen 
alkalmazni. De hát emberek vagyunk. 

Legnagyobb veszedelemnek azt tartom azonban, hogy 
a törvényjavaslat a felekezetnélküliséget államilag szank-
cionálja. Ez az álliberálizmus, mely kibúvó ajtaja lesz 
azon tág lelkiismeretüeknek, kik a kultúrával járó áldo-
zatokat magokról elhárítani s mások nyakába varrni igye-
keznek. Ma még a felekezetek temérdek iskolát tartanak 
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fenn s fognak is fentartani ki tudja meddig, legalább a 
politikai irány erre enged következtetni. Mi következhetik 
be? Majd némelyek kilépnek a felekezetekből, hogy azon-
ban gyermekeiket neveltethessék, arra a néhány évre 
megfizetik az iskolafentartási költséget, mig gyermekök 
iskolába jár. A jó keresztyének egész életökön át emelni 
fogják e terhet, a szektáskodók pedig markukba nevetnek. 

Mindezeken egy pár tollvonással segíteni lehetne, s 
akkor én is hiszem, hogy a lelkipásztori fokozottabb tevé-
kenység megtarthatná azt, a mi még el nem veszett. 

Azzal azonban mindenesetre tisztában lehetünk, hogy 
az erőnek forrását Isten segedelme mellett önmagunkban 
kell keresnünk. 

Vigyázzunk! Legyünk szelidek mint a galambok, 
de mindenekfelett okosak, mint a kigyók. 

Justus. 

I S K O L A Ü G Y . 

A magyarországi tanítók háza. 
Néhány éve csak, hogy tanügyi lapjainkban és 

a buzgó Eötvös-egyesületben felvettetett az eszme s 
megtétetett az indítvány »Építsünk házat a magyarországi 
tanítóknak?« Az elvetett mag termő földbe került: a 
tanítók örömmel fogadták az eszmét, országszerte meg-
kezdték a gyűjtést, az Eötvös-egyesület vezetői pedig, élükön 
Péterfy Sándor elnökkel és Lakits Vendel titkárral, kérvényt 
nyújtottak be a fő- és székváros tanácsához, melytől a 
•>Tanítók háza« számára ingyen telket kérnek. A tanács 
bizonyára kedvezően fogja elintézni a kérvényt, legalább 
a véleményadásra hivatott bizottságok előzékenysége s a 
tanácsurak ismeretes jóindulata erre enged következtetni. 
Ha lesz telek, akkor hozzáfoghatnak az építkezéshez, kivált 
ha a közönség buzgósága és áldozatkészsége is növekedni 
fog az áldásos ügy iránt. Azt hiszszük, nem végzünk 
felesleges munkát, ha a »Magyar Tanítóképző« után meg-
ismertetjük olvasóinkkal azt a tervrajzot, melyet a tanítók 
folyamodványuk mellékleteként a tanácshoz beterjesztettek. 

A Magyarországi tanítók házának kettős célt kell 
szolgálnia, nevezetesen: magába kell fogadnia 1. a felsőbb 
iskolákat, különösen pedig az egyetemeket látogató ifjúság 
szállását és esetleg ellátását eszközlő intézetet; 2. a magyar-
országi tanítók azon országos egyesületeinek az otthonát, 
a melyek a fővárost választották székhelyül, továbbá 
azoknak a fővárosi tanítóegyesületeknek a tanácskozó 
helyiségeit is, a melyek a Magyarországi tanítók házában 
óhajtanak állandó hajlékot maguknak berendezni. Ezen 
kettős célhoz képest a Magyarországi tanítók házának 
két, egymástól teljesen elkülönített, külön-külön bejárattal 
biró, nagyobbszabásu épületrészből kell állania. A felsőbb 
iskolákat és az egyetemeket látogató ifjúság számára beren-
dezendő épületrészt oly módon lehetne és kellene berendez-
nünk. mint a hogyan a bécsi Rudóífinum van szervezve, 

a melyben a technikát látogató szegényebb sorsú ifjúság 
talál ingyen szállást és igen mérsékelt díjért teljes ellátást. 
Ezen berendezésnek megfelelőleg a tanuló ifjúság otthonát 
magába foglaló, teljesen elkülönített részében a »Magyar-
országi tanítók házának* annyi három-három s egymásba 
nyíló szobából álló és egy ajtóval elzárható lakosztályt 
kellene felállítanunk, a hányszor hat, esetleg nyolc ifjú 
számára tervezzük intézetünket, hogy igy minden egyes 
hat-hat, avagy nyolc-nyolc tanulóból álló csoportnak legyen 
egy, a folyosóra nyiló nappali, illetve dolgozó termén kivül 
egy jobbra és egy balra nyiló háló, illetve pihenő szobája, 
a melyek három-három, esetleg pedig négy-négy egyén 
számára volnának berendezendők. 

Az ifjúság ezen száz tanuló befogadására tervezett 
lakosztályán kivül gondoskodni kell az épületben könyvtári 
helyiségről, egy-két olvasóteremről, hangszerekkel fölszere-
lendő szobákról, egy-két kisebb fogadóteremről, felügyelői 
lakásról, szolgák lakásáról, fürdőszobákról, ruhanemüek, 
tüzelőanyag raktáraiul szolgáló és más egyéb nélkülöz-
hetlen helyiségekről. A magyarországi tanítók házának 
ezen része a nagy szünidő alatt, a midőn az ifjúság a 
fővárosból eltávozik, néhány héten át arra is föl volna 
használható, hogy a fővárosba siető vidéki néptanítóknak 
és tanároknak olcsó pénzért néhány napra szállásul szol-
gáljon. 

A magyarországi tanítók házának másik, az előbbitől 
teljesen elkülönített és külön bejárattal ellátandó részében 
az országos tanítói egyesületek és a velük egy fedél alá 
vonulni kész fővárosi tanító-egyesületek számára beren-
dezendő irodai helyiségeken kivül, kell egy nagyobb, közös 
tanítói könyvtári helyiségről, egy kisebb és nagyobb, körül-
belül 300 egyénre számított tanácskozó teremről, egy ház-
nagyi, egy házmesteri lakásról, továbbá egy olyan vendéglői 
helyiségeket magába foglaló nagyobb lakosztályról gondos-
kodnunk, a melyben a vendéglős az intézetben elhelyezett 
ifjaknak, megszabott olcsó áron, rendes élelmezést adjon 
és a kartársak által rendezendő összejövetelek és estélyek 
alkalmával étkezésről gondoskodjék. Ezekben vázoltuk 
volna annak az épületnek a berendezését, a mely a 
»Magyarországi tanítók Ferencz József-háza« nevét viselné. 

A magyarországi tanítók ezen házának, ugy a tanító-
egyesületek otthonát képező, valamint a tanuló ifjúság 
»Eötvös-intézetét* magába foglaló részét is egy külön, 
ezen célra egybeállítható igazgató-tanács gondozhatná, a 
melynek tagjait részben az >Eötvös-alap országos tanítói 
egyesület* választhatná a saját tagjai és a fővárosi felsőbb 
iskolák és egyetem tanárai közül. Ennek az igazgató-
tanácsnak a tagjai lehetnének, ha az illető testületek is ugy 
kívánnák, az »Országos tanító bizottságnak* a >Tanítók 
árvaházi egyesületének*, a >Polgári iskolai tanárok orszá-
gos egyesületének*, a »Kisdednevelők országos egyesületé-
nek*, valamint a fővárosban működő egyéb tanító-egye-
sületeknek a képviselői, ha az intézet fentartásához évenkint 
nagyobb, azaz kétszáz forintot is meghaladó összeggel 
járulnának. Hivatalból tagjai volnának ezen igazgató-
tanácsnak a főváros képviselője és a vallás- és közoktatás-



ügyi minisztérium megbizottja, a ki az »Eötvös-alap 
országos tanítói-egyesület« működését alapszabályaink 
értelmében figyelemmel kisérni tartozik és az egyesület 
vagyonának kezelését ellenőrizni van hivatva. 

Ezen igazgató-tanács a »Magyarországi tanítók házát« 
és a benne elhelyezett »Eötvös-intézeteU az »Eötvös-alap 
orsz. tan. egyesülete* által megállapítandó szabályoknak 
megfelelőlég gondozza és kormányozza. A »Magyarországi 
tanítók házának* ez az igazgató-tanácsa készíti elő és 
készítteti el az épület tervrajzát és ügyel fel arra, hogy 
az »Eötvös-alap orsz. egyesületének* közgyűlése által is 
elfogadott épületterv szerint a megkötendő szerződések 
megtartásával épüljön fel kettős intézetünk. Az igazgató-
tanács hat-hat évi időtartamra választja meg a tanító-
egyesületek otthonának a háznagyát s az »Eötvös-intézet* 
felügyelőjét; ez erősíti meg és bocsátja el az illető fel-
ügyelő és háznagy által javaslatba hozandó intézeti szolga-
személyzetet és ez köti meg a tanítók otthonában alkal-
mazandó vendéglőssel a részletes szerződést. Ugyancsak 
az igazgató-tanács készíti elő a »Magyarországi tanítók 
házának* az »Eötvös-alap orsz. tan. egyesülete* által 
helybenhagyandó évi költségvetést és ennek az elnöke 
utalványozza ki az »Eötvös-alap* központi pénztárából 
a költségvetés keretén belül a szükséges kiadásokat. 

Az igazgató-tanács teendői közé tartozik továbbá 
az is, hogy a tanító-egyesületek otthonában az egyes 
irodai helyiségek fölött intézkedjék, azokat az illető egye-
sületek rendelkezésére bocsássa és az egész otthonban 
követendő házi rendet, a háznak hatáskörét, a szolga-
személyzet teendőit megállapítsa, továbbá, hogy az »Eötvös-
intézet* házi szabályait, a felügyelő hatáskörét és az 
intézeti cselédség teendőire vonatkozó pontozatokat el-
készítse s azoknak a megtartása fölött őrködjék. 

A >Magyarországi tanítók igazgató-tanácsa* hirdeti 
ki végül az »Eötvös-intézetben* betöltendő helyekre vonat-
kozó pályázatokat és ez intézkedik végérvényesen a 
beérkező folyamodványok ügyében, azaz ez fogadja be a 
jelentkező ifjúságot és szükség esetén ez távolítja el az 
intézetbe fölvett ifjak közül azokat, a kiket az intézet 
felügyelőjének és az ifjúság köréből választandó ifjúsági 
bizottságnak egybehangzó Ítélete szerint az »Eötvös-
intézetben* megtartani nem lehet. 

T Á R C Z A. 
Evangéliom és hazafiság. 

Felolvastatott a budapesti ref. ifjúsági egyletnek 1893. ápril. 27-iki 
felolvasó estélyén. 

(Folytatás és vége.) 

A kérdés felvetése nem felesleges, megoldása nagyon 
fontos, mert gyakran hallani olyan beszédeket, hogy 
»nekünk Magyarország előbb való mint a mennyország, 
a hazafiság többet ér, mint az evangélium, vagyis inkább 
a vallás*. Hát, ha ezek a beszédek alaposak és hasznosak, 

én azonnal megszűnöm az evangélium hirdetésétől; ha 
pedig nem azok, akkor vessük el már valahára az ilyen 
értelmetlen szavakat. 

Mert mit jelentenek ezek a szavak: »Magyarország 
előbb való. mint a mennyország; a hazafiság, mint a 
vallásosság?* Egyszerűen azt, hogy van egy egyház, 
melynek hívei látják, hogy előttük idegen nyelvű, rájok 
nézve érthetetlen varázsigék nyitják meg a mennyország 
kapuját, hát azt hiszik, hogy ha az Ur dicséretében már 
itt lent idegen nyelvé a főszerep, odafönt majd egy szót 
sem lesz szabad magyarul mondani; azt, hogy van egy 
egyház, melynek feje egy idegen uralkodó, a ki minden-
féle nemzethez tartozó hiveit a maga világuralmának 
visszaállítására s erősítésére akarja felhasználni, mincl 
fogva Isten és a vallás nevében sokszor kiván tőlük 
olyat, a mi hazájuk érdekeivel ellenkezik, sőt egyenest 
hazaárulás. Ők tehát sokszor kerülnek abba a fájdalmas 
helyzetbe, hogy választaniok kell két árulás között: hazáju-
kat árulják-e el, vagy vallásukat. És ha nekik egy kívül-
ről rájuk adott jelen boldogság és a szivükkel összenőtt 
haza között; és ha nekik egy honfi érzelmeik megtaga-
dása árán ígért kétes jövő boldogság és a haza által 
adott bizonyos örömek és boldogság között kell válasz-
taniok: mint magyarok nem is tehetnek másként, mint 
a hogy tesznek, nem is mondhatnak mást, mint a mit 
mondanak: előbb a haza, aztán a vallás. 

De a mi ajkainkon van e értelme ezeknek a szavak-
nak ? Bizony nincsen. Mert a mi vallásunk az evan-
gélium, az pedig mindennél előbb való épen azért, mert 
az igaz hazafiságnak egyedüli alapja, s a nemzet valódi 
boldogítására az egyetlen erő. A mi egyházunk feje igaz, 
hogy az egész világ felett uralkodik, de ennek a földnek 
is királya, még pedig szerető, bölcs, erős királya, a ki 
igazán javát akarja népének, s tudja is, hogy mi szolgál 
javára, s van is hatalma, hogy azt végrehajtsa: ez az 
egyházfő tehát nem kiván, nem is kívánhat tőlünk olyan 
valamit, a mi hazánk érdekeivel ellenkezik; mi tehát 
soha nem kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy válaszszunk 
hazánk és egyházunk között, mert a mit a mi egyházunk 
törvénye, az evangélium tőlünk kiván, az hazánknak 
bizonynyal javára válik, s az igaz hazafiság semmi esetre 
sem kívánhat valami olyat, a mi az evangéliummal ellen-
kezik, mert az ellenkezik a haza boldogságával is. 

Sőt az az igazság, hogy a ki jó hazafi akar lenni, 
annak nem elég a mellét verni és hazafiságát hangoztatni, 
mert a mellveréstől és dikcióktól még soha senki nem 
lett boldog, soha egy lépéssel a haza előre nem ment; 
hanem annak komolyan dolgozni kell. Nem össze-vissza 
akármit, hanem azt, a mit a haza igaz boldogulása kiván, 
azt, a mit a haza épen ő tőle kiván. És honnan tanulhat-
nék meg jobban, hogy mit kiván a haza jóléte, s mit 
kiván épen tőlünk, és honnan meríthetnénk a kívánt 
munka végzésére nagyobb, tökéletesebb, lankadatlanabb 
erőt, mint az evangéliumból? 

Mert mit kiván a haza tőlünk ? A mi hazánk a 
maga részére bizony semmit. Igazán semmit. Hiszen nem 
kosztadó asszonyunk ő nekünk, hogy megfizettesse édes 
tejét, nem is olyan finom, nyugoti európai nő, a ki fiaitól 
azt kívánja, hogy felcicomázzák s ország-világ előtt letagad-
ják, hogy ki van pirosítva, s a ki kételkedik, azt levágják: 
a mi hazánk egy áldott jó édes anya, a ki magára már 
semmit sem ad, hanem gyermekeire rá rakná a csillago-
kat is. Hiszen minek ő neki már ékesség? Nem akar a 
divattal haladni, nem kell neki krinolin. Attila korában 
volt fiatal menyecske, akkor sem volt egyéb ékessége, 
mint fiainak világverő kardja. Hej, megtörte azóta a világ 
az ő fiait, visszaadta kamatostól az unokáknak, a mit az 



ősöktől szenvedett; de nem is kiván a jó anya mást, csak 
azt, hogy fiai boldogok legyenek. Fiai öröme az ő öröme, 
dicsőségük az ő dicsősége, boldogságuk az ő boldogsága. 

S vájjon nem ugyanezt kivánja-e az evangélium is? 
De ugyanezt, mert az Isten, mint szerető mennyei atya, 
minden ő gyermekeinek boldogságát akarja és munkálja. 

De hát beszéljünk képek nélkül. A hazafiság azt 
kivánja, hogy minden hazafi vállaljon valami mesterséget 
és abban hiven és igazán forgolódjék, vigye előbbre erejé-
nek mértéke szerint a maga mesterségét, hogy mezei 
gazdaságban, iparban, kereskedelemben, művészetben, tudo-
mányban kiálljuk a versenyt a művelt külfölddel: ugyanezt 
kivánja az evangélium, azzal a különbséggel, hogy az evan-
gélium egyúttal irtóháborút visel mind azok ellen a dolgok 
ellen, a mik sok honfikebelben a hazafiság szent érzelmével 
együtt szépen megférnek, de a hazafiság által kivánt ko-
moly munkát lehetetlenné, vagy legalább is sikertelenné 
teszik: lustaság, pazarlás, csalás, felületesség, hamisság; 
ugy hogy ha mi hazafiak, mindnyájan az evangélium 
hatása alatt állanánk, sokkal előbbre volnánk minden 
tekintetben (hiszen tudjuk, hogy Németország mai gazda-
sági, politikai nagyságát az oda menekült hugonották-
nak köszönheti), akkor a béresek jobban szántanának, 
a szabók jobb kabátot varrnának, a boltokban nem kellene 
alkudni, a külföldi tőkepénzeseknek és kereskedőknek nem 
kellene ugy félni a magyarországiaktól, kapnánk olcsóbb 
hitelt, lenne nagyobb kivitelünk, a művészet nemesebb, 
papjai is nemesebbek, jobbak volnának, a tudományban 
pedig, mikor magyar mtivet olvasunk, nem kellene a fe-
jünket azon törni, hogy vájjon melyik részét ki irta meg 
először és milyen nyelven. 

A hazafiság azt kivánja, hogy az államnak is hü 
polgárai legyünk, törvényeinek engedelmeskedjünk, az 
állami jogrend fentartásában a hivatalos közegeket min-
den módon támogassuk, kivéve a fináncot, a kit lehető 
ügyesen megcsalni vagy rászedni hazafiúi kötelesség. 
Ugyanezt parancsolja az evangélium is, mondván: »Min-
den lélek a felső hatalmasságoknak engedelmes legyen«; 
a különbség csak az, hogy az evangélium a fináncot sem 
veszi ki a többi hatalmasságok közül és hogy a polgárok 
szivébe is behat s őket ugy átalakítja, hogy ha mindenki 
befogadná, hát sokkal kevesebb tömlöcre volna szükség 
a jogrend fentartása végett, sokkal kevesebb papra, 
katonára, barátra, meg biróra, meg főispánra, tehát sok-
kal kevesebb adót kellene fizetni, a mi szintén nem utolsó 
dolog volna. 

A hazafiság azt kivánja, hogy a nemzet kicsinyeit, 
a szegényeket és nyomorultakat felsegítsük: ezt paran-
csolja az evangélium is, a különbség csak az, hogy az 
evangélium nemcsak azt kivánja, hogy honfitársaink testi 
szükségeiről gondoskodjunk, hanem a lelkiekről is, nemcsak 
azt, hogy testi sebeiket gyógyítgassuk, hanem azt is, hogy 
lelki fájdalmukat enyhítsük, szomorúságukat szerető szi-
vünk részvétével vigasztaljuk. 

A hazafiság azt kivánja, hogy összetartsunk, hogy 
ellenségeink erőt ne vehessenek rajtunk, s tegyünk félre 
minden tekintetet, mikor a haza érdekéről van szó; . . . 
hej, de hát >átok verte meg a magyart, mert az soha 
össze nem tart.« No ezt az átkot az evangélium veszi 
le rólunk, folyton fülünkbe súgván: »fiacskáim, szeressé-
tek egymást.« És a ki azt akarja, hogy a magyar összetartó 
legyen és ellenségei ellen erős : az nem tehet jobbat, mint 
ha az evangéliumot terjeszti, a melynek alapján mindnyájan 
megértenők egymást, a melynek alapján állva annyi csatát 
nyertek őseink ellenségeik ellen, s olyan erősek lennénk 
mi, hogy a pokol kapui sem vehetnének rajtunk diadalmat, 
mert ha mind ezen az alapon állanánk, elmaradt volna 

tőlünk az erkölcsi gyengeség, s velünk volna az erkölcsi 
bátorság és erő, a lélek ereje, mely csodákat mivel és 
sok nagy sereget vert már szét kevés karddal. 

Szóval a hazafiság azt kivánja, hogy nagygyá, virág-
zóvá, függetlenné, boldoggá tegyük hazánkat, ezt pedig 
csak ugy tehetjük, ha fiait teszszük nagyokká, munkásokká, 
függetlenekké, erősekké, gazdagokká: erre pedig soha nem 
volt képes, soha nem is lesz képes semmiféle más erő, 
egyedül az evangélium. A ki tehát a hazafiság jelszavát 
ajkán hordozza, és egyedüli, legszentebb céljául a haza 
boldogítását tartja; de azt az erőt, az evangéliumot, mely 
egyedül képes a fiakat a kitűzött cél elérésére alkalmasokká 
tenni, elveti, vagy meg nem becsüli: az vagy szánalomra 
méltó tudatlan, vagy hazug hazaáruló. 

Ez a szép haza, a mi édes anyánk, két kézzel szórja 
ránk Istennek minden gazdag áldását; hegyeink aranyak, 
folyóink ezüstök, földünk paradicsom: mért vagyunk mégis 
szegények? Mert nem merítettünk örökkévaló kincseket 
az igaz gazdagság tárházából, az evangéliumból. Eẑ  a 
haza, a mi édes anyánk erőseknek és szabadoknak szült 
bennünket; mért vagyunk mégis gyengék és szolgák? 
Mert nem öveztük fel az evangélium erejét, nem ismertük 
meg az igazságot, mely szabadokká tett volna bennünket. 
Ez a szép haza, a mi édes anyánk, azt akarja, hogy 
boldogok legyünk; szerető szivén melenget, kék egével 
takargat, melynél szebb ég nincs a világon, napsugara 
szeretettel ragyog ránk: mért vagyunk hát mégis boldog-
talanok; mért borul el arcunk, ha arra a mi szép derült 
egünkre nézünk; mért van olyan siró kedve még a nótánk-
nak is ? Mert még nem merítettünk eleget a boldogság 
forrásából, az evangéliumból. 

De ez nem maradhat igy soká, ennek meg kell 
változni. A századok viharai által megtépett, elszegényült, 
de rongyaiban is utolérhetetlen szépségű Hunnia kéri, 
kényszeríti fiait, hogy legyenek szabadok, legyenek boldo-
gok : nem magyar, a ki nem engedelmeskedik. Előre hát, 
Árpád fia, harcolj minden ellen, a mi boldogságod útjában 
áll, és ha erőd fogy, karod lankad, az ellen hatalma 
rémít: csak hajolj le az anyaföldre, szivek dobogását, 
ajkak suttogását hallod ottan, melytől uj erőt nyersz: 
azok a hősök, a kik hajdan a haza szabadságáért és 
boldogságáért, vagy más szóval az evangéliumért ontották 
véröket, azt súgják, azt kiáltják feléd: »Ne félj; csak higyj!< 

Dr. Kecskeméthy István. 

BELFÖLD. 

I n d o k o l á s 
a vallás szabad gyakor la táról szóló törvényjavasla thoz. 

II. 

Áttérve a törvényjavaslat részletes intézkedéseire, 
annak címét illetőleg legyen szabad a báró Eötvös-féle 
törvényjavaslat indokolásának következő részét idéznem: 

»nézetem szerint a hivés szabadságát, tehát a szo-
rosabb értelemben vett vallásszabadságot akár megadni 
a polgároknak, akár tőlük megtagadni, az államnak 
hatalmában nincs; az egyéni hit az egyénnek lelkiismere-
tében honolván, melyekhez semminemű külső hatalom 
hozzá nem férhet. Á törvényhozásnak, meggyőződésem 
szerint, csak az a feladata: hogy biztosítsa az állam 
polgárainak azon jogát, melyeknél fogva azok benső 
hitüket szabadon gyakorolhatják, az ország törvényeinek 



sérelme nélkül külső szertartásokban és cselekményekben 
is kifejezhessék és hitök gyakorlására vallási testületekké 
egyenlő joggal egyesülhessenek*. 

A tárgy ezen felfogása okozza, hogy törvényjavas-
latomnak már cime is nem a »vallás* vagy »hitszabad-
ság«-ról, hanem a »vallás szabad gyakorlatán-ról szól. 

1. §. Ezen §-t illetőleg teljesen egyetértek báró Eötvös 
indokolásával: 

»A vallásnak bármily határtalanul szabad követését 
biztosítsa is a törvényhozás, de a vallásos cselekmények 
mégis mindig csak a törvények korlátai között gyakorol-
hatók, mert különben még az is lehetővé válnék, hogy 
vallási szertartásképpen, vagy azon ürügy alatt oly cse-
lekmények vitetnének véghez, mely a polgári törvények 
értelmében épen bűntény*. 

Ezen a báró Eötvös-féle törvényjavaslatból átvett 
§-t még a közerkölcsiség kívánalmaival egészítettem ki, 
melyre nézve a polgári törvényekről elmondottak szintén 
állanak. 

2. §. Ezen szintén az említett törvényjavaslatból 
átvett §-ra is magamévá teszem báró Eötvös következő 
indokolását: 

»A hitvallás minősége nem szolgálhatván sem bizo-
nyítékául, sem mértékéül a polgári s politikai jogok 
élvezetére való akár értelmi, akár erkölcsi képesítettség-
nek : e jogos gyakorolhatását nem is lehet a hitvallástól 
tenni függővé«. 

3. §. Erre vonatkozólag sincs mit hozzáadnom, 
báró Eötvös következő indokolásához: 

»A törvényhozásnak, mig egyfelől biztosítania kell 
bárminő hit szabadon valihatását: másfelől gondoskodnia 
kell, hogy az állam törvényeinek s polgári viszonyokra 
vonatkozó törvényes rendeleteinek érvénye és végrehajtása 
ne legyen függővé téve egyes polgároknak, (vagy akár 
felekezeteknek) esetleges vallási nézeteitől, vagy szabályai-
tól. Különben nemcsak az történhetnék meg, hogy oly 
felekezetek, melyeknek tanai némely törvények végrehajtá-
sát (p. o. a katonáskodást) híveiknek tiltják, vagy bizonyos 
törvénynyel ellenkezőt (pl. soknejüséget) rendelnek az 
államra nézve károsokká, sőt veszedelmesekké válnának, 
hanem lehetővé lenne az is, hogy egyesek kivonnák magu-
kat a terhesebb polgári kötelességek teljesítése alól, azon 
állítással, hogy annak teljesítése vallási hitökkel ellenkezik*. 

4. §. Midőn e szakasz az egyházak fegyelmi jogát 
az állam törvényeinek korlátai közé szorítja, akkor az 
állampolgár jogait és kötelességeit biztosítja a hívővel 
szemben. 

5. §. A lelkiismereti szabadság valódi biztosítása a 
szóban levő szakasz intézkedése nélkül nem képzelhető. 

A törvényesen bevett vallásfelekezetek egyikéről a 
másikra való áttérés addig is meg volt engedve. Ellenben 
a törvényesen bevett vallásfelekezetből kilépni a nélkül, 
hogy az illető más ily felekezethez csatlakozzék, eddig 
nem volt lehetséges s az illető továbbra is olybá vétetett, 
mintha még mindig tagja volna korábbi egyházának. 

E visszásság megszüntetését célozza a jelen §., a 
mely ugy a k i , mint a belépést teljesen szabaddá teszi, 
feltéve, hogy a törvényben előirt kellékek, (pl. a szükséges 
életkor) nem hiányzanak és hogy a megszabott alakszerű-
ségeknek, például a szükséges jelentkezéseknek elég tétetett. 

6. §. A jelen törvényjavaslat közvetlen céljának 
biztosításán tul menő minden további intézkedést a már 
eddig törvényesen bevett vallásfelekezetekkel szemben 
annyival inkább mellőzendőnek véltem ez alkalommal, 
mert mint már a jelen indokolás általános részében ki-
fejtettem, ily intézkedések helyes alapokra fektethetése 

céljából bizonyos kérdéseknek előzetes törvényes meg-
oldására van elkerülhetetlenül szükség. 

7. §. E §. a vallásfelekezetek törvényes elismerésé-
nek rendszerében oly módon kiván előbbre haladni, hogy 
eltérve az eddig követett azon eljárástól, mely szerint 
egyes megjelölt vallásfelekezetek a törvényhozás külön 
tényével, vétettek be: eleve meghatározza azon feltéte-
leket, a melyeknek teljesítése mellett bármely eddig be 
nem vett vallásfelekezet igényt tarthat az állam részé-
ről való elismerésre. 

Mihelyt ugyanis az egyenlő hitűek a vallás valódi 
erejének kifejthetése végett közösségbe lépnek, vagy testü-
leti jogokkal, sőt anyagi szükségletekkel is biró társula-
tokká, egyházakká alakulnak, természetszerűleg érintke-
zésbe lépnek egyrészt saját tagjaikkal, másrészt más vallási 
és világi társulatokkal s végül magával az állammal. 

Minthogy pedig ezen különböző érintkezési pontokon 
különböző összeütközések támadhatnak: szükséges, hogy 
az állam követelményei eleve szabatosan meghatároz-
tassanak. 

E tekintetben a §. 1. pontja azt kívánja, hogy azon 
alapok, melyeken a felekezet nyugszik, egy szervezeti 
szabályzatba foglaltassanak, csak ilykép lévén elbírálható 
az, vájjon a törvényesen elismert gyanánt megalakulni 
kívánó felekezet nem áll-e ellentétben az állam elenged-
hetlen követelményeivel. 

A §. 27. pontjára azért van szükség, mert az 
egyházközség az első szerv, melyben a felekezet mint 
testület jelentkezik. Ha tehát az egyházközség szervezése 
sem biztosíttatnék, akkor az illető vallás nem is képezne 
testületet, s igy mint felekezetnek törvényes elismerésre 
sem volna szüksége. 

A 3. pont az állami felügyelet és ellenőrzés azon 
módozatán alapul, hogyha valamely vallásfelekezet az 
előirt feltételeknek eleget tesz, a kormánynál való egyszerű 
bejelentés mellett megalakulhat, a kormány pedig az 
elismerést csak akkor tagadhatja meg, ha meggyőződik 
arról, hogy a törvényben megszabott feltételeknek elég 
nem tétetett. 

Hogy azonban ezen meggyőződés biztos alapokra 
fektethető legyen, szükséges, hogy az első pontban említett 
szakaszát a kormányhoz előzetesen bemutassák, jóvá-
hagyás végett. 

A szakasz végpontja a jóváhagyás megtagadását 
azon esetekre szorítja, midőn a bemutatott szervezeti 
szabályzat az állam törvényeivel és a közerkölcsiséggel 
összeütközik. Itt is állanak azok, a mik az egyes egyént 
illetőleg az 1. és 3. §. alatt elmondattak, csakhogy itt 
már felekezetről levén szó, annak szervezetét és elneve-
zését is figyelembe kellett venni, az utóbbit főleg azért, 
mert megtörténhetnék, hogy például valamely felekezet 
»igaz keresztyénnek* kívánná nevezni magát, mi a többi 
keresztyén felekezetekre való tekintetből nem volna meg-
engedhető. 

8. §. Ezen szakasz biztosítja általában azon jogo-
kat, melyeknek az illető vallásfelekezet, a törvényes elis-
merés által részesévé válik. 

Ezen jogok a nyilvános isteni tisztelet tartásában 
és az egyházi önkormányzatban foglalhatók össze. 

Hogy az egyházi fegyelem gyakorolhatásának joga 
a jövőben elismerendő vallásfelekezetek részére is meg-
adassák, az magának a törvényes elismerésnek természet-
szerű folyománya, mert mint minden társulatnak, ugy az 
egyházaknak is szükségök van arra, hogy saját körükben 
rendet tarthassanak. 

A szakasz második bekezdésében foglalt megszorí-
tást részben tételes törvényeink, részben azon indokok 



tették szükségessé, melyek alább a tárgyalás alatt álló 
szakasz végpontjánál elmondandók lesznek. 

Hogy a vagyonkezelés és önkormányzat egyik fontos 
alkatrészét képezi, bővebb bizonyításra alig szorul. 

A szakasz negyedik bekezdése a vallásfelekezetek 
fennállhatását anyagilag kivánja biztosítani. 

Az a) pontban foglalt megszorítást nemzetgazdászati 
szempontok teszik szükségessé, egyáltalán nem lévén kí-
vánatos, hogy a megkötött féltörvények az elkerülhetetlen 
szükségen felül szaporíttassanak. 

Ezen intézkedés azonban egyáltalán nem bénítja 
meg a vallásfelekezetek anyagi felvirágzását, mert ingók-
ban, például értékpapírokban korlátlanul fognak vagyont 
gyűjteni. 

A b) pontban foglalt megszorításban a hivek érde-
keit kivánja megóvni a szöveg, az egyházi testületek ne-
táni túlkapásai ellen. 

A szakasz végpontja az egyházi járulékok behajtá-
sánál nem adja meg az állami segédkezést. Nem a polgári 
hatóságok kímélése volt a cél ezen intézkedés fölvételénél, 
hanem az, hogy a vallásfelekezetek saját tulajdonképeni 
körükre, a lelkiismereti és erkölcsi eszközök kizárólagos 
használatára szoríttassanak. 

Felekezetek szerint máris túlságosan széttagolt ha-
zánkban, nem látszik kívánatosnak az, hogy könnyű 
szerrel alakuljanak ujabb és ujabb felekezetek, sőt hogy 
ennél az állam is segítséget adjon. 

Nézetem szerint tökéletesen elég tétetik a lelkiismereti 
szabadság követelményeinek akkor, ha az állam nem állja 
útját ujabb vallásfelekezet alakításának, feltéve, hogy az, 
az előirt feltételeknek pontosan eleget tesz, de a felekezet 
további fennállhatásában is tisztán a vallás erejére s a 
hivek áldozatkészségére utalja azt. 

9. §. A mennyiben a törvényesen elismertnek nyil-
vánítandó vallásfelekezetek iskolákat tartani kívánnának 
s e tekintetben a szükséges rendelkezéseket jóváhagyandó 
szervezeti szabályaikban megteszik: a felállítandó iskolák, 
óvodák stb. jogállására a jelen szakasz ugyanazon rendel-
kezéseket terjeszti ki, melyek a társulatok által fentartott 
tanintézetekre nézve összes oktatásügyi törvényeinkben 
részletesen szabályozva vannak. 

Ezen rendelkezés az állam érdekeit az iskolaügy 
körül kellőleg biztosítja, az elismerendő vallásfelekezetek 
pedig abban — ugy hiszem — szintén megnyugvást 
találhatnak. 

10. §. Az egyházi önkormányzat legalsó szerve: 
az egyházközség azon első rendes közvetítő, mely által 
a vallásfelekezet más testületekkel és az állammal érint-
kezésbe lép. Ezen szervek alakítása tehát legközelebbről 
érdekli az államot, s ezért szükséges, hogy azok létesítése, 
valamint az azokban később netán célba vett minden 
változtatás a hatóság tudomására jusson. 

A szakasz második bekezdése az egyházközség szer-
vezetében zsinórmértékül szolgáló alapszabályok bemutatá-
sát kivánja meg. Egyházközségi igazgatás berendezése 
már a vallásfelekezet szervezeti szabályaiban is helyet 
foglalhat, de ezenkívül szükséges, hogy minden egyes 
egyházközség is mutasson be egyházközségi önkormány-
zatában törvényül tekintendő szabályzatot, melytől a sza-
kaszban megkívánt első követelményt, tudniillik az egyház-
község területének megállapítását a következő 11. §. 
intézkedései indokolják a második követelményt, tudniillik 
az elöljáróság szervezését pedig a helyes igazgatás köve-
telményei és azon szükségesség indokolja, hogy más testü-
letekkel vagy hatóságokkal való érintkezésnél legyen oly 
község, mely az egyházközséget jogérvényesen képviseli. 

11 §. Az egyházközségi illetőség megállapítása, 

melyet ezen szakasz rendez, azért szükséges, mert az illető 
egyházközséggel szemben természetszerűleg a hozzá való 
tartozáson alapulnak az egyes hívőnek ugy jogai, mint 
kötelességei. 

A szakasz második bekezdésében foglalt intézkedést 
a jó rend s netáni félreértések kikerülésének tekintetei 
teszik kívánatossá. 

12. §. Nagy fontossággal bír ama követelmények 
szabatos meghatározása, melyeket a lelkészekül alkal-
mazott egyénektől megkívánni az államnak is kiváló 
érdekében áll. Alig szükséges bővebben fejtegetni azon 
mélyreható befolyást, melyet a jóravaló lelkész híveire 
minden irányban gyakorolni képes és hivatva van. Nem 
közönyös tehát az állam előtt, hogy ezen befolyás mily 
egyének kezeibe van letéve. Ugyanezek állanak az egyház-
községi elöljáróról is, minélfogva a szakasz ezekkel szem-
ben is ugyanazon kívánalmakat állapítja meg, melyeket 
a lelkészekkel szemben felállít. 

A tárgyalás alatt álló szakasz e tekintetben első 
sorban a magyar állampolgárságot, a teljes önrendelkezési 
jogot, továbbá a kifogástalan erkölcsi és állampolgári 
magatartást tűzi ki elengedhetlen feltételül. Ezekből csak 
a legutóbb említett követelményt illetőleg kívánok annyit 
megjegyezni, hogy államellenes irányban működő, esetleg 
a különböző fajok és nemzetiségek közt izgalmakat szitó 
egyént lelkészül vagy egyházközségi elöljáróul elfogadni 
az állam részéről megbocsáthatatlan gyengeségnek tar-
tanám. 

Végül hazánk sajátos nyelvi és nemzetiségi viszonyai 
között nagyon kívánatosnak mutatkozott annak kikötése 
is, hogy az elméleti kiképesítés Magyarországban szerez-
tetett legyen meg. 

Annak elbirálhatása végett, vájjon az előző szakasz-
ban előirt követelményeknek adott esetben elég tétetett-e, 
okvetlenül szükséges, hogy a lelkészül vagy egyházközségi 
elöljáróul alkalmazott egyén, okmányainak bemutatása 
mellett a polgári hatóságnál bejelentessék. 

Azon hatóságul, melynél a bejelentés teljesítendő, 
ugy a 10. §. első bekezdésében, mint itt is a törvény-
hatóság első tisztviselője jelöltetett ki, mint oly közeg, 
ki egyrészt a fenforgó viszonyok iránt könnyen és alapos 
tájékozást szerezhet, másrészt pedig, mint a kiről már 
állásánál fogva feltehető, hogy esetleg kényes természetű 
esetekben is képes lesz a törvény célzatainak érvényt 
szerezni, a netáni súlyosabb bonyodalmakat pedig ki-
kerülni. 

A szakasz többi bekezdései az eljárást és a netaláni 
jogorvoslatot szabályozzák s bővebb indokolásra alig 
szorulnak. 

14. §. Ezen szakasz azon esetek iránt intézkedik, 
melyeken a már alkalmazott lelkész, vagy egyházközségi 
előljáró később lesz nélkülözőjévé ama kellékek valamelyi-
kének, melyek a 12. §-ban alkalmaztatása feltétlenül 
kitüzettek. E tekintetben a szakasz két esetet különböztet 
meg. A magyar állampolgárságot és az erkölcsi kifogás-
talanságot oly mellőzhetlen kellékeknek tekinti a lelkészi 
vagy egyházközségi elöljárói állás méltó betöltésére, hogy 
azok elvesztésének okvetlenül az illető állásról való 
eltávolítást kell maga után vonnia. Ellenben az állam-
polgári kifogástalanság tekintetében felmerülő kétségek 
esetén bizonyos diskrecionális hatalommal ruházza fel a 
kormányt, mi azon okból mutatkozik szükségesnek, mert 
tudvalevőleg van módja annak, hogy bizonyos ügyeskedés 
mellett egyenesen államellenes működés is kifejthető legyen 
a nélkül, hogy az illetőre a büntetőtörvénykönyv szorosan 
meghatározott intézkedései alkalmazhatók volnának. Nem 
szorul bővebb bizonyításra, hogy ily működés lelkész vagy 



egyházközségi előljáró részéről határozott mérvben veszé-
lyes lehet és ezért szükség gondoskodni arról, hogy a 
kormánynak módjában legyen ily egyéneket mint lelkésze-
ket, vagy egyházközségi elöljárókat ártalmatlanokká tenni. 

A szakasz harmadik bekezdése a fentebbiekben 
részletezett intézkedések szánkciója gyanánt az egyház-
község feloszlatását szabja meg, a mi legegyszerűbb és 
talán leghatékonyabb eszköznek mutatkozik arra, hogy a 
törvény célzatainak érvényesítése minden körülmények 
között biztosíttassék. 

15. §. Népesebb vallásfelekezetnél, mely esetleg az 
ország különböző vidékeire kiterjed, okvetlenül megkívá-
nandó, hogy oly közeggel birjon, mely a vallásfelekezetet 
mint olyant, a maga egészében képviselni jogosult legyen. 

Minthogy a kormány az illető vallásfelekezetet ér-
deklő kérdésekben első sorban ezen közeggel érintkezik : 
szükséges, hogy az illető egyének a szakminiszternek 
bejelentessenek oly célból, hogy megbízható legyen, vájjon 
a 12. §-ban megszabott s ezen magasabb állású egyházi 
közegektől fokozottabb mérvben megkívánható feltételek-
nek elég tétetett-e? 

Gróf Csdky Albin, -s. k. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

Az Emke 1892-ben. 
A május 28-iki deési közgyűlés elé terjesztett jelentés. 

Kilencedik beszámolója az Erdélyi közművelődési 
egyesületnek. Az alább olvasható adatok bizonysága szerint 
az Emke valóban közművelődést csinál, ezer aprólékos 
gonddal, tervszerű eljárással és oly eleven organizációval, 
melylyel jól alkalmazott anyagi erejét hatásában és anyagi 
eredményeiben megsokszorosítja. Egy vaskos könyvben 
mondja el Sándor József a mult év történetét. Lélek-
emelő olvasmány elejétől végig. A magyar nemzeti szellem 
izmosodását olvassuk ki a száraz adatokból. Sorban 
vonulnak el szemünk előtt a nemzeti kultura templomai, 
melyeket az Emke épít Erdélyrész legexponáltabb pontjain. 

íme a főbb adatok: 
Az egyesület kolozsvári középpontján a vezetést az 

igazgató választmány végezte. Rendszeresen dolgoztak 
ugyanott az állandó szakosztályok: az irodalmi (105. 
jegyzőkönyvi határozattal), a közmivelődési, mely a segély-
ügyeket látja el (90 beadványra vonatkozólag), a pénz-
ügyi, továbbá az algyógyi földmivesiskola felügyelő bizott-
sága s a millenniális kiállítás közmivelődési csoportbizott-
sága. Itt említendő meg, hogy a főtitkári hivatal az elmúlt 
évben 2100 ügydarabot intézett el s 6762 naplótételt 
dolgoztatott fel. 

Az Emke vagyona: Papírokban, bankoknál elhelyezve 
473.271 frt 84 kr, az algyógyi birtok 221.557 frt, a 
kolozsvári bérház 140.944 frt 20 kr. hagyatékokban 
29 429 frt 28 kr. Tőkebefektetésekben 26.908 frt. Esedékes 
kötelezőkben 97.736 frt 47 kr. Künn levő vagyon 7759 frt 
56 kr, ingókban 5000 frt. összesen 1,002.606 frt 35 kr. 
A jelentés megjegyzi, hogy ez összeget ujabb birtok- és 
telekbecslés folytán vagy 120.000 frttal meg lehet korri-
gálni s igy az Emke tőkeképződése a második millió felé 
immár erélyesen közeledik. A tőkéhez csatolják ezentúl is 
az alapító és tagdíjakat, a birtokjövedelem egy részét, 
ugy, hogy a 90.000 frt évi jövedelemből 54.384 forint 
tőkésíttetik. 

A tökevagyon a lefolyt évben a hercegprímás 
»egyelőre« adott 1000 frtjával, Samassa és Császka érse-
kek 800 frtjával, Wahrmann 1000 forintos hagyatéká-
val, Sváb Károly 1000 forintos hagyatékával s számos 

kisebb alapítványnyal gyarapodott. A legnagyobb összeg 
özv. Tappenburg Károlyné hagyatéka: 6329 frt, melylyel 
elhunyt egyetlen leánya: Aranka nevét örökítette meg, 
és — kinek nevét első helyen kellett volna említeni — 
Kun Kocsárd grófé, ki az algyógyi erdőrészek eladásából 
ujabb 14,706 frtos alapítványt tett. 

Évi elkölthető bevétel gyanánt 50,271 frt könyvel-
tetett el. Ez összeg a fiókok hálózatán a kiadási rovatban 
oszlik meg. Az Emke szervezete immár az egész ország-
ban szétterjedt s Árvát kivéve minden megyében annyi 
tagja van, hogy a helyi fiókok mindenütt megalakíthatok. 

Egyházi és iskolai segélyt ád az Emke: róni. katho-
likus lelkésznek Fogaras, Csík, Hunyad, Besztercze-Naszód, 
Szeben, Háromszék, Torda-Aranyos megyék területén 
1 — 1 esetben, római katholikus iskolának hat különböző 
községben, református lelkésznek hét községben, reformá-
tus iskolának 26 községben, unitárius iskolának három 
községben, az ágostai egyházuak Brassóban, a zsidó egy-
háznak Kolozsvárit, s a görög katholikus és keleti egyház-
nak egy csikmegyei községben. 

Saját iskolái az Emiiének: az aranykuti, balásfalvi, 
kis-sebesi, kolozs-alaguti, magyar-igeni, nagy-zsombori, 
mogvoró-kereki és vámos-udvarhelyi, összesen nyolc. 

Saját óvói az Emkének: az alvinci, besztercei, bor-
bángi, a brassói (2), dévai, fogarasi, petrozsényi, segesvári, 
szászvárosi, ördögkuti, vajdahunyadi. 

Emke gyermek-menedékhelyek: vannak Alpestesen, 
Bácson, Bürösön, Felső-szálláspatakon, Harón, Lozsádon 
és Gyaláron. 

Alumniumokat tart fenn Balásfalván, Kis-Sebesen, 
Déván s e működést egyébb felé is tervezi. 

Szegény iskolásokat segített az idén Bolyán, Nagy-
Selyken és Nagy-Szebenben. 

Munkatanítókat tart Algyógvon, Harón, Hosdáton, 
Nagy-Rápolton. 

Jutalmakat oszt a Gyertyánffy- és Nemesalapít-
ványból. 

Árvaházat tart fenn Nagy-Enyeden, Kovács Sára 
nevén. 

Szakiskolái ezek: gyermekjátékkészítő tanműhely 
Gyergyó-Szt.-Miklóson, Marosvásárhelytt, alsó kereskedelmi 
iskola Brassóban, nőipariskola Kolozsvártt, faipariskola 
Brassóban, szövőtanmühely Székely-Kereszturon. 

Kölcsön- és népkönyvtárai vannak: Apáczán, Balás-
falván, Bánffi-Hunyadon, Bélboron, Beszterczén, Bodola-
Nyénen, Brassón (2), Brádon, Bürkösön, Csernátfalun, 
Csikszentgyörgy-Bánkfalván, Déván, Felenyeden, Felső-
Szováthon, Gernyeszegen, Gyergyó-Békáson, Halmágyon, 
Horgaspatakon, Kissebesen, Kőhalmon, Köszvényes-Reme-
tén, Küküllővártt, Lozsádon, Magyar-Nemegyén, Maros-
Bogáton, Maros-Szent-Benedeken, Medgyesen, Mócson, 
Nagy-Sajón, Nagv-Selyken, Nagy-Szebenben, Nagy-Tere-
men, Naszódon, Oláh-Brettyén, Pipén, Ó-Radnán, Szaka-
dáton, Szász-Sebesen, Szilágy-Gsehin, Verespatakon, Vécsén, 
Vízaknán és Zajzonon, összesen 45 könyvtárral. 

Dalosköröket szervezett és segít 15 városban s 
községben. 

Ingyenes kiadványai az Emke uti kalauz, az Emke 
olvasókönyv, az Emke daloskönyv. 

Testvéregyesülete: az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület 
nyolc alakult és öt alakuló osztályból áll, tagjainak száma 
1000. Ez osztályok a turisztikának lesznek hasznos szol-
gálatokat. 

íme a kép, mely az Emke áldásos működése fölött 
áttekintést ád. Kilenc év előtt kis csónak, ma derekas 
dereglye, mely biztosan evez és tör előre. 

Isten kegyelme segítse továbbra is. 



KÜLFÖLD. 

Németországi egyházi szemle. 
A mai — sok tekintetben forcirozott — német 

jezsuita kérdésre jellemző világot vett Hoensbroech grófnak 
a rendből való kilépése, illetve e kilépésnek a tekintélyes 
»Preuss. Jahrbücher« májusi füzetében való megindoko-
lása, mely nagy port vert föl a katholikus és protestáns 
közgondolkozásban egyaránt s a jezsuitákra és azok bará-
taira felette kellemetlennek bizonyult. A gróf a rend leg-
előkelőbb német tagjai közé tartozott, kinek »Warum 
sollen die Jesuiten nicht wieder nach Deutschland zurück-
kehren?« cimü polemikus irata a jezsuitaellenes iroda-
lomnak egyik elsőrangú és sokat olvasott terméke. Az 
exjezsuita kijelenti, hogy 13 évvel azelőtt azért lépett 
a rendbe, mivel abban »a keresztyén vallásosság ideálját* 
látta, de későbben személyesen győződött meg arról, hogy 
e rend ugy a szabad erkölcsi személyiséget, mint a haza-
szeretet érzelmeit a maga tagjaiban elnyomja, sőt meg-
semmisíti. Igazolja ezt azzal a személyes tapasztalattal, 
hogy a jezsuitát már mindennapi érintkezésében, járásá-
ban, tartásában, tekintetében, hangjában, szóval egész 
modorában rendszeresen megfosztják a maga egyéniségétől, 
s a rend közönséges eszközévé, bábjává »dresszirozzák«. 
S ugyanaz történik vele az Istenhez való vallásos viszo-
nyára vonatkozólag is, nem a benső személyes hitviszony 
ébresztése és fejlesztése, hanem Loyola Ignácz forcirozott 
spanyol beteges kegyeskedésének a »beexercirozása« itt 
a fődolog. Az Isten előtti személyes ethikai önfelelősség 
helyére a benső élet cadaver engedelmességszerü meg-
tagadása lép a rend felsőbbsége irányában. S ilyen termé-
szetű Hoensbroech szerint a jezsuita tudományos kiképez-
tetése is. Rendszeresen kiölik abból a szabad vizsgálódás 
és önálló meggyőződés ethikai érzetét, a mennyiben csakis 
jezsuita szellemű tudományos eszközökkel élhet, s minden 
más irodalmi termék használata a feljebbvalónak engedé-
lyétől függ. A szaktudományi irodalom és ezzel a jelenkor 
szellemi mozgalmaiba és küzdelmeibe való betekintés tel-
jesen zárva marad előtte, s még az érettebb jezsuita 
tudós sem használhatja a nem jezsuita könyvtárt feljebb-
valójának engedélye nélkül. 

Teljesen érthető ennélfogva az a megilletődés, a 
melylvel a berlini centrum, a katholikus sajtó s maguk 
a jezsuiták is a gróf kilépését s még inkább annak 
tapasztalaton nyugvó indokolását fogadták. Egy előkelő 
jezsuita férfi maga személyes tapasztalatok alapján erősíti 
meg azt, a mit különben régen tudtunk, hogy t. i. a rend 
ritka damoni művészettel köti meg a keresztyén ember 
személyes szabadságát s öli ki belőle az igazság iránti 
érzéket, a mi aztán rendszerint vagy farizeusi képmutatásra, 
vagy nyilt erkölcstelenségre vezet az élet s a tudomány 
összes ágaiban. S hogy a jezsuiták és azok barátai a 
sajtóban és a parlamentben Hoensbroech konfesszióit 
némileg is ellensúlyozzák, a szerzőt régi szokásuk szerint 
»lelki betegnek« deklarálták. Kopott fegyver, mely e nyilt 
és őszinte leleplezések megsemmisítő hatását meggyengí-
teni nem igen fogja! Személyes tapasztalatok igazolják 
itt azokat a közléseket, melyeket a jezsuitákról Döllinger, 
lieusch, Huber és mások forrásszerü műveiből régóta 
ismerünk, s a melyek csak megerősítik Pascalnak a jezsui-
ták morálját kegyetlenül ostorozó »provinciális leveleit«. 
S a kegyes Bossuet is hasonló igazságérzettel leplezte le 
egykoron a Jézus nevét bitorló fekete sereget, mely nem 
kevesebbre, mint a Jézus vallásának és erkölcsiségének 

alapjaiban való felforgatására s a keresztyén vallásos-
erkölcsi eszmék összezavarására törekszik. 

A mennyire kedvezőtlen a jezsuita kérdésre nézve 
Hoensbroech grófnak kilépése, ép annyira kedvezőnek 
bizonyult a centrumpártra nézve a német császárnak 
római látogatása. Rampolla és Ledochowsky bibornokok 
kitüntetése, a német államtitkárnak hosszabb audienciája 
a pápánál, az immár elbukott katonai javaslatok ügyében 
folytatott tárgyalások a centrumpárttal s általában a 
császárnak látogatása a Vatikánban, oly dolgok, a melyek-
nél — mint Beysclilag magát kifejezi — mindenkor győz 
a római okosság a német becsületesség felett, s rendszerint 
a protestáns álláspont húzza a rövidebbet. Különösen 
föltűnő Ledochowsky bibornoknak, a kulturharc eme szo-
morú alakjának s a porosz állam egykori nyilt rebellisé-
nek a kitüntetése, mely mindenesetre igen érdekes függe-
léke a német egyházpolitika canossai utjának. Egyéb 
tekintetekben is a pápisták szekerét tolja a német egyház-
politika. Áttért protestánsok pápista ritus szerint újból 
kereszteltetnek, a római propaganda szolgálatában álló 
Bonifácegyesületet dédelgetik, a bonni ösztöndíjak kiosz-
tásánál .nem épen a paritás elve vezeti az intéző köröket, 
s végül a münsteri akadémia filozofiai fakultásánál a 
nemzetgazdaságtan tanszéke töröltetett s »társadalmi tudo-
mány« nevezete alatt annak előadása a pastoráltheologia 
tanárára, egy Hitze nevü hecckáplánra bízatott. Bizony 
nem örvendetes jelenségek ezek a protestáns Németország-
ban, a hol különben is az agilis pápisták a tudomány 
és az élet klerikálizálására törekszenek. 

Annál örvendetesebb képet mutat a porosz főváros 
protestáns egyházi élete és belmissziói tevékenysége. Komo-
lyan kezdenek már törődni a berlini templomhiány eloszla-
tásával. Az erre vonatkozó hivatalos közlésekből kiemeljük 
a következőket. Az utolsó négy év alatt 26 uj templom 
építéséhez láttak, a melyekből hét már készen áll s két 
év alatt a Vilmos császár emlék-templom kivételével a 
többi is elkészül. Ez építkezések a benső díszítésekkel 
együtt 15 millió márkát képviselnek, mely összeghez a kir. 
rendelkezési alap s a berlini városi zsinat 1.600,000 márkkai 
járult; 12 milliót tesznek az adakozások, mig az építkezési 
helyeket a város, a tanács, egyes gyülekezetek s magánosok 
adták. Az uj lelkészi hivatalok berendezése évenként fél 
millióba fog kerülni, a mi eléggé biztosítva van. Szép szá-
mok ezek, élő tanúbizonysága az ev. prot. hithűségnek 
és áldozatkészségnek! Ezzel azonban a berlini templom-
hiány még teljesen eloszlatva nincsen. Beyschlag szerint 
még körülbelöl 30 templomra volna szükség, hogy Berlin 
és környékének protestáns lakosságát 25—30,000 lélekből 
álló gyülekezetekké organizálni lehessen, a min a leg-
közelebbi jövőben segíteni is szándékoznak. S hogy a 
templomok mellett gyűlésekre, egyesületekre s általában 
a keresztyén társas érintkezés fejlesztésére u. n. gyülekezeti 
házakat (»Gemeindehaus«) is létesítenek, épen Berlinre 
nézve igen fontos dolog. A Vilmos császár emléktemplomra, 
a melyet elsőrangú nemzeti műemléknek terveznek, eddig-
elé egy milliót gyűjtöttek, a mihez azonban a költségelő-
irányzat szerint még egy millió szükséges. Ujabban a 
császár ismét 150 ezer márkát ajánlott fél a rendelkezési 
alapból. Ha sikerül Berlin templomügyét rendezni, akkor 
aztán fontos fejezet leend a német protestáns egyház leg-
újabb történetében »Berlin és a protestántizmus!« 

A Harnack-féle vita az apostoli hitvallás érvényéről 
csak nem hagyja békén a »positiv unió« embereit s a 
hassziai egyháztartományban ujabb javított kiadásokkal 
is járt. Hitőrök mindig akadnak a protestáns Németország-
ban s a betübiróság régóta kedvelt thémája egyes dogma-
tikus theologusoknak. Igy Gremer tanár a pozitív unió 



ez évi ápril 5—6-iki egyetemes közgyűlésén azzal a kér-
déssel foglalkozott: »miért nem törülhetjük el az apostoli 
hitvallást?*, mely kérdés már formulázásában is túllő a 
célon, a mennyiben a Harnack-féle vitában nem az apos-
toli hitvallás »megszüntetéséről«, hanem csak fejlettebb 
irásmagyarázatunk és ev. prot. anyagi elvünk értelmében 
az azzal szemben való szabadabb evangéliumi állásfogla-
lásról van szó. Ez alapon a gyűlésen formulázott rezolució 
sem helyes, a midőn t. i. »protestál oly theologiai irány 
ellen, mely az irás s a hitvallásos könyvek tekintélyétől 
ment szubjektiv hitben látja a reformáció egyházának 
egyedüli jogos álláspontját«. Tisztán szubjektiv hitet, a 
melynek azt szülő és feltételező objektuma nem volna, 
a Ritschl-féle moráltheologia mégsem tanít, sőt inkább 
hirdeti az Isten szeretetkijelentésében vetett hitet s nor-
málja azt, szubjektiv és objektív oldalára nézve egyaránt 
ugy az írással, mint a reform át ori hitvallásokkal. A Ritschl-
féle theologia és követőinek megítélésében ugy látszik még 
ma sem szűnt meg a »docta ignorantia«, s a szőrszál-
hasogató scholastikus eldisputálás még jelenleg is kisérti 
az egyes tulbuzgó orthodoxus theologusokat ! 

Hogy milyen gyümölcsöket terem az egyházban, a 
melynek érdekeit szolgálja a theologia, az orthodox betü-
biróság, mutatja három hassziai generálszuperintendensnek 
a lelkészi karhoz intézett legközelebbi közös »böjti pász-
tori levele«, a melyben Achelis és Herrmann, ismert 
nevü marburgi theologiai professzoroknak egyetemi tanári 
működését a hassziai tartományegyház hivatalos szolgá-
latával összeegyeztethetetlennek deklarálja. A szabadelvű 
theologiának — ugy olvassuk a szomorúan érdekes fő-
pásztori iratban — »más Krisztusa* van, mint az írásnak 
s a hitvallásoknak, s »más evangéliumot« hirdet, mint a 
melyet Krisztus és az apostolok hirdettek. Jól mondja 
Beysehlag, hogy itt valóságos római anathemával, a 
Ritschl-féle theologiára s a nevezett két tanár előadásaira 
vetett középkori interdiktummal van dolgunk, mely főpapi 
tudákosságában önmagát, s nem a theologiát, mint tudo-
mányt tartja egyedül jogosultnak és illetékesnek dönteni 
ama kérdés felett, hogy melyik theologiai álláspont volna 
a hitvallásokkal s az egyházzal összeegyeztethető ? Régi 
kérdés az egyház és theologia egymáshoz való viszonyának 
a kérdése, mely, ugy látszik, még mindig nem talált kellő 
megoldásra bizonyos egyházi férfiak körében. Hogy vallásos 
hit és egyházi tan, keresztyénség és dogma, kijelentés és 
irás, isteni ige és theologiai formula nem azonosítható, 
sarkalatos keresztyén alapigazság, s csak egyes hatalmi 
és nem hitelvi érdekeket kereső főpapokra nézve terra 
incognita! Ilyen utak vezetnek Rómába, a csalatkoz-
hatatlan hatalom és tekintély egyházába. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

VII. A bécsi békekötés s annak pon t j a i 1606. 

1605. május t l-kén az uralkodó ház négy hercege 
Rudolfot arra kérte, hogy a magyarok elleni harcot szün-
tesse meg: »mert ha Magyarország el fog szakadni az 
ausztriai háztól, semmivé lesben az ausztriai ház. A jól 
értesült lllésházy István megirta ezt Bocskaynak, s egy-
szersmind erélyesen inti a fejedelmet, hogy a bécsi szép 

Ígéreteknek egy könnyen ne higyjen, s mondja ki bátran, 
hogy a Rudolftól való elszakadás és keresztyén verontás-
nak okai sem Bocskay, sem a magyarok, hanem az ka-
mara az, ki az országnak minden törvényeit, szabadságát 
elrontá s az (kathol.) papi tanács az, kik lelkünkben, 
hitünkben fegyverrel és nem tanítással kergetének; sőt 
maga Rudolf, ki még most is tűzzel, fegyverrel perse-
quálja a szegin országot.« 

Rudolf rosz néven vette testvérei figyelmeztetését; 
de később ezek egyikét — Mátyás főherceget — mégis 
megbízta az alkudozások vezetésével. Ez lllésházy Istvánt, 
a protestáns száműzöttet szemelte ki közbenjáróul, kik 
irránt a fejdelem is bizalommal viseltetett. Illésbázyn kivül 
Thurzó Györgyöt és Forgach Zsigmondot stb. A követek 
magukkal vitték a fejdelem békepontjait, melyekre Mátyás 
főherceg különféle válaszokat adott. Ezek tárgyalása végett 
a fejedelem Korponára nov. 16-kára gyűlést hivott. Mig 
itt a tárgyalás folyt, Rudolf titkon a budai basával kez-
dett alkudozni; de ez a cselszövényről értesítette a feje-
delmet. 

Most egy hajszálon függött a béke; azonban lllés-
házy kivitte, hogy még egy kísérletet tegyenek, s a kor-
ponai országgyűlés Mladosevics Horváth Pétert adván 
lllésházy mellé, ezek Bécsbe siettek, hogy a békealkudo-
zást ott folytassák Mátyással; másrészről pedig a fejedelem 
intézkedett, hogy hadai talpon álljanak s az erdélyieket 
is fegyverbe szólítá. lllésházy társaival 160(5. január 5-én 
érkezett Bécsbe s hosszas alkudozás után némi béke-
pontokkal, február 9-kén hagyta el Bécset. 

A lehozott béke-pontok homályosak és könnyen 
félremagyarázhatok voltak. A fejdelem e pontokra adandó 
válaszát a magyarországi és erdélyi országgyűlések nyi-
latkozatától tette függővé. E célból 1606. március 9-kén 
megküldte Erdélybe az Erdélyt illető pontokat. Ezek a 
pontok sem Erdély önállóságát, sem szabad fejedelem-
választási jogát, sem a négy bevett vallás-szabadságát 
nem biztosították; sőt a fejedelem halála után, Erdélyt 
vissza akarták szállítani a magyar koronára. A fejedelem 
tehát seregeit erősítette: sőt az erdélyiektől 5000 fegy-
verest kért. Majd országgyűlést hirdetett Magyarországon 
is Kassára, ápril 24-kére. 

Az erdélyiek ápril 3-kán, oda utasíták a kassai 
országgyűlésre küldött követeiket, hogy sürgessék a sza-
bad fejedelem-választásnak s az unitárius vallás szabad 
gyakorlatának is a békepontok közé iktatását. 

Az országgyűlés Kassán, ápril 24-kén nyilt meg, 
protestáns isteni tisztelettel. Elénekelték Luther énekét: 
»Erős várunk nekünk az Isten.« Aztán meghallgatták az 
egyházi beszédet, mely alkalomszerűen a vallásszabadság-
ról szólott. Azután Alvinczi Péter a ^kálvinista prédikátor* 
a CXVI. zsolt. 12. verse alapján (Mivel fizessek az Ur 
jótétiért) lelkes szónoklatban buzdítá a rendeket és a 
fejedelmet arra, hogy támogassák az ügyet továbbra is 
és ne dugják addig hüvelybe kardjokat, mig a vallás-
szabadság kiviva nem lesz, végül elzengették az »Adj 
Isten békességet* kezdetű szép éneket s ezzel az isteni-
tisztelet — melyet a fejedelem s a rendek, a fejedelem 
házi kápolnájában tartottak — befejeztetett.1 

Az országgyűlés tanácskozásait Kátay Mihály kancel-
lár nyitotta meg. Aztán lllésházy számolt be követségéről. 
Majd a békebontókat vették tárgyalás alá. Az erdélyi 
követek sürgették az unitárius vallás szabadságának becik-

1 Schreiber Mihály korponai követ naplója. Győri történelmi 
és régészeti füzetek III. kötet 125. lap. Ez a »Petrus N.« kálvinista 
pap nem lehetett más, mint a fejedelemnek is udvari papja, Alvin-
czi Péter. 
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kelyezését is; de az országgyűlés nem ment tovább a 
vallásügyben a korponai megállapodásoknál, amiben fő-
részök volt a protestáns lelkészeknek s különösen Alvin-
czinak is. Végre elkészültek az egész megállapodással, 
melynek főelve az volt, hogy Magyarország magyarolc 
által kormányoztassák. Május 12-én kelt feliratukban ezt 
részletesen ki is fejtették. E felirattal ismét Ilíésházy ment 
fel Bécsbe és junius 23-án csakugyan létrejött a bécsi 
béke, melynek pontjai ezek: 

»!. Ő felsége a király — első leiratához képest — 
az ország rendeit, ugy az urakat, nemeseket, mint a 
szabad királyi városokat, melyek a korona alá tartoznak, 
úgyszintén a végvidéken lakó magyar katonákat is, hitök-
ben sem maga bántani nem fogja, sem mások által hábor-
gattatni nem engedi, ellent nem állván régibb határozatok, 
és az 1604-iki utolsó törvénycikkely, mely országgyűlésen 
kivül a rendek hozzájárulása nélkül hozatott, eltöröltetvén. 
A rendeknek tehát szabad vallásgyakorlat engedtetik min-
denütt az országban, ugy azonban, hogy abból a római 
katholikus vallásra semmiféle rövidség ne háromoljék. A 
katholikus papok és templomok bántatlanul maradjanak 
s a lefolyt zavarok alatt elfoglaltak mindkét részről kölcsö-
nösen visszaadassanak. 

II. A béke Bocskay Istvánnal s a törökkel egy időben 
köttessék meg s addig fegyverszünet legyen. 

III. A legközelebbi országgyűlésen ősi szokás szerint 
nádor választassék. A főherceg pedig, nyert teljes hatal-
mánál fogva, a nádor és királyi tanácsosok által, oly módon 
igazgassa az országot, mintha a király személyesen tartóz-
kodnék az országban. 

IV. A békesség visszaálltával a szt.-korona Pozsonyba 
visszabozatik. 

V. A királyi jövedelmek kezelője, hozzátartozóival, 
magát a kormányzásba ne avassa. E célból mindenkor szü-
letett magyarok választassanak. Szuhai és Migazzi püspö-
kök az országon kivül maradjanak, míg ügyök elintéztetik. 

VI. A király tetszése szerint nevez ki püspököket; 
az országtanácsnak tagja csak nemes és főispán-püspök 
lehet; főispán pedig csak régi szabadalommal biró püspök. 

VII. Az egyházi ítélőszékek visszaéléseit a jövő 
országgyűlés fogja megszüntetni. 

VIII. A magyarok nem egyezhetnek meg abban, hogy 
a jézsuitáknak ingatlan javaik legyenek. 0 felsége viszont 
ragaszkodik saját jogaihoz. 

IX., X. A várnagyságok s más hivatalok csak szüle-
tett magyarokra fognak ruháztatni minden valláskülönb-
ség nélkül; két végvárban más idegen is lehet várnagy. 

XI. A király távollétének idejére Mátyás főherceg 
neveztessék teljes hatalmú kormányzóvá. 

XII. A korponai rendek által sürgetett peres ügyek: 
a jövő országgyűlésre halasztatnak; valamint minden, a 
mi még fontosabb. 

A mi Bocskay István fejedelem személyét és kielé-
gittetését illeti: 

Övé Erdély és a Tisza balpartján Ugocsa-, Bereg-
és Szatmármegye; Tokaj és uradalma. Ha örökös nélkül 
hal meg, minden visszaesik a magyar koronára. Címe 
lesz: »A római szent birodalom és Erdély fejedelme, a 
székelyek grófja; Magyarország némely részeinek ura « 
Az erdélyi rendek követeket küldenek a magyar ország-
gyűlésre. 

Mihelyt Bocskay és pártfelei a békepontokat elfogad-
ják, a közbocsánat kihirdettetik. A békekötést az örökös 
tartományok rendei biztosítják. A magyar rendek pedig 
ezentúl minden lázadástól és összeesküvéstől tartózkodnak. 1 

1 Zsilinszky M. »Magy. orsz. vall. ügyi tárgyalások« 301 lap. 

E békepontok sem Rudolfnak, sem Bocskainak nem 
tetszettek s még mindig attól lehetett tartani, hogy a béke 
felbomlik. Bocskay a vallás dolgában még mindig a tel-
jes szabadságot követelte, minden kétértelmű záradék mel-
lőzésével és kiváló súlyt fektetett az egyezség biztosításá-
nak módjára. Rudolf pedig sokalta a vallásszabadságot 
és kir. esküjével ellenkezőnek állította. Mátyás főherceg 
és Illésházv azonban mindent elkövettek, hogy küldőik 
elfogadják a békepontokat s Rudolf íigyelmeztettetvén a 
törökkel való fegyverszünet lejárására, augusztus 6-kán 
csakugyan aláirta a béke-oklevelet Prágában; de oly zára-
dékkal mely azt érvényéből csaknem kiforgatá. 

1606. szeptember 9-kén Ilíésházy és követtársai, a 
béke-oklevél I-ső cikke ezen veszélyes záradékának »a r. 
katholikus vallás sérelme nélkül . . .« kihagyását követel-
ték ; de Mátyás főherceg nem merte ezen követelést Rudolf-
hoz terjeszteni, hanem szeptember 25 kén maga állított 
ki egy diplomát, a melyben kijelenti, hogy ezen szavak 
>a r. katholikus vallás sérelme nélküU nem rossz szán-
dékból toldattak az I. cikkelyhez, hanem a végett, hogy 
mind a két rész, hitében, vallásának gyakorlatában és a 
templom használatában ne zavartassák.® Ez megnyugtatta 
lllésházyt is és a béke-oklevél elfogadását ajánlotta a 
fejedelemnek. 

V. Pál pápa, Rudolf tanácsosai, a magyar katho-
likus főpapok, különösen Forgách Ferencz nyitrai püspök, 
még mindig a béke ellen izgattak s részben a katholikus 
német theologusok is. Ezeknek dacára az alsó- és felső-
ausztriai, cseh. morva és sziléziai rendek küldöttei, szep-
tember 23-kán kijelentették, hogy a bécsi békét mind Ők, 
mind az összes rendek s utódaik sértetlenül fenn fogják 
tartani. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

NEKROLOG. 

N a g y L á s z l ó , 
1836—1893. 

A nap végső bucsusugárt intett s meglebbent az 
esti fuvalom s ő a jól végzett munka után irodája elé 
kiülve kedves fái közül nézte mint száll a csöndes tavaszi 
alkony le a büszke bérc ormáról a tájékon végig, s 
merengő lelkét álomba ringatta a kikelet üde költészete 
s szállt a lélek messze, messze, tul a fénylő csillagok 
hónán alkotójának trónja elé, hogy ott hálaimát mondjon 
a jól végzett napi munkáért és mindazért a mi szivét 
eltöltötte nemes lángolással. És a tovaszálló lélek ott 
maradt, nem tért vissza többé. Nagy László meghalt 
május 2-án este hirtelen, váratlanul. És azóta azok az 
ajkak, melyek olyan szépen, olyan meggyőzően szólottak, 
némák örökre. Az a kéz, mely annyi jót tett, egy poria-
dásnak indult tetem. A tettdus férfi, ki serdülő korától 
fogva nem ismert pihenést, most már nyugszik csendesen 
a Magura napsütötte oldalán, akácfák rezgő lombjától 
betakarva és szivéből, mely minden jóért, nemesért 
dobogott, ezóta tán virágcsoport fakadt fel, hogy illatát 
szerte áraszsza azok felett, a kiket ő oly nagyon, oly forrón 
szeretett. 



Nagy László 1836. november 27-én született Sepsi 
(íidófalván (Háromszék). 1846 kezdette meg tanulói pályá-
ját N.-Enyeden, itt végezte a gimnáziumot kitűnő sikerrel 
és ugyancsak itt a két első évi theol. tanfolyamot. 1860-ban 
Kolozsvárra ment s itt bevégezvén a theologiát, 1862. a 
papi vizsgát is letette. (Közbe nem érdektelen megjegyezni, 
hogy a szabadságharc alatt Gábor Áron tölténygyárában 
dolgozott, mint önkéntes). 1863-ban Kovács Alberttel 
együtt Utrechtbe ment s még ezen tanévben beutazta 
Hollandiát és Belgiumot. A nyári szünidőre Párisba ment 
és itt megalapította a magyar egyletet. 

1864. december 26-án a szilágy-somlyói egyház-
község rendes lelkészévé választatott meg. És ez időtől 
kezdve adjuk át a szót vármegyéje vezérlapjának a 
»Szilágy <-nak, mely tevékenységét igy ismerteti. 

>Állomását 1865. február 9-én foglalta el s az 
azóta lefolyt idő, majdnem három évtized, a lázas tevé-
kenység, a régi mulasztások pótlásának korszaka, minden 
nevezetes mozzanatánál munkában találjuk Nagy Lászlót, 
nemcsak akkor, ha egyháza és városa, hanem akkor is, 
ha vármegyéje és egyházmegyéje történetét lapozzuk. 
Legtöbbször az elsők között, utolsók közt soha. 

Otf működik Sz.-Somlyó népiskolái létesítésénél, a 
krasznamegyei takarékpénztár megalapításánál, a somlyai 
kisdedóvoda megteremtésénél. Nyomdát alapít; létrehozza 
Sz.-Somlyó első lapját stb. Szóval nincs e kis városban 
e 30 év alatt keletkező egy oly társadalmi, egyházi és 
emberbaráti intézmény sem, melynek születéséhez, fejlő-
déséhez, virágzásához Nagy László neve ne volna hozzá-
füződve. 

Egyházmegyéje érdekében, mely érdemei elismeré-
seül 1884. március 30-án közfelkiáltással esperesévé vá-
lasztotta, munkásságát már mint másfél éves pap meg-
kezdette a dézma verifikálásával s e munkájának köszöni 
ez egyházmegye 23 egyháza kisebb-nagyobb mértékben 
jövőjének alapját. 

Ott találjuk a vármegye gyűlésein, a bizottságokban 
mindenütt, a hol dolgoznia kell. Most Kolozsvárra utazik 
egyházmegyéje érdekében, majd Budapesten zörget a 
minisztereknél szeretett vármegyéje épségben hagyásáért... 
Az erdélyi egyházkerület 1886-ban igazgatótanácsossá, 
1889-ben közügvigazgatóvá (generális director), két ízben 
zsinati képviselővé választja. És e sokoldalú feladatok 
mindenikének, mint egész ember igyekezett megfelelni. 
Utolsó időkben is ott volt mindenütt, hova a közbizalom 
hívta, tettvágya, lelke küldötte. Pedig a test már gyenge, 
beteg volt«. 

A hála és kegyeletérzet minden oldalról letette 
koszorúját koporsójára, sirhalmára. A valódi pap, a hű 
hazafi, a nemes emberbarát megérdemelte, megvárhatta 
a könyek pergő harmatát. Kiszállott lélek, megdicsőült 
szellem, fogadd e helyen egy porszemnyi részét annak 
a hálának, annak az örökzöld repkényhez hasonló kegye-
letnek, mely irántad szivemben él és élni fog. 

Budapest. 
Gáspár István. 

IRODALOM. 
** Öt nyelvit szótár. liobiesek Zsigmond buda-

pesti könyvkereskedő kiadásában és Somogyi Ede szer-
kesztésében érdekes és hézagot pótló füzetes vállalat indult 
meg. A vállalat cime: »Öt nyelvű szótár« és felöleli a 
magyar, német, angol, francia és olasz nyelvet. A műben 
azt a fontos és gyakorlati újítást tapasztaljuk, hogy mind 
az öt nyelvnek szókincse egyetlen folytatólagos ábécérend-
ben van feldolgozva, a mi lehetségessé telte azt, hogy 
minden egyes szó valamennyi többi négy nyelvre le van 
fordítva. Már eddig is jelentek meg külföldön több nyelvű 
szótárak, de ezekben mindegyik nyelv szókincse külön 
önálló részt képezett, a mennyiben mindenik nyelv szavai 
önállóan, önmagukban voltak ábécé-rendbe foglalva. Az 
»Öt nyelvű szótár« 1536 oldalon, tehát aránylag nem 
nagy téren, összesen körülbelül 800 ezer szót fog tartal-
mazni. A hozzánk beküldött I. füzet az A betű szavait 
közli az Alapvonal szóig. A mű nyomdai kiállítása csinos. 
Az egész mű 32, két hetenként kibocsátandó füzeiben fog 
megjelenni és egy füzet ára 30 kr. Mindazoknak, a kik 
idegen nyelvekkel foglalkoznak, ajánljuk e közhasznú mű 
megszerzését. Megrendelések Robicsek Zsigmond könyv-
kereskedőhöz (Budapest, Fürdő-utca 8. sz.) küldendők. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténete, 
melyet Beöthy Zsolt egyetemi tanár szerkeszt, az 5-ik 
füzetnél járja. Ebben Simonyi Zs. folytatja a Kódexek, 
mint nyelvmellékek vizsgálatát és Marczali Henrik közép-
kori latin krónikáink értékét fejtegeti. E két cikkkel be 
van fejezve a mohácsi vészig terjedő korszak, melyben 
irodalmunk és közművelődésünk egész köre annyi becses 
részlettel s oly gazdag illusztrációkkal van bemutatva, a 
hogyan eddig egyetlen irodalomtörténeti munkában sem 
volt s nem is lehetett. Ugyané füzetben megkezdődik a 
XVI. század irodalmi viszonyainak ismertetése. Az első 
cikkben Kardos Albert ad áttekintést a protestáns korról 
(1526 — 1606.); a másodikban Hellebránt Árpád: A könyv-
nyomtatás kezdete Magyarországon cim alatt az ősnyomtat-
ványokról s az első nyomdákról és könyvtárakról fen-
maradt adatokat szövi érdekes képpé; a harmadikban 
ismét Kardos a Vallásos irodalom cimü fejezetben az 
első nyomtatott biblia-fordítókról értekezik. A szöveget 
16 kisebb-nagyobb illusztráció díszíti: kódex-mutatványok 
(magyarázattal), arcképek, a legrégibb magyar nyomtat-
ványok, végül első magyar disztichonok Sylvester Uj testa-
mentumának bevezetéséből, mely lap, mint nyomdai termék 
is érdekes. Külön mellékletül: a Müncheni-kódex egy lapja 
(magyarázattal) és Temesvári Pelbárt Pomériumának cím-
lapja van a füzethez adva. A minden tekintetben nagy-
becsű irodalmi vállalat két hetes füzetekben jelenik meg 
s minden hazai könyvkereskedés vagy a kiadótársulat 
utján füzetenkint vagy előfizetés utján beszerezhető. Minden 
egyes füzet ára 40 kr. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Királyi adomány. Király ő felsége a Jcölesdi ág. 

b. ev. egyházközségnek templomépítésre 100 frt segélyt 
adott a magánpénztárából. 

* Lelkészjelölés. A munkácsi református egyházba 
hét pályázó közül kijelöltettek : Sütő Kálmán beregsomi, 
Batta Nándor nagybégányi, Bánóczy Endre tnuzsalyi, 
Zámbory Zoltán kászonyi és ifj. Bartha József kisbégányi 
lelkészek. A választás junius 11-én lesz. 

* Budapesti theologiai akadémiánkon május 
végén végződtek be a második félévi előadások. Az év-
végi colloquiumok junius 1—15. napjain tartatnak meg, 
az évzáró vizsgák junius 16 és 17-én lesznek. 

* Püspöki vizsgálat a pesti egyházmegyében. 
Szász Károly dunamelléki püspök ur május 23-ika óta 
ismét egyházvizsgáló körúton van a pesti egyházmegyé-
ben. Az nap délelőtt Rákos-Csabát, este Péczelt látogatta 
meg. Szőnyegekkel borított uton, fehérbe öltözött leányok 
virágszórása közben nagy közönség élén a község jegyzője 
üdvözölte és bandérium, tűzoltóság és különböző küldött-
ségek kísérték a papilak elé, hol a lelkész fogadta. A 
hivatalos teendőket másnap reggel elvégezvén, május 21-én 
Gödöllőre érkezett, hol 60 tagu bandérium, hosszú kocsi-
sor és nagy néptömeg várta a pályaháznál. A község 
nevében Garán Dániel üdvözölte. A királyi kastély kertjén 
keresztül két > Isten hozott« föl írású diadalkapu alatt zajos 
éljenzés között vonult be a népszerű főpap a városba, a 
papilak elé, hol fehérruhás lányok bokrétával, Gönczy 
Benő lelkész üdvözlő beszéddel fogadták. Majd a királyi 
járásbíróság, a közjegyzői hivatal, a főszolgabiróság, a 
községtanács és a presbyterium tisztelgett a népszerű 
főpapnál, ki másnap istenitiszteletet és canonica visitatiót 
fartott. Ezután Hévig-Györkön, majd Hatvanban tartott 
canonica visitatiót. Vasárnapot és hétfőt Budapesten töl-
tötte, kedden Üllőn és Gyomron, szerdán Monoron vé-
gezte a hivatalos látogatást. 

* Az Andrássy-uti nevelőnő-képzőintézet, mint 
megbízható forrásból halljuk, Budára fog áthelyeztetni a 
Csalogány-utcai tanítónő-képzőintézetbe. Az áthelyezéssel 
egyidejűleg a nevelőnőképző tanterve jelentékeny módosí-
táson megy keresztül és a tanítónőképzőintézet tantervével 
szerves összefüggésbe hozatik, minek előkészítése végett 
a két érdekelt tantestület között javában folynak a 
tanácskozások. 

* A pápai ev. ref. theologiai akadémián a jövő 
1893/4 tanévben 16 ingyenes és — évi 30 o. é. frt 
fizetése mellett — nyolc féldíjas tápintézeti hely fog be-
töltetni. A kellően felszerelt s a főiskola igazgatótanácsá-
hoz intézett kérvények folyó év junius 15-ig adandók be 
a főiskola igazgatóságához. 

* A gyülekezetek életéből. A most lefolyt pünkösti 
ünnepek alkalmával, mint Lapunknak irják, a kiskun-
félegyházi református híveknek II. Kiss Kálmán nagy-
kőrösi praep. igazgató s a kecskeméti és szatmári egyház-

megyék tanácsbirája megható szép istenitiszteletet tartott. 
Az állami tanítóképezde zenetermében folyt le az isteni-
tisztelet, melyet megelőzött két konfirmándusnak a meg-
vizsgálása. A mintegy 60 főből álló református gyülekezet 
előtt lelkes egyházi beszédet tartott s Fejes Áron nagy-
kőrösi főgimnáziumi tanár segédkezésével, ki az utóimát 
is mondotta, kiosztotta az uri szent vacsorát. Az orgo-
nistái teendőket dr. Joó Imre nagykőrösi református fő-
gimnáziumi tanár végezte. — (Elismerés a nagykőrösi buzgó 
tanároknak, kik szünidejüket ily istenes munkára fordítják. 
Félegyházához sok hasonló szórványunk van, melyeket 
mind fel kellene keresnünk, bár a sátoros ünnepek alkal-
mával s elhagyatottságban élő hitfeleinket az evangélium 
erejével egyesíteni és össze kellene tartani. Szerk). 

* Egyházi és politikai reakció. Eötvös Károly 
a szélsőbal bomlásáról irván, a következő tényekkel bizo-
nyítja azt, hogy közéletünkben a reakció ütötte fel a fejét: 
»A komáromi népgyűlés a felekezetek egyenjogúságáról 
szóló törvényt egészben el akarja törölni. Ez reakció. — 
Az autonomia ürügye alatt a független felelős magyar 
minisztériumnak 1848-ban megszabott hatáskörét meg 
akarják csorbítani s ezzel a törvényhozás ellenőrzési hatal-
mát is szűkebbre szabni. Ez is reakció. — A népnevelést 
s a budapesti egyetemet egészben felekezetivé akarják 
tenni. Ez is reakció. — A néptanítók fizetésének állami 
javítását s működésüknek állami ellenőrzését a nemzeti-
ségi egyházak meg akarják gátolni. Ez is reakció. — A 
főrendiház a szomorú mult sötétségéből előjövő politikai 
alakok vezetése mellett szervezett többséget alakít, mint 
1840-ben, hogy a szabadelvű és nemzeti haladást meg-
gátolja. Ez is reakció. — Egy negyedszázad óta fennálló 
alkotmányos törvény hű végrehajtását magas egyházi és 
közjogi hatóságok sikeresen meggátolják. Ez is reakció*. 

* Egyházi aranykönyv. Örvendetes pünkösdöt 
szerzett a paksi ref. egyháznak a gyülekezetbeli nők azon 
buzgó áldozatkészsége, hogy ez alkalomra ugy az uraszta-
lára, mint a szószékre bordeaux-bársonyból aranynyal 
gazdagon díszített, értékes terítőt készítettek. A nemes 
ügy körül különösen Hagymásy kir. közjegyzőné, Takács 
jegvzőné és Mácsikné úrnők fejtettek ki elismerésre méltó 
buzgalmat. Isten áldása legyen a nemes szivü, buzgó 
nőkön! 

* Tanító-képesítő vizsgálatok. A főtiszteletü duna-
melléki ev. ref. egyházkerület tanítóképesítő bizottságának 
elnöksége az ez évi vizsgálatokat a nagykörösi és duna-
melléki ev. ref. tanítóképezdében a következő napokra 
tűzte ki: junius 26-án, délelőttre az Írásbeli vizsgálatot, 
délutánra a szépírás-, rajz- és torna-vizsgálatot; junius 
27-én d. e. és d. u. a gyakorlati tanításból, énekből és 
zenéből való vizsgálatot; junius 28-án és következő nap-
jain a szóbeli vizsgálatot, E vizsgálatokra az ismert és 
még érvényben álló szabályok értelmében, a praeparandiai 
tanfolyamot végzett tanítójelöltek jelenhetnek meg, mely 
célból 50 kros bélyeggel ellátott és a szükséges bizonyít-
ványokkal fölszerelt folyamodványaikat, főtiszteletü Filó 
Lajos elnök úrhoz (Nagy-Kőrösre), f. évi junius 15-éig 
beküldhetik. A budapesti theologusok tanitóképesítő vizs-
gálata., f. évi szeptember 4—5 napjaira tüzetett ki. Nagy-
Kőrös, 1893. május 27. Az ev. ref. tanítóképezdei igaz-
gatóság. 

* A tanítói fizetések ügye a főrendiházban 
május 29-én tárgyaltatott és fogadtatott el abban az alak-



ban. a mint azt a képviselőház formulázta. A klerikális 
és nemzetiségi ellenzék gróf Zichy Nándor vezetése alatt 
megakarta ugyan akadályozni a javaslat törvénynyé válá-
sát, de taktikája kudarcot vallott. A pápás gróf minden 
áron el akarta halasztatni a törvényjavaslat tárgyalását, 
mert hát a primás Rómában zarándokol, a püspökök egy 
része bérmauton van, a főurak udvari estélyen vannak 
Bécsben. Mikor aztán a főrendek, gróf Csdky A. ellen-
zésére, a klerikális fővezér halasztási indítványát nem 
szavazták meg, a klerikális ellenzékiek gróf Zichy N. 
vezetése alatt, számszerint mintegy 10—15-en, tüntetőleg 
odahagyták az ülést. Az oláh püspökök is a tárgyalás 
ellen szavaztak, de a tárgyalásban mégis részt vettek. 
Az, hogy az oláh papok hevesen ellenezték a javaslatot, 
az ő államellenes nemzetiségi szempontjokból érthető; de 
hogy a magokat hazafiasnak kürtöltető r. főpapok és kleri-
kális főrendek ily csúfosan megszaladjanak a magyar 
nemzeti iskola elől: ezzel az ő hazafiságuk és magyarságuk 
felől oly szegénységi bizonyítványt állítottak ki, melyet 
nem egyhamar fog nekik megbocsátani és elfeledni a magyar 
nemzeti közvélemény. A nemzeti iskola meg nem szavazása 
örökös szégyenfoltja marad a magyar pápások hazafiatlan 
és nemzetellenes gondolkozásmódjának. Annál nagyobb 
elismerés illeti meg Szász Károly püspök hazafias maga-
tartását, ki Román Miron, Meatianu és Popeával szemben 
férfiasan felvette a kesztyűt, s a főrendek zajos helyeslésétől 
kisérve nyíltan kimondta, hogy gyanús előtte az oly 
egyházi autonomia (mert az oláh atyafiak az autonómiá-
val takargatták nemzetiségi törekvéseik lólábait), mely fél 
attól, hogy a közerkölcsiség vagy az állam érdekei ellen 
vétő tanító fegyelmi ügye az állam közegei által vizsgál-
tassák meg. Gróf Csdky A. egyenesen megmondta az oláh 
püspököknek, hogy az állami fegyelmezés azért szükséges, 
mert »vannak oly felekezeti hatóságok, melyek a magyar 
állam érdekei iránt nem bírnak kellő érzékkel*, melyek a 
magyar államot »nem tudják kellően respektálni«. — 
Különben a javaslatot — eltekintve attól, hogy a kleri-
kálisok megszöktek előle — csak a három oláh püspök 
nem szavazta meg. A nagyfontosságú javaslat most már 
törvénynyé lesz s ezzel a magyar iskolapolitikában nagy 
fordulat fog beállani, a miről még nem sokára részleteseb-
ben szólunk. 

* A nagyváradi felsőbb leányiskola ügye ujabb 
lépést tett előre. Az intézet fentartására egyesült bihari, 
érmelléki és nagyszalontai ref. egyházmegyék megbízottjai 
Nagyváradon együttes értekezletet tartottak, melyen elhatá-
rozzák, hogy a nemes cél támogatására a társadalom 
tevékenységét is kikérik. E végből központi bizottságot 
szerveztek, Nagy István érmelléki esperes, Sulyok István 
nagyváradi lelkész, dr. Balogh Elek, Némethy Károly és 
Szenes Imre tagokból. A társadalmi tevékenység vezetésére 
Tisza Kálmánnét küldöttségileg fogják felkérni. 

* Az Emke idei közgyűlése Deésen tartatott meg 
a magyar közművelődés ügyéért lelkesülő társadalom 
élénk érdeklődése mellett. E közgyűlésen mutatták be azt 
az általános érdekű jelentést, melyet főbb vonásaiban 
Lapunk más helyén közlünk. 

* Debreezeni kollégiumunk tanárainak fizetése, 
mint debreezeni laptársunk írja, a tiszántúli egyházkerületi 
tanügyi bizottság május 25-iki ülésében elfogadott javaslat 
által akként rendeztetik, hogy a tanári alapfizetés az 
akadémián 37 frt pótlékkal 1500 frtra, a főgimnáziumban 
és taní'óképezdében 50 frt pótlékkal 1200 frtra emeltetik: 
továbbá az akadémián 400 frt szálláspénz és 120 frtban 

számított failletmény, a középiskolában 400 frt szálláspénz 
és 63 frtban számított failletmény adatik; végül minden 
koll. tanszéknél öt izbeli 100—100 frt ötödéves korpótlék 
rendszeresíttetik, melyből a folyó évi julius 1-én kezdve 
egyszerre két-két részlet folyóvá tétetik, a 3-ik, 4-ik és 
5-ik pedig a mostantól számítandó 5—5 év elteltével. — 
Gratulálunk a debreezeni kollégium elöljáróságának a 
tanári fizetések eme korszerű rendezéséhez; csak azt 
sajnáljuk, hogy az akadémiai tanárokkal egy kissé bővebb-
kezüleg nem bánt, a mennyiben a debreezeni akadémiai 
tanári fizetések eme javított alakban sem állják ki a 
versenyt pl. a kir. akadémiák tanárainak a fizetésével. 
Már pedig egy egyetemi rangra aspiráló akadémiában, 
ha egyetemi szinvonalt nem is, de a magasabb akadémiai 
szinvonalt mindenesetre szem előtt kellene tartani! 

* Az erdélyi ág. hitv. evangélikus egyház 
consistoriuma Teutsch Gy. D. püspök és Fritsch N. 
jegyző aláírásával részletes felterjesztést tett az össz-
miniszteriumhoz az 1868. évi 53. t.-c. 12. §-a s az ezzel 
egybehangzó erdélyi 1791. évi 57. t.-c. fentartása tárgyá-
ban. (A hivatkozott erdélyi törvény azt rendeli, hogy »a 
különböző vallású szülőktől vagyis vegyes házasságból 
származó gyermekek nemök szerint szülőik vallását köves-
sék (sexum . . . sequantur) és a fiak az atya, a leányok 
az anya vallásában kereszteltessenek és neveltessenek 
(baptisentur ac educentur), bármely ellenkező szerződés 
semmisnek tekintetvén). Egyszersmind azt is kérvényezik, 
hogy a polgári anyakönyvek és a kőtelező polgári házas-
ság ne hozassanak be. A német nyelvű felterjesztés rész-
letesen és érdekesen indokolja a kérelmet, mely dr. Wekerle 
S. miniszterelnökhöz nyújtatott be. Szerkesztőségünk is 
német nyelven kapta meg mind a kérvényt, mind az ezt 
kisérő püspöki levelet. Magyarországi püspöktől, ki egy-
szersmind a magyar főrendiháznak is tagja, elvárnók, 
hogy kormányunkkal és a sajtóval magyarul levelezzen! 

* A brit és külföldi bibliatársaság május elején 
tartotta meg évi közgyűlését Londonban. Ennek a világra-
szóló társaságnak működése évről évre nagyobb méreteket 
ölt. A három utóbbi év alatt ismét husz uj nyelvre for-
díttatta le a szentírást, mely most már 309 nyelven forog 
közkézen. A mult évben 4,049.756 példány biblia kelt el, 
60.541 példánynyal több, mint az előző évben. A Társa-
ság önkénvtes adományokból 137.545 font sterlinget, 
bibliák elárusításából 99.833 fontot vett be. Mindenik 
cimen jelentékeny a szaporodás az előző évhez képest. Egy 
lelkész, J. Spurell Brigtonból 20 ezer font sterlinget 
(225 ezer frt) ajándékozott a Társaságnak deficitje meg-
szüntetésére. Az egyes országokban is jelentékeny emel-
kedést konstatál a hozzánk beküldött»Abstract of theReport, 
1893*, melynek adatait, mihelyt kezeink közt lesz a teljes 
»Report«, ismét részletesen fogjuk ismertetni, ugy mint 
eddig is tettük. 

* Felhivás és kérelem. A tanév végének közeled-
tével, tisztelettel felkérem a hazai protestáns középiskolák 
igazgatóit és tanárait, hogy azokat az érettségit tevő ifjakat, 
a kik a jövő évre Budapestre jönnek, valamint az ifjak 
szüleit is, legyenek szívesek a budapesti református ifjú-
sági egyesületre figyelmessé tenni. Ez egyesület általános 
evangéliumi alapon áll, valláserkölcsi célok megvalósítására 



törekszik. Különféle összejöveteleket rendez, ingyenes torna-
tanfolyamban való részvételre jogosítja fel tagjait s nemes 
szórakozásra is igyekszik alkalmat nyújtani, sőt a mennyi-
ben lehet, egyeseket segélyez is. Kérem tehát a tanár 
urakat, sőt a mennyiben Budapesten tanuló ismerőseik 
vannak, a lelkész és tanító urakat is, hogy az ifjakat 
egyesületünkbe való belépésre felszólítani szíveskedjenek. 
A ki egyesületünkbe belépni óhajt, jelentkezzék a ref. 
lelkészi hivatalban d. e. 9—12-ig, vagy 3— 6-ig. (Kalvin-
tér 7.). A segédlelkész urak, egyesületünknek tagjai, szives 
készséggel adnak bővebb felvilágosítást. Különösen kérem 
a jelentkezőket, hogy lakáscímeiket bejegyezni s az első 
évi tagsági díjat (1 frt) lefizetni ne terheltessenek. Kérem 
egyházi lapjaink szerkesztőit, hogy e felhívást közzétenni 
szíveskedjenek. Budapest, 1893. május 25. Szilassy Aladár 
pénzügyi biró, a ref. ifjúsági egyesület elnöke. 

* Gyászrovat. Kármán József ujverhászi lelkész-
társunkat súlyos csapás érte: fia Kármán Achill módosi 
s.-telekkönyvvezető, Falcione Irma férje május 18-án élete 
34-ik évében elhunyt. Kora halálát széleskörű rokonság 
gyászolja a Kármán. Falcione, Geyer és Wighardt csalá-
dokból. — Berkit István, a szatmári református egyház 
51 évig volt lelki pásztora, a szatmári egyházmegyének 
több évtizeden át tanácsbirája május 24-én pár napi 
szenvedés után 84 éves korában az Úrban csendesen 
elnyugodott. Haláláról a szatmári egyháztanács és a gyá-
szoló család külön-külön gyászjelentést adtak ki. Sokakat 
tanított és a megfáradott kezeket megerősítette, a nyomo-
rúság alatt elesendőket beszédével felemelte és a reszkető 
térdeket megerősítette. 

A D A K O Z A S . 
A Ballagi-alapítványra Takács József ezeglédi 

református lelkész az általa tett alapítványi rész 1893-ik 
évi kamatja fejében küldött 3 frt 20 krt, mely összeget 
azonnal átszolgáltattunk Petri Elek theol. igazgatónak. 

Szerkesztő. 
A Nagypénteki Ref. Társaságba, melynek célja 

az elzüllött gyermekeknek Budán Otthont építeni, beléptek: 
Örökös tagul, 100 frttal, babarci dr. Schwartzer Ottó. — 
Alapító tagokid. 50 frttal; Budapesti Ref. Német Leány-
egyház (Biberauer Tivadar); dr. Darányi Ignácz, dr. Falk 
Miksa, Felföldi Dániel, Kasics Péter, dr. Kecskeméthy 
István, dr. Kiss Áron, dr. Kiss Károly, Szász Károly, 
Szőts Albert, Telegdy Károly és Telegdy Károlyné. — 
Rendes tagokul, 10 frttal: Babinetz Emma, Barabás Samu, 
Benics József, dr. Bernáth István, Biberauer Richárd, 
dr. Csánki Dezső, Csepely Sándor, Fábián János, Györki 
József, Gyulai László, Hegedűs Loránd, Hegedűs Sándor, 
Hermann Antal, Kasics Péterné, Király Pál, Kovács János 
százados, Kovács János tanár, Miklós Gergely, Miklós 
József, Nagy Gyula, Oláh Dezső Karász, Oláh Gyula 
V.-Námény, Pettkó Béla, Quapill Zsigmond Bécs, Scheich 
Károly, dr. Szabó Aladár, Szőts Farkas, Takách László, 
Takách Lászlóné, Takách Mihály Pomáz, Török Árpád, 
özv. Török Pálné, dr. Varga Bálint, és Zabosy Róza. — 
Fártoló tagokul: Bodnár István, Fischer Dezső, Gyenes 
Lajos, Karlovszky Endre, Kiss Aladár, Miklós Dániel, 
Quapill Mária, Sinkovich Mihály, Surányi Ferencz, özvegy 

Szőts Józsefné, Kolozsvár, és Török Árpádné. — Adomá-
nyoztak : dr. Bernáth István 10 frt, br. Kaas Ivor 5 frt, 
Nagy Sándor szomodi lelkész utján 3 frt 10 kr. Sáfrány 
Zsigmond téglási lelkész utján 1 frt 17 krt. Szőts Gyula 
és András 1 frt. Budapesten, 1893. május 24-én Szöts 
Albert id. pénztárnok. 

925/1893. sz. P á l y á z a t . 

A heöszalontai lelkészi állomásra pályázat nyittatik. 
A fizetés föld és termény árából 526 frt 40 kr. s igy ez 
az állomás a IV. osztályba tartozik. 

Pályázók felszerelt kérvényeiket f . évi julius l-ig 
nagvtiszteletü Bornemisza József esperes úrhoz adják be 
Borsod-Mező-Keresztesre. 

Miskolczon, 1893. május 26-án. 
Kun Bertalan, 

tiszáninneni ev. vef. püspök. 

Pályázat tanári állomásra. 
A liunszentmiklósi ev. ref. algimnáziumban a jövő 

1893/94. tanév elején elfoglalandó mennyiségtani és rajzoló-
mértani szakra pályázat hirdettetik, melylyel ez idő szerint, 
ha rendes tanár választatik: 900 frt évi fizetés, 200 frt 
lakbér és 45 frt ötödéves korpótlék, ha pedig helyettes 
tanár alkalmaztatik : 800 frt fizetés jár lakbér nélkül. 

A heti órák száma 20—22. 
Pályázhatnak protestáns vallású okleveles tanárok, 

vagy végzett tanárjelöltek; a megválasztott rendes tanár 
egy évi próbaidő után véglegesíttetvén, kötelezett tagja a 
dunamelléki ev. ref. egyházkerületi tanári gyámegyesület-
nek ; az egyelőre helyettes képen alkalmazott, oklevele 
megszerzése után választatik rendes tanárrá. 

A pályázók folyamodványukat, életkoruk, tanul-
mányaik, testi épségük és a véderőhöz való viszonyukra 
vonatkozó okmányaik kíséretében f . évi junius 20-ig a 
kunszentmiklósi ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldjék be. 

Kunszentmiklós, 1893. május hó. 

t — 2 Az ey. ref. egyháztanács elnöksége, 

Pályázati hirdetés. 
A budapesti ág. hitv. ev. főgimnáziumnál egy tanári 

állás üresedett meg, melyre ezennel pályázat hirdettetik. 
A megválasztandó rendes vagy helyettes tanár 

teendője a classica philologia és ókori történelem, esetleg 
más rokon tárgynak tanítása. 

Fizetése: a rendes tanárnak 1350 frt, 250 frt lakás-
pénz és 50 frt ötödéves pótlék; a helyettes tanárnak 
800 frt és 180 frt lakáspénz. 

Csak protestáns férfiak folyamodhatnak; az okmá-
nyokkal felszerelt folyamodványok f . év junius hó 15-ig 
a főgimnázium igazgatójánál (Böhm Károly, IV. ker. 
Deáktér) nyújtandók be. 

Kelt Budapesten, 1893. május 29-én. 

1 - 2 
Dr. Králik Lajos, 

iskolai felügyelő. 
HORNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z o i - I t o « i 7 . l í ( s ( ! g : 
IX. kerület, Pipa-ulra 2,'í. szám, hová a kéziratok 

c i m z e n d ö k . 

Kiail <í-liivatal : 
Horni/ánsitki/ Viktor könyvkereskedés* (Akadémia 

bérháza) , h o v á az elöíiz. és h i rde t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Kl3fÍ7.t>t<tHf íira : 

Félévre: 4 frt úO kr; egész évre : 9 frt. 
Ki/i/es Mzám áru ÜO ler. 

Változások küszöbén. 
Változások küszöbén állunk. Az egyház és 

állam, vagy helyesen mondva a klerikális hatalom-
vágy és a nemzeti érdekek közt most folyó harc-
nak ha nem befejezése is, de mindenesetre lényeges 
eredménye lesz az a nagy egyházi, társadalmi és 
politikai változás, a melynek alapjai a kormány 
által részint már a ház elé terjesztett, részint 
igért törvényjavaslatokban vannak. Az egyház-
politikai reformokról ugyan még azt sem lehet 
mondani, hogy csirájukban vannak, azért mégis 
igen sok változást idéztek már elö a lelkekben 
s az egyházi viszonyokban; ha pedig már csírázni 
kezdenek, ha szépen szárba indulnak, sőt ha 
meg is lombosodhatnak: ki nem mondható, előre 
el sem is igen képzelhető változásokat fognak 
előidézni minden téren. 

Nem csak az érzékenyebb, hanem, mint igen 
sok örvendetes jel mutatja, még a lassúbb termé-
szetű lelkek is érzik már ezeknek a változások-
nak szelét; de ez a szél, a mint ezt szintén sok, 
de nem épen örvendetes jel mutatj a, a helyett, 
hogy az álmot kitörülné szemeinkből, csak a 
hátunkat borzongatja meg. 

Eddig csak voltunk, a hogy voltunk, de hogy 
lesz, mint lesz eztán; mit rejt az egyházpolitikai 
reformos jövendő méhében, üdvöt e, kárhozatot-e, 
hasznot-e, kárt-e, jót-e, rosszat-e? — hangzik a 
kérdés sok ezer ajkról. Bizony csak kár, baj, 
veszedelem rejtezkedik azokban a reformokban, 
hangzik rá a felelet sok ezer ajkról. 

Üdvözöljük a reformokat, melyek a valódi 
szabadelvüség hajnalának hasadását hirdetik; de 
nem hallgathatjuk el aggályainkat sem. S aztán 
jönnek az aggályok hosszú sorban, mint valami 
hollósereg, hogy szinte elhomályosítják a napot, 
sőt olyik aggály nem is holló már, hanem való-
ságos óriás fekete zászló, melyet az aggódóbb 
lelkek ott látnak szomorúan lobogni az evangé-
liumi egyházak sirján. 

És mikor én ezeket a vészjósló hangokat 
hallom, ezeket az aggódó arcokat látom, kimond-
hatatlan öröm fogja el szivemet; nem a felett 
való gálád káröröm pedig, hogy ime az eddig 
nagy bátorságban aluvó Sión most fél és retteg, 
hanem csak azért, mert ismerem a közmondás t : 
»jobb félni, mint megijedni«. Hát csak üdvözöl-

jük mi azért örömmel az egyházpolitikai refor-
mokat, mert van rá elég ok bennök, és féljünk, 
aggódjunk jövendőnk felett, mert van rá elég ok 
— bennünk. Mert bizonyos, hogy azok a refor-
mok olyan változások csiráit rejtik magukban, 
melyek nagyon meggyengíthetnek, sőt egészen el 
is seperhetnek bennünket, ha összetett kezekkei 
várjuk őket; de az is bizonyos, hogy azok a vál-
tozások a virágzás soha nem remélt fokára emelik 
egyházi életünket, ha készen találnak bennünket, 
De hogy készen találtassunk, hogy a bekövetke-
zendő jelenségektől meg ne ijedjünk, arra nézve 
nem elég csak félni, hanem szükséges dolgoz-
nunk i s : fegyvert élesíteni, bástyát erősítgetni, a 
csapatokat bátorítgatni, a legénységet és tisztikart 
a hadban gyakorolni, minden viszontagságra meg-
edzeni. 

Jó, jó, ezt már mondták sokan. A bekövet-
kezendő bajokat, csapásokat élénken kifestették, 
hogy ellenök készen kell lennünk a harcra, azt 
szivünkre kötötték; de hát mit tegyünk, hol 
vegyük a fegyvert, hol a harcosokat, ki legyen a 
vezér, s mi a csatározás legjobb módja? Ezek 
s az ide tartozó többi kérdések azok, a melyekre 
még az egyházi irodalom nem felelt, a melyekre 
pedig a legerősebben várjuk a feleletet, mert, mint 
Justus mondja e Lap 22-ik számában, »a teen-
dőkkel még ma sem vagyunk tisztában« s ezek 
a nagyjelentőségű »reformtörvények abban az 
időben találnak bennünket, midőn a kísérletek 
korát éljük«. 

Tehát a főkérdés ma is, mint ha jdan: »Mit 
cselekedjünk, atyámfiai, férfiak ?« A felelet is az 
ma is, a mi hajdan: »Térjelek m e g , . . . és veszitek 



a Szent Léleknek ajándékát; mert néktek lett az 
igéret, és a ti Ujaitoknak!« Tehát meg kell térnünk 
mindenekelőtt, és a Szent Léleknek ajándékát 
vennünk, és a nekünk lett ígéretben rendület-
lenül, szentül h innünk: ez az első tenni valónk. 
A második hasonlatos ehez: megtéríteni mindene-
ket, közölni a Szent Léleknek ajándékát mindenek-
kel s a nekünk lett Ígéretek iránt hitet, szeretetet, 
rajongást kelteni mindenekben. Ez a két tenni 
való az, a mit evangelizálásnak nevezünk. • 

Ismerjük, ez a pesti jelszó Szép jelszó, 
hangzatos, s ma már nem is olyan idegenül 
hangzó, mint ha jdan; hanem hát : hogyan? Utat, 
módot, szerszámot, jó tanácsot kívánunk mi, nem 
jelszavakat. Ennek az »evangelizálás« kifejezésnek 
valami olyan határozatlan értelme van, hogy 
minél többször halljuk a szót, annál jobban szét-
folyik előttünk értelme. 

Hát ebből annyi igaz, hogy sokféleképen 
lehet evangélizálni, de akármi féleképen evangéli-
zálunk is, egy a cél, egy az eredmény — már 
t. i. ha evangélizálunk. Mert evangélium csak egy 
van, és bár ezt sokféle formában lehet a szivek-
hez juttatni, ha oda juttattuk, csak egyféle hatása 
van, ha többféleképen nyilvánul is az. A baj épen 
abban van, hogy az emberek ezeket a formákat 
összetévesztik magával az evangélizálással, és azért 
mondják, hogy annak népünk természetéhez illő-
nek kell lenni, nem szabad rajta a skót vagy 
német íznek megérezni stb. Pedig tulajdonképen 
az evangélium minden népek természetéhez illő, 
és semmi idegen nemzeti íz meg nem érzik rajta, 
ennél fogva az evangélizálás is illik a magyar 
természethez is, és sem skót, sem német íze 
nincs neki önmagában véve, bár tagadhatatlan, 
hogy némely formái skótok, némelyek németek, 
csak épen magyar formái nincsenek még. 

Hej, pedig voltak. Mert ennek a nemzetnek 
könnyeit az evangéliummal törölgették le, sebeit 
az evangéliummal gyógyítgatták a régi reformá-
torok; és a kurucnak bizonyára az evangélium 
adta az erőt, a mivel megverte a labancot, az 
evangélium azt a lelket, mely azokat a nótákat 
szülte, melyekben, még a boritató nótákban is, 
több kenet és áhítat van, mint a manapság szü-
letett legszentebb célú zsoltárjavítási kísérletek-
ben. Igaz, hogy a formákat csak a németből vet-
ték eleink, de azért mégis ezekkel verték meg 
a németet. 

De milyen formák is voltak azok! Ki ne is-
merné? Nem maradtak ránk agendás könyvek-
ben, nem apró útmutatásokban, hogy mely falut, 
mely embert hogy kell evangélizálni, de mégis 
tudjuk, milyen formákkal evangélizáltak ők : Hir-
dették az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan 
időben. Hirdették a síróknak és az örvendezők-

nek, a békességben levőknek és a hadakozóknak, 
a nyugodalmat kívánóknak és a háború szerzők-
nek. A tiszta evangéliumot hirdették magyarul. 
Kell-e ennél több forma? Nem, ma sem. Minden 
uton módon, még a háztetőkről is lehet és kell 
hirdetni az evangéliumot, tehát mindennel lehet 
evangélizálni, — még a prédikációval is. 

Vagy most mások az idők? Csak annyiban, 
hogy az emberek okosabbak, szelídebbek, jobbak 
mint akkor voltak. Nagyobbak a veszedelmek, 
mint akkor voltak? Nem. Akkor halálbüntetés 
terhe alatt nem volt szabad az evangéliumot 
vallani, az egyházpolitikai reformok valósulta után 
pedig »mindenki szabadon követhet bármely hitet 
vagy vallást«. Akkor a pápai egyházat minden 
elképzelhető erős bástya övezte, nekünk az igén 
kivül még egy kicsi pajzsunk sem volt; hát ha 
akkor rést tudtunk ütni azokon az erős falakon: 
most nem volna-e bátorságunk elvetni magunktól 
azt a redves pajzsot, a mit azóta szereztünk igazi 
életfeltételünk feláldozásával; ha akkor harcra 
mertük hívni és legyőztük a nagy behemóthot: 
most nem mernénk-e kiállani paizs nélkül, páncél 
nélkül a szintén paizstalan és gyengébb fegyverrel 
harcoló szekták, és anyagiakban ugyan felettünk 
álló, de lelkiekben sokkal szegényebb római egy-
ház ellen? Gyalázat volna ránk. 

Pedig — mi tagadás — az egyházi sajtóban 
napvilágot látott aggályoknak mind ez a veleje. 
Félünk a róm. kath. egyháztól, ha eltöröltetik a 
vegyes házasságból született gyermekek vallását 
szabályozó törvény; félünk a szektáktól, ha meg-
adatik nekik is a szervezkedés joga; félünk a 
felekezetnélküliektől, ha ők is megnyerik a törvé-
nyes létei jogát. 

Ne, ne tőlük féljünk, hanem magunk miatt 
féljünk. Ők mind homokra épült várban hada-
koznak, a mi bástyánk kősziklán épült. Nem ök 
az erősek, hanem mi vagyunk a gyengék. De mi 
erősek lehetünk abban a pillanatban, a melyikben 
akarunk, csak ragadjuk meg azt a fegyvert, a 
melyik nemcsak éles, hanem erőt is ád: az evan-
gélizálást. Három éle van ennek a három ellenség 
ellen. A róm. kath. egyház ellen: »Térj etek meg;« 
a szekták ellen: »Veszitek a Szent Léleknek 
ajándékát;« a felekezetnélküliek ellen: »Néktek 
adatott az igéret és a ti fiaitoknak«. 

A ki ezzel a fegyverrel harcol, okvetlen 
győzni fog. Hogy mikép forgassuk ezt a fegyvert, 
arról — engedelemmel — jövőre. 

Dr. Kecskeméthy István. 



A vallás szabad gyakorlatáról szóló 
törvényjavaslatról. 

Részlet a tatai ev. ref. egyházmegye lelkészértekezleten 1893. május 
31-én tartott elnöki megnyitó beszédből. 

A kormány által eddig az országgyűléshez beterjesz-
tett egyházpolitikai törvényjavaslatok közül a harmadikat, a 
vallás szabad gyakorlatáról szólót tartom én egyházunkra 
nézve legfontosabbnak, mint a mely valóban nemcsak 
szabadelvű, de radikális eszméket tartalmaz és oly nagy 
lépést tesz az egyházpolitika terén, a mekkorát századok 
alatt sem tett meg ezideig a magyar állam. A törvény-
javaslat ugyanis kimondja a feltétlen lelkiismeretszabad-
ságot, a melynek nincs egyéb korláta, mint az állam 
törvényei és a közerkölcsiség kívánalmai. E törvény meg-
változtatja a vallások eddigi osztályozását, a mely eddig 
bevett, tűrt és tiltott vallásfelekezeteket ismert, .lövőre 
lesznek bevett vallásfelekezetek, törvényesen elismert vallás-
felekezetek és lesznek mindegyiken kivül álló egyének. 

A törvényjavaslat három fejezetre oszlik, az első 
szól az »Általános határozatok «-ról a második a »Törvé-
nyesen elismert vallásfelekezetekről®, a harmadik »A be-
vett és törvényesen elismert vallásfelekezeteken kivül 
állókról*. Nagyon feltűnő, hogy a törvényjavaslat semmit 
sem szól a bevett vallásfelekezetekről, a melyekhez tartozik 
pedig az ország majdnem összes lakossága, elenyésző 
csekély kivétellel; meg sem nevezi, hogy melyek ezen 
törvényesen bevett vallásfelekezetek, hanem az általános 
határozatok utolsó §-ában igy intézkedik: »A latin és 
görög szertartású katholikus, az ev. református, az ág. 
hitv. evangélikus, a görögkeleti szerb és görögkeleti román, 
valamint az unitárius egyházakra és híveire, nemkülönben 
az izraelitákra vonatkozó jogszabályok, a mennyiben a 
jelen törvény rendelkezéseivel nem ellenkeznek, változatlanul 
fentartatnak*. 

Szándékosan-e, vagy a fogalmazás hiányosságából, 
de a bevett vallásfelekezet és törvényesen elismert vallás-
felekezet fogalma a javaslatban annyira össze van olvasztva, 
hogy a megkülönböztető jelleg, de még a megkülönböz-
tetés is egészen elenyészik. 

Ezen összeolvasztást csak erősíti a Ili. fejezet cime, 
a mely »a bevett és törvényesen elismert vallásfelekeze-
teken kivül állókról« szól. Mert itt az és összekötő érte-
lemben van használva, hogy a bevettnek a törvényesen 
elismert csak pótlását, kiegészítését képezi. Mert ha a 
vallásfelekezetek két csoportját egymástól meg akarta volna 
különböztetni a III. fejezet cime, akkor azt kellett volna 
mondania: »A bevett és a törvényesen elismert vallás-
felekezeteken kivül állókról«. 

Általában, bár tudom és érzem, mily csekély egyéni-
ség vagyok ahhoz, hogy ily nagy,! korszakalkotó javaslatot 
megbíráljak, a melynek minden szava nagy tudományu 
és politikailag magas színvonalon álló egyének és testü-
letek által megbiráltatott, mielőtt a nyilvánosság elé került: 
mégis meggyőződésem arra kényszerít, hogy kimondjam, 
miszerint csekély véleményem szerint a javaslat logikai 

szerkezete nem üti meg a kellő és a benne foglalt nagy-
szerű eszmék által megkívánt mértéket. Mert elsőben is 
a javaslat ezen kifejezései »bevett és törvényesen elismert« 
semmiképen nem felelnek meg annak a fogalomnak, a 
mit jelenteni kívánnak. 

Hazánkban ugyanis, alkotmányjogunk és történel-
münk tanúsítása szerint nincsenek > bevett*, hanem vannak 
»törvényesen bevett* vallások. Mert az 1608-ik évi és 
sok más törvény vette be a helvét hitvallású és ágost. 
hitvallású evangélikusokat, az 1791. XXVII. és más tör-
vények a görögkeletieket, az 1848. XX. t.-c. az unitáriu-
sokat és majd egy megalkotandó törvénycikk az izraelitá-
kat. Ezek tehát törvényesen bevett vallásfelekezetek. Viszont 
a mely felekezetek a javaslatban »törvényesen elismert«-ek-
nek vannak mondva, nem lesznek törvényesen, vagyis 
törvény által elismerve, hanem csak kormánvhatóságilag 
jóváhagyva, ha ugy tetszik, miniszterileg jóváhagyva, mert 
vallásgyakorlatuk engedélyezése nem tartozik a törvény-
hozás egyetlen faktorának hatáskörébe sem, még csak 
tudomásul vétel tekintetében sem. 

De nem áll a kellő logikai alapon a javaslat a fel-
osztás tekintetében sem. Mert, mellőzve a hosszas indo-
kolást, és tekintetbe véve a fentebb említett fogalom tisztá-
zást, a törvényjavaslat helyes felosztása alig lehet más, 
mint a következő: 

I. Fejezet: Általános határozatok. 
II. Fejezet: A törvényesen bevett vallásfelekezetekről. 

III. Fejezet: A kormányhatóságilag elismert vallásfe-
lekezetekről. 

IV. Fejezet: A törvényesen bevett és a kormányható-
ságilag elismert vallásfelekezeteken kivül állókról. 

Annyival inkább vélem fogalomszerünek e felosztást, 
mert én ugy képzelem a dolgot, hogyha talán jövőben 
valamely kormányhatóságilag elismert uj felekezet tagjai 
megszaporodnak és a régebbi felekezetek jogaiban akar-
nak részesülni, a törvényhozás tényezőinek beleegyezésé-
vel országos törvény intézkedése folytán, törvényesen bevett 
felekezetté lehetnek. 

Mindezeket azonban nem azért hozom fel az érte-
kezlet tisztelt tagjai előtt, hogy a javaslat logikai értéke 
felől tájékozva legyenek, hanem azért, mert a javaslatban 
levő homályosságtól vagy világosságtól, fogalmi tisztaság-
tól vagy zavarosságtól ev. ref. felekezetünknek fontos jogai 
függenek. A javaslat ugyanis a törvényesen elismert (recte 
kormányhatóságilag elismert) vallásfelekezetektől a 8. §. 
a) pontjában azt mondja, hogy »ingatlan vagyon szerzése 
csak imaházak, paplakok, iskolák és egyházi vagy iskolai 
alkalmazottak részére szolgáló lakházak építéséhez szük-
séges telkekre s temetőkre szorítkozhat ik.* Ugyanazon 
§. b) pontja azt mondja: »egyházi adó s egyéb szolgál-
tatások csak a jóváhagyott szervezeti szabályzat vagy az 
egyházközségi szabályokban meghatározott alapon és mó-
don vethetők ki. Ezen szolgáltatások közigazgatási uton 
való behajtásának azonban nincs helye.« 

Már most a 6. §-ban a bevett vallásfelekezetekről 
az mondatván, hogy »a rájok vonatkozó jogszabályok, a 
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mennyiben a jelen törvény rendelkezéseivel nem ellen-
keznek, változatlanul fentartatnak«, a bevett vallásfele-
kezetekről pedig külön fejezet nem intézkedvén: könnyen 
jöhetnek idők, midőn egyes hatóságok vagy bíróságok a 
törvényhozás minden külön intézkedése nélkül a törvény 
homályos szövegéből jogot vesznek maguknak arra, hogy 
ev. ref. egyházainknak az ingatlan birtokszerzést megtiltják, 
vagy megakadályozzák, egyházi szolgáltatásaink közigaz-
gatási uton való behajtását pedig megtagadják. Óhajtandó 
tehát, hogy a törvény e tekintetben világosabb legyen. 

A mi a törvényjavaslat lényegét illeti, annak szel-
lemében az igaz szabadelvüség jut kifejezésre, megfelel 
azon lelkiismeret szabadságnak, a melyet evangéliumi 
egyházunk mindig hirdetett : méltán üdvözöljük tehát 
örömmel a javaslatot és óhajtanunk kell, hogy némi átala-
kítással mielőbb törvénnyé váljék. 

Az iránt azonban nem lehet kétség, hogy e törvény 
életbeléptetése az egyházi fegyelmet nálunk is nagyban 
lazítani fogja és a fegyelem kezelését megnehezíti. Mert 
egyesek ugy, mint egész gyülekezetek egyszerűen a tör-
vényes formák megtartása, illetőleg uj elnevezés felvétele 
mellet kiléphetnek az ev. ref. egyház kebeléből a nélkül, 
hogy lényegében hitöket, egyházukat megtagadták volna, 
a nélkül, hogy más egyházba átléptek volna, a nélkül, 
hogy a közvélemény előtt erkölcsi tekintélyük, elismerte-
tésük valamit veszítene. És nagyon félő, hogy a vagyoni 
terheltetéssel való szabadulás vágya, a sértett ambitio, 
a boszu és harag, a pártoskodás és visszavonás, a felsőbb 
hatóságokkal való összeütközés, sokakat el fog tántorítani 
az ősök nyomai által megszentelt ösvényről. 

Ács. Antal Gábor. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az országos protestáns tanáregyesületről. 
Eme fontos szövetkezetéről a két evang. egyház 

tanárainak érdekes rellexio jelent meg a Prot. Közlöny 
f. évi 22-ik számában Váró Ferencz nagyenyedi főgimn. 
igazgató tollából. Rokonszenvvel viseltetik az egyesülés 
iránt, de kifogásai vannak az egyesülés tervezett módja 
ellen. Központi és helyhez kötött szervezet nélküli egye-
sülést kiván; személyenként való belépés helyett, ős protes-
táns typus szerint, testületi belépést indítványoz, mit a 
következőleg gondol. 

»Egyesületünk — úgymond — legyen a prot. tanár-
karok szövetkezése. Minden egyes prot. tanintézet tanár-
testülete, mint ilyen, lép be. Minden belépő tanárkar, 
tagjai számának arányában, évenként bizonyos összeget, 
50—80 koronát, fizetne a szövetkezet céljainak anyagi 
előmozdítására. Ez összeget összeadhatják a magukéból, 
de megszerezhetik társadalmi uton is, vagy fizetheti maga 
a fentartó testület, az mindegy. Legjobb, ha a tanárkarok 

magokat helybeli közművelődési tevékenységre testületileg 
kötelezve, társadalmi uton szerzik meg azt. 

A szövetkezetbe belépett mindenik testület évenkint 
két-két képviselőt küldene a szövetkezet közgyűlésére. 

E képviselők mérsékelt költségeinek fedezésére a 
fentartó testületek volnának megkérendők. Protestáns 
iskolafentartók ily nemes érdekkel szemben nem is lesz-
nek szükkeblüek. Utolsó esetben, e kiadás fedezete is 
társadalmi tevékenység utján volna megszerezhető. 

A szövetkezet évi gyűlése mindig más-más protes-
táns egyházkerület kebelében, azon intézet székhelyén 
tartatnék meg, a melyet az illető egyházkerület tanárkarai 
közmegegyezéssel nagy többségi határozattal erre kije-
lölnek. 

Tagjai a gyűlésnek, a tanárkarok képviselőin kivül, 
a szövetkezet kötelékében álló mindazon tanárok, a kik 
a gyűlésre személyesen megjelentek. 

Az évi gyűlés tárgyainak előkészítéséről, az egész 
programúiról, a gyűlés vezetéséről, a szövetkezet folyó-
iratának az egyesületi év egész folyamában való szer-
kesztéséről azon egyházkerület tanárkarai gondoskodnak, 
a melyben az azon évi gyűlés tartatik. Ők választanak 
tehát elnökséget, jegyzőket és szerkesztőt azon évre, rend-
szerint a maguk soraiból. Csak a tagdíjak s egyéb évi 
jövedelmek kezelése volna, célszerűségi okokból, állandóan 
egy, pl. a budapesti ág. ev., vagy ev. ref. tanárkarra 
bízandó, oly módon, hogy az ennek kebeléből választott 
és ellenőrzött pénztárnok, az évente megállapítandó költ-
ségvetések értelmében, vegye be a jövedelmeket s fizesse 
a folyóirat-szerkesztés, kiadás és más tételek számláit. 

Minden évi gyűlés tárgyainak megállapításánál az 
elnökség tekintettel legyen a megelőző gyűlések határo-
zataira, általában az időszerű kérdésekre kiválóan azokra, 
a melyek iránt protestáns tanári közvélemény alakulása, 
érvényesülése eminens érdeknek látszik. 

Minden gyűlésnek rendes tárgya legyen a helybeli 
és azon kerületbeli intézetek állapotának, fejlődésének, 
tanáraik helyzetének, a társadalomhoz s a föntartó testü-
lethez való viszonyuknak ismertetése, érdekeiknek a szö-
vetkezet elfogulatlan nyilatkozataival, szakértői tekinté-
lyével és erkölcsi erejével való támogatása végett. 

A gyűlés tárgyalásairól a szövetkezet évlapjai. mint 
folyóirat, számolnának be a nyilvánosság előtt. E folyó-
irat ivszáma s megjelenésének terminusai évről-évre vol-
nának megállapítandók. Nyomatásáról, melynek költségeit 
a várható előfizetéseken fölül, a szövetkezeti tagdíjak fedez-
nék, az azon évi elnökség és szerkesztő gondoskodik. 
Hely adandó a folyóiratban a gyűléseken fölmerült elmé-
leti és gyakorlati kérdések fejtegetésének, rovatok nyitan-
dók ismertetések, bírálatok, tanügyi krónika, egyesületi 
közlemények számára. Oly szaktudományi dolgozatokkal, 
a milyenek számára szakközlönyök léteznek, a szövetke-
zet folyóirata nem terhelendő. A folyóiratból minden be-
lépett tanártestületet, illetőleg intézetet, két-két példány 
illetne. 



A szövetkezet oda hat, hogy akár protestáns kerü-
letenkint, akár, ha lehet, vidékenkint vegyesen, fiókszövet-
kezetekké is alakuljanak a testületek, vándorgyűléseket 
tartva, még pedig itt már nem képviseleti tényezőkkel, 
hanem az érdekelt tagok egyetemes részvételével, a fön-
tartóknak, szülőknek, társadalomnak vendéglátó támogatása 
mellett. E fiókszövetkezetek saját körükben az országos 
szövetkezet keze alá dolgoznának. Hivatalos közlönyük a 
közös folyóirat volna. 

Minden egyes tanártestület is, mely a szövetkezet-
nek tagja, ha szükségét látja annak, hogy intézete szék-
helyén társadalmi kiható tevékenységet szabályozottan 
folytasson: erre vonatkozó statutumait az országos szö-
vetkezetnek jóváhagyása alá terjesztve, mint annak helyi 
szerve működhetnék (az országos középiskolai tanáregye-
sület vidéki körei módjára.) 

Eddig javaslatom alapvonásai. 
Mit várhatok tőle? 
Első sorban azt, hogy a szövetkezetbe lépett testü-

letek mindenikében általánosabb, kikerülhetetlenebb, tár-
gyilagosabb lesz ez érdeklődés a felszínre kerülő kérdések 
iránt, mint volna akkor, ha az egyesület egyes önkéntes 
tagokból állana, a kiknek tevékenységét egyszerűen nyug-
hatatlanságnak bélyegezheti a be nem lépő társak élet-
filozófiája. 

Várom továbbá azt, hogy e szövetkezet, melyet 
testületek alkotnak, az Országos Középiskolai Tanáregye-
sülettel, melyet egyének alkotnak s melynek közülünk 
is számos tagjai lesznek, oly viszonyban fog állhatni, a 
mely viszonynál fogva egymás érdekköreit és céljait inkább 
kiegészíteni, mintsem csorbítani és zavarni fogják. 

Várom pedig mindenekfelett azt, hogy évenkint 
más-más protestáns kerület feladata'levén a szövetkezet 
gyűlésének vezérletet, anyagot, formát adni, szellemét 
irodalmi kifejezésre juttatni: a protestáns tanügy fejlődésé-
nek erős hullámai egy-egy évtized alatt az egész országot 
ismételten végigmossák, feloldva, elsöpörve a mi netalán 
elsöpörni való, de viszont mindenünnen hozva és minde-
nütt lerakva uj és dus tenyészet tápláló elemeit* 

Eddig a Váró ellenjavaslata, mely meleg ügyszere-
teténél, komoly szakszerűségénél és gyakorlatias vonat-
kozásainál fogva nagyon megérdemli azt, hogy vele a 
Tiszántúli Tanáregyesület vezérférfiai, a prot. tanáregye-
sület barátai és a juliusi szervező gyűlés behatólag foglal-
kozzanak. Nekünk ugy tetszik, hogy a Váró-féle ellen-
javaslatban több lélek és élet van, mint az eredeti 
javaslatban. Ne kicsinyeljük az eszmék versenyét: hadd 
győzzön a jobb! Mert bizony ideje már, hogy a prot. 
tanárvilág felserkenjen letargiájából, hogy világosodjék 
meg előtte magasztos testületi célja s evangéliumi dicső 
hivatása; hogy szerezze vissza magának azt a súlyt és 
tekintélyt, iskoláinak azt a népszerűséget és keresettsé-
get, melylyel a prot. tanári kar és iskolák valamikor birtak 
ebben az országban! 

Református tanári értekezlet. 
Erdélyi kollégiumaink tanárainak részvételével Székely-Udvarkelytt. 

Ez évi május 14-edike örömnap volt a székely-
udvarhelyi kollégiumra nézve, mert ekkor érkeztek meg 
egyházkerületünk hat kollégiumának tanárai, hogy meg-
tartsák még a hatvanas évek elején rendszeresített érte-
kezlet cimü közgyűlésüket. 

Csaknem mindannyian egyszerre érkeztek a délutáni 
vonaton a hat kollégiumtól harmincötén, kiket intézetünk 
tanárai, Sebesi Ákos főgondnokkal és a városunk kebelé-
ben vendéglátóul ajánlkozott szives házigazdákkal egyetem-
ben örvendezve vártunk. 

Minden vendéglátó sietett vendégét hazaszállítani. 
A helybeli Jótékony Nőegyesület ugyan e napon 

rendezvén nyári tánckoszoruját, vendégeink szívesek voltak 
ott is megjelenni. 

Bezárta e napot az ismerkedő, találkozó estély egyik 
szállodában. 

Május 15, hétfő, a tanácskozás első napja. 

Alkalmi imával nyitotta meg intézetünk vallás-tanára 
Zayzon János. 

Ezt követte Sebesi Ákos fögondnok megnyitó és 
Gönczi Lajos igazgató üdvözlő beszéde. 

A jegyzők kinevezése, a tagok szokásos számba 
vételére jött a különféle bizottságok, u. m. gyámintézeti 
számadás-vizsgáló, könyvtárt, természetrajzi szertárt, ter-
mészetrajzi-gyüjteményt, intézeti berendezést megtekintő 
bizottságok kiküldése. 

Nagy örömmel vette a közgyűlés, hogy megjelenésük-
kel megtisztelték báró Kemény Béla egyházmegyei fő-, 
Ugrón János szintén egyházmegyei algondnok, Ugrón 
Zoltán egyházmegyei képviselő, Menyhárt András esperes. 
Nem lehettek jelen: Gyárfás Domokos egyházmegyei fő-
gondnok, iskolánknak ma is mondhatni tiszteletbeli főgond-
noka, a ki mind e mai napig szívvel-lélekkel figyeli inté-
zetünk dolgait és Gyárfás Endre kollégiumi algondnok, 
de jelen volt a naponkénti tanácskozás alatt: dr. Mezei 
Ödön kollégiumi algondnok és egyszersmind intézeti orvos. 

A leiratok között legelső a főtiszteletü püspök uré, 
melyben tudatja, hogy sokféle teendői miatt ezúttal nem 
vehet részt az értekezletben. 

Sajnálattal vette tudomásul a testület elsőrendű 
elnökének távol maradását. 

És most következett a helybeli igazgató Gönczi 
Lajos alapszabályszerü előterjesztése az intézet tizenhét 
éves életéről, t. i. az 1876-ban itten tartott érlekezleti 
gyűléstől máig. 

Ez előterjesztés egy hatalmas tükör darab, melybe 
a ki belenéz, ha van szeme a látásra, lesz mit meglásson. 

Megláthatja pl., hogy szegényes intézetünk hogyan 
építette a közelebbi években újra az egész második emele-
tet, s hogyan alakította át az épület többi részeit mintegy 
50,000, azaz ötvenezer forinttal; hogyan rendszeresíteti 
a régi öt mellé még három rendes tanári széket; hogyan 
alapította meg az intézet jóltevőinek arcképcsarnokát, 
még pedig legnagyobb részben a nagyhírű Barabás Miklós 
képíró ecsete által, ki maga is mint egyik jóltevőnk szerepel, 
ajándékul készítvén Gál Mihály egyik alapítónk arcképét; 
hogyan rendezte újra könyvtárát mintegy ezer forint 
költséggel és igy tovább és igy tovább. 

Mindezeket tette, teszi azon intézet, melynek épületét 
1848-ban teljesen feldúlta volt a felbőszített Landsturm 
természettani szertárát, természetrajzi gyűjteményét, ifjú-
sági könyvtárát ugyanakkor megsemmisítették, arany és 



ezüst éremtárát pedig kirabolták volt s később 1849-ben 
30.000 azaz harmincezer pengő ezüst húszason volt 
kénytelen kiváltani hadi fogságból Magyarosi Szőke József 
és Szabó György tanárait, természetesen a hazafiság 
bűne miatt. 

És ez intézetből terveznek némely messzilátó bölcsek 
kaszárnyát, leányiskolái vagy tán épen nemzetközi beteg-
ápoldát! 

Egyébiránt kéretlen tervezgetőink ezen eljárása tán 
egészen rendén is van, mert az ujabbkori hivatalos Magyar-
ország e háromszázados intézet létezését még eddig nem 
igen vette észre máskülönben, hanem csak ha terhére 
valamit rendelkezni kellett vagy élete folyásában valamit 
gáncsolni lehetett. 

Az igazgatói előterjesztést követte egy alapszabály-
tervezet bemutatása Bod Károly helybeli tanár, mint 
előadó által. 

T. i. mostani értekezleti alapszabályaink ezelőtt 
harminc évvel születvén, az idő megmutatta, hogy javí-
tásra várnak. Legfőbb baj az, hogy mostani szervezetünk-
ben nincs testületünknek állandó választmánya, céltuda-
tosan gondolkodni kötelezett feje, mert gyűléseink évenként 
intézeti sorrendben következvén, minden évben a szeres 
kollégium tanári kara köteles fejét a függő gondokon 
törni, s megeshetik, mert máris megesett, hogy valamelyik 
intézet a nemgyülésezés elvét tartja célszerűnek. 

E bajt még a mult évben Maros-Vásárhelyen tartott 
gyűlés fölismerte s az alapszabályok ujra-dolgozásával 
az idénre sorban állott udvarhelyi kollégium tanári karát 
bizta meg. 

Az eképen született alapszabálytervezetet terjesztette 
elé Bod Károly előadó. 

Tanácskozás rendén kiderült, hogy legcélszerűbb a 
szóban forgó alapszabálytervezetet mindenik kollégium-
nak megküldeni, tanulmányozás végett, hogy az alakuló-
ban levő »Magyar Protestáns Tanáregyesület« létrejötte 
után annál helyesebben lehessen intézkednünk. 

E tárgygyal kapcsolatban és egyházkerületi igazgató 
tanácsunk leirata alapján megállapodás történt az iránt is, 
hogy mindenik kollégium igyekezzék a »Magyar Protes-
táns Tanáregyesületnek*, Debreczenbe hirdetett alakuló 
gyűlésén magát legalább is két küldött által képviseltetni. 

Most következett Lázár István nagyenyedi tanár 
fölolvasása: »Az iskolai nevelés egészségügyi feladatai és 
eszközei« cimmel. 

Az idő nagyon előrehaladván, a fölolvasást részben 
más napra kellett halasztani, mert a fehér asztal rendezői 
már is nyugtalankodtak. 

A közebéd helyisége volt a kollégium-kerti nyári 
tornacsarnok. 

Mindenek ékesen és szép rendben történtek. Önként 
értendő, hogy felséges uralkodónk és kormányán kezdve 
egyházkerületünk fő-fő embereiért, aztán saját magunkért 
is volt sok szép szavunk. Száznál többen ültünk az 
asztalnál. 

Május 16, második nap. 

Jegyzőkönyv hitelesítés után jött a már tegnap meg-
kezdett egészségügyi értekezés. 

E nagybecsű értekezéssel kapcsolatban kimondotta 
testületünk, hogy a kiadásra váró Évkönyvbe egész ter-
jedelmében fölveendő. Továbbá kívánatos, hogy az abban 
foglalt irányeszméket intézeteink elöljáróságai kebli cél-
jaikhoz képest felhasználják, legelső sorban pedig a hol 
még nem volna, a tanuló ifjúság számára játszó-tér 
szerzendő. 

Ezután jött Szathmári Ákos kolozsvári tanár érte-
kezése: »A fizika és matézis gimnáziumi tanításáról*. 

Szintén becses értekezés, mely az egységesített nyolc 
osztályú gimnázium nyomorék mivoltát eléggé feltünteti. 

A baj orvoslását egyházkerületünk Igazgató Taná-
csához intézendő felirattal fogjuk keresni. 

Bezárta a délelőtti tanácskozást dr. Tarnos Dezső 
sepsi-szentgyörgyi tanár előterjesztése az iskolai kirándu-
lások rendszeresítése tárgyában. 

A javaslat-pontokat mindenik kollégium meg fogja 
kapni alkalmi felhasználhatás céljából. 

Gyűlés után Sebesi Ákos és dr. Mezei Ödön gond-
nok uraknál tett a testület tisztelgő látogatást. 

Ezt követte a második közebéd, de a melyen már 
csak a tanárok voltak kurátoraikkal s néhány általok 
meghívott vendéggel, s mint a kik rendeztették az ebédet 
is. A lelkes pohárköszöntők itt sem maradtak el. 

Ebéd után a helybeli római katholikus gimnázium 
és állami fő-reáliskola voltak meglátogatásunk tárgyai. 

Ennek végeztével volt még egy rövid délutáni ülés, 
melyen Bod Károly helybeli tanár, mint előadó terjesztette 
elő: Az önképzö-körök egyöntetű szervezéséről bizottságilag 
készített munkálatot. 

A közgyűlés az irt célra összeállított alapelveket 
magáévá tévén; mindenik intézetünk meg fogja kapni 
felhasználás végett. 

Május 17, harmadik nap. 

E napot legnagyobb részben az első ülésből kikül-
dött bizottságok jelentései s azokkal kapcsolatos nézet-
nyilvánítások foglalták le. 

Érdekes ugyanis, hogy hivatali elődeink ezelőtt már 
harminc évvel belátták annak szükségét, hogy mindenik 
kollégiumunk állapotát tanári testületünk szak-bizottságai 
a hely szinén szinről-szinre vizsgálják meg. • 

Ilyen bizottságok tették meg ma is jelentéseiket. 
Mindenik bizottság elismeri intézetünknek a tizenhét év 
alatt történt haladását; megjelöli a még hiányzó dolgokat; 
javaslatba hozza a jobbítmányokat, az elnöklő igazgató 
pedig kijelentvén, hogy mindezek eligazítása az iskolai 
elöljáróság aggodalmas gondoskodásának tárgyait képezik: 
a közgyűlés ezen megnyugodott. 

Kiválóan nevezetes az egyházkerületünkben fenn-
álló hét kollégium tanárainak ezelőtt mintegy harminc 
évvel létesített özvegy-árvai gyámintézetéről szóló bizott-
sági jelentés. 

Ennek tartalma szerint 1892. december végén a 
gyámintézet cselekvő állása . . . . 42.444 frt 88 kr, 
a miben évi gyarapodás a mult évről . 1532 frt 55 kr, 
pedig 1892-ben az alap segélyezett tizennyolc tanári 
özvegyet vagy tanári árva családot, tévén az egy évi 
segélyösszeg 4297 frt 50 krt. Gyűjtötték s máig is gyűjtik 
a gyámintézeti alapot maguk a tanárok évi fizetésök 
3°/0-ból s a tanulóknak eddig husz krajcárt tett, ma már 
egyházkerületileg 60 krra emelt évi járulékából. 

Természetes, hogy ezen bizottság jelentésével kapcso-
latban szóba kellett jönni az ország kormánya által ez 
idő szerint tervezett felekezeti és községi tanárokra vonat-
kozó nyugdíjintézetnek is. 

Volt olyan vélemény is, hogy tán magunk erején is 
megélhetnénk, de a közvélemény mégis az, hogy a fel-
tételek tűrhetősége esetében be kell lépni intézeteinknek 
az állami nyugdíjintézetbe. 

A magunkét azonban nem hagyjuk, mert hiszen 
nem is hagyhatjuk, lévén ezúttal is tizennyolc segélye-
zendő tanári özvegy és tanári árvacsalád. A kolozsvári 



tanári kar, mint ezidő szerint kezelő testület, megvan 
bizva, hogy az idők jeleit megfigyelve, résen álljon a 
teendőkkel. 

A tanácskozás utolsó tárgyát képezte két egészséges 
indítvány Váró Ferencz nagy-enyedi igazgató-tanártól, a 
mint következik: 

a) Mondja ki az értekezlet, hogy a kollégiumaink 
viszonyainak megvizsgálására kiküldendő bizottságoknak 
mindig rendelkezésökre kivánja bocsáttatni az állami főfel-
ügyeletet gyakorló miniszteri megbizottaknak az illető 
tárgyakra és ügyekre vonatkozó azon reflexióit, melyek 
az úgynevezett: ^Bizalmas értekezletek« jegyzőkönyveibe 
vannak a letelt értekezleti cyklusról foglalva: hogy igy 
az illető bizottságok ezen konkrét reflexiókra való különös 
tekintettel tehessék meg s terjeszszék be tárgyalás alá 
kollégiumaink leginkább fenforgó, legsürgősebb érdekei 
szempontjából kiegészítő, esetleg ellensúlyozó, szakszerűen 
segítő észrevételeiket. 

b) Mondja ki az értekezlet, hogy gyülésezése nap-
jain a kollégiumnál a lejárt értekezleti cyklus alatt tartott 
érettségi vizsgálatok jegyzőkönyvei, valamint az érettségi 
írásbeli dolgozatok is tétessenek ki közszemlére, a gim-
náziumi tanfolyamban elért eredmények tapasztalati szembe-
sítése, ez uton kollégiumaink érettségi vizsgálatai szín-
vonalának gyakorlati egyenlősítése céljából, mindenesetre 
kölcsönös okulás s szakemberek konkrét irányú eszme-
cseréje alapjául. 

Mindkét indítványt közörömmel, egyező akarattal 
fogadta a közgyűlés. 

Ezek után Szabó Sámuel kolozsvári tanár, mint a 
ki jelen volt tanári értekezletünk s gyámintézetünk bölcső-
jénél is, megköszönvén intézetünk vendéglátó szívességét; 
Simon Ferencz szászvárosi igazgató pedig elöljárósága 
nevében a jövő évre meghiván értekezletünket Szász-
városra : Gönczi Lajos" igazgató-elnök bezárta a tanács-
kozást. 

Délután három órakor pedig vendéglátó szives házi 
gazdáink a vasúti állomáson vettek bucsut vendégeiktől. 

Székely-Udvarhely. Szakács Mózes. 

T Á R C Z A. 
Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 

(Folytatás.) 

A régi iskolai szervezetek és a kor k ívánalmai . 

A magyar református oktatásügy első szervezete a 
németországi nagy reformátoroknak és a nyomukba lépett 
kitűnő pedagógusoknak iskolai rendszerei után alakult. 
A Luther által életrehivott népiskola feladata hazánkban 
is egész a XVIII. század közepéig az volt, hogy az egyház 
számára jó és értelmes keresztyéneket neveljen. A közép 
és felsőbb oktatás szervezete Trotzendorfnak goldbergi és 
Sturmnak strassburgi iskolájából került ki s azon formá-
ban, melyet a Sturm-féle gimnázium a pfalzi heidelbergi 
iskolában nyert s a melyet Sz. Molnár Albert honosított 
meg hazánkban, uralkodtak Sturm és Trotzendorf elvei 
hazánk középiskoláiban egész a jelen század közepéig, a 
porosz gimnáziumi rendszer meghonosodásáig. Ismerjük 
Sturm gimnáziumának alapelveit. Célja, hogy az akadémiai 
szaktanulmányokhoz szükséges egyetemes emberi művelt-
séget és értelmi fejlettséget a klasszikai képzés segélyével 
adja meg. Iránya humanisztikus és erősen vallásos színe-

zetű; ehhez képest az oktatás főtárgyai, a tartalmi és 
alaki képzés eszközei: a vallástan és a klasszikus nyelvek 
grammatikája s irodalma. És a Sturm-féle gimnázium 
keletkezési korában valóban megfelelt rendeltetésének. 
Adott alaki képzést a klasszikus nyelvek szabályos formái 
által és nyújtott egyetemes emberi műveltséget, mely akkor 
csak a theologia és a klasszikus irodalmak ismeretét 
foglalta magában; előkészítőül szolgált az akadémiára 
vagy egyetemre, hol ismét a theologia és klasszikus iro-
dalmak s a velük kapcsolatban álló tudományok, bölcsé-
szet, keleti nyelvek képezték a tanulmányozás főtárgyait. 

Ez a vázlatos kép, melyet oktatásügyünk reformáció 
korabeli szervezetéről rajzoltunk, 200 év leforgása után 
sem vesztette el főjellemvonásait. A XVIII. század középső 
évtizedeiben még mindig csak keresztyént nevel a nép-
iskola, humán műveltséget terjeszt a közép és felső iskola. 
Csakhogy mégis különbség van a XVI. és XVIII. századi 
iskolázás között. Amott a reformáció századának apostoli 
buzgóságu tanítói az élő keresztyénség éltető szellemét 
lehelik a fogékony ifjúi keblekbe, emitt az orthodoxia 
századának theologusai a katechizmusok betűi által nevel-
nek igazhitű keresztyéneket; ott a klasszikus irodalmak 
örökifjú szelleme által nevelnek általános műveltségű 
embereket, itt holt nyelvek grammatikái által képeznek 
egyoldalú scholasticus theologusokat. A szellemet kiölte a 
XVII. század orthodoxiája s ennek uralma alatt a keresztyén-
humánus nevelés egyoldalú formalizmussá sülyedt, alá. 

De volt ezenkívül egy más ok is, mely miatt a régi 
szervezetű iskolák általános emberi műveltséget többé 
nem adhattak, az emberiség érdekeit ki nem elégíthették. 
A XVIII. században ugyanis egyfelől az orthodoxia uralma 
alól felszabadult emberi ész az ismereteknek uj világát 
fedezte fel, uj tudományokkal gazdagítá a tudás tárházát, 
melyeknek ismerete most már részét képezte az általános 
emberi műveltségnek; másfelől pedig a népek kezdtek 
öntudatára jutni nemzetiségüknek, kezdték a latin nyelv 
nyűgeit magukról lerázni s a nemzetiség eszméi ismét 
néhány uj, eddig nem tanított tárgyat toltak előtérbe. Ez 
a mozgalom a hazai irányú tárgyak, amaz a természet-
tudományok felvételét követelte. A korszellem kívánta, 
hogy e tárgyak felvétele által az eddigi elvont keresztyén-
humánus nevelés reálisabb vonatkozást nyerjen, a minden-
napi élettel szerves összeköttetésbe lépjen. E követelés 
a reálizmus és humánizmus küzdelmét eredményezte. 

A küzdelem már a XVII. század első felében meg-
kezdődött. Külföldön a XVII. század reálistái, majd a 
pietisták erős mozgalmat támasztanak a reálismeretek fel-
karolása érdekében, érvényt szereznek a reális és hazai 
tárgyaknak az iskolákban. Hazánkban Coménius, Keresz-
túri Pál és Apáczai erélyes szózatai a magyar nyelv és 
reáliák érdekében visszhang nélkül hangzottak el. Az okta-
tás a régi keretekben folv tovább. Á külföldi szellemi 
mozgalmak s a hazai viszonyok változásai mindössze 
annyi hatást tettek, hogy helyenként a régi formák kere-
tébe, egyes kiválóbb tanférfiak buzgólkodása folytán némi 
csekély reál- és hazai vonatkozású tananyag vétetett fel. 
Ezért »a protestánsoknál — mint Molnár Aladár meg-
jegyezte* — később nem igen találunk következetesen 
keresztülvitt pedagógiai rendszereket, hanem inkább a 
régi rendszerekbe ujabb tanoknak beleszövését 

A XVIII. században még erősebbé válik a reálisták 
támadása. Már a közvélemény is a reálizmus érdekében 
követeli a régi iskola átalakítását; de hazánkban sem a 
protestáns sem a katholikus iskolák vezetői még mindig 
nem tudják belátni, hogy a régi formákban mozgó iskolák 

* A közoktatás tört. M. orsz. a XVIII. sz.-ban. 



nem képesek többé rendeltetésüknek megfelelni. A kormány 
tesz tehát intézkedéseket a tanügynek korszerű s egyöntetű 
szervezésére. Mária Terézia általános kötelező erővel 
bocsátotta ki 1777-ben Ratio Educationis-át, mely már 
a gyakorlati élet tekintetbe vételével megállapított elvek 
alapján szervezte az összes hazai közoktatást. A R. E. 
a természet ujjmutatását vélte követendőnek; figyelembe 
vette a tantárgyak kölönféleségét, a tanulók közelebbi és 
távolabbi célját, a helyi körülményeket, a vegyesen előjövő 
nyelveket és vallásfelekezeteket. A főszempont azonban, 
melyből a Ratio e helyen érdekel bennünket, az, hogy 
a hagyományos humánistikai irány megtartása mellett, 
a reálismereteknek egy bizonyos mennyiségét felöleli az 
oktatás minden fokozatán s a nemzetiség érdekeit is, 
habár csak mellékesen, figyelemben részesítette. 

A kormány ezen kezdeményezése, valamint későbbi 
törekvései is — mint láttuk — református egyházunk 
ellenállásán hajótörést szenvedtek ugyan, de az eszme, 
melynek a Ratio hazánkban először adott kifejezést, a 
tudomány, nemzetiség és gyakorlati élet egyesítésének elve 
átment a nemzet gondolkozásába s annak dacára, hogy 
református egyházunk a Ratiot főként jogi alapon a leg-
határozottabban visszautasította, oly lökést adott a refor-
mátus tanügy fejlődésének, hogy hatása az újonnan készült 
református szervezeteken határozottan felismerhető. 

Említettük, hogy II. József végéveiben felhívta a kor-
mány a protestánsokat, hogy ha már a kormány Ratioját 
el nem fogadják, készítsenek önmaguk iskoláik számára 
uj szervezeteket. A felhívás folytán meg is indult ez irány-
ban a munkálkodás, de a József halála után bekövetkezett 
mozgalmak rövid időre más fontosabb tárgyak felé irá-
nyozták a tanügy vezetőinek figyelmét is. A régi tanrend-
szer megváltoztatását vagy legalább módosítását szük-
ségesnek ismerte már akkor református egyházunk is; 
ezt bizton következtetjük azon körülményből, hogy az 
1791-iki országgyűlésen a nagy számmal jelenlevő protes-
táns előkelőségek hozzájárulásával hozatott azon határozat, 
mely az oktatásügy reformálását szükségesnek mondotta 
ki ; azon országos bizottság pedig, mely a tanügy szerve-
zése végett kiküldetett, református egyházunk vezérférfiai 
(gróf Török Lajos, Vay István) részvételével az uj tan-
szervezet alapelvéül épen a R. E. által kitűzött, már 
említett hármas irányt fogadta el. Ugyanazon országgyűlés 
pedig, mely a nevezett bizottságot kiküldte, biztosította 
a protestáns egyháznak iskoláihoz való jogát és megadta 
az alkalmat, hogy egyházunk a tanítás és tanulás módját, 
szerkezetét és rendjét meghatározhassa. 

Ily előzmények után azt hinné az ember, hogy az 
1791. év végén összeült zsinat egyik főfeladatául tekin-
tette egy oly tanrendszer megalkotását, mely a hazai 
református oktatásügy minden alkatrészét egyöntetűen 
szabályozza. Ez azonban — mint már más helyen el-
mondottuk — nem igy történt. A zsinat az iskolák szá-
mára csak fegyelmi és kormányzati szabályokat alkotott, 
a tanrendszer alkotására nézve pedig — mint Szilágyi 
István véli * — mindenik egyházkerületnek hallgatva fen-
tartatott az eddigi jog, hogy a kebelbeli iskolák ügye 
felett önállólag intézkedjék és nem tárták szükségesnek, 
hogy minden, a legkisebb vonásig egységes legyen min-
denütt. 

Az egyházkerületek külön-külön veszik tehát mun-
kába iskoláiknak újból szervezését. A közös cél érdekében 
szükséges lett volna némi egyöntetű eljárás, de e végből 
még csak valami közös alapelvben sem állapodnak meg, 

* Gimn. oktatásügy története a magyarországi belv. hitval-
lásuaknál. ^Sárospataki Füzetek« 1861. évf. 208. 1. 

noha az 1785. szeptember 12-én Pesten tartott konfe-
rencia abban egyezett meg, hogy jövőre, amennyire lehet-
séges, uniformitást létesítenek a debreezeni és pataki kol-
légium intézményei között. Az itt tervezett uniformitás 
azonban nemcsak hogy a debreezeni és sárospataki kollé-
giumok közt nem létesült, hanem Erdélyt nem is említve, 
a'királyhágóninneni négy egyházkerület is egymástól egé-
szen függetlenül készítette el iskolai szervezetét. 

Számoljunk be az egyházkerületek eme szervezetei-
ről, nem mellőzve a külön történeti alapon fejlődött Er-
délyt sem; lássuk azon munkásságot, melyet ref. egyhá-
zunk 1770—1820 között a tanügy belső szervezésében 
kifejtett s alkossunk végül, amennyire az egymástól eltérő 
s általam hiányosan ismert szervezetekből lehetséges, egy 
kerekded képet oktatásügyünk ezen korbeli állapotáról. 

(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

BELFÖLD. 

Korrupció az egyházakban. 
Követ választásokon nem egyszer voltam én tanuja 

azon botrányos visszaéléseknek, melyeket a követjelöltek 
kortesei egymás ellenében kölcsönösen elkövettek; a midőn 
itatás-etetés, s egyéb vesztegetés által vásárolták meg 
egymás lerészegített embereit; kik közül némelyek meg-
győződéseiket árucikk gyanánt bocsáták forgalomba, annak 
adván el magukat, a ki érettök többet adott. Ilyenkor 
nem egyszer rendült meg a nép fölségébe vetett hitem. 
Botránkozás fogá el lelkemet az erkölcsök ily elaljasodásán. 
S azt is tapasztalám, hogy erős választási harcok után 
néha hetek, sőt hónapok is kellettek, mig a mesterségesen 
felizgatott kedélyek lecsillapultak, s az elvadított lelkek 
újra felkeresték a templomot az Istenházát. 

Ha már ily követválasztási visszaélések is felháborít-
ják erkölcsi érzéseinket, mennyivel szomorúbb, mennyivel 
botránkoztatóbb, ha ily visszaéléseket maguk a lelkészek, 
— az egyházak fejei, az erkölcsiség őrállói — követnek 
el, közvetve vagy közvetlenül a lelkészválasztások alkal-
mával ! Pedig ily visszaélések, ily kórjelenségek, mint 
sötét felhők kezdenek már is ijesztőleg föl-föl tünedezni 
egyházaink életegén. 

Midőn nemrég a pozsonyi »Evangélikus egyház és 
iskola« cimü lapban azt olvastuk, hogy a megüresedett 
t.-szentmártoni evangélikus egyházban a sok lelkész-
aspiránsok között akadtak még olyanok is, a kik — a 
papi tisztességről különös fogalmakkal birva — magukat 
házról-házra ajánlgatták a jámbor híveknél, lelkünkben 
megbotránkoztunk a lelkészi magasztos állás ily lealacso-
nyítása miatt. Különben ott — hála a hivek józan gondol-
kozásának, s a felügyelő és a főesperes erélyességének — 
mégis a legérdemesebb nyerte el a jutalmat. 

De hát nem mindig s nem mindenütt megy végbe 
a lelkészválasztás ilyenképen. Sőt nem egyszer történt 
s történik meg napjainkban, még a népesebb egyházakban 
is, hogy az egyházhivek néha mellőzve a kiválóbb, jelesebb 
pályázókat, helyettök középszerű képességű, az egyház 



vezetésére alkalmatlanabb egyéneket választanak meg, 
mert hát ezek az előbbieknél élelmesebbek voltak, s jobban 
tudtak maguk mellett korteskedni; a minek azután a 
paraszt közmondás szerint maga az egyház, illetve maguk 
az egyházhivei isszák meg a levét. Az ilyen egyházakban 
azután nem kell el keresztelés, nem kell nazarénizmus, s 
hiábavaló volna akármilyen belmisszió. Üres ott a temp-
lom, az Istenháza, hidegek ott a szivek, s terjed a hitet-
lenség, a közöny, a vallástalanság magától is, s el van 
temetve az egyházi élet hosszú időre, talán örökre is! 

De hát nem akarok én a választások tisztaságát 
megmételyező, s a protestáns egyházak lételét alapjában 
fenyegető odiosus választási ügyekről általában elmél-
kedni. E cikk célja csakis az, hogy félhivjam ezekre a 
kórjelenségekre az illetékes magasabb körök figyelmét, 
amaz elvet tartva szemeim előtt, hogy: »jam proximus 
ardet Ucalegon!« 

E célból legyen szabad nekem a közel múltból két 
ily feltűnő esetet említeni fel; és pedig olyanokat, melyek 
már nemcsak a nevető és botránkozó publicum száján 
forognak, de a melyeket már a chronique scandaleuse 
hírrovatai közt megyei lapok hasábjain is meghurcoltak 
»ad majorem Dei glóriám!« 

Nem nevezek meg senkit. És sietek előre kijelen-
teni, hogy sem a szereplő egyéneket, sem egyházhiveiket 
nem ismerem. Meglehetős távol állok az események szin-
terétől. Epen azért, midőn ez év elején városunkban és 
vidékén széltére beszélték, hogy az x . . . i megüresedett 
egyházban a karácsonyi szent ünnepek alkalmával »min-
den papválasztó egy kilo hust, egy liter bort s nem tudom 
még mennyi pénzt is kapott*; s a pályázó fiatal lelkész 
»nagyiéiküleg elengedte« az egyháztagok azon tetemes 
tartozását, melylyel azok neki, illetve boldogult ottani lelkész-
atyjának tartoztak: ezt hajlandó voltam eleinte az elbe-
szélők maliciájának tulajdonítani. Annál inkább meglepett 
azután, midőn a választás lezajlása után egyik megyei 
hírlapban olvastam »Az x . . . i 50-es bankó históriáját*, 
melyről egy kis betű fölcserélésével mindenki az illető 
egyházra ismerhetett, s melyben az azon egyházban űzött 
választási vesztegetések, s a lelkészlakon folyt dorbézolások 
iratnak le az olvasó közönség mulattatására pompás 
humoros versezetben! 

S hogy a rossz példa milyen ragadós, tanúsítja az 
ugyanezen vidéken történt legújabb választási eset is, 
melyről ezt irja a »Zemplén-Hegyalja« cimü megyei lap 
ez évi 2l-ik száma »Pap választás* cimü hírében: »Állí-
tólag nagy szerepe jutott ezen papválasztásnál az ellen-
párt visszavonulására azon megszámlálhatatlan nennyiségü 
tonna sörnek, mely a lelkesült hívek által előzőleg be-
kebeleztetett«. Hogy milyen visszaélések folyhattak itt, 
tanúsítja a pályázattól elütött egyik fiatal lelkésztárs 
kérelme, ki 55 frt korcsmai adósságnak a kifizetését kérte 
a kisebbségben maradt egyik pályázótól, igérve, hogy 
akkor az emberei reá fognak szavazni! 

De a legérdekesebb mégis azon levél, a melyet a 
gondnok és két presbyter intézett a kisebbségben maradt 

egyik lelkészpályázóhoz, melyet ezen lelkész ur apósának 
a szívességéből az eredeti után szórul-szóra egész terje-
delmében van szerencsém itt bemutatni: 

»Sz. . .« 1893. május 16. >Tisztelendő ur!« »Nagyon 
sajnáljuk az esetet, a mi történt e héten. Az embereknek 
némely részi, a kik egyházi tartozással el voltak maradva, 
kifizették érettek, és igy az ő szavazatjok 10 emberrel 
több, mint a mienk. Kérjük a Tisztelendő urat, tanácsoljon 
bennünket, mi tevők legyünk ? Mert nekünk pénzünk arra 
nincs, hogy embert vehessünk, a nélkül pedig nem halad-
hatunk. Ha pedig erőfeszítést akarunk tenni, tessék ennek 
végbevitelére, vesztegetésre emberekért száz frtot rendelni, 
és az összetartásra szintén százat, mert vasárnap óta Z. . . . 
részére rendkívüli mozgalom van, éjjel-nappal egyiránt meg 
van a nagy itatás, a mi nem szép. A mi pártunk még máig 
is meg van. Kérjük ismét a Tiszelendő urat, ne tessék tehe-
rül venni, hogy így nyilatkozunk, mert mi a végpercig min-
dent teszünk érdekében, de az idő igy hozta magával, 
hogy alkalmatlankodnunk kell, és kérjük tessék Cs 
urat is tudatni, a választ pedig mielébb elvárjuk. Alázatos 
szolgája maradunk tisztelettel B . . . . A s. k. K . . . . 
K s. k. R F . . . . s. k. gondnok. U. i. És azt is 
igen kérjük, tessék utasítással támogatni, hogy a válasz-
tásnál miféle akadályt lehetne felmeríteni, és hogy a ta-
nítói tandíj befizetés is hozzájárul-e a szavazáshoz vagy 
pedig nem?« 

Eddig tart a kurátor ur levele. A mire azután a 
pályázó lelkész fentnevezett apósa felelt, meg irván a 
gondnok urnák, hogy »mivel ő úgy látszik, hogy nem papot, 
hanem pénzt keres, legyen szives kiszámítani, hogy az 
összes választók mennyivel tartoznak uj évig ugy egyházi 
mint állami adóba, továbbá mennyivel tartoznak a csor-
dásnak, kondásnak, béreseiknek, kocsisaiknak és szol-
gálóiknak, s irja meg a harangokra való uj kötelek és a 
kenőcs árát is. hogy együttesen azt is mind kifizethesse!« 

Azt hiszem, hogy ehhez nem kell commentár! 
Hegyaljai. 

I n d o k o l á s 
a vallás szabad gyakor la táról szóló törvényjavasla thoz. 

III. 
16. §. Hazánk vallási és nemzetiségi viszonyai na-

gyon kívánatossá teszik a jövőre nézve ama lehetőség 
kizárását, hogy valamely külföldi közeg a vallás révén 
honpolgárainkra befolyást gyakorolhasson. 

17. §. Ezen szakasz lényegében a 7. §. rendelkezéseit 
terjeszti ki a vallásfelekezet egész további életére, gondos-
kodván azon esetről, ha a vallásfelekezet szabványaiban 
később meg nem engedhető változtatások vitetnének keresz-
tül, vagy a vallásfelekezet életében az állam szempontjából 
meg nem tűrhető jelenségek merülnének fel. Erre nézve 
szankció gyanánt — mint máskép nem is lehetséges — 
az elismert vallásfelekezetté nyilvánítás visszavonását al-
kalmazván. 

18. §. Az állami felügyelet és ellenőrzés hatékony 
gyakorolhatása teszi indokolttá az ezen szakaszban foglalt 
intézkedéseket. 



A gyűlések nyilvánossága minden téren az ellen-
őrzés egyik leghatékonyabb eszközének bizonyult. 

A második bekezdés célzatai félre nem magyaráz-
hatók, világos lévén, hogy egyházi gyűléseken a vallással 
szorosan összefüggő ügyeken kivül semmi másnemű kér-
dés szőnyegre hozása egyáltalán és semmi körülmények 
között meg nem engedhető. 

Az utolsó bekezdés az állami felügyelet kellő gya-
korolhatására nyújt módot, természetes lévén, hogy annak 
elbírálása vájjon a hozott határozatok nem ellenkeznek-e 
a törvény rendelkezéseivel, csak akkor lehetséges, ha e 
határozatok át is tekintetnek. 

19. §. Ezen szakasz az állami felügyelet jogát a 
vallásfelekezetek vagyonkezelésére vonatkozólag részletesen 
is körülirja s e tekintetben a kormánynak messzemenő 
jogokat biztosít, a szakasz szövegétől természetszerűleg 
következvén, hogy a kormánynak jogában lesz a vagyon-
kezelést illetőleg például szabályszerű előirányzatokat és 
okmányolt számadásokat bekivánni, mert ezek nélkül a 
kitűzött cél, t. i. a pontos ellenőrzés nem volna elérhető. 

Ugy vélem azonban, hogy épen az anyagi kérdések 
képezik azon tereket, a hol a vallásfelekezetek az állam 
nagyobbmérvü beavatkozását legkevésbé vehetik rossz néven, 
mert hiszen a vallásfelekezetek sajátlagos célját nem ezek-
nek, hanem a lelkieknek gondozása képezi. 

Másrészt ellenben a hivők, mint egyszersmind állam-
polgárok érdekei épen itt kívánnak ellenőrzést, a mi kü-
lönösen az alapítványokra vonatkozólag is áll, annyival 
inkább, mert annak biztosítására, hogy az alapítványok, 
a mig csak egyáltalán lehetséges, szorosan az alapítók 
szándékainak megfelelőleg használtassanak fel, első sorban 
maga az állam van hivatva és minél lelkiismeretesebben 
töltik be ezen feladatot, annál inkább szolgálhat serken-
tésül ujabb alapítványok tételére is. 

A szakasz végpontja azon irányban állapítja meg 
a felügyeleti jogot, hogy az egyházi önkormányzat gya-
korlásánál általában a megszabott határok szorosan betar-
tassanak. 

20. §. A törvényesen bevett vallásfelekezeteknek az 
1848 : XX. t.-cikk által elvben kimondott egyenjogúsága 
és viszonossága hozza magával azt, hogy az 1861 : 
LIII. t.-cikk azon intézkedései, melyek a jelen javaslat 
alapján elismerendő vallásfelekezetekre akadálytalanul ki-
terjeszthetők, azokra ki is terjesztessenek. 

Az áttérések tekintetében erre nézve mi akadály 
sem forogván fenn, a tárgyalás alatt álló szakasz a már 
eddig törvényesen bevett, valamint a jelen javaslat alapján 
jövőben elismerendő vallásfelekezetek között a teljes egyen-
jogúságot és viszonosságot meg is állapítja, a mennyiben 
az 1868: VIII. t.-cikk ide vonatkozó rendelkezéseit, vagyis 
annak 1—8 §-ait az utóbbiakra is kiterjeszti. 

Szükség van ezen intézkedésre azért, mert már 
maga valamely vallásfelekezetnek az állam részéről történt 
elismerése magában foglalja azt, hogy annak tagjai eddigi 
egyházaikból kiléphetnek s az ujon elismert vallásfelekezet-
hez csatlakozzanak. 

Az áttérés érvényességének feltételei és alakszerűségei 
pedig egy már meglevő törvényben szabályozva lévén, 
annak rendelkezéseit kell a jövőben elismerendő vallás-
felekezetekre is kiterjeszteni. 

A szakaszban ide vonatkozólag jelzett egyetlen módo-
sítás abban találja indokolását, hogy nincs kizárva a 
lehetőség, miszerint oly vallásfelekezet is keletkezhetik, 
mely lelkészt egyáltalán nem ismer. 

Az 1868: LIII. törvénycikk 9—11. §-ai azonban 
nem voltak kiterjeszthetők, mert e kiterjesztés azt tenné 
szükségessé, hogy a jelen javaslat alapján elismerendő 

vallásfelekezetek házasságjoga állami érvénynyel ruháztas-
sék fel, a mi nem mutatkozik megengedhetőnek azért, 
mert az esetben a hazánkban ma is tényleg érvényben 
levő felekezeti házasságjogok száma esetleg még ujabbakkal 
is szaporíttatnék s ez a házassági viszonyok körül ez idő 
szerint fenforgó visszásságokat csak növelni volna alkalmas. 

Igaz, hogy ezáltal jóformán utja vágatik annak, 
hogy a jelen javaslat alapján elismerendő vallásfelekezetek 
tagjai egyáltalán érvényes házasságot köthessenek, mert 
ezt a jelen jogviszonyaink mellett csak az esetben tehetnék, 
ha valamely már eddig törvényesen bevett vallásfelekezet 
lelkészét sikerülne megnyerniök arra, hogy Őket házasságra 
egybeadja. 

Tekintettel azonban arra. hogy a házasság s polgár-
jogi viszonyaink általános érvényű szabályozása ugy is 
küszöbön áll: e tekintetben további intézkedés nem mutat-
kozott szükségesnek. 

Ugyancsak az 1868 : LIII. törvénycikk megfelelő ren-
delkezései, vagy annak 12—17. §-ai terjesztendők ki a 
jövőben elismerendő vallásfelekezetekre a vegyes házassá-
gokból származó gyermekek vallási hovátartozandóságát ille-
tőleg is. Igaz, hogy az imént előadottak szerint ezen vallás-
felekezetek házasságjogi viszonyaink rendezése a házasság-
jog általános érvényű szabályozásáig függőben marad s 
igy a jelen szakasz ide vonatkozó rendelkezése első tekin-
tetre talán idő előttinek is látszik. 

De minthogy nincs kizárva a lehetőség, hogy jelen-
leg is érvényes házasságban élő házas felek közül az egyik 
fél valamely jövőben elismerendő vallásfelekezetre tér át 
s ez által tényleg oly házassággal fogunk szemben állani, 
melynél az egyik fél valamely már eddig törvényesen 
bevett, a másik fél pedig egy jövőben elismerendő vallás-
felekezethez tartozik: a jelen szakasz rendelkezései feles-
legeseknek nem mondhatók és pedig annál kevésbbé, mert 
a házasságjog általános érvényű törvényes szabályozásának 
bekövetkezte után is szükség lesz a szóban forgó intézke-
désre mindaddig, a mig magok az 1868: LIII. törvény-
cikk vonatkozó rendelkezései hatályukban fentartatnak. 

Végül nem forog fenn nehézség az 1868: Lili. 
törvénycikk 18—22. §§-ainak kiterjesztése ellen sem, 
melyek közül a 21. §. csak annyiban szenved a jelen 
szakaszban módosítást, a mennyiben annak intézkedései 
az ott említett intézmények és intézetek fentartóira nem 
terjesztetnek ki kötelező alakban, szabadságára hagyatván 
az elismerendő vallásfelekezeteknek, hogy e részben maguk 
intézkedhessenek. Az 1868: LIII. törvénycikk 22. §-a 
pedig azért nem volt az elismerendő felekezetekre fel-
tétlenül kiterjeszthető, mert nincs kizárva a lehetőség, 
hogy a már eddig törvényesen bevett vallásfelekezetek 
sérelmet látnának abban, ha temetőikbe például meg nem 
keresztelt egyént is befogadni köteleztetnének. A községi 
temetőkbe azonban ma is bárki akadálytalanul temetkez-
betik. A fentebbiekből viszont önként és a méltányosság 
szerint az következik, hogy saját temetőik felett az elisme-
rendő felekezetek korlátlanul rendelkezhessenek. 

21. §. Ezen szakasz az állami anyakönyvek beho-
zataláról szóló s a már törvényhozás előtt fekvő törvény-
javaslat természetszerű folyománya. 

22. §. Ezen szakasz tulajdonképen a jelen javaslat 
1—3. §-aiban biztosított egyéni szabad vallásgyakorlat 
folyománya s célja biztosítani azok felekezetközi jog-
állását is, kik a szervezettel bíró vallásfelekezetek egyiké-
ben sem vélik lenni szükségleteiket kielégíthetni. E végből 
módot nyújt arra, hogy ezek is érvényesen kiléphessenek 
eddigi egyházuk kötelékéből. 

Az e körül követendő eljárásra nézve ismét az 
1868. LIII. törvénycikk vonatkozó rendelkezései voltak ide 



is kiterjesztendők a szükséges és a dolog természetéből 
folyó módosítások mellett. 

A kilépés megtörténtével az elhagyott vallásfeleke-
zettel szemben minden kötelezettség megszűnik ugyan, de 
a szakasz második bekezdése mégis elrendeli, hogy a 
mennyiben a kilépés oly egyházból történik, mely a jus 
advocatiaevel bir, a kilépés idejéig esedékesekké vált 
egyházi járulékok az elhagyott egyházzal szemben kiegyen-
líttessenek. 

Azt hiszem, hogy ezen intézkedés a jogosság és 
méltányosság szempontjából további igazolásra nem szorul. 

A szakasz harmadik bekezdése azok részére is, kik 
a szervezettel bíró vallásfelekezetek egyikéhez sem tar-
toznak, de a kik esetleg mégis többen lehetnek hasonló 
hiten, biztosítja a közösen gyakorlott istenitisztelet tartá-
sának jogát, e tekintetben is csak azon követelmény ellen 
állítván fel, melyek az egyéni szabad vallásgyakorlatot 
illetőleg már az első szakasznál előadattak. 

A 4-ik bekezdés az 1868. LIII. törvénycikk mind-
azon többi rendelkezéseit, melyek a bevett és törvényesen 
elismert vallásfelekezeteken kivül állókra is akadály nélkül 
kiterjeszthető, ezekre is kiterjeszti. 

Azt, hogy az idézett törvénycikk 8-dik §-ának a 
szövegbe felvett rendelkezése ezekre is kiterjeszt essék, már 
az elhagyott egyház terheihez való további járulás alól 
való félmentés, de a lelkiismereti szabadság általános 
követelményei is eléggé indokolják. 

A vegyes házasságokból származó gyermekek vallási 
hovatartozandóságára vonatkozó 12—17. §§-ok kiterjesz-
tését illetőleg itt is állanak azok, a mik már a 20. §-nál 
elmondattak. 

A lelencekről szóló 18. §-nak csak első mondata 
volt ide is kiterjeszthető, mi akadály sem forogván fenn 
az ellen, hogyha egy, a bevett és törvényesen elismert 
vallásfelekezeteken kivül álló egyén lelencet felfogad, ez 
utóbbi is kivül állhasson a szervezettel biró felekezeteken. 
Az idézett 18. §. további rendelkezései azonban vallás-
felekezetet tételezvén fel: itt nem alkalmazható. 

A szakasz végpontját-illetőleg elég a 21. §-nál mon-
dottakra utalnom. 

23. §. Azon külföldi állampolgárokra, a kik a ha-
zánkban egyik törvényesen bevett, vagy a jövőben elis-
merendő vallásfelekezetek egyikéhez sem tartoznak, a 
jelen szakasz ugyanazon feltételeket irja elő, melyeket a 
hasonfelekezetközi állással biró magyar állampolgároktól 
az előző szakasz megkíván. 

Az engedményben azonban tovább megy emezek-
nél, a mennyiben nem állja útját a rendes niylvános 
istentisztelet tartásának sem. Ennek indoka abban rejlik, 
mert például anglikán egyház tagjaitól, mely egyház Angol-
országban, mint ismeretes, némileg még ma is az ural-
kodó vallás jellegével bir, sem szükséges, sem méltányos 
nem volna megtagadni a nyilvános isteni tisztelet tartá-
sának jogát. 

Ugyanezen indokok voltak irányadók a szakasz 
második bekezdésében foglalt azon intézkedésnél is, hogy 
ily vallásfelekezetek hazánkban állandó lelkészt is tart-
hatnak. 

'tényleg épen az angol high church ma is tart fenn 
ily lelkészi állást a fő- és székvárosban. Az alkalmazott 
egyén bejelentése csak az ily lelkész személyes megbíz-
hatóságának ellenőrizhetését kívánja biztosítani. 

24. §. A végrehajtási záradék a törvény végrehaj-
tásával a minisztériumot bizza meg, mert a jelen javaslat 
intézkedései a kormányzat minden ágát érintik. 

Gróf Csáky Albin, s. k. 
vallás- és közold atásügyi miniszter. 

Az elkeresztelési rendelet ós a kúria. 
A kir. kúria I. büntető tanácsa nagy horderejű Ítéletet 

hozott junius 2-án. Kimondotta először azt, hogy a vallás-
és közoktatási miniszternek 1890. évi februári rendelete, 
melyet az elkeresztelési ügyekben bocsátott ki, törvényes; 
kimondotta másodszor azt, hogy az anyakönyvvezető 
lelkészek nemcsak a büntető-törvénykönyv 32-ik fejezeté-
ben foglalt deliktumokra nézve, tehát az okirathamisítások 
eseteiben tekintendők büntetőjogilag közhivatalnokoknak, 
hanem közhivatalnokok egyúttal a büntető törvénykönyv 
42-ik fejezetében foglalt deliktumok szempontjából is. tehát 
elkövethetik a büntető törvénykönyv 480-ik szakaszába 
ütköző hivatali hatalommal való visszaélés vétségét, sőt 
elkövethetik a hivatali kötelességnek a 481. §-ába ütköző 
bűntettét, ha összebeszélés forog fenn. Ezzel karöltve jár 
a büntető törvénykönyv rendelkezései értelmében az, hogy 
az elitélt, amennyiben a 480-ik §-ba ütköző vétség forog 
fenn, az általa viselt állás elvesztésére is ítélendő; a mennyi-
ben pedig a 480-ik §. szerint minősülő bűntett állapíttatik 
meg, a büntetésen felül a hivatalvesztés és a politikai 
jogok gyakorlatának felfüggesztése is kimondandó. 

E nagyfontosságú Ítélet Molnár János, a komáromi 
hírhedt plébános ellen folyt következő perben hozatott. 

Molnár János komáromi apátplébánost a komáromi 
törvényszék a büntetőtörvénykönyv 480. §-ába ütköző 
négy rendbeli hivatali hatalommal való visszaélés vétségé" 
ben (anyakönyvi kivonatok kiszolgáltatásának megtaga-
dása) és öt rendbeli, az elkeresztelési rendelet ellen elköve-
tett kihágásban (anyakönyvi kivonatok át nem küldése) 
mondotta ki vétkesnek s ezért a hivatali hatalommal való 
visszaélésekért 50—50 forint, összesen 200 forint, a kihá-
gásokért 20—20 forint, összesen 100 forint pénzbün-
tetésre ítélte. 

A győri kir. tábla, ahova ez az ügy felebbezés 
folytán került, a büntető cselekményekre, mint melyek 
egy akaratelhatározásból származtak, a 408. §. minősí-
tését állapította meg s az első bíróság ítéletének meg-
változtatásával az apátplébánost egy havi fogházra s az 
általa viselt anyakönyvvegetői állás elvesztésére Ítélte. 

A magyar királyi kúria 1-ső büntető tanácsa Daru-
váry Alajos elnöklete alatt, (előadó Barthodeiszky, sza-
vazók Keömley, Sebestyén, Székely, Hérics, Frenreisz) 
délelőtt 10 órától kezdve délután két óráig tárgyalta az 
ügyet. Az ítéletet a tanács elnöke szóval hirdette ki. E 
szerint a kúria mindkét alsó bírósági ° ítélet részbeni meg-
változtatásával vádlottat a btk. 480. §-ába ütköző három 
rendbeli hivatali hatalommal való visszaélés vétségében, 
továbbá az 1890. évi februári miniszteri rendelet meg-
szegése miatt öt rendbeli kihágásban mondja ki vétkes-
nek s minden egyes vétségért 50—50 frt, összesen 150 frt, 
minden egyes kihágásért 20 forint, összesen 100 forint 
pénzbüntetésre ítéli. 

Eddig az ítélet, melyre vonatkozólag csak azt mond-
juk, vajha előbb, vajha három évvel ezelőtt hozatott 
volna. De most, ily későn is jobb, mint soha. Hogy az 
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Ítélet enyhe, sőt túlságosan enyhe, az mellékes. A súlyt 
arra fektetjük, hogy legfőbb bíróságunk az állam egy 
érvényben levő törvényének és a kormány erre alapított 
rendeletének e döntő ítélettel végre-valahára érvényt 
szerzett. Mert bizony szégyenletes állapot volt az, hogy 
egy jogállamban épen magok az erkölcstanítók lábbal 
tiporhatták a törvényt s ezzel példát adtak híveiknek a 
törvény iránti tisztelet megtagadására, a mi a társadalom 
jog- és erkölcsi rendjének megbontására vezet. 

Csak azt lehet sajnálni, hogy mindezzel most már 
nem lehet jóvá tenni az eddigi hibákat. De azért jobb 
későn, mint soha! 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

A fejedelem a bécsi béke oklevelét 1.606. deczem-
ber 13-kán a kassai országgyűlésnek terjesztette elő. Feje-
delmi előterjesztéseiben hü maradt azon elvekhez és esz-
mékhez, a melyekért küzdött s tanácsokat ad a rendeknek 
a jövőt illetőleg. És ezek tanácsait meg is fogadták. Fel-
olvastatták a békepontokat s még Mátyás főherceg köz-
benjárását megköszönik, tiltakoztak az ellen, hogy Rudolf 
őket pártütőknek nevezi s az engedményeket »gratiának« 
mondja. Mindazáltal a békét elfogadják; de kikötik: hogy 
a béke-oklevél a legelső országgyűlésen kijavíttassék és e 
záradék »a r. katholikus vallás sérelme nélkül« belőle 
kihagyassék, minthogy a r. katholikusok szerint, a protes-
táns vallás létezése is sérelem a r. katholikus vallásra 
nézve; sürgetik a nádorválasztási és országtanács alakí-
tását, még pedig magyar urakból; követelik, hogy a korona 
mielébb Pozsonyba hozassék. hogy az egri és váczi 
püspökök maradjanak kivül a határon, hogy a katholikus 
püspökök a nádor és a magyar tanácsosok meghallgatá-
sával, csak született magyar nemesek közül neveztessenek 
ki; a sz. székek visszaélései s a tized miatti panaszok a 
következő országgyűlésen orvosoltassanak; a jezsuiták — 
nyughatatlanságuk miatt az országban ne lakjanak és jó-
szágot ne bírhassanak ; az adományozásoknál tartsák meg 
a régi szokást és »az egyházi jog sérelme nélkül« — féle 
záradék elhagyassék; a hivatalok osztogatása az ország-
tanácsot illesse; Győrött és Komárom várában az al-
kapitányok magyarok legyenek; a kassai templom a protes-
tánsoké legyen s az egri káptalan ne szállíttassék Kassára; 
Nagy-Szombatban a Sz. Jakab templom az evangélikusoké 
maradjon ; Magyarország és Erdély közt örök szövetség 
köttessék; a szerencsi, kassai és korponai országgyűlések 
végzései törvénykönyvbe iktattassanak. Elhatározták azt is, 
hogy ezen pontok a jövő országgyűlésre menendő köve-
teknek és főuraknak utasításul adassanak, ugy, hogy 
azoktól elállaniok szabad ne legyen. Vigyázzanak arra is, 
hogy valami az ország sérelmére ne történjék. Az örökös 
tartományok biztosító oklevelei, valamint Rudolfnak Bocskay 
István fejedelem részére adott okmánya egész terjedelem-
ben a törvénykönyvbe iktattassanak. Minden más tanács-
kozás előtt nádor választassák. A törvények magyar nyelven 
adassanak ki. A kik javaiktól megfosztattak, kárpótol-
tassanak 1 

1 Zsilinszky Mihály »Magyar orsz. vallásügyi tárgyalások« 
286-315 . lap. 

Ezen végzéseket mind a rendek, mind a fejedelem, 
az egyértelmű elfogadás jeléül, 1606. december 22-kén 
aláírták. 

Ugy a kassai templomot, mint általában az egész 
vallásügyet illető pont létesítésében, nem kis érdeme van 
a fejedelem mellett forgolódó Alvinczi Péternek s a kassai 
országgyűlésen — 1606. áprii 12-kén •—jelen volt protes-
táns lelkész társainak. Éles kifakadásokban törtek ki ezek 
azok ellen, a kik hajlandók voltak, bármi tekintetben is 
eltérni, a római, helvét és ágostai vallások szabadságát 
követelő korponai végzésektől, ugy, hogy ennek a pont-
nak tárgyalását egyelőre el is kelle halasztani. Május 6-kán 
újból fölvétetvén a vallás ügye, csakugyan ki is mondot-
ták, hogy a három — nevezett — hitvallás teljesen 
egyenlőnek és szabadnak nyilváníttassek. És ez ment bele 
a feliratba is.1 

VIII. Bocskay Is tván fejedelem végrendelkezése ; halála. Kátai 
kancel lár felkoncoltatása. A t e s t amen tomosok s in tézkedéseik ; 
a temetés . Rákóczy Zsigmond fejedelemmé vá lasz ta tása Erdély-

ben. 1606-1607. 

A fejedelem már e tárgyalások alatt beteg volt s 
mintha érezte volna életének végéhez közelgését. már 
1606. december 17-kén »meggondolván a halálnak minden 
rendeken személyválogatás nélkül való uralkodását és annak 
órájának bizonytalan voltát, testamentom tételét rendelte 
meghitt lelkipásztora és az idvességre tanítója, Alvinczi 
Péter uram előtt és Örvendi Pál uram tanácsa (taná-
csosa) és kincstartója és Pécsi Simon deák, meghitt belső 
secretariusa előtt.« 

Alvinczi Péter és Örvendi Pál folyton együtt szol-
gálták a fejedelmet Kereki védelmétől s a hajdúk meg-
nyerésétől kezdve halálaig s az előttök tett végrendeletben: 

»1. Igaz keresztyén hitéről és vallásáról tesz ez 
elsőben is ilyen vallást: Hogy vallja az Atyát, a Fiút 
és a Szent Lelket, a teljes Szentháromságot egy bizony 
Istenségben lenni és az Ur Jézus Krisztusnak érdeméért 
minden bűneinek bocsánatát . . . ugy anynvira, hogy ha 
mind e széles világnak . . . bűneit ő cselekedte volna is: 
az idvezítő Krisztus . . . egy "csepp vére . . . ő róla azt 
elmosta . . . És eképen bizonyos levén idvessége felől, 
lelkét idvezítő Istenének kezébe, testét a közanyának, a 
földnek ajánlja, honnan halottaiból föltámadván, az örök 
életre az idvességre, dicsőségre . . . vitetik.* 

2. Hálásan emlékezik meg hazájáról, nemzetéről, 
különösen Erdélyről, mely őt szülte, nevelte, tartotta. Ki-
nyilatkoztatja, hogy minemű romlások és vérontások az 
elmúlt esztendőkben abban a kedves hazájában (Erdélyben) 
estek, sem tanácsából, sem tetszéséből, sem akaratából 
történtek; sőt igyekezett mindenkor, még élete elfogyásával 
is neki szolgálni. Elmondja, hogy számkivetett állapotában 
a Rudolf tisztviselői éles kardjaikkal és fegyvereikkel, a 
Rudolf ágyúival, (a fejedelem) várai elfoglalásával, minden 
törvény nélkül elkergették a Rudolf hivsége mellől és ő 
élete oltalmára fegyvert fogván, igaz ügyében Isten meg-
segítette, ugy hogy azok, kik az ő magyar nemzetéből 
hitök és szabadságuk megkereséseért mellé támadtak volt, 
fejedelmökké választották, amit aztán Erdély is követett; 
a török pedig megkoronázta stb., melyért elsőben is Isten-
nek, aztán magyarországi s majd erdélyi híveinek ad 
hálát és örömét fejezi ki. hogy az országot mindenféle 
ellenségtől megszabadult állapotban hagyhatja hátra. A 
felmaradt bajokért, személyes gyengeségeiért bocsánatot kér. 

3. Mint hazájának és nemzetének igaz jóakarója, 
inti magyarországi és erdélyi hiveit az egymással való 

1 Zsilinszky Mihály »Magyarorsz. vallásügyi tárgyalások* 
290. lap. 



szép egyességre, atyafiúi szeretetre. »Valameddig pedig 
— ugy mond — a magyar korona ott fenn nálunknál 
erősebb nemzetségnél, a németnél leszen és a magyar 
királyság is a németeken forog, mindenkor szükséges 
és hasznos egy magyar fejedelmet Erdélyben fentartani; 
mert nékiek is oltalmukra, javukra lészen; ha pedig 
Isten adná, hogy a magyar korona Magyarországban 
magyar kézhez kelne egy koronás királyság alá, úgy az 
erdélyieket is intjük, nem hogy attól elszakadnának vagy 
ellent tartanának; de sőt segéljék tehetségük szerint és 
egyenlő akaratból azon korona alá, a régi mód szerint, 
adják magukat. A magyarországi állapotot illetőleg: ren-
deli, hogy a bécsi béke végrehajt a ssék. Erdélyt illetőleg 
elismeri, hogy ezen országnak szabad fejedelemválasztási 
joga van; mindazáltal szeretettel kéri az erdélyi rendeket, 
tegyék successorává vérszerinti atyjafiát Homonnai Bá 
Untot, ki áltál Magyarország is, mint hasznos szövetséges, 
Erdélyhez kapcsoltatik, örökös megmaradására stb. Az 
erdélyi fejedelemséghez hagyja: Fogarast, Gyalut, Szamos-
Újvárt, Váradot, Lippát, Jenőt tartományostól; a török 
császár által adott koronát és egyik szablyát, Szatmárt is 
minden jószágostól, hálája jeléül hagyja Erdélynek. Ezután 
különféle hagyományokat tesz s ezek közt megemlékezik 
a nagyváradi és debreczeni diákokról is. Inti a nemes 
országot Erdélyt, mint édes hazáját, sőt megmaradásulí-
nak örökségeért az Istenre kényszeríti, látván mind jelen-
való, mind következendő állapotjukat, hogy a székely 
nemzetséget az Ö általa adott szabadságban tartsák meg 
és successorának is erre legyen főgondja, igy mind magá-
nak, mind az országnak birodalma örökösebb lészen és 
lehet. A székelységet is — kedves hiveit — inti fejenként, 
szolgáljanak hazájuknak hiven és az országgal szép egyes-
séggel alkuván, igyekezzenek az egész magyar nemzetnek 
megmaradására«. . . Az urakat s tanácsit inti, hogy jó 
szolgálataiért Gyula-Fehérvárit temessék el testét nem 
nagy pompával és költséggel, hanem az Ő állapota és az 
időnek fogyatkozása szerint, tisztességesen. Kassát és felső-
magyarországi hiveit inti. hogy a helyzetöket sjövő meg-
maradásukat meggondolván, Kassa — mint Felső-Magyar-
ország fővárosa — egyetértsen a nemességgel s ne 
hirtelenkedjék semmiben, hogy a mi még a Rudolf részé-
ről való traktátusban hátra van, jó módjával menjen 
véghez. Másrészről mig teste Kassán lesz, a hozzá való 
hivséget tartsák meg, annak és minden javainak a város-
ból való kikisértetése után, jó módjával hajtsák végre a 
bécsi végzés szerint a resignatiot stb. Testamentomosokul, 
kiket testamentomának véghez vitelére, a neki tartozó 
köteles hűségek szerint kényszerít. Alvinczi Pétert, Örvendi 
Pált, és Pécsi Simont nevezi meg.1 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** Magyar irók élete és munkái cimü füzetes 

vállalatból, melyet a magyar tud. Akadémia megbízásá-
ból Szinnyci József, a m. nemzeti Muzeum hirlap-könyvtár 
őre ir, megjelent a 19-ik (III. k. l-ső) füzet. Az F. betű-
ben Fa-Faragó közti irók rövid életrajzát és munkáik 
teljes jegyzékét ismerteti a már többször említett modor-
ban. A mi egyházi iróink közül Fa István, Fábián Dániel és 

1 A Koncz József m.-vásárhelyi tanár úrtól nyert másolat után, 
melynek cime : »Testamentoria clispositio S. principis d. d. Stephani 
etc. A. 1606.« 

Mihály, Fabó András, Fábry János, Fabriezy János, 
Fabritius Károly, Falvay Antal, Famler Gusztáv stb. 
vannak benne ismertetve. Az eddig megjelent 19 füzet 
már 4797 életrajzot foglal magában. Megjelenik negyed-
évenként öt-ives füzetekben, egy füzet ára 50 kr. Az 
előfizetési pénzek Hornyánszky Viktor könyvkereskedésébe 
(Budapest, Akadémia bérháza) küldendők. 

** Öt nyelvű szótár. A magyar, német, angol 
francia és olasz nyelv együttes szótárából, mely Somo-
gyi Ede szerkesztésében és B obi esek Zsigmond könyv-
kereskedő kiadásában (Budapest, Fürdő-utca 8.) lát nap-
világot, megjelent a II. és III. füzet, melyekben az Alapzat 
Apróárus, illetve Aprócseprő—Ausreden szók közötti szó-
anyag van feldolgozva. Rendszere az, hogy mind az öt 
nyelv szókincse egy egységes ábc rendbe van foglalva, 
hogy mindegyik szó után, bármily nyelvű legyen is az, 
a másik négy nyelven való jelentése oda van irva. A 32 
füzetre tervezett munka 3 íves füzetekben, minden hó 
1-én és 15-ikén jelenik meg. Ára füzetenként 30 krajcár, 
mely összeg a kiadóhoz küldendő. 

** A Pallas Nagy Lexikonának ismeretes füzetes 
vállalatából a lefolyt héten megjelent a 28. és 29. füzet, 
melyekben a Barkóezy—Batajnica—Bechcr-ig terjedő 
cikkek vannak feldolgozva. A 28. füzetet két képmelléklet 
(Bars vármegye térképe és a Balkán félsziget néprajzi 
térképe), a 29. füzetet szintén kettő (Balaton és környéke 
és Bécs városának térképe) diszíti. A két füzetben együtt-
véve 19 szövegábra foglaltatik. A theol. vonatkozású cikkek 
között a Barlangkultusz, Baseli hitvallás, Basilius István, 
Basire Izsák, Báthory Gábor (a püspök) Batizi András, 
Bauer Bruno, Hano F., Baxter R. a nevezetesebbek. — 
A Pallas Nagy Lexikonának egy-egy füzete hetenkint 
jelenik meg, ára 30 kr., s megrendelhető a Pallas iro-
dalmi és nyomdai részvénytársaság könyvkiadóhivatalában, 
kecskeméti-utca 6. szám alatt, valamint minden könyv-
kereskedésben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek A felsöszabolcsi egyházmegye 

eddigi elnöksége a legutóbb tartott tisztújítás alkalmával 
csaknem egyhangúlag ismét megválasztatott: esperessé 
Lukács Ödön nyíregyházi lelkész, egyházmegyei gondnokká 
Gencsy Albert országgyűlési képviselő. — A barsi egyház-
megyében tartott tisztújításon is újból az eddigi elnökség 
választatott meg: esperes lett Jókai Lajos, egyházmegyei 
gondnok báró Nyári Béla; az egyházmegye többi tiszt-
viselői is nagyrészt a régiek lettek. — A komáromi egyház-
megye esperesévé a legutóbb megejtett tisztújításon ismét 
Vályi Lajos szerbetei lelkész, dunántuii egyházkerületünk 
főjegyzője választatott meg, ki az esperesi tisztet 28 év 
óta viseli. Viselje még ad multos annos! — A pápai 
egyházmegyében szintén most folyt le a tisztújítás, mely 
alkalommal nagyrészt a régi tisztikar választatott meg: 
esperessé Szekeres Mihály takácsi-i lelkész, gondnokká 
Banáth Ferencz, egyházi jegyzővé Vikár Vinczc, világi 
jegyzővé Horváth Lajos. 



* Lelkészválasztás. A bihar-diószegi ref. egyház 
Papp Gusztáv h.-böszörményi s. lelkészt választotta ren-
des lelkipásztorává. 

* Tanárválasztás. Debreczeni főgimnáziumunkhoz 
a legutóbbi egyházkerületi közgyűlés alkalmával négy je-
lölt közül dr. Gulyás István nagykőrösi s. tanár, a fiatal 
tanári nemzedéknek egyik jeles tagja választatott meg, 
kinek tehetségéhez és szorgalmához a legszebb reménye-
ket fűzzük. Gyors előmeneteléhez szívesen gratulálunk! 

* Az evangéliumok legrégibb kézirata. A bibliá-
nak ismét egy régi kéziratát fedezték fél a Sinai-hegyi 
sz. Katalin-kolostorban, ugyanott, a hol 1859-ben Tischen-
dorf felfedezte a Codex Sinaiticust. Ez a kézirat, mint 
a Magyar Sión irja, a négy evangéliumnak egy régi syr 
fordítása, a melynek eredetét a 3 -ik századra teszi Ilarris 
cambridgei tanár, a ki a kéziratot látta és áttanulmányozta. 
Ha e föltevés beválik, akkor a kézirat rendkívül becses 
és az evangéliumok legrégibb kézirata lesz, mert, mint 
tudjuk, a Szentírás eddig ismert legrégibb codexei a 
G. Vaticanus és a C. Sinaiticus, a 4-ik századból valók. 

* Püspöki vizsgálat a pesti egyházmegyében. 
Szász Károly dunamelléki püspök ur május végső napjai-
ban Üllőn, Gyomron, Monoron, Vasadon és Nyáregyházán 
végezte a canonica visitatiót, mindenütt lekötelező elő-
zékenységgel fogadtatva a hatóságok, lelkes ovációval, 
bandériummal stb. a lakosság részéről. Üllőn és a járás 
többi községében Kovács Gáspár szolgabíró kisérte a 
polgári, Szánthó János esperes és gróf Teleki József 
egyházmegyei gondnok az egyházi hatóság részéről. 
Gyomron özv. gróf Teleki Sándorné és fia, gróf Teleki 
Tibor, vendége volt a püspök ur. Monoron a hivek a 
maguk körében 500 koronát gyűjtöttek s abból a püspöki 
látogatás emlékére »Szász Károly alapítvány« néven a 
budapesti theol. akadémiánál jutalom-alapot tettek, azzal 
a rendeltetéssel, hogy annak kamatja évenként egy szor-
galmasan tanuló és a legjobb egyházi beszédet iró theol. 
ifjúnak adassék ki. Az alapítványlevelet a közebéden 
dr. Halász Orbán kir. közjegyző olvasta fel, mit püspök ur 
meleg szavakkal nyomban megköszönt. Junius első napjait 
székhelyén töltötte a főpásztor, de junius 4-ike óta ismét 
körúton van a Lajos-Mizse-i vasút mentén eső eklézsiákban. 

* Kollégiumi igazgató választmányi ülés Eper-
jesen. A tiszai ág. ev. egyházkerület s a főiskola ősi 
pártfogósága között kötött szerződéses megállapodás immár 
testté vált, s a két tényező által választott 24 tagu igazgató 
választmány f. hó 1. és 2-ik napján először ülésezett a 
főiskola nagytermében. A gyűlést Zelenka Pál püspök és 
dr. Sehmidt Gyula árvaszéki elnök, mint a kollégium 
társelnökei vezették, s szakértelmüknek, tapintatuknak és 
ügyszeretetüknek tulajdonítható főképen az, hogy a választ-
mány aránylag rövid idő alatt igen sok fontos dolgot 
végzett. Legfontosabb teendője a kollégium szervezeti 
szabályainak a végleges megállapítása volt, melyre vonat-
kozólag az egyházkerület és a kollégium között a poprádi 
és dobsinai ker. gyűlésen létrejött megállapodások (»elvek«), 
s a kollégium eddigi szervezete alapján a kollégium 
kebelében készült részletes és körültekintő tervezet szol-
gált a tárgyalás alapjául. A tervezetnek a végrehajtó 
bizottság jog- és hatáskörére s a koll. igazgatói tisztségre 
vonatkozó pontjai igen élénk s olykor érzékeny termé-
szetű eszmecserére szolgáltattak alkalmat, a melyben a 
kerületi tagok részéről különösen Glauf Pál és Farbaky .!. 
főesperes és Szentiványi Árpád esperess. felügyelő vett 

részt. A tervezet hosszabb megvitatás után elfogadtatván, 
a választmány ennek alapján megejtette a kollégium összes 
tisztviselőinek a megválasztását. Megválasztattak: koll. 
igazgatóvá csaknem egyhangúlag s nagy lelkesedéssel 
dr. Horváth Ödön, s az ő ismételt leköszönése után 
Hörli József; theol. dékánná mint hivatalban legidősebb 
tanár Mayer Endre; jogakad. dékánná ezúttal már 9 ikszer 
dr. Horváth Ödön; főgimn. igazgatóvá ezúttal 3-ad izben 
Ludmann Oltó; tanítóképző igazgatóvá Gamauf György ; 
koll. jegyzővé és levéltárossá dr. Szlávik M. ; koll. pénz-
és könyvtárossá Flórián Jakab; tápintézeti gondnokká 
Mayer Endre stb, pénzügyi bizottsági elnökké Mérey 
Aurél, számvizsg. biz. elnökké Farkas Lajos. A koll. 
igazgatói állás az uj szervezeti szabályok értelmében egy 
évre, a pénztárosi, ügyészi és orvosi állás életfogytig, a 
többiek pedig három esztendőre töltettek be. Megválasz-
tattak ezenkívül ugyancsak három esztendőre a bizott-
ságok (végrehajtó, pénzügyi és számvizsgáló bizottság) 
tagjai. Á gyűlés hálás köszönettel jegyzőkönyvbe iktatta 
elismerését Huzslinszky Frigyes e i. koll. igazgató iránt, 
ki tekintettel korára és egészségi állapotára, állásától 
visszalép, nemkülönben dr. Horváth Ödönnek bizalmat 
szavazott. Hálás köszönetet szavazott Herfurth, József 
gimn. tanárnak is, ki történeti művekben igen gazdag 
könyvtárát s igen értékes éremgyüjteményét a főiskolának 
ajándékozta. Á mult évi zárószámadásnak s a jövő évi 
költségvetésnek elfogadása kapcsán a jogtanárok fizetésé-
nek évi 200 frttal való emelését s a kollégiumban halál-" 
esetek következtében üresedésben lévő tanszékek betöl-
tését is elhatározta az igazg. választmány s még számos 
jelentékeny ügyet intézett el. A koll. nagyterem kidiszitése, 
a melyre néhai Kósch Frigyes 1000 frtot hagyományozott, 
s a gyűlés szine előtt dr. Sehmidt Gyula elnök 200, 
Szentiványi Árpád pedig 50 frtot adományozott, legköze-
lebb fog eszközöltetni. F. hó 2-án Sehmidt Gy. fényes 
díszebédet adott az igazgató választmány tagjainak a 
tiszteletére, a melyen számos sikerült pohárköszöntő mon-
datott. Örömmel üdvözöljük e helyütt is az ősi kollé-
giumot a szerződés által célba vett megifjodás eme stádiu-
mában, és őszintén kívánjuk, hogy ez minden féltékeny-
kedés mellőzésével csupán arra szolgáljon, hogy a fejlődés 
és virágzás liberális és autonomikus utján ezáltal is korunk 
tanügyi követelményeinek megfelelőleg minél jelentéke-
nyebb előhaladást, tegyen. Fejlődjék e nagymultu és 
magasztos prot. és nemzeti hivatásu alma mater igazán 
a kerület központi főiskolájává mind a négy tanintéze-
tében. (sz.) 

* Követésre méltó példa. Az ácsi református 
egyház presbyteriuma, mint a »Dunántuli Prot. Lap* 
irja, Antal Gábor lelkész-elnök indítványára átiratot inté-
zett a dunántuli egyházkerület összes presbyteriumaihoz, 
a lelkészi gyámintézet ügyében. A korszerű tárgyat nemes 
felfogással sürgető átiratból álljon itt az érdemleges rész: 
»Az ácsi ev. ref. egyház presbyteriumának tagjai őszinte 
örömmel üdvözlik azt az üdvös kezdeményezést, a mely 
egyetemes lelkész-övegyi és árvagyámintézet megalko-
tására irányul. És hogy egyrészről kifejezést adjon azon 
igaz tiszteletnek, a melylyel az ev. ref. egyház lelkészi 
kara és annak egyházi életünk terén fontos és magasztos 
feladata iránt viseltetik; másrészről, hogy magára nézve 
megszüntesse azon visszás és minden méltányossággal 
ellenkező helyzetet, a melyben volt eddig a miatt, hogy 
mig az egyházi hivatalnokok egy részének, a tanítóknak 
nyugdíj alapjához minden egyes állomás után 12 frttal, 
ujabban minden tanköteles növendék után 15 krral és 
az állami közadóban is, szívesen ugyan, de a törvény 
által is kötelezve járult, addig az egyházunk érdekében 



ép oly fontos szolgálatot teljesítő lelkészek nyugdíjalap-
jára eddig semmit sem fizetett: ezennel egyhangúlag 
elhatározza az ácsi ev. ref. egyház presbyteriuma. hogy 
a folyó 1893-ik évtől kezdve ép oly összeggel, tehát 
12 forintfal-járul évenként a lelkészi özvegy-árva gyám-
intézet alapjához, mint a mennyit fizet egy-egy tanítói 
állomás után a tanítói nyugdíjalapra. Ezen összeget 
addig is, mig az egyetemes-lelkész-özvegyi és árva gyám-
intézet felállíttatik, a tatai ev. ref. egyházmegyei lelkész-
gyámolda pénztárába fogja beszolgáltatni, azontúl pedig 
az egyetemes gyámintézet pénztárába. A presbyterium 
jelen végzése kivonatban a méltóságos egyetemes ev. ref. 
konvent elnökségének tudomás vétel vegett, a dunántuli 
ev. ref. egyházkerületben levő ev. ref. gyülekezetek presby-
leriumaihoz pedig azon kérelemmel, hogy a magok részé-
ről ők is hason intézkedést tegyenek a lelkészi egyetemes 
gyámintézet támogatására, megküldetni határoztatott«. 

* A tiszántúli egyházkerület közgyűlést tartott 
junius első néhány napján Debreezenben. A szokásos ad-
minisztratív ügyek foglalták el a gyűlés legtöbb idejét, de 
voltak épületesebb dolgok is a szőnyegen. Kimondatott, 
hogy a debreczeni eklézsia kölön traktussá alakulhat s volt 
tanárválasztás is, melyekről más helyen emlékezünk meg. 
Felemelték a debreczeni kollégiumi tanárok fizetését azon 
kulcs szerint, melyet Lapunk mult számában ismertet-
tünk. Alapfizetés a főgimnáziumban és tanitóképezdébén 
1200 frt, szállásbér 400 frt, failletmény 63 frt és ötizheli 
100—100 forintos korpótlék, maximális fizetés tehát 
2163 forint; alapfizetés az akadémiában 1500 frt, szállás-
pénz 400 frt, failletmény 120 frt és öt izbeli 100—100 frtos 
korpótlék, maximális fizetés tehát 2520 frt. -— Aztán a 
3000 léleknél népesebb eklézsiákra ráparancsoltak, hogy 
több papot és segédpapot tartsanak, mert hát különösen 
az ily helyeken gomba módra szaporodnak a szekták: 
a baptisták meg a nazarénusok. Helyes. De még helyesebb 
volna, ha egyházi főhatóságaink egy kis belmisszióra meg 
evangélizálásra buzdítanák és kapatnák papjainkat. Mert 
ez a biztos óvszer és gyógyszer. 

* Debreczen külön egyházmegye lesz. A tiszán-
túli egyházkerület legutóbbi közgyűlése hozzájárult ahhoz, 
hogy a debreczeni nagy eklézsia külön egyházmegyévé 
alakulhasson, oly feltétel alatt, hogy egészen külön álló 
egyházközségekre oszoljék fel, a közös vagyon pedig, mint 
egyházmegyei vagyon kezeltessék. E nagyfontosságú hatá-
rozat által a volt debreczeni egyházmegye (mely ezután 
debreczenvidéki vagy sárréti nevet fog viselni) és a deb-
reczeni egyház között évtizedek óta tartó súrlódásoknak vége 
szakad. A debreczeni egyháznak pedig alkalma nyilik 
megmutatni azt, hogy hatalmas testében hatalmas lélek 
és erő lakozik. 

* Baptisták és nazarénusok anyakönyvezése 
ügyében, a kultuszminiszter egy fölmerült eset alkalmából 
Biharmegye alispánjához intézett leiratában kimondotta, 
hogy a baptisták, nazarénusok és a törvényesen be nem 
vett hasonló felekezetek tagjai anyakönyvezési és eske-
tési díjakat nem kötelesek fizetni ama vallásfelekezet pap-
jainak, a melyhez azelőtt tartoztak, minthogy ők ily ese-
tekben sohase élnek az illető lelkész szolgálatával. — Egy 

füst alatt megemlítjük azt a hirt is, hogy az illető esperes 
jelentése szerint a baptisták a békés-bánáti egyházme-
gyében, de főleg Békésen rendkívüli missziói tevékenysé-
get fejtenek ki és számuk folyton szaporodik. Ma már 
Békésen öt helyen tartanak istenitiszteletet, mig a békési 
ref. egyház, noha két papja és káplánja van, még mindig 
csak egy helyen. Lám, lám, mit tehet az a misszió, még 
az együgyü baptisták és nazarénusok missiója is! Ébred-
jetek atyámfiai, csináljatok ellen-missziót, evangelizáljatok, 
mert ha sokáig alusztok, egyszer csak arra ébredtek, hogy 
késő az ébredés! Pedig nem is »a vagyonos és hatalmas 
klérus fogdossa« a híveket! 

* Gyászrovat. Gönczi Lajos sz.-udvarhelyi igaz-
gató-tanárt ujabb gyász érte: kis fia Gönczi Palika 
május 29-én egy éves korában néhány hét előtt elhunyt 
édes anyjához jobb hazába költözött. — Széky Géza ger-
jeni lelkésztársunktól pedig feleségét, Lukácsy Erzsébet 
asszonyt ragadta el a halál; fiatal volt., csak 27 éves, 
11 év óta hü feleség és 4 gyermek édes anyja. Isten 
kegyelme adjon vigasztalást a megszomorodott sziveknek! 

P á l y á z a t . 

A karczagi ev. ref. gimnáziumnál az 1893/94-ik 
tanévre betöltendők a következő tanári állomások: 

1. Magyar-latin. 
2. Német-latin (esetleg magyar-német.) 
3. Történet-földrajz (esetleg földrajz-természetrajz.) 

Heti órák száma 18—20. 
Ezen állások mindegyikével ez idő szerint, ha ok-

leveles tanár választatik, 1000 frt törzsfizetés s 200 frt 
lakáspénz, ha pedig képesítéssel nem bíró, helyettes tanár 
alkalmaztatik 800 frt fizetés jár. 

A fizetést az egyházi pénztár 300, illetőleg 200 frtos 
részletekben évnegyedenként előre szolgáltatja ki. 

A megválasztott tanárok állomásukat 1893. szep-
tember 1-én kötelesek elfoglalni. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. A megválasztott rendes tanár egy évi próbaidő 
után véglegesíttetvén, kötelezett tagja a tiszántúli ev. ref. 
tanári nyugdíjintézetnek; az egyelőre helyettes tanárul 
alkalmazott oklevele megszerzése után választatik meg 
rendes tanárrá. 

A pályázók folyamodványukat életkoruk, tanul-
mányaik s a véderőhöz való viszonyukra vonatkozó 
okmányaik kíséretében f . évi julius hó l-ig a karczagi 
ev. ref. gimn. igazgatótanács elnökéhez (Hajnal Elek 
ev. ref. lelkész) küldjék be. 

K a r c z a g , 1893. junius 4-én. 
1 — 2 Az ev. ref. egyháztanács elnöksége. 

Pályázat tanári állomásra. 
A kunszentmiklósi ev. ref. algimnáziumban a jövő 

1893/94. tanév elején elfoglalandó mennyiségtani és rajzoló-
mértani szakra pályázat hirdettetik, melylyel ez idő szerint, 



ha rendes tanár választatik: 900 frt évi fizetés, 200 frt 
lakbér és 45 frt ötödéves korpótlék, ha pedig helyettes 
tanár alkalmaztatik : 800 frt fizetés jár lakbér nélkül. 

A heti órák száma 20—22. 
Pályázhatnak protestáns vallása okleveles tanárok, 

vagy végzett tanárjelöltek; a megválasztott rendes tanár 
egy évi próbaidő után véglegesít te tvén, kötelezett tagja a 
dunamelléki ev. ref. egyházkerületi tanári gyámegyesület-
nek ; az egyelőre helyettes képen alkalmazott, oklevele 
megszerzése után választatik rendes tanárrá. 

A pályázók folyamodványukat, életkoruk, tanul-
mányaik, testi épségük és a véderőhöz való viszonyukra 
vonatkozó okmányaik kíséretében f . évi junius 20-ig a 
kunszentmiklósi cv. ref. lelkészi hivatalhoz küldjék be. 

Kunszentmiklós, 1893. május hő. 

2 — 2 Az ev. ref. egyháztanács elnöksége. 

Pályázati hirdetés. 
A budapesti ág. hitv. ev. főgimnáziumnál egy tanári 

állás üresedett meg, melyre ezennel pályázat hirdettetik. 
A megválasztandó rendes vagy helyettes tanár 

teendője a classica philologia és ókori történelem, esetleg 
más rokon tárgynak tanítása. 

Fizetése: a rendes tanárnak 1350 frt, 250 frt lakás-
pénz és 50 frt ötödéves pótlék; a helyettes tanárnak 
800 frt és 180 frt lakáspénz. 

Csak protestáns férfiak folyamodhatnak; az okmá-
nyokkal felszerelt folyamodványok f . év junius hó 15-ig 
a főgimnázium igazgatójánál (Böhm Károly, IV. ker. 
Deáktér) nyújtandók be. 

Kelt Budapesten, 1893. május 29-én. 

Dr. Králik Lajos, 
2—2 iskolai felügyelő. 

P á l y á z a t 
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő több rendbeli hittanulónak és tanár-

jelöltnek való ösztöndíjra. 
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág. hitv. egyháznál kezelő bizottság ezennel 

közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimná-
ziumi tanárpályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog 
a jövő 1893—94. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

A z e l n y e r h e t é s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3' Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi születésü és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen irja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkészi vagy tanári jelöltek, kik már 
egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtá-
suk : azt az előttük tudva levő feltételek teljesítése mellett 
1893. szeptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkész- és tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minő-
ségi feltételeknek meg birván felelni, ilyen ösztöndíjat 
a jövő 1893—94. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1893. junius 1-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző. 

— ha van candidatieumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó sajátkezüen irt és aláirt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1893. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági 
jegyzőhöz, (Budapest, V. Bálvány-utca 8-ik szám) küld-
jék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak második 
fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egye-
temen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 210 ném. bir. márká-
ról szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, 
mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tánárjelölti ösztöndíjat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében 
csak ugy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek 
tapasztaltatott, ha továbbá már az első évben a filo-
zofiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zófiát is, szorgalommal tanulta, s a második évben is 
tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a 
külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyüle-
kezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Dr. Králik Lajos, h. elnök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAP1ÍSTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a késiratok 

cimzendök. 
Kiaritf-liivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
borháza), hová az elöfiz. és hirdet, díjak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
E l ő f i z e t é s i á r n : 

Félévre: 4 frt SO kr ; egész évre : 9 /V*. 
Egyes tzéim ára 20 kr. 

Felhívás előfizetésre. 
A 72-ik félévre nyi tunk előfizetést, bizalom-

mal kérve olvasóink t amogatasat . 

Válságos időket élünk. Átalakulás küszöbén 
állunk. Az egyházpolit ikai reformok je lentékenyen 
meg fogják változtatni az egyházi életet és tevé-
kenységet. 

E vál tozásokra készülnünk kell. Első sorban 
a sajtóban. L a p u n k igyekezni fog, hogy a rá 
váró munkában megállj a a helyét. 

Sürge t jük tovább is az evangélizálást . Ez 
legyen i ránytűnk az á ta lakulásban, e rőfor rásunk 
a munkában , fegyverünk a küzdelemben, remény-
csil lagunk a győzelemre. Mert az evangelium 
Is tennek hata lma, mely meg nem szégyenülhet. 
Az evangél ium ereje alapí tot ta az egyházat, az 
reformálta, az fogja megtar tan i és megerősí teni 
az idők válságai között is. 

Fel a m u n k á r a ! Isten nevében, az evangé-
liummal felfegyverkezve! 

Lapunk e lő f izetés i ára f é l é v r e 4 frt 50 kr., 
n e g y e d é v r e 2 frt 25 kr., szegényebb lelkészek-
nek a szokásos kedvezménynyel . Az e lőf izeté-
sek Hornyánszky Viktor nevére c í m e z v e , a k iadó-
h i v a t a l b a (Budapest, Akadémia bérháza) kül-
dendők . Eddigi előfizetőinknek az ú j félév ké t 
e l ső számát megküldjük, a többieket csak akkor, 
ha az előfizetést megújí t ják. 

H o r n y á n s z k y Viktor 
kiadó. 

S z ö t s F a r k a s 
fel. szerkesztő. 

Változások küszöbén. 
II. 

Legjobban félünk a római egyháztól. Magán 
beszélgetésekben, elejtett s messzebb hangzó nyi-
latkozatokban, a t iszáninneni egyházkerület isme-
retes felterjesztésében, mind ez a félelem nyilat-
kozik. Ennek ád nyilt kifejezést az egyházi sajtó 
is, közelebbről a Sárosp. Lapok 22-ik számában 
Orthodox, ezt sejteti e becses lapok 22-ik számá-
ban Révész Kálmán. 

És mi a félelem oka? 
Három erős oka van neki. ITogy a római 

egyház az egyedül üdvözítésről szóló dogmája 
által a vegyes házasok közül a róm. kath. félre 
olyan lelki kényszert tud gyakorolni, hogy az 
kénytelen gyermekeit a maga egyházában nevel-
tetni ; hogy továbbá a polgári házasságot nem 
ismervén el törvényesnek, ezzel is egy hatalmas 
eszköz van kezében, melylyel hiveit az egyházi 
áldás alá ha j t j a ; s hogy végül túlnyomó politikai 
erejénél fogva rá fekszik s agyonnyomja a mi 
gyengébb evangéliumi egyházainkat. 

Általános a vélemény, hogy e három lényeges 
dologban mi a római egyháznál kimondhatat lanul 
gyengébbek vagyunk, a harcot föl nem vehetjük, 
sőt életkérdés reánk nézve, hogy országos tör-
vények oltalma alá helyeztessünk, mint gyengébb 
fél, mert mi az említett római fegyverekkel szem-
ben nem rendelkezünk hasonló erős fegyverekkel. 

De vájjon új fegyverek-e ezek a klérus ke-
zében; vagy erősödtek-e azóta, hogy az evangé-
lium első harcát vítta Rómával ; vagy történt-e 
azóta egyáltalán valami változás, a mi Rómát 
erősebbé tette volna? 

Bizony nem. Ezek a fegyverek nem újak, 
ú jabb időben meg nem erősödtek, sőt inkább 
gyengültek. Mert ki tagadhatná, hogy a klérus 
politikai súlya mai napság még nálunk is kisebb 
mint régen volt; ki ne látná, hogy a római egy-
ház ma már nem uralkodhatik hívei felett olyan 
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rettenetes hatalommal, mint régen; s ki ne látná, 
hogy a dogmák ereje ma már annyira elgyengült, 
hogy ha csak azok volnának a róm. kath. egyház 
tagjai, a kiket az egyedül üdvözítés dogmája köt 
oda, hát akkor nagyon kevesen volnának, s annak 
a kevésnek sem volna egy szál papja sem. 

Mindezekből következik, hogy változás sem 
történt olyan, a mi Rómát erősebbé tette volna, 
hanem igen is olyan, a mi minket gyengébbekké 
tett. Ez pedig a Iiberalismusnak nagy terjedése. 

Bármily különösnek tessék is ez állítás, de 
úgy van. 

Nem mondom, hogy a reformáció hazánk-
ban való elterjedését egyedül és kizárólag sza-
badelvű irányának köszönhette; de az bizonyos, 
hogy a sikernek igen nagy részét ennek kell be-
tudni. Tagadhatatlan, hogy voltak sokan meg-
nyugtatásra váró kegyes lelkek, a kik a bűntudat 
gyötrelmei elől menedéket a pápa lábainál nem 
találván, a hit által való megigazulás felséges 
tudományát, mint megmentőjüket, Krisztushoz 
vezérlőjöket üdvözölték; de az is bizonyos,hogy a 
legtöbb ember előtt úgy tünt fel a reformáció, 
mint a megcsontosodott, képtelen ceremóniákkal 
túlterhelt pápista iránynyal szemben való liberális 
irányzat, s a legtöbb ember csakis ezért csatla-
kozott hozzá. 

Régebben azonban mégis volt neki több-
kevesebb tartalma, vallási ereje is, manapság 
azonban a műveltek szemében a protestántizmus 
semmi egyéb, mint protestántizmus, mint a konzer-
vatív pápistaságnak liberális oppoziciója, mely a 
czifra, ma már értelmetlen ceremóniákat elveti, 
az üdvösséget olcsóbban adja s annak tágabb 
utal nyit, mert nem kiván érte sem bőjtölést, sem 
bucsujárást, sem gyónást, szóval semmi kényel-
metlen fáradságot, sőt még egyik vagy másik 
egyházhoz való tartozástól sem teszi függővé, 
mert a kebeléből távozókat igy bocsátja el a pap: 
»Isten áldjon meg fiam, ott is megáldhat, csak 
becsületes ember légy!« 

Nagyon tetszett ez a liberalizmus addig s 
bizonyára imponált is., mig a magyar kálvinista 
papok kizárólagos tulajdona volt, de fájdalom, ma 
már nem lehet vele hatni, mert mindenki ismeri 
és őszintén vallja, protestáns és pápista egyaránt. 
A miből aztán az következik, hogy a protestáns 
házastársak lebeszélik az áttérésről katholikus 
életpárjukat: »mert hiszen mindegy az, csak be-
csületes legyem; a katholikusok meg rábeszélik 
az áttérésre prot. házastársukat: »mert hiszen 
mindegy az, csak becsületes legyen«, s ha már 
mindegy a másvilágra nézve, hát inkább legyen az 
ember pápista, mert az jobb erre a világra nézve. 
Mert hát a pápista vallás mégis csak erősebb, 
mint a baranyai ember mondja. 

És ez egészen természetes is, mert a liberáliz-
mus megszűnt a mi kizárólagos pávatollunk lenni, 
ma már a pápista csak oly liberális, mint a protes-
táns. A liberális ember pedig egyre becsül minden 
ceremóniát, minden hitet; a különbség csak az, 
hogy az egyik cifrább, a másik egyszerűbb, de 
a cifrább esetleg szebb is, melegebb is lehet, az 
egyszerűbb ridegebb is. A hit is csak hit, akár 
pápista, akár kálomista, csakhogy az egyikben 
több a hihetetlen, mint a másikban, de a ki 
hiszi, arra nézve több is aztán benne a megfékező 
erő, mint a kálomistában. E világ szerint való 
ereje pedig, vagy épen fölfelé és előbbre vivő 
ereje határozottan több van neki. mint a protes-
tantizmusnak. 

Ez a liberalizmus, vagy igaz nevén latitudi-
nárizmus, vagy ha úgy tetszik, még igazabb nevén 
művelt pogányság, mely akárhol született is, ma 
tényleg mind a két táborban uralkodik a lelkeken, 
határozottan minket tett a gyengébb féllé; úgy 
hogy ha ezt az irányt meg nem sikerül törnünk: 
elvesztünk. A római egyházra, erre a nagy világ-
történelmi kaméleonra, mely mindig és mindenütt 
egy és változatlan marad szóval, de folyton a 
körülmények szerint változtatja külsejét tényleg, 
alkalmas ez az üres, lelketlen, pogány áramlat; 
de ránk nézve halálos. Vagy mi pusztulunk hát, 
vagy ennek kell pusztulnia, együtt soká nem 
maradhatunk. 

Tehát ez ellen az irány ellen kell harcot 
kezdenünk, természetesen a magunk egyházában. 
És erre vonatkozólag mondtam én a mult szám-
ban, hogy a római egyház ellen fegyverünk a 
megtérés. 

Térjünk meg arról a rossz útról, a melyen 
oly régóta jobbra érdemes buzgósággal haladunk 
a pusztulás felé; térjünk meg arra az útra, a 
melyen eleink megindultak s diadalt arattak. 

Lássuk be végre, s láttassuk be másokkal 
is, hogy hit meg hit nem mindegy, vallás meg 
vallás között nagy kölönbség van ; hogy a hit 
nem megfékező erő azokra nézve, a kik az egy-
házuk által diktált több vagy kevesebb badarságot 
el tudják hinni; hanem élet, erő, idvesség igaz 
forrása azokra nézve, kiket a Krisztussal egyesít. 
Lássuk be végre mi magunk, kivált papok, sőt 
még a káplánok is, és láttassuk be másokkal is, 
még az orvosokkal és tanárokkal is, hogy van 
idvesség és kárhozat, és hogy a kárhozat a 
Krisztus nem ismerése, vagy tömjénfüstbe és pápai 
palástba burkolása; az idvességet pedig ingyen 
kegyelméből adja az Ur a kiválasztottaknak a 
Jézus Krisztusban vetett hit által. Lássuk már 
be mi magunk is, s láttassuk be másokkal is, 
hogy az üdvösséget már ezen a földön meg kell 
nyernünk, s megtudjuk, minden kétséget kizárólag 



kijelöltettek a Golianus-Weller-féle görög nyelvtan, szó-
tárul Fasor kis görög lexicona, fordításra az Ujtestamen-
tom és Lucianus Dialógjai. Megjegyzendő, hogy ez az 
osztály újonnan állíttatott fel azon célból, hogy a görög 
nyelv a logikától különválasztva, annál behatóbb tanul-
mányozás tárgyává tétessék. 

A VIII. osztály, »octava classis Logica« tanulja a 
logikát, ontologiát és mathesist. Kézi könyvül Baumeister 
Logicája és Ontológiája szolgál. Ugyanennek Definitivája, 
mely a filozofiai definíciókat tartalmazza, könyv nélkül 
tanítandó. 

A gimnáziumi osztályokat publicus praeceptorok ve-
zették. Ezekre nézve ajánlja a Commissio, hogy a jók 
több évre is megtartassanak s melléjük minden kollé-
giumnál tanvezető tanár (paedagogarcha) neveztessék ki, 
kinek gondja legyen az előirt módszer és tanrend meg-
tartására. 

A nyolc alsóbb osztályt sikerrel végzett ifjak a fel-
sőbb tanfolyamra léptek át, mely négy tanszakot foglalt 
magában és minden szak tantárgyainak előadására rendes 
tanár (professor) volt alkalmazva. 

I. A theologiai tanfolyam tárgyai voltak: a dogma-
tika vagy vitázó theologia (Theologia Eleuctica), cateche-
tika, erkölcstan, egyháztörténet és az egyházi szónoklattan 
(Methodus concionandi). Kötelességévé teszi a commissio 
a theologiai professoroknak, hogy eme tárgyakat négy év 
alatt mind előadják, sőt a dogmatikát két izben is; vasár-
nap délelőtt »remek beszédek«-et tartsanak, délután ma-
gyar nyelven katechizáljanak s a legátusoknak prédiká-
ciókat diktáljanak. 

II. A filozofiai tanszak tanárainak három év hatá-
roztatott tantárgyaik eltanítására, a mely idő alatt követ-
kező tudományokat adták elő: logikát, metafizikát, tiszta 
mennyiségtant és számtant, mértant és háromszögtant, 
kísérleti fizikát és természeti filozofiát, gyakorlati filozofiát 
és alkalmazott mennyiségtant, azaz csillagászatot, föld-
rajzot és chronologiát. 

III. A filologiai professoroknak szintén három év 
alatt kellett előadni tárgyaikat, melyek a következők vol-
tak : világtörténet, zsidó és görög nyelv, római, görög és 
zsidó régiségek, hazai történet és irodalom. 

A IV. A jogi tanszakban az egyetlen jogtanárnak 
Kolozsvárott polgári és hazai jogot, természetjogot és 
hazai történetet kellett tanítani. 

A felsőbb tanfolyamra lépő diákok aláíráskor (sub-
scriptio) tartoztak kijelenteni, hogy egyházi vagy világi 
pályára készülnek-e. Az egyháziak vizsgatétele után tógá-
tusokká öltöztek be és jótéteményekben részesültek. A 
tógás diákok két csoportra különíttettek. Az első három 
évben egyházi és világi pályára készülők mindnyájan 
együtt hallgatják a bölcsészeti és nyelvészeti tárgyakat 
meg a katechetikát; de a világi pályára lépők a zsidó 
és görög nyelvek és régiségek, ugy szintén egyházi szó-
noklás tanulására nem kényszeríttetnek. A három év 
leteltével szigorú vizsgát tesznek és csak a jó előmene-
telitek bocsáttatnak fel a második osztályba, melyben 
ismét három évig, főként a theologiai tudományok tanul-
mányozásával foglalkoznak. A beiratásnak év végén, 
júniusban kellett történni, hogy szeptember 1-én a tanítás 
pontosan kezdődhessék; a tanév junius végéig tart. A 
tanulók válogathatnak az órákban céljuk vagy képessé-
gük szerint, de az egyszer választott leckékre eljárni 
kötelesek. 

Az itt rövid kivonatban ismertetett szervezethez egy 
latin szövegű Methodus Studiorum volt csatolva, mely 
első felében általános paedagogiai, másodikban részletes 
módszertani utasításokat ad az egyes osztályok tárgyai-

nak tanítására. Ez utasítások némely pontja nem közön-
séges fejlettségű paedagogiai érzékről s a nevelés művé-
szetének elméleti és gyakorlati ismeretéről tesz bizonyságot. 
Igy pl. midőn ajánlja, hogy a vallástanítás célja a vallásos 
érzés félgerjesztése legyen, hogy a tanító csak oly dol-
gokat tanítson, melyeket tanítványai felfogni képesek; 
midőn tiltja a verést tanítás közben, s helyette a vetél-
kedés felköltését, a kihivási versenyt ajánlja; midőn inti 
a tanítókat, hogy a felesleges könyvnélkülöztetést kerüljék 
s inkább az értelem fejlesztésére törekedjenek, mintsem az 
emlékezetet túlterheljék: oly elveket hirdet, melyek a 
paedagogia mai fejlettségi fokán is érvényben állanak és 
alkalmazásuk a mai iskolázásnak is sok félszegségét volna 
képes megszüntetni. Nevezetessége ez utasításnak, hogy 
az irva-olvastatást, melyet némelyek az ujabb kor talál-
mányának tartanak, félreérthetetlen szavakkal ajánlja, 
midőn igy szól: »Már itt (t. i. az ábécések osztályában) 
kezdjék a tanulók az eléjök irt szótagokat és betűket 
utánozni s irásközben egyszersmind olvasni, hogy igy az 
olvasást ítéletük segélyével könnyebben megtanulják*. — 
Végre módszertani tekintetben külön figyelmet érdemel a 
Commissiónak amaz utasítása, mely szerint »minden pro-
fessornak szoros kötelessége lészen a maga tanítványait 
informálni in história litteraria eius disciplinae, melyet 
fog tanítani, hogy minemű könyveket, minemű renddel és 
móddal olvassanak és tanuljanak; a fonsokat indicálják, 
a jó és nevezetes könyveknek authorairól, ezeknek edi-
ciójáról instruálják. Nosse enim libros, magna pars est 
eruditionis*. 
(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A protestáns kor áttekintése. 
(1526—1606.) * 

Hazánknak XVI. századi története a leghatározot-
tabban ellentmond azon közönséges felfogásnak, mintha 
csakis a politikai hatalommal, anyagi jóléttel járhatna 
együtt az irodalmi fölvirágzás. A magyar nemzet aligha 
élt szerencsétlenebb korszakot, mint a melynek kezdetét 
a mohácsi vész jegyzi, végét a magyar nemzetet két ellen-
séges táborra osztó Bocskai-féle szabadságharc határolja 
és a melynek minden esztendejét török, német és magyar 
fegyvertől kiontott honfi vér festi emlékezetesen pirosra. 
S mégis a török jaras, a német dúlás ez éveiben, a 
magyar állami és társadalmi rend teljes felbomlásának e 
napjaiban, »Zápolya öldöklő századjában« ébred föl igazán 
a magyar szellemi élet, ekkor születik meg tulajdonkép 
a magyar irodalom. 

Csodálatos jelenség ez, melyet nem értet meg más 
mint az eszmének, egy uj eszmének minden akadályon 
diadalmaskodó ereje. Egy uj eszme, a hitbeli és erkölcsi 
megujulás, a reformáció mívelte a csodát, hogy a magyar 
nemzet, bár a török évről-évre pusztította várait és haso-
gatta ki a hazából a legszebb részeket, föl tud lelkesedni 
templomok és kivált iskolák építésére, hogy, bár ezer és 
ezer magyar nyögött rabszijon Konstancinápoly partjain, 
főurak és egyházak nem sajnálják az áldozatot tanulni 

* Mutatvány a Beöthy Zsolt szerkesztette Képes Magyar 
Irodalomtörténet cimü díszmunka 5-ik füzetéből. Az itt lenyomatott 
cikk szerzője a XVI. század, a méltán úgynevezett »prolestáns kor< 
irodalmi tevékenységét sikerülten méltatja. Szerk. 



vágyó ifjakat és tudományszomjas férfiakat külföldi egye-
temekre küldeni. 

A reformáció eszméje mívelte a csodát, hogy a 
magyar nép, bár az idegen eredetű uralkodó család ellen 
folyton védeni kényszerült ősi alkotmányát, megótalmazza 
a lelkiismeret uj szabadságát is, hogy, bár a pártokra 
szakadt országban az ellenfelek egymás javait ragadozták, 
birtokait foglalgatták, nem feledkezik meg a szellemi javak 
védelméről sem. Valóban csodák történtek akkor, midőn 
a főúr, ki a végvárak erősítésének, ujabb meg ujabb 
csapatok kiállításának terhe alatt már roskadozott, mégis 
kész áldozni könyvnyomdákra, vallásos és tudományos 
munkák költséges kinyomtatására, s a midőn a közember, 
ki éjjel-nappal fegyvert hordott kezében az ismert és 
ismeretlen ellenségek visszaverésére, legelső pihenő óráját 
arra fordítja, hogy lelkét jámbor olvasmánynyal építse. 
Csodás korszak, mely, bár a keletről, nyugatról fenyegető 
vész végső erőfeszítésre kényszeríti a nemzetet, mégis 
fölös számmal teremt szellemi harcost, irót, tudóst, költőt 
is. Ha a bibliai nép a babiloni fogságból visszatérve, 
egyik kezében fegyvert, másikban építő szerszámot tartott, 
a XVI. század magyarját sem képzelhetjük el máskép, 
mint a ki egyik kezében kardot ragad török és német 
ellen, másik kezében tollat forgat lelki üdvének biztosí-
tására, áhítatának és hazafias érzésének erősítésére, a 
magyar történeti és mondai emlékek megőrzésére, a szel-
lemi táplálék, a gyönyörködtető olvasmány után vágyó 
nép szükségletének kielégítésére. 

A reformáció szellemi mozgalma, mely megváltoztatja 
hazánknak vallási, irodalmi, sőt politikai képét, a futó tüz 
gyorsaságával, az uj eszme ellenállhatlan erejével terjed 
el Magyarországon. Az uj tanítás lángja először a határ-
széleken lobog föl, a szász Királyföldön, a német Szepes-
ségen, mint a mely két vidéknek mívelt és iparüző városai 
anyaországukkal sokszoros szellemi és anyagi kapcsolatban 
állottak. Luther merész föllépéséről szebeni, lőcsei s más 
német városbeli kereskedők és tanuló ifjak hozzák hazánkba 
az első hirt; a hírt nyomban követik Luthernek és a 
többi reformátoroknak iratai. A szélekről csakhamar tüzet 
fog az ország szive, Buda is, a hol Mária királyné udvari 
papja, Iícnkcl János is a reformációhoz hajolt, és a hol 
1522-ben Grinaeus Simon és Winshcmius Vitus, egye-
temi tanárok, felsőbb pártfogással nviltan kezdték hirdetni 
Luther tanításait. 

A uj tanok tüzére csak olaj volt az 1525. évi 
kegyetlen törvény, mely a hírhedt »lutherani autein com-
burantur* szavakat foglalta magában, és a mely csakugyan 
máglyára is vitte Luthernek néhány magyar hívét. Azonban 
az eddig rejtőzködő reformáció támadó arccal, sőt a hódí-
tás bevallott szándékával csak a mohácsi vész után lép 
föl, a mikor elesett a katholikus főpapság jó része, midőn 
az ugy is mélyen sülyedt magyar egyház vezetés és össze-
tartás nélkül maradt, midőn az egyházi vagyont királyok 
és főurak egyaránt siettek szétragadozni, midőn az ellen-
királyok pártszempontokból nem merték a reformáció 
híveire hozott szigorú törvényeket komolyan végrehajtani, 
és midőn a magát mindinkább befészkelő török nemcsak 
nem gátolta, de szívesen látta a császárral és az egész 
Habsburg-házzal ellentétes protestáns vallásnak előhala-
dását. 

Különben a tiszta magyarság körében az uj vallás 
csak akkor verhetett mélyebb gyökeret, midőn levetkezte 
a külföldi szint és megfosztatott a német hit gyűlölt nevé-
től, midőn Wittenbergából hazatért lelkes ifjak és tudós 
férfiak magyar nyelven és magyar hazafias célzattal kezdték 
hirdetni az idegenben támadt, jórészt a román és germán 
világnézet ellentétéből fakadt szellemi mozgalom elveit. 

1531-ben kezdi meg térítői működését Budán az első 
magyar ajkú reformátor, a »magyar Luther* névvel ki-
tüntetett Dévai Biró Mátyás, a ki egyik ország szélétől 
a másikig, Kassától Sárvárig prédikálta Luther tanait, 
hogy hosszas hányatás, bécsi fogság, külföldi bujdosás 
után végül Debreczenben a Kálvin felfogását hirdesse és 
igy élte végén (1547.) a helvét hitvallásnak alapját meg-
vesse. 

A Dévaival egy időben és azonos módon működő 
reformátorok, a kik közül Ozorai Békést, Batizi Ugocsát, 
Szatmárt, Sztárai a Duna és Dráva közét, Stöckel Abaujt 
és Sárost, Szegedi Kis István a török hódoltságot térí-
tette az uj hitre, néhány évtized alatt Luther, majd Zwingli 
és Kálvin követőjévé tették az egész országot a Magas-
Tátrától a Száváig, az Olt mellékétől a Lajta partjáig, 
elterjesztvén az uj hitet nemcsak a míveltebb németek 
és az értelmes magyarság körében, hanem szórványosan 
még a tót, szerb és oláh nemzetiségek között is, hiveket 
toborzván az egyházi és világi főurak, a városi polgárok 
és az elnyomott jobbágyok soraiból egyaránt. 

Ha e gyors és teljesnek mondható siker okait keres-
sük, aligha elégedhetünk meg a föntebb elősorolt, a ter-
jedésre kedvező külső körülmények magyarázatával; sőt 
azon felfogás sem fejt meg mindent, hogy az uj eszme, 
ha egyszer támadólag lép föl, ellenállhatatlan erővel söpri 
el a múltnak összes hagyományait. Az egész nemzetre 
kiható ily nagy változásnak, — azt hiszszük — a nemzeti 
felfogás és élet mélyében találhatók fel erkölcsi és lélek-
tani okai. A magyar nemzet józan gondolkozása és egy-
szerű érzése — ugy látszik — soha sem forrt teljesen 
össze a középkor miszticizmusával; annál inkább egyezett 
a reformációval, mely az érzelmi rajongással bizonyos 
értelmi józanságot, az érzelgő vallásossággal komoly buzgó-
ságot állított szembe. E felfogás mellett szól az is, hogy 
a magyar nép örömmel fogadja a reformációnak mind 
radikálisabb fejlődését. Luther tanítását csakhamar elnyom-
ják Kálvin hitbeli nézetei; majd Kálvin vallástételét is 
odahagyja a magyarság jó része és az unitárius elveknek 
hódol, sőt az unitárizmus magyar fejének, Dávid Ferenez-
nek akad néhány oly hive, a kik csupán az ó-testamen-
tomot ismerik el szentírásnak és igy megalkotják a szom-
batosok szektáját, ezt az eredeti magyar felekezetet. 

A reformáció országos hódításának titkát talán még 
az is segít megfejteni, hogy magyar hirdetői mindjárt 
kezdettől fogva politikai, mondhatnám, hazafias szinbe 
vonták, ugy hogy protestáns vallás és magyar hazafiság 
csakhamar kapcsolatba jutott. Térítők, vitatkozók, irók és 
költők ugy tüntetik föl az uj hitet, mint Istennek különös 
ajándékát, melynek segítségével a magyar nemzet meg-
tisztulhat korábbi vallási és politikai bűneitől és a mely 
egyedül szolgálhat ótalmául a pártokra szakadt, a török-
től végromlásra juttatott magyar hazának; szóval a XVI. 
századi magyar a reformációtól nemcsak lelke üdvösségét 
várja, de hazája boldogulását is reményli; valamint hogy 
a középkori magyar is nemcsak vallásos áhítattal, hanem 
hazafiúi tisztelettel fordult Szűz Mária, Szent István és 
László alakjaihoz. 

A magyar irodalmat azonban nem annyira a refor-
máció hódítása, mint e hódítás fegyverei érdeklik. Magyar 
iskolával és magyar sajtóval küzdött és győzött az uj hit, 
ugy hogy egyszerre örök dicsőségül két nagy vívmányt 
ér el, megteremti a magyar könyvirodalmat és nevel hozzá 
magyar olvasó közönséget. 

A hittérítő ugyanis egyúttal iskolaalapító, nem elég-
szik meg azzal, hogy elfogadtatja az uj tanokat a köz-
séggel, meg is akarja benne gyökereztetni; épen azért, 
mielőtt más falu vagy város felé venné útját, előbb a 



földesurat vagy a föld népét iskolaalapításra és az uj 
hittől áthatott tanító fogadására bírja. Igy keletkezik a 
szepesi és szász városokon kivül Sárospatakon és Debre-
czenben, Nagyváradon és Kolozsvárt, Tolnán és Sárvárt 
magasabb rendű iskola, ha a százával előállott elemi 
iskolákat nem is említjük. — A reformátorok azonkívül 
jórészt könyvnyomtatók is voltak. Prédikációikat, vita-
irataikat, vallásos költeményeiket sokan a maguk nyom-
dáján adják ki, mint Holtai Gáspár Kolozsvárt, Huszár 
Gál M.-Ovárt és tartózkodása más helyein. Ha pedig saját 
nyomdát nem szerezhet a prédikátor, a pártfogó főúrral 
állíttat föl, a milyen volt például a sárvár-ujszigeti Nádasdi 
Tamás jóvoltából. 

Az iskola és sajtó nemcsak a katholicizmus ellen 
szolgált fegyverül, hanem midőn a reformáció iránya több-
felé ágazott, az új hit követői egymás ellen is fölhasz-
nálták. Különben az a szakadás, mely a protestantizmus 
belső erejét annyira meggyöngítette és az ellenreformáció 
föléledését oly nagy mértékben elősegítette, a magyar 
irodalomra csak szerencsének mondható. Az ágostai és 
helvét hitvallások közötti vetélkedésnek és kivált a szent-
háromsághívők és az unitáriusok között folyt elkeseredett 
küzdelemnek sokkal több irodalmi terméket, gúny- és vita-
iratot, továbbá vallásos költeményt köszönhetünk, mint álta-
lában a protestantizmus és a katholikus egyház mérkőzésé-
nek. A katholicizmuson ugyanis a föllépő uj hit a mohácsi 
vész után rendkívül könnyű diadalt arat; az ó-egyházat első 
meglepetésében annyira elhagyja az erő-érzet, hívei közül 
ugy elpártol minden kiválóbb szellem, hogy a szervezete, 
szertartásai és dogmái ellen intézett támadások egész 
özönét — mondhatni — némán, megadással türi. Katho-
likus vitairatok — legalább magyar nyelven — csak a 
század második felében állanak elő, midőn a trienti zsinat 
világszerte megindította a katholikus egyház újraszerve-
zését, midőn a kiváló tudós és államférfiú, Oláh Miidós, 
esztergomi érsek, (1554—65.) uj életet lehel a magyar 
katholicizmus haldokló tagjaiba, és főkép, midőn a min-
dig tanulni kész Róma hivei eltanulják a reformátusok 
két leghathatósabb fegyverének, a magyar iskolának és 
sajtónak használatát, a miben az egyház uj vezetői, a 
jezsuiták csakhamar mérkőznek mestereikkel, sőt táma-
dóra fogván a dolgot, e korszak legvégén le is győzik 
elleneiket. A protestánsok módjára, a felekezeti felfogást 
is ők szintén összekötik hazafias eszmékkel. 

A XVI. századi irodalmat tehát legnagyobb részben 
vallásos mozgalmak, felekezeti küzdelmek teremtik: egy-
nehány, nagyon is magánosan álló világi terméket kivéve, 
vallásos íz és szín ömlik el prózán és versen, tanításra 
és gyönyörködtetésre szánt műveken, a költészetnek min-
den faján, a lirai, az epikus és drámai költeményeken 
egyaránt. Az irodalmon uralkodó vallásos szellem pedig 
első sorban protestáns; katholikus költészetről az egész 
korszakon végig sem emlékezhetünk. 

Az uj hit követeli a nemzeti bibliát és igy áll elő 
a biblia részben való vagy teljes fordításainak egész sora, 
az uj hit támad és védekezik és igy születnek meg a 
nagyszámú vita- és gúnyiratok; az uj hit az élőszó ere-
jével hódít és igy keletkeznek a magyar prédikációknak 
tömérdek és vaskos kötetei. A reformáció beviszi a nem-
zeti nyelvet az isteni tiszteletbe és ezért fordítják le hi-
vatott és hívatlan költők több izben a zsoltárokat, him-
nuszokat és szereznek számba is alig vehető sokaságú, 
templomi használatra szánt énekeket; a reformáció minden 
hittételét a bibliára építi és ezért foglalják versbe név-
telen és névre alig érdemes énekszerzők a bibliának, 
kivált az ó-testamentomnak szebb részeit; a reformáció, 
főkép a kálvinizmus, komorabbá teszi a hivek életfelfo-

gását és ezért támadnak azok a sajátságos hazafiasan 
vallásos magyar költemények, melyeket szerzőik siral-
maknak neveztek. 

A vallásos szellem azonban nem foglal el minden 
lelket és nem hajt a maga szolgálatába minden irodalmi 
terméket. A magyar nyelven folytatott irodalmi munkás-
ság maga után vonja a magyar nyelvtudományi úttörő 
müveit, a magyar nyelvtan és szótár első zsengéit; a 
reformációból folyó, a nép felvilágosítására irányuló törek-
vés hozza létre az első magyar nyelvű történelmi, jogi 
és természetrajzi műveket. Az átalános irodalmi fellen-
dülés még egy régi műfajt, a históriás énekek kivesző 
műfaját is, föleleveníti egy kis időre Tinódiban és tár-
saiban; egyszersmind uj költői termékeknek nyit utat két 
irányban is, midőn minden vallásos színtől és tanító 
célzattól ment hazai és főkép külföldi mondaforrásokból 
merített prózai és verses elbeszéléseket nyújt a magyar 
olvasó közönségnek gyönyörködtetésül és a midőn az 
egyházi énekek mellett helyet juttat a müköltészetben a 
szerelmi lírának, az eddigelé megvetett, a nép közé szám-
űzött virágénekeknek. 

Kardos Albert. 

BELFÖLD. 

R e f e r e n d u m . 
Indítvány az országos lelkészi gyámintézet tárgyában.* 

Az országos református közalapi végrehajtóbizottság-
nak kitűnően szerkesztett jelentését figyelemmel elolvas-
ván, örömmel győződtem meg a közalap áldásos hatásáról, 
de fájdalommal láttam nevezett mű 43., illetve 44. lapjain 
— hol az egyetemes lelkész-özvegyi gyám- és nyugdíj-
intézetről van szó — hogy ezen áldásos intézet ezúttal 
létre nem jöhetett, mert a konvent által elfogadott terve-
zet az egyházmegyékhez és kerületekhez véleményezés 
végett leküldetvén, ezek által visszautasíttatott, illetőleg 
el nem fogadtatott. 

Vájjon, ha a közalap tervezetét leküldötték volna az 
illetőkhöz t. i. a fizetésre kötelezettekhez, létesült volna- e 
közalap ? de ugy-e bár, ez a zsinat alkotása, a gyámintézet 
tervezete pedig csak a konvent gyermeke! 

Hát bizony csak igaz az, hogy nemakarásnak nyögés 
a vége. Nagyon szép az a szabadelvüség elméletileg és 
hasznos a maga helyén, de gyakorlatban már sok üdvös 
és termékeny eszme megvalósítását akadályozta sőt foj-
totta meg. 

Igen, de ezen véleményezés végetti leküldést igy 
rendeli a törvény s ebben a leküldési kötelezettségben 
bírják az egyházmegyék és kerületek, a konvent netalán 
zsarnoki hajlamának megfékezésére, a legfőbb biztosítékot. 

Ezen önmagam által felvetett ok, mindenesetre áll 
politikai testületeknél, mert ott anyagi kizsákmányolás is 
fordulhat elő; de itt a református egyház keretén belől, 
az ily feltevésnek még lehetősége is ki van zárva és 
nemcsak ideális szempontból, hanem mivel itt anyagi 

* Egyetemes Konventünk már két izben tett lépéseket orszá-
gos lelkészi gyámintézet létesítésére. Sajnos, hogy a partikulariz-
mus mindkét kezdeményezést megbuktatta. Most maga a zsinat 
vette kezébe az ügyet s remélhető, hogy szervezni fogja a nagy-
fontosságú intézményt. E radikális cikkel mi ismét szőnyegre hozzuk 
az ügyet. Vitassuk meg a fölmerülhető módozatokat. Országos 
gyámintézetre égető szükségünk van. Nem tanácsos sokáig huzni-
halasztani a felállítását. Szerlc. 



előnyökhöz senki nem juthat, a teherviselés egyenlően 
felosztva és tisztán erkölcsi célok elérése van kitűzve. 

A legközelebbi zsinat ennélfogva, az alantasb ható-
ságok jogsérelme nélkül óhajtandó, hogy szüntesse be a 
véleményezés végetti u. n. leküldést s a mit p. o. a konvent 
az egyetemes református egyházra nézve üdvösnek itél, -
azt hajtsa is végre. 

Törvényt a zsinat hoz és töröl, s azért vagyunk 
reformátusok, hogy a reformálandókat reformáljuk. Le 
hát azzal a referendum-féle törvénynyel! 

Ilyen elméletben magasztos intézmény, hányszor 
használtatott már a gonosz-okosak által a rontás és pusz-
títás eszközéül. 

Ezen merész állításom azonban fájdalom! hogy igaz 
és való, nagy siralmas történelmi események igazolják. 

A régi Hellász osztracismusa, Franciaország plebis-
cituma és Svájcban a referendum mindig és mindenütt 
romlást okozott. 

Az osztracismusnak, a közérdek ellenőrzésére fel-
állított ezen magasztos intézménynek lettek áldozataivá 
a marathoni és salamisi győzők, a haza megmentői, ennek 
a szabadelvű törvénynek ereje lökte ki hazájából Arisz-
tidest, az igazságost és az atyjánál nem kisebb dicsőségű 
fiút, Kímont, a nagylelkűt. 

Franciaország, mely az európai nemzetek homlok-
sorában legelői állva, több mint egy századon által szórta 
széjjel a szabadelvű eszmék ragyogó csillagait, hogy most 
görnyedt háttal esengve nyújtja kezét egy szolganépnek, 
— bármily paradoxonnak tűnjék fel állításom — ezen 
lealázott helyzetét egy nagyszabású szabadelvű intéz-
ménynek köszönheti, neve: plebiscitum. Igen! mert ha 
nincsen plebiscitum, az űjkor legnagyobb komédiásának 
nem sikerült volna a meghamisított népakarat hazug ta-
laján bitorolni a legfőbb hatalmat, mígnem a nagy hazug-
ság Sedánnál gyászos befejezést nyert. 

Svájczban is a referendum, minden közjóra irányzott 
törekvés megbuktatására vezetett és vezet. Nevezett köz-
társaságban ugyanis — minden a szövetségtanácsban 
elfogadott javaslat, leküldetik a kantonokhoz véleményezés 
végett — teljesen analóg az egyetemes gyámintézet ese-
tével és csak ha itt elfogadtatik, leszen belőle törvény. 
Midőn ezen véleményezés végetti leküldést a túlzó demo-
kraták kierőszakolták, hitték hogy nyert ügyök van; de 
keservesen csalódtak, mert csakhamar nagy meglepeté-
sükre azt tapasztalták, hogy a kantonok — nálunk trak-
tusok — a szövetségtanács — nálunk konvent — minden 
magasb látókört igénylő javaslatát visszavetették. 

Most már a közjó szempontjából, mert a publica 
salus mégis csak többet nyom, mint egyes traktusok ki-
csinykedő érdeke, az a kérdés merül fel: mit kell tenni, 
hogy az egyetemes ref. gyám- és nyugdíjintézet létre 
jöhessen? Azt, hogy valamint a közjóra irányzott eszmék 
megvalósítása ellen működő főrendiház újjáalakítása iránt 
a művelt városok és megyék felszólamlanak, alakítsa át 
vagy éppen törölje el a zsinat az oly törvénycikkeket, 
melyek lehetővé teszik — a referendum következtében, 
hogy a magas egyházi hatóság által kontemplált üdvös 
intézkedések — alulról jövő kicsinyes felfogás miatt életbe 
nem léphetnek. 

Hatályon kivül helyeztetvén a gátló referendum, 
mondja ki a zsinat az egyházmegyék gyámpénzeinek az 
egyetemes református egyház központi pénztárába való 
beszolgáltatási kötelezettséget, ezen központi pénztárból 
nyervén ezentúl az özvegyek és árvák és nyugdíjjogosul-
tak ugyanannyi illetményöket, mint eddig élveztek azzal 
a biztos kilátással, és itt a különbség a traktusi s a köz-
ponti gyámtár közt, hogy az összes egyházmegyék által 

beszolgáltatandó pénzösszeghez hozzácsatoltatván a köz-
alapból az egyetemes református gyámpénztár javára 
10°/0-al elvont és már is 18,800 frttal szereplő földhitel-
intézeti letét: nem valószínű, hanem bizonyos, hogy az 
illetők azonnal nagyobb összeget nyernek évenként, mint 
jelenleg, olyan egyházmegyei gyámtár is exisztálván, mely 
a papi özvegyeknek évenként csak 25 forintocskát bír 
nyújtani. 

Hátra van azon kérdés megvilágítása: van-e joga 
a zsinatnak az egyházmegyéket önerejökkel alkotott és 
fentartott özvegy és árvagyámtáraik átadására kénysze-
ríteni. 

Igenis van és pedig három, u. m. pénzügyi, humán 
és jogi ok alapján. 

Pénzügyi alapon nemcsak azért, mert, mint fentebb 
kimutattam, központi kezelés mellett az özvegyek évjára-
déka nagyobb lesz; hanem főleg a biztonsági szempont 
az. mely ez ügyben a konzulokat éber őrködésre utalja. 
Ugyanis köztudomásu. hogy a Fáy András-féle kegyeletet 
már régen hátravető takarékpénztárak mily gomba módra 
szaporodnak, dolgozván kizárólag nyerészkedési vágyból 
magas kamatokkal, nagy kockázattal. Az egyházmegye 
gyámpénztárosait régi usus és törvény oda utasítja, hogy 
ha a kezükön levő pénzt biztos helyre kikölcsönözni nem 
tudják, helyezzék el takarékpénztárba. Ezek a pénztáros 
urak kevés kivétellel falusi lelkészek levén, jelzett esetben 
a legközelebbi takarékpénztárhoz fordulnak és ha a fentebb 
említett módon működő takarékpénztár megbukik, ki téríti 
meg az elveszett összeget. A pénztáros nem, mert ha 
volna is pénze, nem köteles a veszteséget megtéríteni, 
mivel a törvény utasítása szerint járt el. Ily eset központi 
kezelés mellett elő nem fordulhat, nem vidéki magán, 
hanem államilag garantirozott pénzintézetekbe helyeztetvén 
el a netán biztos helyre ki nem kölcsönözhető összeg. 

De humán szempontból is van joga a zsinatnak 
kimondani az egyházmegyei gyámtárak központi kezelé-
sét. Mert az ily par excellence humanistikus intézeteknél 
— mint özvegy-, árva- s nyugdíjintézet — a fő dolog 
nem a jogfogalom értelmezése, nem a belkörü intézkedés 
üres s épp ezért hangzatos joga, nem az autonomia, mely 
az autonom férfiak hiányában szintén csak egy, a leve-
gőt verdeső üres szó, nem az elv, nem az abstract ideo-
logia, hanem a fő szempont, melynek minden mellék-
tekintet alárendelendő, a kézzel markolható anyagi segély, 
mert az öt ref. kerület nagy területén szerteszéjjel több-
nyire kisded szegény falvakban tengve élő papi özvegyek 
és árvák nem belkörü intézkedéssel, nem autonómiával, 
nem elvvel, nem elvont ideológiával táplálkoznak, hanem 
kenyérrel. 

De az eddig felmutatott pénzügyi és humán okokon 
kivül, magában a jog helyes értelmezése fogalmából kiin-
dulva, birja a zsinat az egyházmegyei gyámtárak beszol-
gáltatási kötelezettségének kimondási jogát. Nevezett 
gyámintézetek ugyanis nem alkotnak az egyetemes ref. 
egyház keretében speciális jogokkal biró elkülönített és 
kikerekített önálló testületeket, hanem az egyetemes ref. 
egyháznak bárhol és bármely néven létező intézményéhez 
hasonlólag az egyetemes ref. egyház testéhez tartoznak, 
annak érdekeit szolgálják, védelmét élvezik, az egyetemes 
ref. egyház magas hatósága jogosítva van nevezett gyám-
tárak kezelését, működését ellenőrizni, visszaélés esetén 
joga van megtorlást gyakorolni és mert a részek alá ren-
delvék az egésznek, teljesen birja az egyetemes hazai ref. 
egyház legmagasabb testülete a zsinat, melyben min-
den jog egyesül és kulminál arra is a jogot, hogy az öt 
kerület területén szétszórva nem annyira élő, mint inkább 
az előhaladhatás eszközeitől megfosztottan saját gyenge-



ségében vergődő egyházmegyei özvegy- és árva-gvámtá-
rakat saját erős kezeibe véve, egyetemes jelleggel és köz-
ponti kezeléssel az egésznek javára örvendetes virágzásnak 
indítsa. 

De mert lehetnek, kik a zsinat általam kimutatott 
jogát a kérdéses ügyben felhozott okaim dacára is tagad-
ják : szabadjon állításom teljes begvőzéséül egy oly praece-
densre hivatkoznom, mely a zsinat és egyházmegyei gyáin-
tárügygyel nemcsak analóg, hanem teljesen kongruens. 

Ugyanis a politikai megyék nem régen a községek 
által kezelt községi árvapénztárakat bevonták központi 
kezelés alá, pedig a községek autonom testületek, mig az 
egyházmegyei gyámpénztár nem az. 

Ez az eset nekem állításaim bő kifejtésére igen 
háladatos tárgy volna, de mert sapienti pauca, bezárom 
soraimat azzal az óhajjal: vajha az Ínséget szenvedő 
özvegyek és árvák keserves sorsának enyhítésére minél 
hamarább teljesedésbe menne az, a mit e sorokban ki-
fejezett. Külsomogyi Tamás. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

Rimay János — a fejedelem egyik belső tanácsosa 
— irja Illésházyhoz,1 hogy a fejedelem »Sz. István napján 
válék derekasan a tusakodásra . . . Nagy hévségben feküdt 
és szavában lassan-lassan fogyatkozván az két karácsony 
között való pénteken (dec. 29-ikén) mult ki hajnalban 
5 órakor . . . Hogy pediglen mérget adtak neki — irja 
ugyanaz — bizonyos jeleit is látta«; de ezt hitte a feje-
delem majd minden hive. Ugyancsak az ő tudósítása 
szerint, Alvinczi Péternek álmában, maga a fejedelem 
jelentette meg, hogy 9-ed napra pénteken hajnalra meg-
hal. A fejedelem egyik inasa — Fekete Istók — szintén 
megálmodta, hogy mihelyt a hold újságra tér, meghal a 
fejedelem és ugy is lőn. »Ezekhez a látásokhoz és az 
maga bágyadt állapotához képest (Alvinczi) Péter uram 
mindaddig szorgalmaztatta szegényt, hogy az urvacsoráját 
is elvétette vele és gyakorta imádkoztatta szép vallástételi 
között, mindaddiglan, mig beszéde meg nem fogyatkozott. 
Az értelem sokáig volt nála halála előtt is és szemeit 
az égre fölemelvén, sokat fohászkodott.« 

A fejedelem megmérgezésével, kancellárját, Kátay 
Mihályt gyanúsították, ki a német udvarral öszszekötte-
tésben volt. Kátayt el is fogták, de pöffeszkedő maga-
viselete még gyanúsabbá tevén, a testőrség kihurcolta 
börtönéből és a kőpellengér alá vitte. Itt Forgách Ferencz 
testőrhadnagy karddal hozzá vágott, mondván: »tisztes-
sége hite vesztett áruló, ki ez árulót nem vágja* s erre 
az udvari nép ugy izre porrá aprítá a nyomorultat, hogy 
özvegye — a sző teljes értelmében — lepedőbe seper-
tette öszsze tetemeit. 

A fejedelem halála után, Alvinczi Péterrel együtt, 
a többi testamentomosok a fejedelem végakaratának ér-
vényesítésén fáradoztak, vagyis készültek a temetéshez 
és a Homonnai Drugeth Bálint útját egyengették az erdé-
lyi trónra. Különösen a szultán kegyét igyekeztek e cél-
ból megnyerni és nem is eredménytelenül. 1607. januárban 
»császári levél« 2 érkezett Homonnayhoz a portáról, mely 

1 »Rimay János államiratai és levelezései* 153—154. lap. 
Eredetije a nemzeti muzeumban. 

a Török-magyarkori okmánytár. I. köt. 61—62. (Török 
eredetiből.) 

tudatja vele, hogy a néhai (Bocskay) király hü szolgái, 
a Messiást követő jeles Péter pap, Örvendi Pál és Pécsi 
Simon, bejelentvén a Bocskay halálát, emlékezetbe hozák, 
hogy a boldogult utódául — már egy athnaméban is — 
ő van kijelölve. Ennélfogva a szultán Murád basa nagy-
vezérnek tudtára adta, hogy Homonnait méltónak Ítélte 
arra, hogy István király helyét betöltse s Erdély és Ma-
gyarországok királya legyen stb. 

Ugyanekkor az erdélyi főrendekhez s a testamen-
tomosokhoz is érkezett hasonló értelmű levél a por-
táról. 1 

A fejedelem ünnepélyes temetése 1607. február 2-kán 
kezdődött. A fejedelmi udvartól az Erzsébet-templomig a 
gyászba öltözött gyalogság, mögöttük kék és vörös dara-
bontok állottak. Elől ment az egyházi rend, halotti éneket 
énekelve. Azután főúri s nemesi apródok, a kassai tanács, 
a követek. Utánok három felékesített lovat vezettek s 
ezeket lovasok s négy trombitás és rézdobos követték. 
Majd az udvari nép ment gyász fegyverekkel, élükön 
Széchy Györgygyei, dobosokkal és trombitásokkal. Utánok 
lovas úrfiak, magyar-, erdélyi és családi címerekkel ékített 
gyászlobogókkal. Majd a tanács urak, Thurzó, Czobor, 
Rhédey, Mágóchy, Tököli, Homonnai György s végül 
Homonnai Bálint, Nyáry Pál és Báthory Gábor mentek. 
Egy inas felfordított fekete zászlót, utána egy másik a 
fejedelem buzogányát, egy harmadik a szultántól nyert 
koronát, egy negyedik meztelen kardot vitt, mindnyájan 
fekete bársonyban. Senyey Pongrácz a fekete selyem s a 
fejedelem aranyos címerével ékesített zászlót tartá, mely 
a sírra volt teendő. Erre következett a rokonság. Utánok 
egy aranyozott ezüst lapot hoztak a fejedelem címerével. 
Ezután a főurak a fejedelem nehéz fekete selyemmel 
bevont koporsóját hozták. A koporsó után mentek a 
testamentomos urak, a főrangú nők s a beláthatatlan 
néptömeg. A ravatal a főtemplomban fekete selyemmel 
volt bevonva s erre tették a fejedelem koporsóját. A 
székeket szintén fekete selyemmel vonták be. A halotti 
tanítást Alvinczi Péter, mint udvari pap, a magyar 
szónoklatot Rimay János udvarnok és tanácsur, a latint 
az ifjú Tököli Sebestyén tartották. A szertartás végeztével 
100 hajdú őrizés végett a templomban maradt. 

Február 3-kán Alvinczi és többi testamentomos 
társai Illésházv Istvánnak irnak, hogy ő felsége (Bocskay) 
becsületes testével megindultak; akadály nincs, csak egy 
ember nyughatatlankodik s megfelelő ajándékok kíséreté-
ben kérik, hogy az elhunyt fejedelem jótetszése szerint, 
azaz Homonnay érdekében működjék.2 A nyughatatlan-
kodó »egy ember* a dúsgazdag Báthory Gábor volt; de 
mégis nem ő lett a főakadály. 

Február 5-kén 'Pályán voltak a fejedelem testével, 
melyet ötezernyi had kisért; de a haddal való bemenetelt 
betiltá az erdélyi országgyűlés. E tilalmat február 6-kán 
Tokajban vették a testamentomosok. Február 8-kán meg-
nyílt az erdélyi országgyűlés Kolozsvártt. Rákóczy Zsig-
mond kormányzó fejedelmül ajánlotta Homonnay Bálintot, 
azután elhagyta az országgyűlést, a hol közfelkiáltással, 
hogy Erdély függetlenségét megmentsék, fejedelemmé 
választották őt magát s dacára minden vonogatózásának, 
február 12-kén föl is eskették s hódoltak neki a rendek. 

Február 1.4-kén Goroszlón találkozott a temetési 
menet az ország követével Kornissal, a ki Erdély nevé-
ben tiltakozott a fegyveres bemenetel ellen, híjában 
írogattak már elébb — 12-kén — a testamentomosok 

1 Török-magyarkori okmánytár I. k. 63-ik lapon levő török 
fordítmányból. 

2 Történelmi tár 1878. folyam. 869. lap. 



Lampertről a rendeknek, hogy ők nem haddal mennek. 
Majd Czobor Mihály és Széchy György átvették a feje-
delmi tetemet. A Bocskay 13 szekér kincse a főurak 
zsákmányává lett s Homonnai a kapcsolt részekben meg-
fészkelte magát. Az uj kiséret február 17-kén ért Kolozs-
várra, honnan az uj fejedelem, a főurak és a nép ment 
elébe. Nagy zápor közt vitték a fejedelmi hamvakat a 
székesegyházba s február 18-kán saját papjai tartottak 
felette halotti beszédeket. Majd felolvasták a végrendeletet 
is. Február 21-kén Gyula-Fehérvárra értek a hamvakkal 
s a fejedelmi palotához közeli templomban, február 22-kén 
pedig sírboltba — testvére Báthory Kristófné, Bocskay 
Erzsébet mellé — temették el.1 

E közben Mágóchy Ferencz az ország biztosa, 
február 12-kén átadta Kassát Thurzó György és Farkas 
Zsigmond királyi biztosoknak; 19-kén pedig a három 
vármegye s a várak csatoltattak viszsza. Homonnai csak-
ugyan nem lett fejedelemmé; de az öreg Bákóczy Zsig-
mond is megunta a folytonos küzdelmet, melyet a feje-
delemség megtartásáért kelle folytatnia s 1608. február 5-kén 
lemondott a Báthory Gábor javára.2 Ez azonban eszély-
telen uralkodása által fejedelemségét eljátszotta, hiveit 
menekülni kényszerítette s maga ellen ingerelte s végre 
»áruló szolgái által« meggyilkoltatott 1612. október 27-kén. 
Utódául Bethlen Gábor választatott, ki nehéz körülmények 
között foglalta el az erdélyi trónt. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** Az Egyházi Közigazgatás Kézikönyve. Nélkü-

lözhetlen utmutató lelkészek, birák, ügyvédek, tanítók s 
egyházi ügyekben működő tisztviselők számára, írta Eötvös 
Károly Lajos, kiadja Hornyánszky Viktor. 16—20 füzet. 
E füzetekkel be van fejezve az évek óta húzódó munka, 
melynek eme II. kötete a felekezeti iskolajogot ismerteti. A 
most megjelent záró füzetek tartalma : Az unitárius közép-
iskolák rendszabályai. Nyugdíjazás. Az erdélyi róm. kath. 
Status tanári nyugdíjszabályzata. A dunamelléki reform, 
egyházkerület tanári gyámegyesület. A tiszántúli reform, 
középiskolai tanárok nyugdíjintézete. A tiszai ág. ev. 
egyházkerület nyugdíjintézeti szabályzata. Felső közép-
iskolák országos nyugdíjintézete. Felső középiskolák meg-
látogatására kiküldött miniszteri megbízottak. Az országos 
közoktatási tanács. Tankönyvengedélyezés a középiskolák-
ban. Középiskolai tanárképzés. Szabályzat a középiskolai 
tanárvizsgálat tárgyában. Bölcsészettudori szigorlat. Királyi 
(kath.) jogakadémiák. Királyi jogakadémiák tanulmányi és 
vizsgálati rendje. Az egyet, vizsg. szabályzat kiterjesztése 
a felső jogakadémiákra. Az akadémiák egyéves önkéntes 
hallgatóinak adott kedvezmények. Magántanulás, tanfolyam 
nélkül vizsgázás. Az egri érseki joglyceum tanulmány-
rendje és fegyelme. Zsinati törvény a ref. főiskolákról. 
A debreezeni ref. jogakadémia tanulmányrende. Az eper-
jesi ág. ev. jogakadémia szervezése. Függelék. Idézések, 
hivatkozások, utalások. — Betűrendes tárgymutató. — A 

1 Szilágyi S. A Rákóczyak kora Erdélyben 72—101. lap. 
2 Szilágyi Sándor »Erdélyország története* II. köt. 96. stb. lap. 

füzet ára a Közigazgatási Térképpel együtt, mely őszszel 
küldetik meg: 1 frt 50 kr. Megrendelhető Hornyánszky 
Viktornál, Budapesten. 

** Magyarország Egyházi Közigazgatási Tér-
képe. E cim alatt Eötvös Károly L/ajos kir. tanfelügyelő 
szerkesztésében és Hornyánszky Viktor kiadásában (Buda-
pest, Akadémia bérháza) becsesnek ígérkező egyházi térkép 
jelenik meg, melyre vonatkozólag a következő megrendelési 
felhívást melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Sajnosan 
nélkülözi mindmáig közéletünk, főleg pedig az egyházi, 
iskolai és közhatósági közigazgatás minden hivatala s 
tisztviselője az egyházi közigazgatásnak egyetemes, hazánk 
mindegyik felekezetére kiterjedő, s az összes felekezeti 
hatóságok területköreinek találkozásait és eltéréseit áttekint-
hetőleg feltüntető térképét. Egyes felekezeteknek egyes 
egyházmegyei (egyházkerületi) térképei közrebocsátattak 
ugyan, de mindegyik ily térkép egy-egy kormányzási 
körnek csupán területi adatait (s azokat is vonatkozás 
nélkül akár a saját népességi adataira, akár az ugyanezen 
területen működő más egyházhatóságok illetékességi körére) 
teszi szemlélhetővé; a lélekszám szerinti kimutatásoknak 
itt-ott előforduló széljegyzetes adatai pedig elavultak, a 
mai népesedési viszonyoknak meg nem felelők. Az egy-
házi névtárak (Schematismusok) és a legutóbbi népszám-
lálás vallásfelekezeti adatainak feldolgozása megbízható, 
közhitelű csoportosítását nyújtják egyházi közigazgatásunk 
különféle tényezőinek; ám e munkák együtt és szakszerű 
összehasonlításokkal képeznének csak egészet, és mind 
az összegyűjtés, mind az egybevetés, sok fáradsággal és 
költséggel jár. Igy teljes áttekintést, különös vonatkozta-
tásokat az egyházi közigazgatás terén alig-alig nyerhetni, 
holott erre ugy az egyházi és iskolai, mint a közhatósági 
hivataloknak (de egyeseknek is) sokszor nagy szükségük 
volna. Eötvös Károly Lajos kir. tanfelügyelő, az »Egyházi 
Közigazgatás Kézikönyve« most megjelent utolsó füzettel 
teljessé vált két kötetének szerzője az egyházi, iskolai 
és közhatósági közigazgatásnak e szinte leküzdhetlen 
nehézségeit eloszlatandó, oly térképet szerkesztett, mely 
egybefoglaltan föltárja a különféle felekezetbeli összes 
egyházmegyék (egyházkerületek) és az iskolai és törvény-
hatósági területek sokféleképen tagolt határait, s ezzel 
hazánk egyházi közigazgatási felosztását áttekinthetővé 
teszi; másrészt minden felekezetnek legalább 800 lelket 
számláló összes egyházközségeit, valamint azon bár kisebb 
egyházközségeket is szembeötlően jelzi, melyeknek több 
leány- vagy fiókegyházzal, avagy szórványokkal együtt 
számottevő anyaegyházi minősége a rendelkezésre állott 
adatokból megállapítható volt. E mellett a felekezeti fő-
hatóságoknak és az anyakönyvvezetői kerületeknek vár-
megyénként, a felekezeti közép- és főiskoláknak pedig 
tankerületenként csoportosított kimutatása is helyet nyert 
a nagy térkép szélein, hol a szin-, szám- és jelmagyará-
zatok szintén összeállítvák s a térkép használatát fölötte 
megkönnyítik. A több mint 3000 községet s abban leg-
alább kétszerannyi egyházközséget népesség szerint is 
feltüntető térkép a hegyrajz és közlekedési vonalok mellő-
zésével tisztán áttekinthetővé vált. Még inkább biztosí-
tandja könnyű használását az adatokkal tömött térképnek 
a művészi kivitel, mely az 1: 900.000 méretű, 75 cm. 
magas, 106 cm. hosszú nagy térképet, > Magyarország 
Egyházi Közigazgatási Térképét* hat szinben nyomva fogja 
előállítani, és az egyházközség ele, valamint népességük jelzé-
sében legnagyobb pontosságra és szemlélhetőségre sikerrel 
törekszik. Ezt a nemében egyedüli, diszes térképet az »Egy-
házi Közigazgatás Kézikönyve« megrendelői ingyen kapják 
a kiadó cégtől. Külön megrendelési ára 2 frt; vászonra 
húzva és angol vászon tokban, vagy 110 cm. hosszukét 



fekete fényezett léccel szegetten 4 frt. »Magyarország 
Egyházi Közigazgatási Térképe« legkésőbb f. é. szeptember 
hó 30-ig megjelenik: a megrendeléseket eddig kérjük a 
kiadóhivatalhoz intézni, mert azon tul csak nagyobb bolti 
áron lesz a térkép megrendelhető. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. Ifj. Mitrovics Gyula tanárjelölt, 

Milrovics Gyula sárospataki theol. tanár nagyreményű 
fia, f. hó 8-án a budapesti egyetemen »A valószerüségről« 
írott aesthetikai tanulmánya alapján »cum laude* docto-
rátust tett és 10-én bölcseleti tudorrá avattatott. Bölcse-
leti tudorságot szerzett minap Nagy Zsigmond debreczeni 
tanár is, szintén a budapesti egyetemen. A ref. tanári 
kar e két jeles fiatal tagját e helyen melegen is üdvö-
zöljük. 

* Lelkészválasztások. A veszprémi ref. egyház 
rendes lelkipásztorává szavazattöbbséggel Demjén Márton 
kiskovácsi lelkészt, az okányi reform, egyház lelkészévé 
dr. Márk Ferencz bihar-nagyharsányi lelkipásztort, a 
t.-szadai (Zemplén m.) ref. gyülekezet lelkészévé pedig 
egyhangúlag Zitás István kisdobszai lelkipásztort válasz-
tották a hívek. Mind a három választás gyakorlott, ki-
próbált erők előléptetése, a minek csak örülni lehet. 

* Püspöki vizsgálat a pesti egyházmegyében. 
Szász Károly dunamelléki püspök ur f. hó 9-én székhelyére 
visszaérkezett egyházvizsgáló kőrútjából. Ez alkalommal 
junius 4—9. napjain Kőbánya, Gyón, Dabas, Bugyi, 
Némedi és Ócsa egyházait vizsgálta meg a szokásos 
módon. Egyházi és polgári hatóságaink nagy előzékeny-
séggel, híveink, söt a más vallásúak is lelkes ovációkkal 
fogadták a fáradhatatlan főpásztort, ki a pesti anyaegyház 
megvizsgálásával az őszszel fejezendi be nagy kiterjedésű 
egyházkerülete egyházainak püspöki canonica visitatioját. 
Nyolc év óta minden évben egy-egy tractust vizsgált 
meg, a most bejárt pesti egyházmegye volt az utolsó. 
Isten adjon dus áldást a lelkes főpásztor hitöntöző mun-
kájára a hivek gyülekezeteiben! 

* Lelkészi értekezlet a »Kis Tüköréről A 
hegyalja-harangodi lelkészi értekezlet Szerencsen tartott 
legutóbbi gyűlésén, mint a »Sárosp. Lapok «-ban olvassuk, 
beható birálat tárgyává tette a »Kis Tükör«-t. »Általában 
véve eléggé jó kezdetnek ismerte el a budapesti vállalatot, 
de sokalta abban a predikációszerü olvasmányokat, vagyis 
a vallásos iránynak bizonyos szenteskedő jellegét, a mely 
nem a-mi világunkból való. Nagyobb változatosságot, az 
országos események, gazdaság stb. bővebb fejtegetését 
kivánná a »Kis Tükör«-től az értekezlet, hogy az egészen 
beváljék a lelkész munkatársának. A vallás-erkölcsi elem 
erőszakolása helyett elégségesnek tartja, ha az olvasmá-
nyok komoly, igaz s nemes tartalom által viszik be a 
tiszta emberi érzéseket az olvasó szivébe és igy hatnak 
annak gondolkozására, vagyis ha azok mintegy észrevét-
lenül hódítják meg az embert Istennek és a Jézus Krisztus-
nak. Különben pedig az értekezlet tagjai szivesen buzdí-
tották egymást a népies olvasmányok és vállalatok terjesz-
tésére^ — A »Kis Tükör* szerkesztősége nagy köszönettel 
és örömmel veszi a t. értekezlettől mind a kritikát, mind 

a terjesztésre tett Ígéretet. Valóban üdvös dolog volna, 
ha minden traktus és lelkészi kör, meg tanítói kör érte-
kezlete komoly megfontolás és elhatározás tárgyává tenné 
azt a nem csekély kérdést, hogy népünk minő úton-módon 
volna vallás-erkölcsi olvasmányokkal ellátandó. E tekintet-
ben nyilvánosan fölkérem lelkészi és tanító köreinket, 
hogy értekezleteiken hányják-vessék meg e kérdést s 
eszmecseréjüket közöljék velem. Főként pedig lépjenek ki 
a deliberatio teréről az actio mezejére, mert itt is áll az, 
hogy minden ékesszólásnál többet ér a tett. A hegyalja-
harangodi lelkésztársak kritikájának értékét nem kivánom 
rostálgatni, csak arra vagyok kiváncsi, hogy a »vallás-
erkölcsi elem erőszakolása (?) helyett* ajánlott »országos 
események, gazdaság stb. bővebb fejtegetése* által valamely 
néplap hogyan »válnék be egészen a lelkész munkatársá-
nak* ? Ne kicsinyeljék a nt. urak azt az evangéliumot, 
abban van a mi hitünknek és cselekedetünknek az ereje! 
Sz. F. 

A budai Otthonra. Az elzüllött gyermekek számára 
otthont alapító Nagypénteki Reform. Társaságba beléptek 
örökös tagul, 100 frttal: szilasi és pilisi Szilassy Aladárné, 
sz. Vizsolyi Mária, örökös rendes tagul, évenkint 10 frttal: 
Szilassy Etelka, alapító tagokul 50 frttal: dr. Fröhlich 
Róbert, és Takách László. Rendes tagokul, 10 frttal: 
Barkasy Géza, Borosnyai Oszkár, Dévai takarékpénztár, 
Dőry Dénes, (Paradicsom) Kötse István, Papszász Lajos 
és neje, sz. Szontagh Mária (P.-Tenk) és Pogány György 
(Déva). Pártoló tagokul, Balog Gyula (Déva) és Szőts 
Farkasné. Adományoztak: br. Fejérváry Géza 5 frt, Föl-
desi egyház Kiss Ferencz 1. u. 3 frt, Pelsőczi s. 1. Dusza 
János gy. 2 frt 53 kr., Vályi Nagy Pál gy.: Csalah Kál-
mán 1 frt, Bartha József, Csuka Károly, egy róm. kath. 
Kocsis József, és Szőts Sándor 50—50 kr. Abosi 1. 
Fizéli Frigyes 2 frt, Ómoraviczai s. 1. Csáki István gy. 
Karai János 1 forint, özv. Sós Imréné és Szabó Erzsé-
bet 50—50 kr., Mányi 1., Kiss Károly gy. 1 frt. Budapest, 
1893. évi junius hó 6-án. Szöts Albert id. pénztáros. 

* Iskolai aranykönyv. Kovács Teréz nyíregyházi 
lakos a a nyíregyházi ev. főgimnáziumnál a tanulók ja-
vára Kovács László nevére 1000 forintos alapítványt tett. 
Köszönet és elismerés érette! — Báró Radák Ádám a 
kolozsvári és marosvásárhelyi ref. leányiskolák számára 
400—400 forintos alapítványt tett. 

* Püspöki látogatás a pesti egyházmegyében. 
Szász Károly püspök ur e hó 4-én délután indult el 
Szánthó János esperes kíséretében Alsó-Dabasra. hova 
esti 6 órakor megérkezve, a helység és a környék előkelő-
sége által fogadtatott. Az indóháznál Konkoly József orszá-
gos képviselő üdvözölte a kedvezőtlen idő miatt nagyon 
röviden s a mindkét részről elhangzott szívélyes szavak 
után a fényes fogatokból álló menet megindult egyenesen 
a lelkészlakra, hol a lelkész mintegy 200 főnvi közönség 
élén fogadta a szeretett főpásztort. Hogy a püspök felelete 
mindenkit meghatott, annak, a ki őt ismeri, felesleges 
mondanunk. A paplakon való rövid időzés után a püspök 
a közönség éljenzése közben Halász Zsigmond főszolga-
bíró lakására hajtatott, itt szállott meg már régi meghívás 
folytán e hitbuzgó, előkelő családnál, hol a háziúr és 
magasmíveltségü nője mindent elkövettek, hogy a kiváló 
vendég jól érezze magát. Másnap féltízkor kezdődött az 
istenitisztelet, melyen hallott a közönség egy olyan fő-
pásztori beszédet, hogy nem volt szem, melyen ne látszott 
volna megindulás, nem volt sziv, mely ne dobogott volna 
a lelkesedéstől. Istenitisztelet végével két előkelő család 
sarját, Halász Vilmát és Kucsera Idát konfirmálta püspök 
ur oly megható módon, hogy ezzel még jobban elragadta 



az amúgy is már áhítattal rajta csüggő lelkeket. Ezután 
presbyteri gyűlés és iskolavizsgálat következett, melynek 
végeztével ünnepi ebédre gviilt össze Halász Zsigmondnál 
a környék szine-java, hol a társaság a leglelkesebb han-
gulatban töltötte az időt d. u. 5 óráig, midőn a püspök 
mindenkitől a legszivélyesebben elbúcsúzva, de mégis az 
összes jelenlevőktől kisértetve, Gyónra indult. Itt a község ha-
tárán Halász Jenő főgondnok és Dómján János jegyző üdvö-
zölték. kiknek röviden válaszolva, csinos bandérium által 
vezettetve, a paplakra ért a püspök és kísérete, hol az ősz, 
roskadozó tudós Kalicza Ferencz lelkész fogadta gyönyörű 
beszéddel. De gyönyörű választ is kapott reá, melynek 
vegeztével a gyóni úrhölgyek adtak át egy virágcsokrot 
a püspök urnák. Estére és másnapra Halász Jenő vendége 
tolt a püspök és esperes. A 6-án tartott istenitisztelet után 
következett az egyház és iskola vizsgálat, mely utóbbin 
kiváló megelégedésének adott püspök úr kifejezést. A 
Halász Jenőnél tartott fényes ebéd után, hol szintén jelen 
voltak a dabasiak is, a két község lakossága által kisérve, 
a rajongásig megszeretett magas vendég a szolgabíró 
kiséretében Bugyira ment. (6f.) 

* Protestáns országos árvaházunk igazgató-
válaszmánva f. hó 8-án tartott ülésében döntött a felvéte-
lek és segélyek tárgyában. Az ülésen dr. Kovácsy Sándor 
elnökölt és Beliczai Béla, Csengey Gyula, Farkas József, 
Kenessey Béla, Perlaky Elek, Szilassy Aladár, Szontágh 
Félix, Szőts Farkas, Zsigmondy Jenő vál. tagok voltak 
jelen. A felvételi és segélyezési kérvényekről Szilassy 
Aladár bizotts. elnök referált, elmondván, hogy 92 kérvény 
érkezett be, melyeket a bizottság nagy gonddal és körül-
tekintéssel vizsgált át, az árvaházban pedig 17 hely van 
üresedésben. A választmány a felvételi bizottság javaslata 
alapján a következő árvákat vette fél: Salamon Gábor 
(Zala m), Fráter Aladár (Bihar m.), Südi Lajos (Veszprém 
megye.), Zoller Mátyás (Budapest), Pap Irén (Esztergom m.), 
apátlan-anyátlan árvákat; továbbá Vachler Sándor (Buda-
pest), Kiss János (Budapest), Gömöri Gyula (Budapest), 
Lágler Sándor (Sopron m.), Garap Lujza Sopron m.), 
Lintner Arthur (Budapest), Bárányos Etel (Aszód), Kovács 
Erzsébet (Tisza-Roff), Vizkeleti Margit (Budapest), Boros 
Árpád (Tolna m.), Hamrág Kálmán (Igló) és Tóth Valéria 
(Komárom m.), apátlan árvákat, összesen 11 fiút és hat 
leányt. A Wagner-féle alapítványból segélyt szavazott 
meg a következő árváknak: Nöthel Pál (Budapest) 75 frt, 
Bay Mária (Budapest) 40 frt, Fábri Béla (Besztercze-
bánya) 50 frt, Szőke Kornélia (Budapest) 50 írt, Skrabák 
István (Budapest) 80 frt, Szeip Aranka (Budapest) 50 frt, 
Mihályfi Ilona (Szarvas) 100 frt, Jávorszki Ernő (Kecs-
kemét) 40 frt, Krkos Pál (Modor) 50 frt, Kosztur Pál és 
Paula (Budapest) 50 frt, Faczonai Kálmán (Budapest) 50 frt, 
Lukoviczki Emil (Budapest) 50 frt, Varjú Jolán (Ács) 50 frt, 
kik eddig is kaptak segélyt; most először részesültek se-
gélyben : Kerékjártó Mihály (Bihar m.) 50 frt. Pálmai 
Kálmán (képezdei növendék Sopron) 100 frt, Márkus István 
és Géza 80 frt, összesen évi 965 frt segély. A választ-
mány elhatározta, hogy a felvételért folyamodók jövőre 
iskolai bizonyítványt is mellékeljenek kérvényeikhez, to-
vábbá hogy jövőre lehetőleg csak 6 — 9 éves árvákat vesz 
fel, hogy neveltetésöket korábban kezdhesse, s a siker 
nagyobb reményével eszközölhesse. 

* A tatai egyházmegye közgyűlésén, mely jun. 1. 
és 2-ik napján Tatán tartatott, Őzike, Lajos esperes érde-
kes visszapillantást vetett az egyházmegye utolsó tiz évi 
történetére. A látogatott közgyűlés előtt lelkészi értekezlet 
tartatott, melyen Antal Gábor elnök a mult alkalommal 
közölt elnöki beszédet tartotta. A közgyűlésen elintézett 
közigazgatási ügyek közül Széki Aladár dadi lelkész szives 

közlése alapján következőket emeljük ki: Egyházmegyénk 
segédlelkészei julius hó elsejével következőleg helyeztet-
nek el: 1. Kemenczky Lajos Naszályra. 2 Gyalókai Béla 
N.-Sápra. 3. Szij Sámuel Szendre. 4. Garcsik N., Sallai 
István Esztergomba. 5. Halász István Császárra. 6. Soos 
János Kocsra. 7. Sebestyén Ferencz Ácsra. 8. Gzike Pál 
Ó-Szőny 9. Szekeres Mihály Tata. 10. László Zsigmond 
D.-Almás. Katafay Zoltán Mocsa. Az egyházmegyei tisztikar 
10 éves mandatuma letelvén, a tisztújítás elrendeltetett Első 
szavazás beadási határideje f. hó 14., a másodiké 28-dika. 
Pálfy Lajos császári lelkésznek, Szűcs József, Gaál Ferencz 
Ácsra rendes tanítóknak megválasztatván, választásuk meg-
erősíttetett. A miniszteri, püspöki, tanfelügyelői hivatalos 
közlemények tudomásul vétettek. Az országos tanítói nyug-
díj-alap javára ujabban minden népiskolai tanulótól szedett 
15 kr. beszüntetéséért, a mely a szegény taníttató szülőket, 
a fa-pénzül, könyvekért stb. fizetések mellett oly érzé-
kenyen sújtja, föl folyamodást intézünk a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úrhoz. Az országos tanítói nyugdíjból 
részesülhetés alapjául szolgáló tanítói s kántori fizetések 
ujabb felbecsülésére felhivatnak egyházaink, mely bevallás 
az egyöntetűség kedveért egy bizottság által fog felülvizsgál-
tatni. A második napi ülésen pénzügyek, küldöttségi jelen-
tések, kérvények és indítványok tárgyaltattak. 

* Állandó gyermekmenedékházi dajkák, csa-
ládi gyermekfelügyelőnők. A debreczeni dajkaképző 
tanfolyamnak állandó gyermekmenedékházak vezetésére 
képesítő vizsgálata a szabályszerű 6 havi tanulmány és 
gyakorlat befejeztével f. évi junius hó 28. és 29., esetleg 
még 30. napjain, délelőtt 7—11, délután 4—6 órák alatt 
fog megtartatni Debreczen szab. kir. város árok-utcai 
kisdedóvó intézetében. A tanfolyamnak 10 rendes növen-
déke szerez ez első alkalommal törvényszerű képesítést 
állandó gyermekmenedékház vezetésére. Minthogy száz 
meg száz uj menedékház vár országszerte ily képzett daj-
kákra, tanfolyam pedig csak pár helyen nyilt a kisded-
óvási törvény első évében meg: az állandó gyermek-
menedékházak fentartóit és felsőbb hatóságaikat minél 
előbb jelentkezésre kéíem föl. Ha a jelölt vallásához, 
nyelvismeretéhez, fokozottabb előképzéséhez stb. a tör-
vényszabta minősítés mellett külön igényeket fűzne a fen-
tartó testület vagy hatóság, tessék az ily kívánságnak 
előre kifejezést adni, valamint a biztosítható javadalmakat 
s a még kilátásba helyezhető előnyöket is eleve bejelen-
teni. A debreczeni dajkaképző tanfolyammal kapcsolatban 
családi gyermekfelügyelőnők (bonne-ok) 5 hónapos szak-
tanfolyama is volt szervezve. Első kísérlet e téren hazánk-
ban. Célja kiszorítni, vagy legalább szűk körre korlá-
tozni a külföldi bonne-ok nemzetietlen, ferde nevelésirányu, 
sokszor kétes erkölcsi értékű, de legtöbbnyire a külföldi 
bonne-seminariumokban elsajátított ügyes modorral, játé-
kos foglalkoztatásokkal, mesemondásokkal, versikékkel, 
gyermekdanákkal stb. kicsinyek és nagyok előtt kedvessé 
vált munkásságát: magyar uri családaink részére magyar 
bonne-ok képzésével. A dajkaképző tanfolyamnak, rend-
szeres gyakorlatai és tanulmányai mellett e külön szak-
tanfolyam (bonne-seminarium) 5 jelöltje tüzetes oktatást 
és lehető gyakorlatot nyert a családi kisdedgondozás ke-
retébe illő foglalkoztatásokban és játékokban, a mese-
mondásban, felolvasásban, szavalásban; a család egész-
séges kisdedeinek az év és nap minden szakán át s a 
legkülönfélébb viszonyok közt felügyelésében, a gyenge 
és beteges kisdedek gondozásában, a beteg gyermekek 
különböző helyzetekhez és rendelésekhez alkalmazkodó 
ápolásában. Családaink, főleg vidéki birtokosaink figyel-
mét ez uj intézményre fölhiván, teljes ügyszeretettel jel-
zem, hogy magam is készségesen vállalkozom jelen első 



esetben a bizalmas tudakozásoknak részletes tájékozással 
ajánlattételeiknek alkalmas jelöléssel elintézésére; egyéb-
ként pedig ugy most mint jövőben hivatalos teendője ez 
a debreczeni községi iskolaszéknek, illetőleg az igazgatásra 
hivatott elnökének (Simonffy Imre kir. tanácsos polgár-
mester) és nőtagjainak. Az állandó menedékházakat ve-
zető dajkák képesítő vizsgálatára a 6 havi tanfolyamot 
végzett jelölteken kivül jelentkezhetnek még oly 18—40 
életév közt levő nők, kik a) ép testalkatúak s egészsé-
gesek, b) tiszta hanggal és zenei hallással birnak, c) kifo-
gástalan erkölcsnek, d) magyarul beszélnek, e) az elemi 
népiskola 6 osztályát bevégezték és /') legalább egy évig 
valamely kisdedóvódában okleveles kisdedóvónő mellett 
segédkező teendőit végezték. Mind e föltételek igazolása 
végett születési, orvosi, iskolai, szolgálati és községi bizo-
nyítvány mutatandó a jelentkező által nálam be. A ké-
pesítés módozatait az e tárgyban m. é. 44000 szám alatt 
kiadott közoktatásügyi miniszteri »Utasítás* 16. és 18. 
§§-ai szabják meg. Debreczen, 1893. május 25. jEötvös 
Károly Lajos, a hajdumegyei tankerület kir. tanfelügyelője. 

* Hefele püspök halála. Hefele rot tenburgi püspök 
Württembergben, a pápai csalódhatatlanság nagyhirü ellen-
zője, Döllinger elvtársa, Rottenburgban 84 éves korában 
elhunyt. Nagytudományú és elvszilárd katholikus volt, ki 
a zsinatok történetének búvárlatával az egyháztörténelem 
terén szerzett maradandó érdemeket. A pápai infallibilitás 
római dogmáját a vatikán értelmében soha sem ismerte el. 

* Az erdélyi r. kath. státus iskolai autonó-
miája, mely régóta vajúdó kérdés, a legutóbbi státus 
gyűlésen véglegesen rendeztetett. A szerződésszerű meg-
állapodások, melyek széleskörű autonomiát biztosítanak 
az erdélyi róm. kath. középiskoláknak, következőleg hang-
zanak : A középiskolák alapítása és fejlesztése, a meny-
nyiben vagyoni átváltoztatással nem jár, a státus hatás-
köréhez tartozik, különben pedig ő felsége jóváhagyása 
fentartandó. Ellenben a meglevő középiskolák megszünte-
tése, vagy leszállítása, ha nem is jár vagyoni átváltozta-
tással, csakis ő felsége, mint legfelsőbb kegyúr engedelmével 
történhetik meg. A tandíj megszabása s annak fizetése 
alól való felmentés a státust illeti meg. Az uj iskolai 
építkezések és nagyobb átalakítások esetében az építkezé-
sek tervei előzetesen a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek bemutatandók paedagogiai és műszaki szempontból 
való elbírálás és jóváhagyás végett. A középisolák alap-
felszereléséről való gondoskodás s az évi költségátalányok 
megállapítása a státusnak a közoktatásügyi miniszterhez 
előterjesztett költségvetéseiben történik. Igazgatói és tanári 
állások rendszeresítése, kinevezések, fizetések és nyugdíjak 
megállapítása, az igazgatóknak és tanároknak a mellék-
foglalkozás megengedése, a törvény korlátain belől a 
státust illeti meg. (De az igazgató és tanárok kinevezése 
minősítő tábla kíséretében nyomban bejelentendő a köz-
oktatásügyi miniszternek). A tantervet a status állapítja 
meg, ugy az arra vonatkozó végrehajtási utasításokat is 
és jóváhagyás végett a közoktatásügyi miniszterhez felter-
jeszti. A tannyelvet a státus határozza meg. A tankönyve-
ket a státus a közoktatásügyi miniszter által approbált 
könyvek közül választja és minden változtatás alkalmával 
a jegyzéket jóváhagyó tudomás végett az illető tankerületi 
főigazgató utján fölterjeszti a közoktatásügyi miniszterhez. 
A középiskolai rendtartást a státus állapítja meg az általa 
fentarott és vezetett középiskolák részére. Teljesen eltér 
az érettségi vizsgák ezutánra megállapított módja az 
eddigitől. Az uj egyesség szerint ugyanis ezután az érett-
ségi vizsgálatokon az illető tankerületi főigazgató elnököl 
ugyan, de a státus is kiküldi ezekre képviselőjét, ki az 
írásbeli dolgozatokat átnézi, a szóbeli vizsgálatokon kér-

déseket intéz, szavazati jogot gyakorol, a bizonyítványokat 
aláírja, mely aláírás megtagadása esetében a bizonyítvány 
ki nem adatik: ily esetben a közoktatásügyi miniszter 
vegyes bizottság által vizsgálatot rendel el, a melyen a 
státus képviselője kihallgatandó. A vizsgálat eredményéről 
szóló jelentés alapján a bizonyítvány kiadásának, vagy 
ki nem adásának tárgyában a döntés a közoktatásügyi 
minisztert illeti meg. 

* Gyászrovat. LükÖ Géza, a tornai egyházmegye 
gondnoka, volt országgyűlési és konventi képviselő, folyó 
hó 6-án életének 72-ik évében Körtvélyesen végelgyen-
gülésben elhunyt. Puritán kálvinista ember volt, a régi 
jó táblabírák hazaíiui és egyházi buzgóságával, szívóssá-
gával és bajlíthatatlanságával. Temetése a vármegye egy-
házi és világi közönségének kegyeletes részvételével junius 
8-án ment végbe a Torna melletti Körtvélyesen. A tornai 
egyházmegye lelkészi és tanítói kara testületileg megjelent 
a végtisztesség tételen. Az országos függetlenségi párt 
részéről, melynek Lükő egykor alelnöke volt, dr. Várady 
Károly képviselő volt jelen s helyezte a pártkör díszes 
koszorúját a ravatalra. A lelkészi functiót Gyarmathy 
.lózsef esperes, Ragályi Géza és Barna Antal lelkészek 
végezték. Béke hamvaira! — Dr. Ballagi Aladár egyet, 
tanárt, dunamelléki egyházkerületünk nem rég választott 
tanácsbiráját és nejét, Peskó Ida asszonyt súlyos csapás 
érte: kis leányuk, Ballagi Ilonka, néhány napi betegség-
ben f. hó 6-án 16 hónapos korában meghalt. — Szutor 
Endre, a kölesei (Szatmár m.) ref. egyház köztiszteletben 
s szeretetben álló lelkésze 55 éves korában meghalt. — 
Széki Gézáné temetése nagy részvéttel ment végbe Ger-
jenben. A háznál Kátai Endre d.-szentgyörgyi, a sirnál Me-
gvercsy Béla faddi lelkész mondott beszédet s a gerjeni 
daloskör •énekelt Vásárhelyi József tanító vezetése alatt. 
A szelid, házias, munkás és jószivü papnőt a gerjeniek, 
kivált a szegények, sokáig fogják emlegetni. 

A D A K O Z Á S . 
Az országos protestáns árvaegyletre : A rinya-

szent-királyi konfirmándusok Molnár István tanító által 
2 frt 90 kr. (Ehhez járultak: Kovács József 60 kr, Tóth 
Imre 20 kr, Kovács A. József 40 kr, Balogh István 40 kr, 
Nagy S. István 50 kr, Kaszás Mihály 20 kr, Bali Kata-
lin 30 kr. Juhász Lidia 30 kr.) — A beregsomi koníir-
mándusok Sütő Kálmán 1. által 5 frt. (Ehhez járultak: 
Antal József 5 kr, Baksa András 5 kr, Baksa Károly 5 kr, 
Bakaszi Béni lOkr, Barta Julis 10 kr, Barta Mihály 10 kr, 
Barta Sándor 10 kr, Békássy Erzsike 50 kr, Békássy 
Lajos 50 kr, Deme János 10 kr, Deme Mari 10 kr, Géczi 
István 5 kr, Kántor Irma 50 kr, Kis Lajos 10 kr, Kovács 
Zsuzsi 20 kr, Ködöböcz Dani 5 kr, Ködöböcz Eszter 10 kr, 
Ködöböcz Julis 10 kr, Ködöböcz Károly 10 kr, Ködöböcz 
Mari 10 kr, Majoros Lidi 10 kr, Nagy Ignácz 5 kr, Nagy 
János 10 kr, Nagy Józsi 20 kr, Nagy Károly 10 kr, Nagy 
Laczi 10 kr, Nagy Mari 10 kr, Nád Erzsi 20 kr, Simon 
Erzsi 10 kr, Simon Feri 10 kr, Tuba Károly 10 kr, Tót 
Eszter 10 kr, a lelkipásztor 70 kr.) — A gödöllői kon-
firmándusok Gönczy Benő r. 1. által 8 frt 86 kr. — A 
szolnoki konfirmándusok ifjabb Csekey István r. 1. által 
10 frt 90 kr. (Ehhez járultak: Pribnow Ilona 1 frt, Oros 
Erzsébet 10 kr, Kovács László 20 kr, Könkey Károly 1 frt, 
Emődi András 30 kr, Tasik Gáspár 10 kr, Geszti An-
tal 60 kr, Reskes József 20 kr, Beke Mihály 10 kr, 
Csáthy György 20 kr, Kováeh Lajos 1 frt, Nagy Dezső 5 frt, 



Kormos Emil 50 kr, Geszti Ferencz 60 kr.) — A harasztosi 
konfirmándusok Nagy István ev. r. 1. által 1 frt 50 kr. -— 
Az alsó-szabolcs-hajduvidéki ev. ref. egyházmegye egyházai 
az ezidei látogatás alkalmával Szeremlei József esperes 
által 11 frt 40 kr. (Ehhez járultak : A csádi ref. egyház 10 kr, 
B.-N.-Újvárosi ref. egyház 20 kr, F'öldesi ref. egyház 10 kr, 
H-Böszörményi ref. egyház 3 frt, H.-Hadházi ref. egy-
ház 50 kr, H.-Nánási ref. egyház 4 frt, H -V.-Pércsi ref. 
egyház 10 kr, Nádudvari ref. egyház 50 kr, Nagvfalu ref. 
egyház 10 kr, P.-Ladányi ref. egyház 20 kr, Saápi ref. 
egyház 10 kr. Szent-Mihályi ref. egyház 50 kr, Szováthi 
ref. egyház 50 kr, Tetétleni ref. egyház 50 kr, Tisza-
Csege ref. egyház 20 kr, Tisza-Dada ref. egyház 20 kr, 
Tisza-Dob ref. egyház 40 kr, Tisza-Eszlár ref. egyház 10 kr, 
Tisza-Löki ref. egyház 10 kr.) — A gyömrői és üllői 
konfirmándusok Pap János r. 1. által 2 frt. — A somogy-
viszlói és csertői konfirmándusok Jávory Nándor r. 1. által 
1 frt 80 kr. (Ehhez járultak: Radics István 10 kr, Légrádi 
János 10 kr, Laki József 10 kr, Nagy János 10 kr. Sértő 
István 10 kr, Domokos Juli 10 kr, Nagy Julcsa 10 kr, Kiss 
János 40 kr, Tóth János 10 kr, Szabó József 10 kr, 
Szikszai Erzse 10 kr, Tóth Juli 10 kr, Pirka Juli 10 kr, 
Badics Erzse 10 kr, Pirka Lidi 10 kr.) — A f.-zámolyi 
konfirmándusok Kontra Imre r. 1. által 1 frt 20 kr. — 
A biai konfirmándusok Dézsi Mihály r. 1. által 2 frt 
20 kr. — A szt.-benedeki konfirmándusok Bontz Gyula 
r. 1. által 2 frt 15 kr. — A s.-lciliti-i konfirmándusok 
H. Gózon Gyula r. 1. által 2 frt 10 kr. — A duna-mocsi 
konlirmándusok Bajcsi Lajos r. 1. által 3 frt 71 kr. (Ehhez 
járultak: Zajos János 20 kr, Hegyi József 20' kr, Tóth 
István 20 kr, Gál Mihály 20 kr, Kele István 20 kr, 
Hollósi Gyula 20 kr, Végh Sándor 20 kr, Antal Ferencz 
20 kr, Kele Sándor 10 kr, Zámbó Sándor 10 kr, Jakab 
József 10 kr, Tücsök Kálmán 10 kr, Bacskor József 10 kr, 
Kovács Gyula 10 kr, Máté Gergely 10 kr, Zámbó József 
5 kr, Egyeg Zsófia 20 kr, Tücsök Bóza 20 kr, Kocsis 
Erzsébet 22 kr. Szakai Etel 20 kr, Tücsök Szésa 10 kr, 
Katus Éva 10 kr, Zajos Kata 10 kr, Lajos Erzsébet 10 kr, 
Lajos Etel 10 kr, Gucsal Erzse 4 kr.) — A förgepatonyi 
konfirmándusok Boross Kálmán r. 1. által 2 frt. — A 
levéli ev. konfirmándusok Posch Frigyes ev. lelkész által 
4 frt. —1 A felvinczi konfirmándusok Szécsi Ferencz ref. 1. 
által 1 frt. — A sárkereszturi konfirmándusok Lévay 
Lajos r. 1. által 1 frt. — Szöts Sándor dévai ref. lelkész 50 kr. 
— A gyönki ev. ref. gimnázium konfirmándusai Kiss Béla 
lelkész-tanár által 1 frt 50 kr. (Ehhez járultak: Csertán 
József 50 kr, Debreczeni Ignácz 50 kr, Illés Kálmán 50 kr.) 
— A vasadi konfirmándusok Szüts Károly r. h. lelkész 
által 81 kr. — A bissei konfirmándusok Nagy István ev. 
ref. 1. által l frt 90 kr. (Ehhez járultak: Balog Lajos 10kr, 
Nagy Lajos 10 kr, Ördög István 10 kr, Dámján József 10 kr, 
Szabó Sándor 10 kr, Mátyás János 10 kr, Marton Fe-
rencz 10 kr, Vastag István 10 kr, Bausz Juliánná 20 kr, 
Jakab Teréz 10 kr, Takács Juliánná 10 kr, Vajda Zsófia 5 kr, 
Varga Mária 5 kr, a lelkész (két prot. árvaházi naptár 
tiszteletpéldánya árába) 60 kr.) — A puszta-ujlaki kon-
firmándusok Szokolay József r. 1. által 1 frt 20 kr. — 
A terestyén-szecsödi konfirmándusok Jezerniczky Kálmán 
r. 1. által 2 forint. (Ehhez járultak: Kocsis József 20 kr, 
Kós Juliánná 20 krajcár, Gazdag Sándor 10 kr, Német 
Eszter 10 kr, Sós Lina 10 kr, Körmendi Teréz ]0 kr, 
Antal Ilka 10 kr, Márkus Anna 10 krajcár, Csóbor 
Lidi 10 kr, Varga József 10 kr, László János 10 kr, 
Mért Ilka 10 kr, Horváth Juli 10 kr, Horváth Gyula 10 kr, 
Antal Mihály 10 kr, Czál Zsófi 10 kr, Dobronics Lina 5 kr, 
Varga Lajos 5 kr, Szallár Károly 5 kr, László Sándor 5 kr.) 
— Az alsó-némedi konfirmándusok Vargha László r. 1. 

által 1 frt 40 kr. — A b.-m.-szentkirályi konfirmándusok 
Fodor Gyula ev. r. 1. által 1 frt 20 kr. — A belényesi 
ev. ref. egyház Sipos Imre ev. r. lelkész által 1 frt 25 kr. 

A 21. számban kimutatott adakozások hozzászá-
mításával jelen közlés összege: 227 frt 73 kr. 

Kiadóhivatal. 
Az ujbánovczei szeretetházra a f. évi márczius 

2-ki kimutatás óta a következők adakoztak: Máté László 
ref. tanító Ó-Moroviczán 2 frt; a budapesti német ref. 
filia Gusztáv Adolf-egylete 20 frt; dr. Szabó Aladár theol. 
tanár 2 frt; Kozma-család Zomborban 7 frt; N. N. 5 frt 
45 kr., százalék bibliaeladásból 70 kr. Összesen 37 frt 
15 kr. — A szórványból ez évben 20 gyermek élvezte 
a szeretetház áldását. Köszönet és hála a szives adako-
zóknak! A te kezednek munkáját Uram ne hagyjad el! 
Uj-Bánovczén, u. p. Tovarnik Sid mellett (Slavonia). 1893. 
junius hó 8-an Keck Zsigmond, missziói lelkész. 

1277/1893. Pályázat tanári állásra. 

A kolozsvári ev. ref. kollégium főgimnáziumánál 
szervezett latin és görög nyelv s irodalmi rendes tanszék-
választás utján való betöltése céljából ezennel pályázat 
hirdettetik. 

A megválasztandó tanár javadalma a) évi 1000 
(egyezer) frt készpénz, negyedévenkénti előleges részletek-
ben fizetve, melyhez öt évi szolgálat után 200 (kétszáz) frt 
azután ötévenként 100—100 (száz-száz) frt pótlék járul, 
míg az évi fizetés 1500 (egyezerötszáz) frtra emelkedik; 
b) természetbeli lakás vagy 300 (háromszáz) frt lakásdíj. 

A megválasztott tanár állását f. é. október hó 1-én 
elfoglalni tartozik. Állása elfoglalásától kezdve tagja az 
erdélyrészi ev. ref. kollégiumi tanárok özvegy árvái inté-
zetének s mint ilyen, fizetésének az első évben LO°/0-át, 
az azutáni években 3 % - át fizeti ezen intézet alapjába. 

A pályázni kívánók kellőleg felszerelt pályázati kér-
vényeiket, melyekben életkoruk, vallásuk, állapotuk, katonai 
kötelezettségük viszonyai, tanári képesítettségük és eddigi 
szolgálatuk okmányilag igazolandók, folyó évi augusztus 
hó 15. napjáig Kolozsvárit az erdélyi ev. ref. egyház-
kerületi igazgató-tanácshoz címezve nyújtsák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület ig. tanácsának, 
Kolozsvárit 1893. május hó 28-án tartott üléséből. 
Dr. Kolosvári Sándor Parádi Kálmán 

elnök-helyettes. tanügyi előadó. 

P á l y á z a t . 

A debreczeni ev. ref. egyház ezennel pályázatot 
hirdet a felsőbb leányiskolái igazgatónői állásra. 

A választandó igazgatónő javadalmazása: ezer frt 
készpénz fizetés, bennlakás az intézet épületében mosatá-
son kivül teljes ellátás az internátusban a növendékek-
kel együtt évenként tiz hónapon át. 

Kötelessége az ez idő szerint 25 növendék befoga-
dására szervezett internátus minden gondján kívül a 
felsőbb leányiskolái tanfolyamon hetenként tíz, legfelebb 
tizenkét órán való tanítás, egyéb kötelességeire nézve a 



felsőbb leányiskolái szervezet az irányadó, mely az egy-
házi irodában a hivatalos órák alatt bármikor meg-
tekintnető s annak idetartozó része kivánatra meg is 
küldetik. 

Az igazgatónői állásra csupán ev. ref. vallású, pol-
gári iskolai tanításra képesítő oklevéllel bíró férjetlen nők 
pályázhatnak, kik kellően (keresztlevéllel, oklevéllel, szolgá-
lati bizonyitványnyal) felszerelt kérvényeiket f . évi julius 
15-én délután 5 óráig nt. Kiss Albert lelkész s igazgató-
tanácsi elnökhöz adják be vagy küldjék el. 

Debreczen, 1893. május 22-én tartott presbyteri 
közgyűlésből. 

Kiss Áron, Simonffy Imre, 
püspök, mint lelkész-elnök. kir. tanácsos, fögondnok. 

Somogyi Pál, 
jegyző. 

P á l y á z a t . 
A karczagi ev. ref. gimnáziumnál az 1893/94-ik 

tanévre betöltendők a következő tanári állomások: 
1. Magyar-latin. 
2. Német-latin (esetleg magyar-német.) 
3. Történet-földrajz (esetleg földrajz-természetrajz.) 

Heti órák száma 18—20. 
Ezen állások mindegyikével ez idő szerint, ha ok-

leveles tanár választatik, 1000 frt törzsfizetés s 200 frt 
lakáspénz, ha pedig képesítéssel nem bíró, helyettes tanár 
alkalmaztalik, 800 frt fizetés jár. 

A fizetést az egyházi pénztár 300, illetőleg 200 frtos 
részletekben évnegyedenként előre szolgáltatja ki. 

A megválasztott tanárok állomásukat 1893. szep-
tember l-én kötelesek elfoglalni. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. A megválasztott rendes tanár egy évi próbaidő 
után véglegesítetvén, kötelezett tagja a tiszántúli ev. ref. 
tanári nyugdíjintézetnek; az egyelőre helyettes tanárul 
alkalmazott oklevele megszerzése után választatik meg 
rendes tanárrá. 

A pályázók folyamodványukat életkoruk, tanul-
mányaik s a véderőhöz való viszonyukra vonatkozó 
okmányaik kíséretében f . évi julius hó l-ig a karczagi 
ev. ref. gimn. igazgatótanács elnökéhez {Hajnal Elek 
ev. ref. lelkész) küldjék be. 

Karczag, 1893. junius 4-én: 

2—2 Az ev, ref. egyháztanáes elnöksége, 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási ev. ref. egyház állami segély igénybe-

vételével 8 osztályra fejlesztendő gimnáziumában a hetedik 
osztály megnyitása alkalmából következő tanszékekre hir-
det pályázatot: 

a) két tanszék: ó-classica philologiára, 
b) egy tanszék: magyar-latinra, 

e) egy tanszék: német-magyarra, 
d) egy tanszék: mennyiségtan- és természettanra, 
e) egy tanszék: természetrajz és földrajzra, 
f ) egy tanszék: történelem-földrajzra, 
g) egy tanszék: rajz és szépírásra. 
Ezek közül a természetrajz-földrajz és a német-

magyarnyelvi tanszék a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter úr kinevezése alá esvén, a miniszteri 
kinevezésig ideiglenesen töltetik be. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. A megválasztott 
okleveles rendes tanár egy évi próbaidő után véglege-
síttetik s úgy a véglegesítettek, mint a miniszterileg kine-
vezettek a tisztántúli ev. ref. tanári nyűg- és gyámintézet-
nek kötelezett tagjai lesznek. 

Oklevéllel nem bíró tanárjelöltek is pályázhatnak, 
mely esetben helyettes tanárok nyernek alkalmazást helyet-
tes tanári fizetéssel. 

A rendes tanár fizetése egyenként 1200, azaz egyezer-
kétszáz frt (2400 korona) 200 azaz kétszáz frt (400 korona) 
lakpénz és négy ízben 50—50 frt (100 korona) ötödéves 
pótlék. 

A rajz- és szépírás tanár fizetése 1000 azaz egyezer 
forint (20Ö0 korona.) 

Á helyettes tanár fizetése 800, azaz nyolcszáz frt 
(1600 korona). 

A pályázók az igazgatótanács elnökéhez címezzék 
folyamodványaikat. E folyamodványokban életkoruk, val-
lásuk, családi állapotuk, hadkötelezettségi viszonyaik, képe-
sítésük, eddigi netáni szolgálatuk okmányokkal igazolandók. 

A pályázati kérvények az alulírott igazgatótanács 
elnökéhez legkésőbb folyó évi junius hó 24-ig küldendők be. 

A megválasztott folyó évi szeptember hó 1-ső nap-
ján tartozik hivatalát elfoglalni s szükség esetén köteles 
más rokon tantárgyakat is túlterheltségének kikerülésével 
előadni. 

Olyan pályázók, kik tornatanári képesítettséggel is 
bírnak, számíthatnak arra, hogy a következő 1894/95-ik 
tanévben a 800 koronával díjazott tornatanári állásra is 
alkalmaztatnak. 

Kelt Kisújszálláson az ev. ref. gimnáziumi igazgató-
tanácsnak 1893. eévi junius hó 7-én tartott ülésében. 

Gulyás Lajos, 
ig. tan. elnök. 

P á l y á z a t 
a békési ev. ref. hatosztályu gimnázium üresedésbe 

jött egyik tanszékére. 
Tantárgyak: mennyiségtan, mértani rajz és szépírás. 

Szabadkézi rajzot is tanítani képesek, különben egyenlő 
minősítettség mellett, előnyben részesülnek. 

Évi fizetés 1150, azaz egyezer százötven forint o. é. 
évnegyedi előleges részletekben a gimnáziumi pénztárból. 

A megválasztott tanár vagy tanárjelölt két évi sikeres 
működés után állandósíttatik, utóbbi azonban csak azon 
esetre, ha időközben tanári oklevelet szerez. 

Az állandósított tanár a »Tiszántúli ev. ref. közép-
iskolai tanárok nyugdíj- és gyámintézeté «-nek köteles 
tagja. 

Kellően felszerelt pályázatok /'. évi junius 28-káig 
alólirottliGz küldendők, 

Békés, 1893. junius 6. 
Szegedi Károly, 

ev. ref. lelkész, a gimnáziumi igazg. 
tanács elnöke. 



P á l y á z a t . 

A nádudvari ev. ref. egyház pályázatot hirdet egy 
fdanüói állásra. 

Javadalom: 1. Készpénz kétszáznyolcvan korona, 
évnegyedenként előre fizetve. 2. Negyvenhét hl. kétszeres 
vagy búzával vegyes rozs, tisztán felrostálva, az egyház 
magtárából. 3. Negyvenhét hl. árpa tisztán felrostálva, 
az egyház magtárából. 4. Harminc hold föld, 1200 • - ö l é -
vel számítva, melynek adóját az egyház fizeti. 5. Lakás 
természetben, vagy ha az egyháznak a tanítói lakra szük-
sége lesz, és igy lakást nem adhat, e helyett egyszáz 
korona lakbér. 

Kötelesség: 1. Ez idő szerint a IV., V., VI. elemi 
fiosztályoknak a tiszántúli egyházkerületi tanterv szerint 
való vezetése. 2. Lelkész felszólítására a templomi, teme-
tési és egyéb lelkészi szolgálatok. 3. A konfirmációra 

készülő fi- és leánynövendékek tanítása. 4. Legátusok 
ellátása. 

Ezen állásra theologiát végzett, tanítói oklevéllel 
biró ev. ref. vallású egyének pályázhatnak első sorban, 
de pályázhatnak oly theologiát végzett egyének is, kiknek 
tanítói oklevelük még nincs, ha azonban ily egyén válasz-
tatnék meg. tartozik egy év alatt tanítói oklevelet szerezni, 
különben állását elveszíti. Azok, kik az éneket hangszer 
mellett tanítani képesek, előnyben részesülnek. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények az ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz f . évi julius 15-ig bezárólag adandók be. 

A megválasztott állását f. évi szeptember 1-ső napján 
tartozik elfoglalni. 

Hajdú-Nád udvaron, 1893 jonius 6-án. 
Boldizsár Zsigmond, Veres Géza, ' 

egyházi jegyző. 1—2 ev. reform, lelkész. 

P á l y á z a t 
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő több rendbeli hittanulónak és tanár-

jelöltnek való ösztöndíjra. 
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág. hitv. egyháznál kezelő bizottság ezennel 

közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig, gimná-
ziumi tanári pályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog 
a jövő 1893—94. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

A z e l n y e r l i e t é s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3' Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi születésü és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen irja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már 
egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtá-
suk: azt az előttük tudva levő feltételek teljesítésemellett 
1893. szeptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkész- és tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minő-
ségi feltételeknek meg bírván felelni, ilyen ösztöndíjat 
a jövő 1893—94. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1893. junius 1-én. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó sajátkezüen irt és aláirt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1893. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági 
jegyzőhöz, (Budapest, V. Bálvány-utca 8-ik szám) küld-
jék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak második 
fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egye-
temen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 210 ném. bír. márká-
ról szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, 
mivégre szükséges, hogy. egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében 
csak ugy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek 
tapasztaltatott, ha továbbá már az első évben a filo-
zófiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zófiát is, szorgalommal tanulta, s a második évben is 
tanulja: végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a 
külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyüle-
kezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző. Dr. Králik Lajos, h. elnök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Felhívás előfizetésre. 
© 

A 72-ik félévre nyi tunk előfizetést, bizalom-
mal kérve olvasóink támogatását . 

Válságos időket élünk. Átalakulás küszöbén 
állunk. Az egyházpolitikai reformok je lentékenyen 
meg fogják változtatni az egyházi életet és tevé-
kenységet. 

E vál tozásokra készülnünk kell. Első sorban 
a sajtóban. Lapunk igyekezni fog, hogy a rá 
váró munkában megáll ja a helyét. 

Sürge t jük tovább is az evangélizálást. Ez 
legyen i ránytűnk az áta lakulásban, e rőfor rásunk 
a munkában , fegyverünk a küzdelemben, remény-
csillagunk a győzelemre. Mert az evangelium 
Is tennek hatalma, mely meg nem szégyenülhet. 
Az evangélium ereje alapította az egyházat, az 
reformálta, az fogja megtar tani és megerősí teni 
az idők válságai között is. 

Fel a m u n k á r a ! Isten nevében, az evangé-
liummal felfegyverkezve! 

Lapunk e lőf izetés i ára f é l é v r e 4 frt 50 kr., 
n e g y e d é v r e 2 fr t 25 kr., szegényebb lelkészek-
nek a szokásos kedvezménynyel. Az előf izeté-
sek Hornyánszky Viktor nevére c í m e z v e , a kiadó-
h iva ta lba (Budapest, Akadémia bérháza) kül-
dendők . Eddigi előfizetőinknek az ú j félév két 
e lső számát megküldjük, a többieket csak akkor, 
ha az előfizetést megújí t ják. 

H o r n y á n s z k y Viktor 
kiadó. 

S z ö t s F a r k a s 
fel. szerkesztő. 

Változások küszöbén. 
III. 

A vallások szabad gyakorla táról szóló tör-
vényjavaslat , ha törvényerőre emeltetik, megadja 
a jogot az u. n. szektáknak is a szervezkedésre. 
Hát ezek a szekták eddig is nagyon kellemetle-
nek voltak nekünk és igen sok bajt okoztak, de 
veszedelemmel nem fenyegettek, mer t hivatalo-
san azért hozzájuk csatlakozott híveink mégis 
csak hozzánk tar toztak s adófizetésre kötelesek 
voltak. De ha egyszer ők is szervezkedhetnek; 
hiveik a bevett felekezetek kötelékéből, azok ter-
hének viselése alól kiléphetnek, nagy virágzásra 
fognak emelkedni — a mi rovásunkra . Annyira, 
hogy Schwalm Gy. az »Ev. Egyház és Iskola® 
egyik számában ezek egyike, a nazarénizmus 
miatt megsemmisüléstől félti egyházát. 

De mi is mindnyájan, ha ilyen sötétnek nem 
látjuk is a jövőt, bizonyára valami rózsásnak sem. 
Fü lünkbe hangzanak azoknak a lelkészeknek pa-
naszai, a kiknek egyházát már megtámadták ezek 
a szekták. Tudjuk, milyen el lenállhatat lan erővel 
t e r jednek mind tovább-tovább, mint kerít ik háló-
jukba a gyengébb lelkeket s mint nem hasz-
nál ellenükben semmi szer, sem prédikálás, sem 
cura pastoralis, sem szép szó, sem zsandár. 

De hát miben van nekik ez az óriási ere-
j ü k ? Első tekinte t re azt h inné az ember, hogy 
a »nem adózunk« elvében; pedig nem, mer t 
tényleg akkora, sőt sokszor nagyobb te rhe t vi-
selnek, mint a mi hiveink, s ezen kivül még a 
mi egyházunk adóját is behaj t ják raj tuk. Es a 
hol nincs is nekik valamilyenes egyházi szer-
vezetők, s nem fizetnek egyházok fen ta r tására 
rendes járulékot , a sok jövő-menő próféta any-
nyiszor igénybe veszi vendégszeretetüket , hogy 
bizony a mit igy megebédelnek, megvacsorál-
nak, az is felér két -három esztendei adóval. 

De miben van hát e re jök? 



Erre nézve az egyik, ellenök leggyakrabban 
hangoztatott panasz igazít el bennünket. 

Ez a gyakori panasz pedig az, hogy egyhá-
zunk legbuzgóbb, legistenesebb híveit, a legszor-
galmasabb templombajárókat hódítják el tőlünk. 
Ehhez járul aztán egy szintén hallható meg-
szólás is, hogy t. i. a leggonoszabb emberek, 
káromkodók, iszákosak, lopók, verekedők hozzá-
juk mennek, ós ott verik a mellöket, mint valami 
szenteskedő farizeusok, s ugy mutat ják a világ-
nak, mintha ők most már olyan ártatlanok vol-
nának, mint az angyalok. 

Kicsodák tehát, a kik legkönnyebben át-
esnek hozzájok? 

A kik legjobban szomjúhozzák az igét, és 
a kiknek legnagyobb szükségük van orvosra. 
Arra az orvosra, a ki a lelki betegeket gyó-
gyítgatja. 

De hát hogyan? IIát ott valami mézes ajkak-
ról hallgathatják az igét, ott valami tanult, miiveit, 
finom kezek veszik ápolás alá gyógyulást kereső, 
megsebzett szivöket? Nem, nem. Borostás sza-
kállú paraszt prédikátorok keresetlen, egyszerű, 
néha durva szavakkal prédikálják ott az igét, 
kevés tehetséggel, sok jóakarattal, sok botlással, 
néha félremagyarázással is, de sok hittel is, gyen-
gén, töredékenyen, de mégis az igét prédikálják. 
Kérges tenyérrel ápolják ott a megsebzett szive-
ket, de végre is megkeresik és megtalálják a 
sebet, és gyógyítani akarják. 

Igen, ebben áll az ő erejök. Mert ha őszin-
ték akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy a mi 
prédikálásunk sokkal művésziebb, szebb, ragyo-
góbb, de nem olyan közvetlen, szívből fakadó, 
szívhez szóló, nem olyan meleg, mint az övéké. 
Es a mi lelki gondozásunk hát a mi lelki 
gondozásunk semmilyen sem. Mi csak a koporsó-
nál gyógyítgatjuk a megsebzett sziveket, hanem 
az igaz, hogy többszörösen kipróbált erejű és 
hatású orvossággal. 

És miért van ez így? Mert ők a szent lélek 
segedelmével akarnak prédikálni s gyógyítanak 
ós virágzanak, mi pedig a magunk erején, gyak-
ran tudósabb lelkésztársaink segedelmével pré-
dikálunk és betegesgedünk ós pusztulunk. 

De most valóban ideje már, hogy nyilat-
kozzam álláspontomról, hogy az elmondottak után 
valaki azt ne higyje, hogy ón legalább is titkos 
nazarénus vagyok, azért fogom pártjukat. 

Nem, én nem fogom pártjukat, sőt nyiltan 
vallom, hogy a nazarénizmus, baptizmus s mind 
a mennyi ilyen szekta van, csupa tévedés, ha 
bár nem olyan nagy tévedés is, mint a katho-
licizmus, római és görög egyaránt. Meggyőző-
désem, hogy a szekták csak annyiban birnak 
az életre joggal, a mennyiben a két nagy evan-

géliumi egyház nem teljesíti biven feladatát. 
Mert különben ugy van a dolog, hogy a mi jó 
bennük, az benne van a két nagy evangélumi 
egyházban, a mi pedig nincs benne, nem is jó. 

Sok csalás, képmutatás, ámitás van nálok, 
mégis hatnak és mivel az őszinték csakugyan 
a szentlélek ajándékából élnek, jó munkát vé-
geznek. 

Mi hát a fegyver el lenök? Az, hogy éljünk 
mi is a szentlélek ajándékából, éljünk hitből, 
mert az igaz ember hitből él. Igazán semmi 
egyéb fegyver nem kell. Térjetek meg, ós veszi-
tek a Szentlélek ajándékát. 

De hát ez csak frázis: hit, Szentlélek. Hát 
ha ez valaki előtt frázisnak tetszik, sajnálom, de 
igazán nem tudom megmagyarázni jobban. De 
hiszen egész világos, hogy ha a bit erejével 
akarunk hatni, hinnünk kell, ha a Szentlélek 
erejével akarunk harcolni, vennünk kell az ő 
ajándékát. Nem frázis ez, hanem a hit tényleg 
élő, ható erő, a Szentlélek a segítő Isten. 

És ha egyszer neki fogunk hitből prédikálni, 
és eldobjuk drága prédikáció-gyűjteményünket, 
ha a Szentlélek erejével gyógyítgatjuk a meg-
sebzett sziveket, ha minden elhagyottaknak és a 
kicsinyeknek gondját felveszszük: majd meglátjuk, 
hogy nem tőlünk újonczoznak a szekták, hanem 
mi hódítjuk el az élettelenebb felekezetek hiveit. 

De nem csak az anyagiakkal kell törődnünk, 
hanem a lelkiekkel is. Nem úgy kell tennünk, 
mint az egyszeri lelkészi értekezlet Tiszáninnen. 
Az u. i. összegyűlt és elhatározta, a S.-Pataki 
Lapban közzé is tette, hogy mivel megjelent a 
»Kis Tükörcc, egyelőre nem ad ki más vallásos 
néplapot, hanem figyelmezteti a »Kis Tükörcc 
istentelen szerkesztőit, hogy hagyják el már vala-
hára a vallás-erkölcsi elemeknek szivet-lelket 
rontó erőszakolását, inkább közöljenek nemes 
tartalmú, jellemképző olvasmányokat, gazdaságot, 
politikát, »hogy a lap a lelkészeknek alkalmas 
munkatársa legyencc. 

íme oz az egy példa fényesen igazolja, hogy 
milyen kevés bennünk a »valláserkölcsi elemcc, 
mikor még a »Kis Tükörcc-ben levő egyetlen kis 
bibliai elmélkedést is soknak és erőszakolásnak 
találjuk. 

Igy aztán nem lehet ám evangelizálni. Hiába 
adna a legokosabb ember is tanácsokat az evan-
gelizálás formájára, hogy s mint, milyen ürügy 
alatt kell az embereket meglátogatni, egybe gyűj-
teni, imaórákat, bibliaórákat tar tani; ha aztán 
ott is félünk a »valláserkölcsi elemet cc »erő-
szakolnicc, hanem a helyett politikával, meg gazda-
sági tudósításokkal »evangelizálunk«, olyan naza-
rénusokká lesznek a mi hiveink, mint a pinty, 
nem marad nekünk más, mint egy-két politikus 



csizmadia meg egy-két kupec. De ezek is nem 
sokára be fogják látni, hogy sokkal külömb poli-
tikát hallanak ők a malom alatt, sokkal külömb 
gazdasági tudományt tanulhatnak ők a »Falusi 
Gazdá«-ból, mint a Tisztelendő úrtól, s úgy el-
mennek, hogy még jónapot se köszönnek. 

Bizony kérem, a »Kossuth Lajos azt üzente« 
nagyon szép nóta, de nem lehet vele evan-
gélizálni, meg van az az egy hibája; a kukorica-
kapálás legalkalmasabb idejéről szép értekezést 
lehet tartani — kell is — de lelki kincsekre 
vágyódó lelket nem lehet vele kielégíteni; Jókai 
»Puskás Klárá«-ja nagyon lélekemelő olvas-
mány, de még senkit nem vezetett a Krisztushoz. 

És tessék megérteni, hogy a ki velünk 
nincs, ellenünk van. Mindazok az emberek, a 
kik csak születésöknél fogva tartoznak hozzánk, 
egyházunk kebeléről a közel jövőben le fognak 
hullani, ha erősebb kapcsokkal hozzánk nem 
fűzzük őket. 

Tehát : »Térjetek meg, és veszitek a Szent-
léleknek ajándékát. 

Dr. Kecskeméthy István. 

Néhány őszinte szó. 
I.-

Sajátságos helyzetben lálom én jelenleg pro-
testáns egyházainkat. A kormánynak beterjesztett 
javaslatai tagadhatatlanul a protestántizmus igaz-
ságain épülnek föl, s mégis a mi egyházunk a 
helyett, hogy hozsánna kiáltással fogadná azokat, 
a századok óta szive vérével táplált eszmék meg-
valósulása elé aggódó félelemmel tekint. 

Sokszor olvastam már katholikus polemikus 
iratokban azt a vádat, hogy a protestántizmus 
is csak ott szabadságszerető, hol még uralomra 
nem jutott s mihelyt oda jutott, a kényszert, az 
üldözést azonnal alkalmazásba vette. E példákkal 
igazolt váddal szemben nagyon ügyesnek találtam 
védekezésünket, hogy ez nálunk katholikus mara-
dék; a protestántizmus elvével ellenkezik; mig a 
katholicizmus elvből türelmetlen. Bár azt is be 
kell vallanom, hogy hiába iparkodtam belehelyezni 
magam a XVI. század szellemébe; szivembe nyilal-
lott mindig valami, ha Servet haláláról, vagy Melius 
üldözésre kész hevéről olvastam. 

Az az aggódás is, mely mindegyik egyházi 
lapunk cikkeiben nyilatkozik, ily fájdalmas érzést 
támasztott bennem s egész komolyságában felveté 
lelkemben a kérdést, hogy tán igaza van a katho-
likus polémiának, tán mi is csak addig vagyunk 
a szabadságnak hivei, mig hasznot huzhatunk 
belőle, s most, hogy némi veszteségek fenyegetnek 
bennünket a nem épen csekély számú baptisták 

és nazarénusok elszakadása által, ha szép szeré-
vel lehetne, cserben hagynánk a vallásszabadság 
szent igéjét?! Mert hisz ép igy aggódott a refor-
máció megindításakor a katholikus egyház! A 
fennálló egyházi rend összeomlása miatt való aggo-
dalom égettette meg Huszt, irtatta ki az albigen-
seket! Ez vitte gályákra a mi martyrjainkat is! 
A vallásos üldözések minden iszonyatossága ily 
aggodalomból származott. Tán, ha hatalmunkban 
állana, minket is rávenne, hogy hasonlóan bán-
junk baptistáinkkal, mint nevezni szoktuk őket: e 
futkározó atyafiakkal!? 

Futkározó atyafiak! Mikor beszéd közben a 
szó ezekre fordul s az általuk okozott bajokat 
hallom emlegetni, mindig eszembe jutnak refor-
mátoraink, a mint az országnak egyik részé-
ről elűzetve, a másikon folytatják munkájukat, 
megnyerni igyekezve mindeneket, kiket úton, út-
félen előtaláltak. Felujul lelkemben a reformáció 
első termékeit kinyomó s árulgató prédikátor képe, 
a mint vásárról-vásárra jár, énekét énekli, króni-
káját, verses históriáit mondogatja — — s a fut-
kározó atyafiakat védelmezni tudom, mert a meg-
győződés üzi, hajtja őket. S ha hallom, hogy a 
vallásszabadságról szóló javaslat a kenyérnek bot-
ját ütheti ki papságunk kezéből, visszatartbatla-
nul tolul fel lelkemben s tör ki ajkamon a gon-
dolat, hát a reformátorok nem attól fosztották-e 
meg sok helyen a katholikus papságot?! S ha 
a 300-ados mult alatt szerzett érdemeket hozzák 
föl, melyek más méltánylást követelnének a pro-
testáns papság számára, a reformáció előtti katho-
likus papságnak a nemzet iránt szerzett ellagad-
hatatlan érdemeire szoktam hivatkozni: szóval 
hasonlóságot találok a reformáció korának katho-
likus és a jelen kor protestáns papságának hely-
zete között. S ha az okot keresem, mely e hasonló-
ságot létre hozá, fájdalom, azt is megegyezőnek 
találom! A vallásos meggyőződés elernyedése jel-
lemző mindkét kor papságára nézve. Hiányzik 
belőlünk, hogy magunkról beszéljek, az erős kálvi-
nista öntudat. Ki ir ma például közülünk ugy, 
mint Kanyaró, az unitárizmus történetéről szóló 
munká jában? Lobog-e a mi Írásainkban oly erővel 
kálvinista egyházunk igazságaiban való meggyőző-
désünk tüze? Oh! lelohadt, ha ki nem aludt a 
mi meggyőződésünk tüze! Pedig ismerhetnénk, 
mily ellenállhatatlan erőt ád az az igazságnak, s 
mily csudás erővel ruházza fel a legnagyobb kép-
telenséget is! Ismerhetnénk különösen a vallásos 
élet terén, hol ez magyarázza meg azt a jelenséget, 
hogy nem lépett még fel ugy szektafő, hogy köve-
tőkre ne akadt volna. 

Ne áltassuk magunkat! Annak, hogy sok 
helyen híveink egy része baptistává vagy naza-
rénussá lett, bizonyára nem az az oka, hogy be-



szédeinkből a meggyőződés ereje és tüze sugár-
zott, hanem az a hidegség, mely a betanult beszédek 
elszavalásával vele jár. A minap egy egyszerű 
asszonynyal beszéltein, kinek csak az a baja, hogy 
vallásos rajongó. Az panaszolta, hogy bejárta már 
a faluja környékén lévő templomokat, de nem ugy 
prédikálnak a papok, a hogy az ő lelkének jól 
esnék. Nem akarok általános szabályt alkotni 
egy rajongó lélek kívánalmából, csak azt akarom 
jelezni, hogy a vallásos léleknek különös értéke 
van a neki valónak felismerésére. S mi az a 
neki való?! A meggyőződés szava! Hogy modern 
vagy orthodox irányú az a meggyőződés, az a 
lélekre való hatás tényén nem sokat változtat. 
Én magam is tanúságot tehetek e mellett, mert 
egyaránt éreztem már modern és orthodox szónok 
beszédével építő hatását, sőt oly orlhodox szónok 
beszédéét is, kivel sok kérdésben a Iegellentétesebb 
álláspontot foglalom el, s kivel szemben már több-
ször kijelentőm meggyőződésem, hogy nyomoru-
ságainkon állandóan csak a modern theologia 
gondolatainak az életbe való átvitele segít. S 
beszéde mégis hatott rám, mert a meggyőződés 
szólt belőle hozzám! 

»Próbálja meg azért minden ember magát« 
(í. Kor. XI : 28) igy int az apostol. Értsük meg 
e szót! Nézzen lelke mélyére ki-ki, vizsgálja meg 
mindenki — nem tekintve semmi másra, mint 
az igazságra — meggyőződése őt a modernek 
vagy orthodoxok közé sorozza-e, s a vizsgálat 
bármint üt ki, se jobbra, se balra nem tekintve, 
hirdesse meggyőződése szerint az Isten igéjét; 
mert a mit annak ellenére hirdet, hazugság, bár 
a legorthodoxabb tétel legyen is! 

Krisztus evangéliuma erő, akár orthodox, 
akár modern módon gondolkozunk a felől, a mint 
a nap is csak ugy sütött régen, midőn a föld 
körül forgani képzelték, mint ma, mikor tudjuk 
hogy a föld forog a körül. Krisztus evangéliuma 
erő s az erőnek népünkbe oltása mindnyájunk-
nak közfeladata. De jegyezzük meg, meggyőző-
désünk heve képes csak felolvasztani a lelkek 
fagyát, csak ez képes alkalmas talajjá tenni a lel-
keket az ige magvai számára. Álljon elő tehát 
vele, a mint kiben-kiben az ev. igazság egyéni 
alakot, öltött; kölcsönzött tételek, betanult szóla-
mok burkával ne takarja el; fényljék a ti világos-
ságtok! S ekkor, ha a különböző szelek által 
ide-oda nem hányatunk, ha nem ingadozunk, 
hanem egyenesen haladunk a meggyőződés, rriint 
iránytű által mutatott uton — nem fogunk ag-
gódni egyházunk sorsán, nem félünk a más táma-
dásaitól. Meggyőződésünk, hitünk, visszhangra talál 
hallgatóinkban, meggyőződés hitet támaszt s egy-
házunk uj virulásnak indul! 

Budapest. Fraxinopolita nus 

ISKOLAÜGY. 
Honismeret és iskolai kirándulások. 
Senki sem mondhatja, hogy világjáró nemzet vagyunk. 

Ha van mit együnk, mit igyunk: állhatatosan otthon ülünk, 
mert azt tartjuk, mit az egyszeri somogyi pap, hogy édes 
az otthon, s szép a természet, alunni a méhesben. 

Olyannyira szeretjük az otthonülést, hogy nagy vasúti 
engedményekkel kellett bennünket a kormánynak az utazásra 
csalogatni, s még akkor is féltettük a zónarendszert, hogy 
megbukik, mert tartottunk tőle, hogy utazásvágyunk egy-
két év leforgása alatt végképen megcsappan, vagy lehüle-
pedik. Iskoláinknak lett volna feladata ifjú nemzedékeinkben 
a honismeret vágyát ugy felkölteni, hogy azok csopor-
tosan bejárván a hazai föld hegyeit-völgyeit, megismerjék 
annak minden zege-zugát. Ám eddigelé iskoláink e vágy 
beoltásával adósok maradtak; az élet pedig kevés alkal-
mat nyújt a már meglett embernek e mulasztás pótlására ; 
ha néha ilyennek nem veszszük a természettudományi 
vagy dalegyleti vándorgyűléseket, midőn a résztvevő lelké-
ben inkább a lakomák és dictiók futó emléke marad fenn, 
de az ember- és honismeretből rá vajmi kevés tapad. 

A protestáns iskolákban a legújabb időkig fenmaradt 
supplicatio némi honismeret-félét is nyújtott a theologiára 
készülő ifjúságnak; de egyfelől mert az az ifjúságnak 
csak egy töredékére szorítkozott, s másfelől mert ennek 
az intézménynek más céljai voltak: azt a honismeret-
szerző iskolai kirándulásokkal egy categoriába tenni nem 
lehet. A skót és angol iskolai ifjúság az iskolai év végén 
(májusban), a német ifjúság pedig az év közepén is (pél-
dául húsvétkor) csoportokra oszlik, kis karavánokban bejárja 
hazája egyes vidékeit s kirándulásairól haza, nép- és 
emberismerettel megrakodva tér haza. Sőt a német ifjúság-
ban annyira meg van ez a költözködő természet, hogy 
nagyon kevés végzi ugyanegy egyetemen tanulmányait: 
legnagyobb részök évenként universitásról universitásra 
húzódva szerzi ismereteit, köt barátságot s ölti bele 
hazája különböző részeibe érzését és tapasztalatait. 

A magyar iskolázásra e részben teljesítendő nagy 
feladatok várnak. A frázisos hazafiság helyett abba a 
honismeretbe kell bevezetnie a tanuló ifjúságot, melynek 
természetes fejleménye a hazaszeretet. Hiszen az ember-
rel is ugy van a dolog, mint a tölgyfával: mentől mé-
lyebben ver gyökeret, annál magasabbra nő a koronája. 
Mentől jobban ismerjük hazánkat, annál forróbb szere-
tettel ragaszkodunk hozzá. 

Hogy az iskolai kirándulások nem szórakozásra 
valók, hanem a legkomolyabb célú intézmények, azt 
hosszú értekezésben lehetne bizonyítgatni. A helyett ezűttal 
azoknak egy pár hasznára és a honismerettel való kap-
csolatára kívánok röviden rámutatni. 

Az iskolai rendszeres kirándulások valóságos orvos-
ság a mi ifjuságunk testi és lelki vérszegénysége ellen. 

Ma az ifjú életenek kétharmada írásban, olvasásban: 



egy szóval könyvmunkában telik el. Értelmi köre is mintegy 
papirszerkezetü, lelke foszlányszerü képzetek tárháza lesz, 
mely képzeteknek nincs sem éltető, sem termékenyítő 
erejök, könnyen kitörlődnek a lélekből, szétfoszlanak, mint 
a papiros; ellenben azok a képek és képzetek, melyeket 
a gyermek és ifjú künn a szabadban: az erdőn, a mezőn 
szerez, mélyen beíródnak emlékezetébe, mert élő szemlé-
letekből alakulnak szinteljes képekké, televérü képzetekké. 

És a mit előbb kell vala említenem, a szabad leve-
gőn a gyermeknek és ifjúnak nemcsak értelmi élete ölt 
más alakot, hanem a test szervezete is megújhodik. A 
szabad levegő az ifjú testnek, oly szükséges tápszere, 
mint a kenyér és a víz. Ha tüdejével szabadon szivaty-
tyuzhatja az erdő, a mező fris élenyét, vére megpiroso-
dik, érzékei megelevenednek, szeme ragyog az örömtől s 
egész lényét átjárja az életkedv, mint valamely delejes 
áramlat. A vérszegénység mai korszakában valóságos 
örömnapja van az ifjú organizmusnak, ha az iskola poros 
és zárt levegőjét elhagyva a »zöldbe«, a szabadba juthat. 
Szerezzünk neki minden héten egy-egy ily ünnepet, s meg-
látjuk, hogy a vérszegénységnek az egészséges piros vér 
lesz a megölője. 

Továbbá lehet honismeret és hazaszeretet szerzője 
az iskolai kirándulás rendszeresítése. »Ha a föld Isten 
kalapja — mondotta Petőfi — hazánk a bokréta rajta*. 
Mondjam-e, hogy mi ezt a gyönyörűséges bokrétát eddigelé 
nem ismertük. Hazánk földjét a teremtő sok széppel meg-
áldotta : hegyeit, völgyeit, erdeit gondolataival teleirta. 
Ezeknek az isteni gondolatoknak az olvasására kell meg-
tanítanunk a magyar ifjúságot, s meglátjuk, hogy ezek a 
kézzelfogható tények az ő festői alakjokkal nemcsak kép-
zeletét hatják meg, de az ifjú szellem szervezetének a 
gerinczoszlopot szolgáltatják. 

Az ifjú a természettel való emez érintkezés alapján 
érezni fogja azt, a mit könyvből soha meg nem tanulhat, 
hogy van lelke a természetnek, mely barázdáiban, berkei-
ben, erdőiben és rétjein él, oly lélek, mely meghat, lelkesít, 
csöndesít és kibékít, mint a hogy meghatja és kibékíti 
a föld mívelőjét sorsával, Istenével. Ezzel a lélekkel meg-
hitt viszonyban él a nép, s az ki is érzik az ő dalaiból, 
regéiből, meséiből: a költészet emez eredeti forrásaiból. 
Jaj nekünk városiaknak, hogy e lélekről és annak életé-
ről elfelejtkeztünk! 

Isten teremté a forrást, a patakot, a sziklát, a bércet, 
talán azért, hogy meghassák a képzeletet; a nép lelke 
felfogta e teremtési actusokat s viszonzásul teremté a 
népdalt, mesét mintegy visszhangja képen a lelkében 
tükröződő természet fenséges jeleneteinek. Oh keressük 
fel ifjainkkal minél gyakrabban azt a földet, melyet népünk 
megörökített dalaiban és meséiben, fája almájától a »maros-
széki piros páris«-tól, fel a feje fölött ragyogó csillagokig. 
(»A hol az a csillag ragyog, én is oda való vagyok*). 

Meglátjuk, hogy nem akad többé a magyar ifjak 
közt életunt, nem érzi magát egy sem boldogtalannak; 
ellenkezően férfi korában is, mint Petőfinek édesen csendül 
meg fülében is, szivében is a dal: »Cserebogár, sárga 

cserebogár*. Valóban, ha egyszer a hazai föld, a hazai 
ég, a hazai napsugár, a hazai dal szállást vert szivünkben 
és idegrendszerünkben : onnan nemcsak ki nem törlődnek, 
hanem a hazaszeretetnek és a haza iránti érzéknek és 
erkölcsi tudatnak hatalmas támaszai lesznek. 

Ily formán hatol be a nemzeti élet és nemzeti lélek 
az ifjú érzületébe és a kibe népe geniusa egyszer igy 
beférkőzött, annak hazafisága sem lesz lármás, zajos és 
hamis, hanem lesz csöndes, igaz és munkás. 

Mit szóljak még befejezésül az iskolai kirándulások 
jellemépítö hatásáról? Azt szokták mondani, hogy ha 
valakit meg akarsz ismerni: utazzál vele. Igazán utazás 
közben ezer alkalom nyílik az érzület és a hajlamok 
nyilvánulására. A nagyobb tanulók karavánja is, mint 
minden utazó, nem egyszer bukkan nevezetes akadályokra, 
melyeknek legyőzése közben az ifjúnak initiativája és 
elhatározása egész erejét ki kell fejtenie. Hátha azokat 
a gyakori eseteket veszszük, melyek az előrelátó gondos-
kodásnak bőséges alkalmat nyújtanak ugy, hogy ne csak 
önmagáról, hanem barátairól és társairól is gondoskod-
jék, érettök is tegyen? Előfordulnak, bár ritkán, meg-
próbáltatási pillanatok is egy nagyobb és hosszasabb 
útban, melyek a hideg vérnek, az elszántságnak, a magát 
másokért való feláldozásnak legjobb iskolája. Ily ese-
tekben tanulja meg az ifjú, hogy minden élvezetnek egy 
ára van: az egyéni erőfeszítés. S ki tudná megmérni, 
hogy mennyire gyarapszik az erkölcsi érzet egy-egy nagy 
akadály legyőzése után: s mily nagy mértékben edződik 
a jellemerő abban a tudatban, hogy ezt is, meg azt is 
idegen segítség nélkül, saját magunk emberségéből végez-
tük! Hát azt az élvezetet ki tudná eléggé értékelni, mely 
a megfigyelt tárgyakról szerzett tapasztalatok kicserélésé-
ben áll? Ezek a kölcsönös leckék a tanulónak tanuló-
társára való hatásának, az érzelmi erők fokozódásának, 
a szívek összedobbanásának megbecsülhetetlen mozza-
natai. 

Még becsesebb erkölcsileg a kirándulás, ha egy-egy 
ahoz értő tanár a vezetője és éltető lelke a társaságnak. 
A tanulók részéről a tanár belátásába és tapasztalatába 
vetett bizalom, a tanár részéről a tanulók érzelmi és 
erkölcsi erőit kifejtő alkalmaknak a megragadása és érde-
kűkben való felhasználása megteremti a két fél közt azt 
a kölcsönös rokonszenvet, melyet bátran elnevezhetünk 
a humanismus praktikus iskoláinak. 

De ha minden többi haszontól eltekintünk, az az 
egy tény is ajánlatossá teszi az iskolai kirándulások szer-
vezését, hogy azok megtanítják az ifjút szeretni a termé-
szetet, s szeretni a népet, kiváltképpen a földmívesnépet, 
az Ő egyszerű erkölcseivel, szűzies érzelmeivel és erőteljes 
megfigyelésre valló nyelvezetével. A nép geniusával való 
eme megismerkedés mellett a természet és a természetes-
ség megkedvelése, ebben a mi mesterkedéssel teljes tár-
sadalmi életünkben, rendkivüli nyereség, mondhatni egy 
egész életre szóló útravaló egy ifjúnak, ki majd élete delén 
is. a legnagyobb kedvvel jár-kél hazájában. Én hiszem, 
hogy a szentföld zarándokának koránt sincs oly sok emléke, 



mint a mennyitől egy hazáját ugy ismerő férfinak meg-
rezdül a szive. Ő is, mint Petőfi: 

Szedegeti a sok szép emléket, 
Mint a méh a virágról a mézet; 
Minden régi kedves helyet bejár . . . 
»Cserebogár, sárga cserebogár!« 

Felm éri Lajos. 

TÁRCZ A. 
Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 

(Folytatás.) 

Ha ezek után már a litteraria commissio munkála-
tának irányelveit s az elvek kivitelének módját tekintjük, 
nézetünket felőle röviden a következőkben összegezhetjük. 
Az elemi és gimnáziumi osztályok, ugy amint itt szervez-
tettek, kizárólag az akadémiai szakoktatás előkészítő fokául 
tekinthetők. Ez mindenesetre egyoldalúság volt, mert ily 
módon a gimnáziumból kilépő, de akadémiai pályára nem 
készülő ifjak önálló s általános emberi műveltséget, mire 
pedig a Sturm-féle gimnázium is törekedett, nem szerez-
hettek. Ez csak ugy lett volna lehetséges, l a a reál-
ismeretek és a hazai tárgyak azon mértékben, melyben 
azok a közműveltségnek alkatrészét képezték, a közép-
iskola keretében helyet találtak volna. A reálismeretek 
felkarolására tesz ugyan egy kis lépést a Commissio, 
midőn a humán klasszikai oktatásnak az ókori földrajz 
és történelem felvétele által reálisabb alapot ad; de ezek 
csak a latin irók megértéséhez szolgálnak segédeszközül 
s e mellett a természeti tudományok egészen hiányzanak. 
Feltűnőbb azonban a hazai tárgyak mellőzése. Oly korban, 
midőn a magyar nemzeti szellem elnyomásán fáradozó 
Mária Terézia Hátiója a gimnázium szervezésénél már némi 
figyelemben részesíti a magyar nyelvet, magya? történetet 
és földrajzot, a magyarság védbástyáját alkotó ref. iskolák 
vezetői nem kívánják a hazai tárgyak felvétele által is 
erősíteni a magyarság ügyét, s öntudatosabbá tenni a 
magyar hazafiságot. Ezen tünemény mindenesetre a régi 
humán műveltség iránti előszeretetben s a megszokás ere-
jében leli magyarázatát. 

Az erdélyi tanügy szervezete tehát megmaradt a 
régi humánisztikus iskola alapján, de a kivitel, a módszer 
tekintetében nevezetes előhaladást tett. Mert elő íaladásnak 
kell már azt tekintenünk, hogy e munkálat az összes 
erdélyi református iskolákat egyöntetűen szervezte; ha 
szinte nem helyeseljük is azt, hogy az egyformaságot oly 
szélsőségig vitte, hogy még az órák egy időben tartásáról 
is rendelkezett a különböző tanodákban. »Nevezetes elő-
haladásra mutat — mondja P. Szathmáry Károly a 
Bethlen f'őtanoda történetében — az óraválasztasi szabad-
ság is a felsőbb osztályokra nézve, melyet érett ifjaknál 
kétségtelenül csak haszonnal lehet alkalmazásba venni.« 
Végre nem tudom eléggé helyeselni azon utasítást, mely 
a tanároknak kötelességévé teszi, hogy tárgyaik irodalmára 
nézve tájékoztassák hallgatóikat, hogy így az ifjúság ne 
csak cursus-tudomány, hanem forrástanulmányon alapuló 
ismeret szerzésére törekedjék. 

A vásárhelyi litteraria commissiónak korszakunk 
kezdő évében léptetett tanterve érvényben volt az összes 
erdélyi iskolákban a korszak utolsó esztendejéig. Ekkor, t i. 
1819-ben az enyedi főiskola tanárai űj tanrendszert készí-
tettek, mely az elöljáróság által elfogadtatván, 1820-ban 

»Norma discendi in Collegio scholarum Alba-n.-enyediensi« 
cím alatt megjelent és életbe lépett. 

Ez uj szervezeten nagy mértékben meglátszik a 
Ratio Educationis hatása. Alapul ugyan a régi humánus 
irányú iskolát vette, de a reál- és hazai tárgyú ismeretek 
felkarolása által a régi keretet jó részben uj tartalommal 
töltötte meg s a gimnáziumi oktatást gyakorlati irányba 
terelte. Ugyanaz az utilitárius szellem, mely a R. E.-t 
jellemzi, hatja át a Norma discendi intézkedéseit is. Ki-
tűnik ez mindjárt a bevezetésben a latin nyelv tanításá-
nak céljáról tett kijelentéséből. Nem mint klasszikus római 
irók megértésére szolgáló eszközt, hanem mint a tudo-
mányos és társadalmi élet convencionalis nyelvét tekinti 
a latin nyelvet; sőt épen a klasszikus irók szolgálnak 
eszközül a gyakorlati latinságnak minél tökéletesebb el-
sajátítására. Ellenben a görögöt, melyből gyakorlati hasznot 
meríteni nem lehetett, csak oly mértékben vette fel, ameny-
nyi a régi irók megértéséhez szükséges. 

Szintén gyakorlati célból kivánta a Norma a német 
nyelv tanítását is. »Minthogy — mondják a szerkesztők — 
a német nyelv is, nemcsak a tudományok mezején való 
szélesebb ismeret, hanem hazánknak a birodalommal 
való összeköttetéseiért is elkerülhetetlen, különös figyelem-
mel kívántuk azt is előmozdítani és arra annyi időt 
szabni, hogy haszonnal és előmenetellel taníttathassék.« 

A Ratio E. példájára a Norma készítői is tekintetbe 
veszik a tanulók közelebbi és távolabbi célját s e végből 
a reáiis irányű tárgyakat is az eddiginél nagyobb figyelem-
ben részesítik. »01y nagy különbségében a tanulóknak, 
valamint sorsuk, ugy céljaikra nézve is, nem mellőzhettünk 
el az élet különböző állapotjaira nézve szükséges semmi 
tudományt. Azokat, melyek az ismeretet szélesíthetik s 
azokat is, melyek vallásra, kegyességre és jó erkölcsökre 
vezetnek, a leggyengébb korszakon elkezdve, ugy igyekez-
tünk mindig szélesítve kiosztani, hogy akármikor haszon-
nal hagyhassák el főiskolánkat; akik pedig a kurzust 
kinövik, mindazokkal az ismeretekkel, melyekkel akármely 
renden a hazában hasznos tagok lehetnek, bírjanak.« 

Azonban a reáliák felvétele s mellettük humaniórák-
nak a régi terjedelemben való fentartása mellett a gim-
náziumnak 8 osztálya nem látszott elegendőnek. Itt már 
nem követte a Norma a Ratio példáját, mely a gimná-
ziumot 5 osztálylyal szervezte; sőt ellenkezőleg az eddigi 
nyolc osztály helyébe 9-et állított a következő nevek 
alatt: elementaria, conjunctica, grammatica, syntactica, 
német, rhetorica, poetica, oratoria és suprema humanitatis. 

Ha már a gimnázium szervezésénél a gyakorlati élet 
követelményei figyelembe vétettek, természetes, hogy ezek 
elől a szakoktatással foglalkozó akadémia sem zárkóz-
hatott el. A Norma készítői csak következetesen csele-
kedtek, midőn a közönséges gyakorlati életre kilépő ifjak 
számára a felsőbb oktatás keretében egy kétéves encyclo-
paediai kurzust szerveztek. Ennek tárgyai voltak az I-ső 
évben : vallás, éneklés, számtan, földrajz, hazai történet, 
írásbeli gyakorlatok, különösen ügyleti irálytan; a II. év-
ben: a vallás dogmatikai része, éneklés, házi állatok 
ismertetése és gyógytan, mértan, természettan, géptan, 
árutan, jogi encyklopaedia és Írásbeli gyakorlatok. 

A tudományos, ugy egyházi, mint világi pályára 
készülő ifjak két évig az úgynevezett filozofiai osztályokban 
együtt hallgatják »azon tudományokat, a melyek miden 
embernek egyformán szükségesek«. 

Ezután a világi pályára lépők ujabb két évi politikus 
kurzusban hallgatják azon tudományokat, melyek csak a 
politikai pályára készülőknek szükségesek; az egyházi 
pályára lépők pedig szintén két évig a theologiai kurzusban 
a theologiai tudományokat tanulják. 



Tantárgyaik voltak: I. a bölcsészeti tanfolyamban: 
egyetemes történet, görög és római régészet, görög, latin 
és német irodalom, hazai történet, számtan, bölcsészet; 
II. a jogi tanfolyamban: politika, köz- és magánjog, észjog, 
természettan, bölcsészeti erkölcstan, államfejlődés története, 
vegy- és ásványtan, államtan, diplomatika ; III. a theologiai 
tanfolyamban: dogmatika, fizika, állatgyógyászat, egyház-
történet, exegesis és héber régiségtan, morál és zsidó nyelv. 
A fejlődés 1.770-től fogva főként a jogi tanszékek felállí-
tásában s ezáltal a jogtudományok bővebb felölelésében 
mutatkozik, 

Általában pedig a Norma érdeme abban áll, hogy 
a reáltárgyak felvétele által az iskolát közelebb vitte az 
élethez; de midőn a latin nyelvi oktatást a latin nyelvű 
társadalom szolgálatába helyezte, a gimnázium célját szem 
elől tévesztette s a nemzeti nyelv ügyesnek nem tett jó 
szolgálatot. 
(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

BELFÖLD. 

A mi szegénységünk. 
Nem igen lehetne ezt egy rövidke cikkben leirni, 

nem is akarom elmondani az egészet,, csak egy részt belőle, 
mely — kivált a mai időben — nagyon szégyenítőleg kiált 
felénk. Nem is lehet ezt ugy egy-két szóval elmondani, 
hanem majd tényeket mondok el, azokból aztán megtud-
hatja mindenki, mi az a mi szegénységünk, mely szégyent 
kiált reánk. 

Május 30-án volt Debreczenben orgonistaválasztás, 
az állomás igen tisztességes és bizonyosan jó jövedelmű, 
össze van kötve a felsőbb leányiskolái ének-zenetanár-
sággal. A presbyterium —- igen okosan — beletette a 
pályázati hirdetésbe, hogy csak okleveles zenetanárok, 
vagy olyanok pályázhatnak, kik egy-két év alatt a zene-
tanári oklevelet megszerzik, és? . . . pályázott 3, mond 
három egyén, kik közül csak egynek volt, zenetanári ok-
levele ! íme! ez a mi szegénységünk, a miről szólani 
akarok, a mely szégyent kiált reánk! Igaz, hogy a válasz-
tás nagyon szerencsés volt. mert az illetőnek akár technikai 
képzettségét, akár a zenetudományban való jártasságát, 
akár a magyar zene-irodalomban történt eddigi, igen szép 
és dicséretes munkálkodását tekintjük; minden oldalról 
csak dicsérő elismeréssel szólhatunk! De . . . én nekem 
sokszor különös, és sokaknak nem tetsző, gondolataim 
támadnak, hát most is ilyen támadt! íme Debreczenbe 
hirdetnek pályázatot, meghirdették még a télen május 30-ra 
— mint tudom — azért, hogy a ki pályázni akar, ezen 
hosszú idő alatt a szükséges kellékeket, — ha nincs — 
megszerezhesse, és ? . . . ott az eredmény! a mely — ismét 
mondom — szégyent kiált reánk! 

Hát hol vannak a lelkes magyar ref. ifjak, kik nem 
azért a kenyérért, hanem nemes ambícióból tudnának 
tanulni, fáradni önmagukért és a magyar ref. Sión be-
csületéért?! Ha az állam nevel a magyar ref. ifjak közül 
valakit, azt lefoglalja magának, jól teszi, pénzében áll, 
mint az oláhnak a szappan, s nekünk nem marad semmi! 
Hát hol találunk a mai időben egy vén Szotyorit, ki 
zsenge ifjú korában összejárta Bécset, Prágát, Drezdát, 
Németország legnagyobb mestereit, templomait, utazott 
gyalog, postakocsin, elfagyott keze-lába, a szó teljes ér-
telmében a halál révére jutott! Hol van ma egy néhai 
Ivánka Sámuel, ki fogyatékos zenei ismereteit évtizede-
ken át tartó magán szorgalom által pótolva, a kis Tor-

dáról Gyoma, Szentes lépcsőin ment fel a sárospataki 
zenetanári kathedrába!? Hol keressünk egy néhai Szügyi 
Dánielt, ki — noha hódmezővásárhelyi, majd mezőtúri 
kántor volt, de azért hosszú évek során át dolgozott 
zenefilosofiai müvein, s öt vaskos kötetben irva hagyta 
hátra bizonyítványát minden szépért s nemesért epedő 
lelkének?! Vagy hol keressünk egy másik ifj, Szügyi Józsefet, 
ki minden akadály, erőszakos elnyomni akarás, mellőz-
tetés, félreismerés dacára alig 1.0 év alatt három kiváló 
művel: khorálkönyv, énekdallamok, praeludiumok (mit 
a minisztérium is tankönyvül vett be) lép fel?! Vagy 
egy Joó Károlyt, ki páratlan szép népdalaival tündöklik! 
Ezek az élő és meghalt példák, mind kiáltó bizonyságok 
a mi ifjaink ellen, kik majdnem mindnyájan megelégesz-
nek azzal, hogy megtanulják az orgonát jól-roszszúl 
nyeggetni, s a kényelmes kántori hivatalban — legfölebb 
egy-egy fakó dalárdát vezetve — contemplativ életet élnek! 

Ákármilyen kemény mondás is az, de igaz. Magam 
voltam róla kénytelen nagy szomorúsággal s egyszersmind 
nagy méreg és bosszúsággal meggyőződni. 

Egy alföldi nagy népességű egyház — melyben gim-
názium is van — pályázatot akar hirdetni a kántori 
állomásra, tőlem kérnek tanácsot, én ilyen tanácsot adtam: 
akár egyik, akár másik ujjatokat harapjátok, csak nektek 
fáj, mert a miniszter majd azt fogja kérdezni, hol a gim-
náziumban a zene-énektanár? hirdessetek tehát pályázatot 
ugy, hogy zenetanári képesítettség nélkül ne lehessen 
pályázni, lesz kitűnő orgonistátok s a miniszter is ki lesz 
elégítve, ennek lesz betenkint 14 templomi és 16 tanórája, 
ezentúl még a gimnáziumi énekkar tanítása s vezetése 
meg a kántoros halottak temetése, ennél többre egy ember 
sem kötelezhető, de meg untig is elég egyre ennyi, azután 
e mellé válaszszatok egy jó hangú segédet, a ki a népnek 
kedve szerint tudjon énekelni, s naponként a temetéseket 
végezze. 

Nem fogadtak szót! szabad pályázatot hirdettek, 
jött vagy 18 pályázó, még csak három képezdei osztályt 
végzett segédtanító is, kik közül némelyeket az orgonáról 
kellett lepirongatnom, hogy ne rontsa a levegőt, legtöbben 
a Iegfogyatékosabb s kezdetlegesebb kótaolvasást tanúsí-
tották, szégyen, gyalázat volt az egész pályázat, jó orgo-
nistát találtunk egyet, hanem ez aztán igazán jő volt! 
de ennek meg még csak praeparandiai képzettsége sem 
volt, csak dicsérhettük, de nem ajánlhattuk. 

Bizony mondom még ma is bosszűsággal emlék-
szem vissza ez esetre. És már most, ismét volna egy 
különös gondolatom, mely az egyetemes magyar reform, 
egyházra tartoznék. Íme: miután azt tapasztalhatni, hogy 
az orgonistaságra készülő magyar ref. ifjúság nem igen 
üget a Parnassus felé, éljen az egyház, különösen azok 
a nagy egyházak, a melyekben középiskola van, kényszer-
eszközzel, ugy hirdessen pályázatot, mint most a debre-
ezeni, igy majd kevés idő múlva, ha nem is a jóindulat, 
de a kényszerhelyzet fog valami hasznot hozni, mert 
azokra a jó — és bizonyosan jó — állomásokra mégis 
csak érdemes lesz pályázni s e végett a zenetanári ké-
pesítést megszerezni, s talán majd igy idővel lehet is 
valamit lendíteni végkép elsántult és elárvult ének-
ügyünkön ! * 

Gyoma, junius 15. Kálmán Farkas. 

* Szinte látom, mint iparkodnak némelyek elmondani, hogy 
hiszen irtóztató költségbe kerül a budapesti élet és tanulás stb. 
Igaz. De a magyar ref. egyetemes egyház mindenesetre nem fog 
késni a segélylyel, ha lesznek iparkodni, tanulni vágyó folyamo-
dók, s a magas Konvent bizonyára figyelmére fogja méltatni ez 
ügyet, ha lesznek jó igyekezetü s az egyházkerületek által ajánlott 
ifjak. Bizony mondom a költség nagy kamatot fogand hozni. K. F. 



A tatai egyházmegye utolsó tiz éve. 
Részlet Czike Lajos espei'esnek az egyházmegyei közgyűlésen fel-

olvasott jelentéséből. 

Midőn esperesi jelentésemet tisztelettel beterjesztem, 
legyen szabad rövid visszapillantást vetni azon évtizedre, 
melylyel egyházmegyénk. Ő Felsége, dicsőségesen uralkodó 
koronás királyunk által, az 1882-ik évi október 11-én 
szentesített egyházi törvényeink alapján szervezkedésével 
átélt s érdemleges vizsgálat alá venni: vájjon egyház-
megyénk ezen idő alatt a szellemi s erkölcsi, valamint 
az anyagi fejlődésben haladt-e? vagy háramaradt s meny-
nyiben ? 

Azt mondják, és ezt a tapasztalat is igazolja, hogy 
az idővel minden halad és tökélyesül; s azon egyének-
nek, vagy társulatoknak, melyek nem csak a fennállhatás, 
hanem az előhaladás és fejlődésnek is okszerű s örök 
törvényei szerint, és öntudatosan működnek, szabad, és 
folytonos fejlődését végkép megakasztani nem lehet. Ezen 
axiómát fényesen igazolta egyházmegyénk régibb s köze-
lebbi évtizedes múltja. És nem a dicsekvés, vagy egyház-
megyénk iránt szivemben lángoló szeretetnek elfogultsága, 
hanem a tapasztalat s felsőbb egyházhatóságaink megis-
merésének tudata, és ezek alapján az igazság érzete kö-
teleznek hangosan kimondani azt: miszerint egyházme-
gyénk a lefolyt évtized alatt az anyagi s szellemi kulturális 
fejlődés és haladásban a nemes versenyt egyházkerületünk 
többi egyházmegyéivel ki állotta, s ezektől hátra nem ma-
radt. Mert midőn a lefolyt évtized közepén, egyházkerü-
letünkben több helyütt a terjeszkedő unitárizmusban oly 
mozgalom ütötte fel fejét, mely hitfelekezetünk anyagi és 
szellemi életére káros hatással volt, s azt megbénította, 
és más egyházmegyékben többeket ref. egyházunk kebe-
léből kilépésre kényszerített, bár az unitárius mozgalom 
hangjainak elnémítása, a polgárdii ügyben, egyházme-
gyénket is akcióba léptette, s félni lehetett, hogy az 
»exempla trahunt* tapasztalati igazsága nálunk is valósul, 
mégis egyházmegyénk gyülekezetei, noha itt és ott, főleg 
a lelkészválasztási ügyekben az érvényben levő egyházi 
törvényekkel ellentétes nézetek, s állásfoglalások merültek 
fel, nemcsak megőrizték hithűségüket, őseik által vérrel 
oltalmazott jogaikat, s átöröklött vallásos erényeiket, ha-
nem ezeket tovább is fejlesztették és előbaladást tanúsí-
tottak; midőn hithűségük s vallásos buzgóságuk bizonysá-
gául, őseink példájaként több helyütt templomokat, iskolá-
kat, lelkész- és tanítólakokat építettek vagy tetemes költ-
séggel ujra-alakítottak, itt és ott ingatlan birtokot szerez-
tek, szóval a folytonos szellemi s erkölcsi fejlődés és 
haladásban fényes tanúságát adták annak, hogy azon hit, 
melyet vallunk, s melylyel dicseltedésünit van a Krisztus-
ban, nem holthit, hanem Krisztusi élőhit, és másokat is 
éltető. 

És hogy a szellemi s erkölcsi fejlődéssel természetesen 
és szükségkép együtt járó s annak mérlegéül szolgáló tan-
ügyben sem észlelhető hanyatlás a lefolyt évtizedben, arról 
tanuságul szolgálhatnak az 1882/83. és 1891/92. tanévről 

szóló statisztikai adatok. Mert mig az 1882/83. tanévben 
29 anya- és 2 leányegyházból álló egyházmegyénkben a 
köznevelés és oktatás nehéz munkájával 45 tanteremben 
44 egyén foglalkozott, addig az 1891/92. tanévben, ugyan-
annyi anya- és leányegyházban 47 tanteremben 48 egyén 
működik; s mig az 1882/83. tanévben, tényleges oktatást 
nyert, az ismétlő iskolásokon kivül, 30(32 tanuló; addig az 
1891/92. tanévben 3162 tanuló. És midőn az 1882/83. tan-
évben oktatás eredményeként jeles osztályzatúnak minő-
síttetett 26, jónak 8. elégnek 11 iskola: akkor az 1891/92. 
tanévben jeles osztályzatú volt 29, jó osztályzatú 10, 
elég 5 iskola. Járvány miatt nem vizsgáltatott meg s igy 
nem is osztályoztatott 3 iskola, melyek különben az előző 
évben jeles és jó osztályzattal minősíttettek. Ezen adatok 
9 évi időközről azért szólanak, mivel az 1892/93. évi 
adatok még összeállíthatók nem voltak. 

De az anyagiakban való fejlődés és haladásban is 
jelentékeny előmenetel tapasztalható a lefolyt évtizedben; 
melynek bizonyságául, csupán csak az utóbbi három év 
adatai között levő különbséget említem fel. Ugyanis mig a 
tatai ev. ref. egyházmegyébe kebelezett, s számszerint 
29 anya- 4 társ és 2 leány-, összesen 35 egyház leltár 
szerinti ingó és ingatlan vagyonának tiszta értékösszege 
az 1889. december 31-én 673,572 forintot tett, addig az 
1892. évi december 31-iki vagyon értéke 757,420 frt 
85 krt tesz ki, és igy három év alatt 83,848 frt 85 kr. 
vagyonszaporodás mutatkozik. 

Az anyagiakban való fejlődés és haladásnak tulaj-
donítható azon körülmény is, hogy egyházmegyénk gyüle-
kezetei az országos református egyházi közalapra befizetett 
járulékaikkal, midőn kebelbeli szegényebb sorsú egyházain-
kat közvetve segélyezték, akkor a közalap tőkéjének 
gyarapításához vagy más egyházmegyebeli egyházak segé-
lyezéséhez is, jelentékeny összeggel járultak. Befizetett 
ugyanis a tatai ev. ref. egyházmegye az országos reformá-
tus egyházi közalapra 1884-től fogva mostanig össze-
sen = 10,795 frt 9 krt. 

Nyert pedig segélyt: 
a) Egyházak részére egyszersmindenkorra 4820 frt. 
b) Lelkészek részére 680 » 
c) Tőke-kamat segélyben 1800 » 
d) Lelkész javadalmi segélyben Szendnek 210 > 
e) Esztergomi misszió segélyben . . . 1800 » 

Összesen: 9310 frt. 
A jelentésből, mint érdekeset megemlítem még, hogy 

mig 1882-ben az esperesi hivatalhoz beadott ügyek 
forgalma 379, az ezekben elküldött hivatalos levelek 
száma 687, akkor 1892 és ügyforgalma 655, az elkül-
dött hivatalos levelek száma pedig 1324 mutat. Be-
adatott pedig az 1883-dik év elejétől 1893 év elejéig 
terjedő 10 év alatt 6060 ügydarab, az elküldött hivatalos 
levelek száma pedig 10,118 darab. A 10 év alatt beadott 
ügyek az elnöki intézkedés mellett, elintézést nyertek 
11 rendes és 7 rendkívüli gyűlésen, s ezenkívül 13 egyház-
megyei bírósági közgyűlésen, melyek között 4 lelkészvá-
lasztás, 9 fegyelmi ügyben tartott s hozott ítéletet. 



A lefolyt 10 év alatt a lelkészi karból elhunytak: 
»Szigethi János etei, Gyalókay József csépi. Szalay Pál 
bőnyi, Czibor Ferencz kömlődi, Csaplár István szomódi, 
Décsi Bálint ácsi, Győrffy Ferencz nagy-igmándi, Páli 
Lajos etei, Kovács János dadi, Kemenczky Lajos tárkánvi, 
Virágh Sándor tarjáni, Pap Zsigmond császári, összesen 
12 krisztusi tanítvány, tizenkét apostola egyházmegyénk 
s közvetlen magyar ref. egyház kulturális haladása s fej-
lődésének. kik között kettő egyházmegyénknek is érdemdús 
és közkedvességii esperese volt. A tanítói karból Marcsa 
József ó-szőnvi altanító, Csorba László n.-igmándi, Nagy 
Dániel banai, Győri Miklós szendi, Borsos István n.-sápi, 
Vida Ferencz szomódi, Kathona József ácsi, Tóth Lajos 
naszályi, összesen nyolcan mindmegannyi nagyfontosságú 
de épen azért nehéz munkában fáradott napszámosai a 
nemzetnek s magyar ref. egyházunknak « 

»Bocsássatok meg, kedves testvéreink, ha rólatok 
emlékezve, talán háborgattuk síri nyugalmatokat! Pihen-
jetek tovább csendesen!.. . a fáradt szolga hír esi az 
árnyékot«. Meglehet, hogy többen közülünk, talán nem 
sokára hozzátok térünk pihenni. Legyen áldott emléketek! 
A helyökre lépett uj erőkre, Krisztus szöllejének uj mun-
kásaira pedig remény és bizalommal tekintünk, hogy méltó 
utódok, s továbbra is hű munkásai lesznek egyházme-
gyénk folytonos haladása s fejlődésének. 

Közli: Széki Aladár, 
dadi ev. ref. lelkész. 

KÜLFÖLD. 
Az angol egyházi viszonyokról. 

Az egyházpolitikai tervezetek alkalmából. 

A ki a magyarhoni egyházpolitikai kérdéseket némi 
figyelemmel kisérte és olvasta is, melyeket a kormány, 
a képviselőház eleibe terjesztett vagy terjeszteni szándé-
kozik : bizonyára sok érdekes pontot talál bennök, melyek 
iránt az egyéni vélemény eltér, mert előnyt vagy hátrányt 
vél lappangani azok jövendőbeli fejlődésében. 

Első helyen azon kérdés merül fel, hogyan fejlődlek 
a viszonyok, hasonló körülmények más országokban, hogyan 
különösen Angliában, a par excellence reformált vallású 
királyságban, s történt-e ott valami, amiből hazánk jelen 
körülményeire következtetést vonni lehetne? 

Nem könnyű azonban helyes párhuzamot alkotni a 
két ország vallási élete felől, mert a midőn a nagy Britan-
niában a nemzetnek nagyon is túlnyomó részét a protes-
tántizmus képezi, és félreismerhetlen kifejezése a nemzet 
vallási érzelme és jellemének: Magyarországban a római 
egyház az uralkodó, idegen befolyások alatt áll és e mellett 
nagy vagyonnal rendelkezik. 

Az anglikán egyház, az angol nemzet egyháza, pap-
sága tisztán nemzeti szellemű, püspökei tagjai a felső-
háznak s jövedelmük a törvény által van meghatározva. 
Minden angol ezen egyházhoz tartozónak tekintetik, hacsak 

tettleg nem tanúsítja az ellenkezőt, a mi azonban politikai 
tekintetben számításba nem vétetik. Vannak azonban 
nagyszámú sekták, a dissenterek vagyis nonkonformisták, 
a kikhez a római és a görög egyházak is számítandók; 
ezek szabadon alkotják és önkéntes adakozás utján tartják 
fenn gyülekezeteiket s az állam nem avatkozik az illető 
egyén vallási hovátartozóságába, s az a körülmény, hogy 
ki és hol és ki által lett valaki megkeresztelve, vagy 
egyáltalában részesült-e a keresztség rítusában, az állam-
hatóság előtt teljesen közönyös, de a szülőnek köteles-
ségében áll, hat hét lefolyása alatt gyermeke születését a 
világi hivatalnok, az anyakönyvvezetőnél, az úgynevezett 
Registrar nál bejelenteni. E szerint, az elkeresztelési kérdés 
felmerülése egyáltalában nem képzelhető Angliában. 

A házasságkötésre nézve is egy a törvény egész 
Angliában, és hogy a házasság törvényszerű legyen az 
örökösödésre nézve, azt is a Registrar előtt kell végbe 
vinni. Az anglikán egyház papja, hivatalánál fogva Registrar 
s az anyakönyvet az esketés után, a templom sekrestyé-
jében iratja alá. A többi sektákra nézve vagy a világi 
Registrar irodájában vagy az illető sektárius templomban, 
ide értve a római egyházat is a polgári Registrar jelen-
létében hajtatnak végre a házassági szerződések. 

Az elválásra nézve szinte egy a törvény, melyet a 
biró teljesít. 

Hogy a szabad vallásgyakorlat behozatala mennyi-
ben fog hatást gyakorolni a bevett vallásokra nézve 
Magyarországon, a tapasztalás fogja eldönteni. A mely 
gyülekezetben a vallásosság él, a cura pasforális lelkiis-
meretesen és buzgóan volt teljesítve, és a nép ennélfogva 
teljes meggyőződéssel ragaszkodik egyházához, apadástól 
ott félni nem kell: de a hol közönyösség uralkodott, s 
a hol, kivált a protestánsok gyülekezeteinél a vallási 
buzgalom el volt hanyagolva, ha a bibliaoktatás, az ima, 
az ének nincs gyakorlatban, hogy az ájtatosság szellemét 
ébren tartsa, ez pedig az egyház szolgáinak életfeladata: 
akkor ott, okvetetlenül bő aratásra számítanak az aggres-
siv szekták, különösen a baptisták, a kiknek Angliában, de 
különösen Amerikában bő anyagi források állnak rendelke-
zésükre. Ezen vallásfelekezet, különösen az Amerikából 
származó misszionáriusok befolyása alatt vakbuzgó módon 
ragaszkodik a viz szine alá merítés által végbe viendő 
kereszteléshez, ugy annyira, hogy a ki ily módon meg 
nem kereszteltetett, azt keresztyénnek ők, el nem ismerik 
s úton-útfélen prédikálják is ezen hitöket. Képzelhetni 
tehát, hogy a bibliában nem oktatott néptömegre, mely 
pedig hite szerint a siron túl is idvezülést remél és óhajt, 
minő fanatizáló befolyást képes az ily dogma előidézni, 
s van rá elég példa, a külföldi misszióknál is, hogy ezen 
túlzók a más felékezetü misszionáriusokat azzal vádolják 
hiveik előtt, hogy ők hamis próféták. Képzelhetni tehát, 
a súrlódást, a mit ily eljárás gyakran okozhat. Annyira 
türelmetlen a baptista, hogy a hol teheti, külön bibliát is 
használ. 

Az anglikán egyházat — Chufch of England — a 
magyar sajtóban »Higb Church«-nek szokták nevezni. 
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Ez helytelen, mert van ott háromféle általánosan ismert 
árnyalat, melynek a »High Church« az egyike, a másik 
a »Low Church« és a harmadik a »Broad Cburch*. vagyis 
a felső, az alanti és a közép utat követő egyházi osz-
tály. A High Church-hen az isteni szolgálatnál fényesebb 
a rituálé és a papi öltözet is; a communionál sokszor 
tömjént használnak, és itt-ott fülbegyónás is divatos. A 
»Low Church«-nél az isteni tisztelet egyszerű s a genfi 
szokásokhoz közelít; a »Broad Church*, s ehhez tartozik 
a hivek zöme, a rítusra nézve a két előbbi közt foglal 
helyet. 

Az anglikán érsekek és püspökök száma az anya-
országban és gyarmatokban 115, a vele összeköttetésben 
álló amerikai egyházban 74; Irlandban 13; Skóciában 7, 
összesen 209. 

A skótok nagyobbrésze presbyterianus. 
A lelkész nélküli felekezetek a Quakerek és az úgy-

nevezett »plymouth Brethren*, valamint a »Salvation 
Army* a legújabb szekta: a hol katonai rendszer van 
behozva.* 

London. Duka Tivadar. 

RÉGISÉGEK. 
Szétszórva heverő kövek egyháztörténetünk 

mezején. 
Motto: — Mikor prófétálnék, 

lőn zúgás és imé indulás és egybe-
menének a tetemek, mindenik te-
tem az ő teteméhez. Ezék. 37. 7. 

A helyett, hogy százszor elmondott igazságok újra 
elmondásával igénybe venném e lapok hasábjait és hogy 
általánosságokban mozgó elmefuttatásokkal fárasztanám a 
szives olvasót: egyszerűen csak jelezni akarom, hogy mit 
értek én a »szétszórva heverő kövek alatt egyháztörté-
netünk mezején*, melyekre Szerkesztő barátom szives 
engedelmével a közfigyelmet irányozni szándékozom?! Azo-
kat az egyháztörténetünket érdeklő adatokat, melyek az 
egyes egyházak anya- és jegyzőkönyveiben, régi leltáraiban, 
más egyházakról s más egyházak hivatalnokairól fel van-
nak jegyezve, vagy szent edényeiken, harangjaikon felírva 
találhatók. 

Szétszórva hevernek még most ez adatok, mint a 

* Ezt az érdekes alkalmi ismertetést Duka T. Londonban 
élő jeles hazánkfiától következő sorok kíséretében kaptuk : t i s z -
telt Tanár úr! Dr. Kecskeméthy István ur cikke lapjának utolsó 
számában indított arra, hogy ezen igénytelen távoli hangokat meg-
írjam ; ha hasznavehetők szolgálaijára állanak. A hol a bibliát 
ismerik s János szeretete, önfeláldozása az, mely a híveket átha-
totta, ott nem kell félni, hogy az uj szekták hódítanak; de a hol 
az nem létezik, ott megfogják nagyon is érezni az illető gyüleke-
zetek az aggressiv szekták hatását. Ez az én veleményem. Itt 
Angliában hódítást nem tesznek, egyáltalában oly gyülekezeteknél, 
a hol a cura pastoralist, tehát az evangélium rendes hirdetését 
templomban és a családoknál, különösen az ifjaknál gondosan 
gyakorolták. Szives üdvözlettel Őszinte hive Duka Tivadar.« 

kegyetlen múltban vértanúi halálra kinzott egyházunknak 
eltemetett emlékei s az egyes monográfia íróknak lehetetlen 
egyházról-egyházra járni, hogy felkutassák és a feledékeny-
ségtől megóvják azokat. Ha azon szives kérelem, hogy 
minden lelkész közölje e lappangó adatokat, meghallgat-
tatásra találna, és — miként az Ezékiel látta mezőn heverő 
tetemekhez intézett prófétálásra — azok egybemenének, 
mindenik tetem az ő teteméhez: az egyháztörténetünk 
mezején szétszórva található adatok is egybegyűjtetnének 
és hozzáillesztetnék minden adat az ő neki megfelelő 
adatokhoz; ha az összehordandó adatokból elkészülhetné-
nek az egyes egyházak és egyházmegyék, egyházkerületek 
monográfiái s ezek alapul szolgálhatnának a magyar refor-
mátus egyház egyetemes történetének megírására: nem 
csekély érdem és elösmerés jutalmazná az egyszerű nap-
számosokat s alapvetőket, a szétszórva hevert kövek össze-
gyüjtögetőit! 

Bemélem, hogy az én Szerkesztő barátom szives 
készséggel fog közreműködni, s fog lapjában nyitni egy 
rovatot* a szétszórva hevert kövek raktárául, s szeretem 
remélni, hogy nem leend egyetlen lelkésztársam sem, a 
ki kicsinyelné s világosságra ne hozná a más egyházakra 
vonatkozó eddig nyilvánosságra nem került adatokat, vagy 
nagy egyházakban önmaga nem érvén reá, ne gondoskod-
nék, hogy az egyháza birtokában levő lappangó adatok 
közkincscsé tétessenek! 

1. A kenderesi ref. egyház tornyában volt egy régi 
harang, mely már ujjal cseréltetett be, s melyen az egyház 
régi leltára 12. lapján 5. a) sz. alatt található feljegyzés 
szerint a vállán alkalmazott koszorúban beöntött, nyom-
tatott hetükkel ezen felírás volt olvasható: In Honorem 
Dei Fudit me Mathias Ulrich in Eperies Ao. 1669; alól 
pedig nem öntött, hanem valami éles, hegyes eszközzel 
bevésett apró betűkkel s folyó Írással ez: »Ex divina 
clementia Uei curavit ecclesia et plebs liberi oppidi haj-
donicalis Polgariensis Pro Expensis par. G. D. Stef. Palai 
Duc. et assessor. .Joh. Mihályi et Mih. Borbély 1670«. 
Hogy e harang mikép került Kenderesre, biztos adat 
nincs kezeim közt; a vonatkozó hagyományt Isten sege-
delmével majd közölni fogom Kenderes monográfiájában. 

2. Az 1759. évvel kezdődő anyakönyvünk első ré-
szében 1. sz. a. a kenderesi egyházban szolgált prédiká-
torok nevei vannak felsorolva s e feljegyzésekben a 6. sz. a. 
ez olvasható: Az 1743 — 54. Tizenkét esztendőkben tisz-
telendő Szondi György uram, volt a lelkipásztor, ki is 
innen ment Török-Szent-Miidósra. 

3. U. o. 8. sz. a. 1757—1764. nyolc esztendőkben 
tiszt. Tatai István uram, kiis innét ment hivattatván 
Keres Ladányban. 

4. U. o. 10. sz. a. Az 1768—1782. tizennégy esz-
tendőkben T. Sallai Mihály uram, ki innen ment Sasra. 

5. U. o. 12. sz. a. 1783—1802. 19 esztkg. T. Ecsedi 
István uram, kiis hozódott N.-Révröl. 

6. U. o. 13. sz. a. 1802—1814. tizenkét esztg. T. 

* »Régiségek* cimü rovatunk évtizedek óta nyitva áll e 
célra az egyháztörtenelem napszámosai előtt. Szerk, 



Hermányi Pető Gáspár ur, ki is mint akadémikus hozó-
dott Kunhegyesről, innen elment T.-Ugra. 

7. U. o. 14. sz. a. 1814 —18. Debreczeni Pap István, 
hozódot T-Ugrót. 

8. A nagykerekii ref'. egyház birtokában van egy 
aranyozott cifráju ezüst fedeles kanna, melyen következő 
felirat van: In honorem sacro sanctae trinitatis atque 
in monimentum devotissirni sui animi vas hoc de proprio 
fieri curavit usibusque sacris ecclesiae reformatae Kencle-
resiniensis in perpetuum consecravit spectabilis ac gene-
rosus dominus .loannes Hodosi senior dominus ibidem 
terrestris anno domini MDGCXLII. E kannát — a neve-
zett egyház leltárának 10. pontja szerint — készíttetője 
1742-ben a nagykerekii, ádámi és az ártándi birtokot 
vegyes királyi adománynyal megvevén, a n.-kerekii refor-
mátus egyháznak ajándékozta mint földes ura. 

Ez adatot Szabó Károly n.-kerekii lelkész és bihari 
esperes ur volt szives velem közölni s reá Vadas Gyula 
csermői lelkész-tanító barátom figyelmeztetett. 

9. A kenderesi ref. egyház legrégibb jegyzökönyvé-
ben, a nagy Sinai Miklósnak van megörökítve egy levele, 
melyet az akkori lelkész Debreczeni Pap István mentett, 
meg az enyészettől — az egyház többi okmányaival együtt 
bevezetvén azt a jegyzőkönyvbe. E levélben a nagy tudós 
igy ir: »vagyon egy kezemnél lévő manuscriptum, ma-
gyarországi Ecclesiastica Históriában, melyet irt Tigurum-
ban d. 9 Octobrs Ao. 1677 Kotsi Bálint nevü Prédikátor, 
ezen exilium előtt a Pápai Ref. Oskolának Professora. Az 
igy ir a többek közt egy helyett: Decimus tertiüs'/Sfoi'/o-
ratus, et bujus superintendentiae ultimus est Cumanus, 
ejus Senior Johannes Hertzegszöllösi, Pastor Eeelae 
Kartzagh Uj-Szállásiensis: huc pertinent sequentes Ecclae: 
Kolbász, Bánhalma, Madaras, Fegyvernek, Füred, Kenderes 
in Comitatu exterioris Szolnok sitae, cum occupato For-
talitio Szolnokiensi superiori seculo Turcis dedititiae factae 
etcet.« Ez adat a kunsági vagy turi traktusnak egy olyan 
seniorát nevezi meg, kiről a Lampe-Ember Eccl. Histó-
riája nem emlékezik s olyan papját Karczagnak, kiről 
a karczagiak maguk nem tudnak semmit; ezen kivül ki-
egészíti a L. E. által közölt névsort Bánhalmával és 
Fegyvernekkel. 

Kocsi Csergő Bálintnak e munkája, melyre Sinai 
hivatkozik, ha jól emlékszem, a muzeumi könyvtárban 
meg van s épen e lapok hasábjain volt röviden ismer-
tetve; de vájjon ez-e a Sinai kezénél levő manuscriptum, 
nem lenne érdektelen utána járni?! 

íme ezek azon adatok, melyeknek közlésével meg-
indítani kivántam a lappangó adatok összegyűjtését. Van-
nak köztük kicsinyesnek látszó, nagyon is helyiérdekű 
adatok; de ne felejtsük el, hogy a kutatónak mily le nem 
irható örömöt okozunk egy-egy nem is sejtett adat szol-
gáltatásával s ha bár csekély adatok lesznek is rendel-
kezés alatt, egyesek kedvét felébresztjük a munkálkodásra; 
más részről pedig a jelentéktelennek látszó adatok között 
vetődhetnek felszínre olyanok, melyek vagy vak homályt 
derítenek fel, vagy valamely téves állítás hitelét döntik meg. 

Ezek után még csak azt kérem tőled szives olva-
sóm, hogy ha bármi jelentéktelen nyomra tudnál vezetni 
a kenderesi ref. egyház vagy község és a heves-nagykun-
sági (régen kunsági vagy turi) egyházmegyét illetőleg, ne 
sajnáld a fáradságot és szíveskedjél velem közölni. 

Hadd menjenek egybe tehát a tetemek, mindenik 
tetem az ő teteméhez. 

Kenderes. ~ Györy Lajos, 
ref. lelkész. 

IRODALOM. 
** Protestáns Szemle, szerkeszti Kenessey Béla, 

a M. Pr. irodalmi Társaság titkára. V. évf. 3-ik füzet. — 
Érdekes és aktuális a tartalma ennek a legutóbbi számnak. 
Dr. Bartha Béla tanulságosan ismerteti a placetum kelet-
kezését és fejlődését hazánkban, pragmatice ismertetve a 
tetszvényjog megsértésének ujabbkori eseteit is. Várnai 
Sándor az egyházpolitikai javaslatokat fejtegeti, melyekben 
az egyház és állam közötti harc felujulását látja. Kibonta-
kozásul a szabad egyház szabad államban elvét ajánlja. 
Dr. Tüdős István Dévay Biró Mátyás hittani rendszerét 
ismerteti. A füzetben közölve van továbbá Petri Elek 
tanulságos felolvasása az újtestamentum társadalmi esz-
méiről és intézményeiről; a történelmi emlékek közt 
Révész Kálmán egy nevezetes urasztali terítőt ismertet, 
melyet Püspöki Istvánné ajándékozott a kassai egyház-
nak. Hazai és külföldi irodalom zárja be a tartalmas fü-
zetet. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből, 
melyet a legjelesebb irodalom- s müvelődéstörténelmi irók 
közreműködésével Beöthy Zsolt szerkeszt, megjelent a 6-ik 
füzet. Ebben Kardos Albert befejezi a XVI. század vallásos 
irodalmának méltatását, élénk képet rajzolva az akkori 
protestáns szellemi mozgalmakról, az űj hitért küzdő prédi-
kátorok működéséről s a heves hitvitákról. Hegedűs István 
a XVI. századbeli humanista hagyományokat ismerteti, 
melyeknek ápolói különösen az erdélyi udvarban találtak 
pártfogókra. Szilágyi Sándor e század történetirodalmáról 
értekezik, a latin s magyar nyelvű történetíráson kívül 
az egykorú emlékiratokra is kiterjesztvén vizsgálatát. Utána 
Hajnik Imre, a régi magyar jogéletről és Werbőczy 
nagyhírű Hármaskönyvéről értekezik, ismertetvén létrejöt-
tének körülményeit, tartalmát és fontosságát, a mennyiben 
a magyar jog tudományos művelését ő tette lehetségessé, 
s neki köszönhető, hogy idegen jog a magyart soha ki 
nem szorította. Végül Szilády Áron kezdi meg a XVI. 
századbeli lyrai költészet méltatását. A füzetet érdekes 
illusztrácziók teszik még becsesebbé. A szövegben a XVI. 
századi irodalom legjelesebb termékei vannak bemutatva: 
egy-egy lap Sylvester bibliafordításából és a Hármaskönyv-
ből, Melius Prédikáczióinak czímlapja, magyar köriratú 
képpel, Telegdi egyik munkájából az előszó; továbbá Ve-
rancsics esztergomi érsek és történetiró arcképe, Verbőczy 
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névaláírása s II. János király címere. Külön mellékletül: 
a Jordánszky-kódex egyik díszlapjáról van hasonmás, a 
fedőlapon szövegolvasással, és Sylvester Uj-testamentumá-
nak címlapja veres és fekete nyomásban. Mindkettő igen 
sikerült terméke a nyomdai technikának. A »Képes Iro-
dalomtörténet*-bői minden két hétben jelenik meg egy-egy 
füzet, 40 krajcárnyi árban. A füzetek minden könyvkeres-
kedésben kaphatók. Előfizetés 10—10 füzetre 4 forintjával 
az Athenaeum könyvkiadóhivatalához (Budapest, Ferenciek-
tere 3.) vagy bármely hazai könyvkereskedőhöz címezhető. 

** Révész Bálint prédikációira hirdet előfizetést 
Csiky Lajos debreczeni theol. tanár, kinek alább olvas-
ható felhívását melegen ajánljuk a lelkészikar figyelmébe. 
»ígéretem szerint folytatni fogom s isten kedvező segítségé-
vel e folyó évben be is fogom végezni, a mit a mult 
esztendőben három kötet kiadásával megkezdettem: néh. 
nagynevű püspökünk, Révész Bálint hátrahagyott irodalmi 
műveinek kiadását. A folyó év végéig ismét három kötet 
müvet fogok sajtó alól világ elé bocsátani. Az ujabban 
kibocsátandó három kötetben nem az »imádkozó* Révész 
Bálint fog megszólalni, hanem az »igehirdető lelkész« 
fog azokban minket tanítani. A mult évi három kötet 
után következő 4 , 5. és 6. kötetek beosztása következő 
lesz: A 4. és 5. kötetben ünnepi, évszaki és néhány 
kiválóbb alkalmi egyházi beszédet adok, kezdve az egy-
házi év kezdő pontját, az adventi első hetet megelőző 
(több helyen bűnbánati) vasárnapon mondható két egy-
házi beszéddel, s azután folyton az egyházi és természeti 
év folyamán haladva, közleni fogok adventi, karácsonyi, 
újévi, téli, farsangi, böjti, tavaszi, virágvasárnap előtti 
vasárnapi, virágvasárnapi, nagypénteki, húsvéti, húsvét 
utáni vasárnapi, áldozócsütörtök előtti vasárnapi, áldozó-
csütörtök és pünköst közötti vasárnapi, pünkösti, pünköst 
utáni vasárnapi, nyári, a különböző időjáráshoz alkal-
mazott aratási, szüreti s ezen alkalmak idején való 
úrvacsora-osztási, őszi egyházi beszédeket — lehetőleg 
mindenikből többet, négyet-ötöt is — s végre az 5. kötet 
utolján lelkészi székfoglaló, templomszentelés, harang-
felállítás, a király születésnapján mondandó egyházi beszé-
deket, s ha a kiszabott tér engedi, néhány közönséges 
prédikációt s esetleg gyakorlati bibliamagyarázatot. Az 
5. kötet ezek szerint kiegészítője lesz a 4-nek. A kettő 
együtt vezet át az egész egyházi és természeti éven. A 
6., az utolsó kötetben, mint a 3-dikban volt, ismét a leg-
különbözőbb alkalmakra szóló halotti egyházi beszédeket 
teszek közzé az ezen tekintetben rendkívül gazdag hagya-
tékból. Kérem a hazai protestáns közönséget, főként a 
lelkész urakat, ezen vállalat támogatására. Minden kötet 
husz ivre fog terjedni. Egy-egy kötet előfizetési ára 2 frt. 
a három köteté együtt 6 frt leend, fűzve. Elfogadom a 
megrendelést bekötött példányokra is, a mely esetben 
mindenik kötet ára 50 krajcárral emelkedik. A bekötés 
diszes és szilárd voltáról Dávidházy Imre előnyösen 
ismert helybeli könyvkötészete bizton kezeskedik. Kérem 
az előfizetési pénzeket, esetleg megrendeléseket folyó évi 
junius 20-ig beküldeni hozzám (Debreczen, Nagy Péter-
fia-u. 977.), s én az egyes kötet műveket f. évi augusztus, 
október és december hónapok tizedikéig a t. előfizetők 
kezébe fogom juttatni. Az eddig megjelent három kötet 
Kókay Lajos könyvkereskedő és kiadó urnái Budapesten 
(Károly-u. 1. sz.) van bizományban letéve.* 

** A valószerüségről. Aesthetikai tanulmány az 
irodalom s művészetek köréből. Irta ifj. Mitrovics Gyula. 
Budapest, 1893. Ára 80 kr. Az ifjú szerző e művében 

többet ád, mint a mennyit a cimmel ígér, mert nem 
annyira a valószerüségről szól, mint inkább azt az aesthe-
tikai felfogást védi, a mely szerint a művészeti szépnek 
egyik eleme a valószerű, de másfelől a valószerűnek soha-
sem szabad közönségessé fajulnia, hanem idealizálva kell 
megjelennie, bár az idealizálás túlzásaitól is óvakodnia 
kell az igazi művésznek. Alapgondolatát sok és alapos 
tudással törekszik igazolni, bár rajta is meglátszik Szók-
ratész szavainak igazsága, hogy t. i. a szép valami leion 
és liparon. A Krisztusképek elemezésénél egy csomó vét-
séget követ el az igazi történeti felfogás ellen, a mikor 
pl. azt mondja (41. 1.), hogy a keresztyén dogma Krisztusa 
s nem a történeti Krisztus szólt igy: Uram ["'bocsásd meg 
nekiek, mert nem tudják mit cselekesznek! Máshol azt 
mondja, hogy a Krisztus az első keresztyéneknél idea 
volt (44. lap). Hogy ez tévedés, abból láthatja meg a 
fiatal szerző, hogy a kiknél a Krisztus ma idea, pedig 
sokaknál az, azok nem létesítenek olyan valláserkölcsi 
átalakulást, mint az első keresztyének, hanem tehetetlenül 
állnak a kor bajaival szemben. Mindent összevéve, azt 
mondhatjuk, hogy a fiatal szerző jó megfigyelője a művészi 
termékeknek, ügyes elemzője' azok sajátságainak s a 
fogalmak megállapításánál megkeresi a helyes alapot a 
tényeket s ezekből igyekszik felemelkedni a fogalmakhoz, 
s nagyon jó uton van, a mikor nem követi azokat az 
aesthetikusokat, a kik a fogalmakat tények nélkül állapít-
ják meg s ezeknek Prokrustes-ágyába szorítják a művészi 
termékeket. X. 

** A Lampel-féle cég kiadásában megjelentek: 
Természetrajz, a Pap János régebbi természetrajzának 
alapos átdolgozása dr. Vangel Jenő által, 382 képpel 
illusztrálva, ára 1 forint 40 kr. — Tacitus Annales-e 
Némethy Géza tanár szöveg-kiadásában, ára 65 kr. — 
Községi bíráskodás, irta Kassay Adolf, ára kötve 60 kr. 
— Livius Ab urbe condita-jának XXI. és XXII. könyve, 
Irányi István és Wébel János bő magyarázatával, 2-ik 
kiadásban, ára 1 frt. — Számtani példatár megfejtésekkel, 
szerkesztették Schmidt Antal és Zettner Ede, ára kötve 
60 kr. — Szerkesztéstan, irta Koltai Virgil, 2-ik kiadás-
ban, ára 1 frt 30 kr. — Budapest térképe, a legújabb 
változások, a ló- és villamos-vasutak, valamint az uj hidak 
feltüntetésével, ára 30 kr. Mindezek az itt felemlített 
könyvek kaphatók a Lampel B. (Wodianer F. és fiai) 
cégnél Budapesten, Andrássy-ut 21. sz. 

** Domború térképek sorozatát indította meg leg-
újabban a tevékeny Lampel-féle kiadócég, mely e válla-
latával igen fontos szolgálatot tesz iskoláinknak. A földrajz-
oktatás egyik legbecsesebb segédeszközét, a domború tér-
képeket eddig jobbára külföldről kellett importálnunk; 
most valahára lesznek ilyen térképeink magyar szöveggel 
is. A magyar dombor térképek e sorozatát az osztrák-
magyar monarchia térképe nyitja meg. 1 :4.700,000 mér-
tékkel, s a magasságoknak a domborulatokon kivül kü-
lönböző színezéssel való feltüntetésével is. A nyomás 
tiszta és világos, s a mi térképeinknél ritkaság, sajtóhiba 
nélkül. E térképek ára 20 kr. Megrendelések a kiadó 
Lampel céghez intézendők (Wodianer F. és Fiai) Buda-
pesten : Andrássy-út 21. sz. a. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. A veszprémi egyházmegyében 

megejtett tisztújítás alkalmával esperessé Pap Sándor 
iszkaszentgyörgyi lelkész, gondnokká Véghely Dezső királyi 
tanácsos, Veszprém vármegye alispánja, főjegyzővé Nyikos 
Kálmán literi, aljegyzővé Thury Etele vámosi lelkész 
(világi jegyzők nem kaptak abszolút többséget), tanács-
birákká világi részről Móroeza Kálmán királyi tábla-
bíró, egyházi részről Cseh Sándor felsőőrsi, Nyikos 
Kálmán és Segcsdy Miklós b.-füredi lelkészek (három 
világi és egy egyházi tanácsbiróra uj szavazás lesz), pénz-
tárnokká Seges'ly Miklós; számvevővé Szőke Ignácz, 
ügyészszé Fodor Gyula választattak meg. Az egész tiszti-
karban csak Thury Etele az uj ember. 

* Lelkészjelölés. Felső-Szabolcsban a geszteréd-
hugyaj-bökönyi misszióvá szervezett társegyházban a lel-
készi állásra junius 10-én Balogh Pál szakolyi lelkész, 
Balogh József, Zsindely Jenő, Farkas György és Vitéz 
Ignácz segédlelkészek jelöltettek ki. A választás julius hó 
2-án lesz. 

* Lelkészválasztások. A munkácsi ref. egyház 
lelkészévé, Peterdy Károly utódjává Sütő Kálmán bereg-
somi lelkipásztort, a beregi egyházmegye főjegyzőjét vá-
lasztolták a gyülekezet tagjai. — A kunágotai ref. gyü-
lekezetben if. Szabó János, a békésbánáti esperes fia 
választatott rendes lelkipásztorrá. Mindkét választáshoz 
melegen gratulálunk: ott egy kipróbált erő nyert jól meg-
érdemelt előkészítést, itt egy jeles kezdő kapott tehetsé-
géhez mért munkatért. Áldás munkájokra! 

* Budapesti theologiai akadémiánkon az év-
zárás f. hó 17-én volt. Junius 1—15-én voltak a záró 
kolloquiumok, 16—17-én a záróvizsgálatok, melyeken Szász 
Károly püspök elnökölt, és a tanárokon kívül Ádám Kál-
mán, Baksay Sándor, Décsey Lajos és Szilassy Aladár 
theol. választmányi tagok voltak jelen. Ekkor osztattak ki 
az ösztöndíjak és pályadíjak is. A választmány mindenek-
előtt 200 frt segélyt szavazott meg a Csontos-alapból 
dr. Kecskeméthy István budai s.-lelkésznek, mint az aka-
démia volt növendékének külföldön teendő tanulmány-út-
jára. Ösztöndíjakat nyertek továbbá Gergely Antal. Mol-
nár Sándor és Horváth József, mint osztálytársaik közt 
legkiválóbbak a Csontos-alapból 100—100 frtot; ezen-
kívül Pataki Dezső, Müller Lajos és Kovács Kálmán 50— 
50 frtot; Bitai Mihály a Ballagi-alapból. 30 frt 20 krt; 
Udvardi Gyula, Csűrös István és Szeless József különféle 
alapokból 25—25 frtot. Ugyanezen alkalommal magvar-
és német nyelven verseny-szónoklat tartatott, a melyen 
a Nagy István-féle 16 frtot 7 versenyző közül magyar 
szónoklattal Gergely Antal, a György László által kitűzött 
10 frtot 3 versenyző között, német szónoklattal Udvardi 
Gyula nyerte el. Önképzőköri pályadíjakat nyertek: dog-
matikai dolgozattal 20 frtot Osváth Elemér, biblikai dol-
gozattal 20 frtot Szádeczky Béla, egyháztörténelmi pálya-
művel 25 frtot Garzó György, bölcseleti pályamunkával 
(kiváló szép dolgozat) 15 frtot Vásárhelyi József, imád-
sággal 10 frtot Osváth Elemér, ki mellett Vas Árpád dicsé-

retben részesült. A Szász Károly-féle 3 aranyos prédikáció-
pályadíja nem adatott ki. Az ünnepély végén Szász Károly 
püspök meleg szavakban mondott elismerést és köszöne-
tet munkájára a tanári karnak és intette további szor-
galomra az ifjúságot. Az elismerésért Petri Elek igazgató 
tolmácsolta a tanárikar köszönetét. 

* Egyházi aranykönyv. A somogy-viszlói ev. ref. 
egyházközség egyik hitbuzgó Thábitája: Nagy Lidia asszony, 
Istenben helyezett erős hitének azzal a keresztyéni cseleke-
dettel adta fényes tanújelét, hogv f. év ápril 5-én elhunyt 
kis leánykájának emlékére, két díszes urvacsoraosztáshoz 
való kelyhet ajándékozott az Ür asztalára, p] nemes tett 
nem szorul hangzatos dicséretre, önmagában hordja a meg-
érdemlett elismerést. A csínnal és ízléssel kiállított, gazda-
gon aranyozott kelyhek J. L. Hermann úr fémárúk gyárá-
ból (Budapest, Váci-utca 24. sz.) rendelvék, 30 frt jutá-
nyos ár mellett. Jávory Nándor, ev. ref. lelkész. 

* Utóhang a pestmegyei püspöki vizitációhoz. 
Monorról kaptuk a következő sorokat. Igen tisztelt Nagy-
tiszteletű ur! A »Prot. Egyh. és Isk. Lapok«-nak az elmúlt 
években igen kedves közleményei voltak az egyházlátoga-
tásról szóló tudósítások. A budapesti egyházmegye — 
részemről azt állítom — mulasztást követett el, hogy a 
legközelebb volt püspöki látogatásról jó formán semmi 
tudósítást sem tett közzé e becses lapokban. Pedig itt 
is történtek közlésre méltó szép dolgok. Mi is gyönyör-
ködtünk a kedves és jeles főpásztor remek beszédeiben. 
Itt is fogadták híveink az »áldott vendég«-et lelkes öröm-
mel s külső fénynyel, még pedig nemcsak a nagyok, de 
a kicsinyek is. Tanuja voltam ennek hat egyházban. 
Mindegyik egyházban történtekről érdemes lett volna a 
részletes tudósítás, (Mi szívesen közöltük volna. Sz(rk). 
s hogy ez nem történt, elég baj. Engem ez a dolog igazán 
bánt. Néhány szó tudósítás volt a monori egyház látoga-
lásáról is, de az is hibás. S épen ez az, a mi engem 
arra ösztönöz, hogy ama hibás közleményt kijavítsam. 
Közölve volt a 23. számban, hogy a monori egyház 
500 korona alapítványt tett a látogatás emlékére a buda-
pesti theol. akadémia javára. Ezen 500 korona alapítványt 
nem — mint közölve volt — a hivek között gyűjtötték, 
hanem a presbyterium szavazta meg az egyház pénztárá-
ból. A tulajdonképeni cél meghatározását pedig a presby-
terium püspök úrra bizza. Ez a valóság, s mivel igy van, 
a monori egyház e szép tette, igazán szép, mig a mult 
közlemény szerint nem olyan szép és dicsérendő. (Szerin-
tünk is szép dolog ez igy is, de ha a hivek adják össze, 
még szebb lett volna. Szerk.). A mikor a lelkész pohár-
köszöntőjében az ebéd alkalmával ezt tudtára adta püspök 
urunknak, a könnyekig meghatva köszönte meg a szives 
kitüntetésnek e nem mindennapi jelét az arra nagyon is 
érdemes főpásztor. Örül az ő szive, mondá, mert a szeretet 
e jele az ő >szeme fényének« a theol. intézetnek javát 
mozdítja elő. Nem lettt volna-e hát kívánatos és méltó 
ezt közzétenni részletesen ? De nemcsak ezt, hanem egye-
beket p. o. Bárány Sándor rk. hivatalnok és neje Mikola 
Mária 50 frt ajándékát a templom megnagyobbítására, a 
kecskeméti traktus 12 tagu küldöttségét, két esperes s 
három — a budapesti, kecskeméti és külsősomogyi traktusok 
— gondnokainak, gróf Teleki József budapesti, Antos János 
kecskeméti, Décsey Lajos külsősomogyi gondnokoknak jelen-
létét, 1.3 pap diszes csoportját stb. mind, mind kívánatos 
lett volna felemlíteni. Monornak filiái is kitettek magukért. 
Vasadon ugyan nem külső fénynyel, de a gyülekezet minden 
egyes tagjának a megjelenésével, templomban, iskolában 



és presbyteriumban »ékesen és jó renddel*, Nyáregyházán 
a már elkészült egyesült protestáns templomban, az ág. 
hitv. testvérek Sárkány Sámuel püspök úrral élükön várták, 
vártuk és fogadtuk kedves vendégeinket. »0h mely boldog 
az oly gyülekezet« mely főpásztorát kebelében üdvözöl-
hette, tanítását hallhatta, vele imádkozhatott. Mi boldogok 
vagyunk. Mi ugy éreztük akkor, mintha »ott volnánk, hol 
a menny lakói*. Velünk és érettünk könyörgött Istennek 
amaz áldott embere, mi pedig ő érette még sokáig fogunk 
a kegyelem Istenéhez imádkozni az ő drága életéért. 
Adja Isten, hogy sokáig, igen sokáig! 

* A főpapok a római kúriánál márciusi tanács-
kozmányokból külön feliratban nyilatkoztak a kormány 
egyházpolitikai tervei ellen. Kemény beszéddel, formaszerü 
vádakkal lépnek fel a magyar nemzet kormánya ellen. 
Kijelentik, hogy el vannak határozva »minden eszközt 
felhasználni, mely az egyház jogainak megőrzésére Magyar-
országban alkalmasnak és szükségesnek látszik.« Heves 
ellenállással fenyegetőzve, kinyilvánítják, hogy »egv lélek-
kel ellene fognak állani a kormány szándéklatainak.« »El-
határoztuk — mondják többek között — kijelenteni előtte 
(értsd a kormány előtt), hogy kötelességünknek tekintjük 
félretéve bármilyen emberi tekintetet is, ezeket az elveket 
megtámadni s felhasználni minden lehető eszközt, hogy 
azok az elvek megvalósíthatók ne legyenek.* »A viszályt 
és a harcot a kormánynyal nem keressük, de kihíva és 
kényszerítve általa, nem is térünk ki előle.« — íme ilyen 
hangon van tartva a magyar hazafias főpapság emlék-
irata a pápához. Fölforr az ember vére, midőn ezt 
olvassa s önkénytelenül ajkára szökken a kérdés, a nemzet 
szájába illő kérdés: Quousque tandem abutere patientia 
nostra ?! 

* Magyar zsidó irodalmi társaság van alakuló-
félben. E társaság feladatát, a mint a »Pesti Napló* irja, 
a megalapítás céljából tartott értekezlet elnöke Schweiger 
Márton, ugy tüntette fel, mint a mely »ugy nemzeti, mint 
vallásos szempontból fontos«. Csak az a kérdés, milyen 
nemzeti szempontból. Mert ugy tudjuk, hogy a zsidó vallás-
tan órákon »A zsidó nemzet és irodalomtörténetet* is 
tanítják és ezzel a zsidó ifjakat oda vezetik, hogy egy 
az egész világra elszórt, de közösségben levő nemzet t. i. 
zsidó nemzet — és nem felekezet — tagjának tudja magát. 
És mindez történik azoknak a férfiaknak tudtával és helyes-
lésével, a kik most magyar zsidó társaságot akarnak 
alapítani. »Ilyen szellemi központ* — igy olvassuk a 
»Napló«-ban — a megmagyarosodott és a nemzet testébe 
teljesen egybeolvadni kivánó zsidóság régi óhaja.« A ki 
ezt irta, az bizony még nem magyarosodott meg egészen. 
De a zsidóság addig nem is olvadhat össze teljesen egy 
nemzettel sem, a magyarral sem, mig teljesen le nem 
számol azzal a ténynyel, hogy a zsidó vallás nemzeti 
és előkészítő vallás volt s a mi jó volt benne, az a keresz-
tyénségbe > s közelebbről az evangéliumi felekezetekbe 
ment át. X, 

* Gr. Kún Kocsárd jubileuma Szászvároson. 
Azon férfiúnak, ki egész hosszü életén át tetteiben híven 
követé a biblia intését: ne tudja a te bal kezed, mit müvei 
jobb kezed, s kinek áldásos tetteit országszerte mégis 
mindenki fönnen hirdeti: gr. Kún Kocsárdnak 90-ik szü-
letési napját fogják e hó 25-én megünnepelni Szászvá-
roson, Huny ad megyében. A kezdeményezés a ref. Kün-
kollégiumból indult ki, azon intézetből, mely címében büsz-
kén viseli legnagyobb Maecenásának nevét, ki mintegy 
120 ezer frtot tevő alapítványai mellett — a szellemieket 
sem feledve — több mint félszázadon át főgondnoki tisztét 
híven teljesíté. Az ünnepély díszét emelni fogja Szász 
Domokos, erdélyi ref. püspök jelenléte, ki elől jár egyház-

kerületének minden nemes irányú mozgalmában; képvi-
selve lesznek az erdélyi ref. egyházkerület igazg. tanácsa, 
az E. M. K. E., melyre az agg főúr összes birtokait — 
egy negyed millió frtot megközelítő értékben — hagyo-
mányozta, az E. M. K. E. algyógyi földmives iskolája, a 
hunyadmegyei ref. papság és tanítói kar, Hunyadvárme-
gve tiszti kara, a dévai reáliskola és tanítóképző; ott 
lesznek az ünneplők sorában személyesen a gróf számos 
tisztelői is; s jelen lesznek bizonyára lélekben azok szá-
mosan, kiknek könnyűit annyiszor törülte le a nagy 
emberbarát. S az ünneplőkkel egyetemben a magas kor 
dacára meg nem hajlott, s a hazáért szenvedett sűlyos 
fogságban is meg nem törött nemes alak felé örömmel 
és lelkesedéssel kiáltjuk mi is: Ad multos annos! J. Gr. 

* Elbérmálás Alcsuthon. A római tulbuzgóság 
nemcsak elkeresztelés és elnevelés, hanem már elbérmálás 
által is szítja a felekezetközi viszály tüzét. Az eset a 
következő. Mészöly Győző, alcsuthi református lelkész a 
Székesfehérvár és Vidéke című lapban nyilt levelet intézett 
Steiner Fülöp székesfehérvári püspökhöz és ebben a levél-
ben azt hozza tudomására a püspöknek, hogy e hónap 
3-dikán Alcsuthon három református gyermeket elbérmált 
névszerint Rajkó János református vallású apának két 
fiát. a tizenöt és fél éves Jánost és a 12 éves Józsefét, 
továbbá a 13 éves Pap Zsófiát. A református lelkész 
ugyanebben a levélben vádat emel az alcsuthi apácák, 
de különösen ezek főnöknője ellen, ki előre megfontolt 
célból nemcsak maga elneveli a református gyermekeket, 
hanem mint most utólagosan kitűnt, túlhajtott buzgalom 
által indíttatva, saját felsőbb elöljáróját is az országos 
törvények nyilt megsértésére vezeti, a mi Alcsuthon a 
legnagyobb izgalmat idézte elő. Az alcsuthi református 
lelkész meg van győződve arról, hogy a püspök az elbér-
málást nem szándékosan, hanem a főnöknő félrevezetése 
következtében hajtotta végre és éppen ezért kéri a püspököt, 
hogy a tulbuzgó apácákat utasítsa az országos törvények 
megtartására. De a midőn a püspöktől ezt kéri, ugyan-
akkor kijelenti, hogy bár eddig maga is közreműködött 
abban, hogy az Alcsuthra telepített apácák működésének 
sikerét a népnevelés és kisdedóvás terén előmozdítsa, 
jövőre a református gyermekeket az apácák által vezetett 
iskolák látogatásától vissza fogja tartani. — Tanulság: 
a gyülekezetek pásztorai kettőzött éberséggel őrködjenek, 
mert az ellenség nem alszik! 

* Figyelmeztetés 10 éves találkozásra Mindazon 
osztálytársaimat, kik a theol. akadémiát Debreezenben 
1883-ban végezték el s velem együtt arra kötelezték ma-
gukat, hogy a f , évi október 1-én Debreezenben 10 éves 
találkozóra meg fognak jelenni, megbízatásomnál fogva 
szíves baráti szeretettel kérem, hogy közös megállapo-
dásunk szerint engem f . évi augusztus 15-ig szívesked-
jenek megnyugtatni ez értesítés tudomásul vételéről; mire 
én is egyenként tudósítani fogom őket a találkozásra vo-
natkozó közelebbi megállapodásokról. Kassa, 1893 junius 
hó 12-én. Révész Kálmán, ref. lelkész. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 
817/98. sz. 

A cservenkai ref lelkészi állásra pályázók 
figyelmébe. 

Folyó évi május hó 8-ikán 723. sz. a. e lapokban 
közzétett pályázati felhívásomba az a hiba csúszott be, 
hogy a cservenkai ref. lelkészi állásra megválasztandó 



lelkész hivatalába leendő belépése alkalmával 700 frtot 
tartozik az egyházmegyei gyámpénztárba készpénzben vagy 
kötvényileg beszolgáltatni. 

Minthogy a nevezett egyházban lelkész-özvegy maradt, 
ki a kegyelemévre jogosult: az említett összeg befizetése 
az uj lelkésztől nem kívántatik; csak annyi áll, bogv a 
megválasztandó lelkész a papi gyámegyletnek tagja tar-
tozik lenni. 

Budapest, 1893. junius hó 13-ikán. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

P á l y á z a t . 
A debreezeni főgimnáziumban két helyettes tanári 

állásra pályázat nyittatik. 
Az egyik helyettes tanárnak a magyar és latin 

nyelv; a másiknak a magyar nyelv, történelem és földrajz 
tanítására kell képesítéssel birnia. 

A képesítés meghatározására az országos közép-
iskolai törvény a szabályozó. 

Az illetők csak egy évre választatnak. 
A heti órák számára nézve iskolai szervezetünk 

103. §-a az irányadó. 
Évi díjazás 800 frt egyénenként, mely évnegyedes 

részletekben előre fizettetik. 
Mindkét helyettes tanár hivatalos működését 1893. 

szeptember 1-ső napjával kezdi meg. 
Pályázók kellőleg felszerelt kérvényeiket 1893. julius 

hó 6-ig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki hiva-
talához adják, vagy küldjék be. 

Debreczen, 1893. junius 13-án. 
Kiss Aron, 

püspök. 

Pályázat tanári állomásra. 
A gyönki ev. ref. algimnáziumban f. évi szeptem-

ber 1-én elfoglalandó tanári állásra pályázat hirdettetik. 
A megválasztandó tanár tanítani köteles a latin és 

német nyelvet a 111. és IV. osztályban s a természetrajzot 
a IV. osztályban, vagy e helyett más tantárgyat. 

Bendes tanár évi fizetése 800 frt, 120 frt lakbér és 
40 frt ötödéves pótlék. 

Képesített pályázó hiányában helyettes tanár alkal-
maztatik 800 forint évi fizetéssel s oklevele megszerzése 
után választatik rendes tanárrá. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztott rendes tanár a dunamelléki ev. ref. 

egyházkerületi tanári gyámegyesületnek kötelezett tagja. 
A pályázók a gimnáziumi igazgató-tanács elnökéhez 

címzett folyamodványukat, életkoruk, vallásuk, tanulmá-
nyaik és hadkötelezettségi viszonyukra vonatkozó okmá-
nyaik kíséretében a gyönki ev. ref. gimnázium igazgató-
jához f . évi julius 31-ig adják be. 

Szilassy Aladár, 
1—2 a gimn. igazgató-tanács elnöke. 

P á l y á z a t . 

A debreezeni ev. ref. főgimnáziumban egy tanszékre 
pályázat nyittatik. 

A megválasztandó tanárnak magyar-német irodalmi 
tanári képesítését kell igazolnia. 

Iskolai szervezetünk 103. §-a értelmében 20 heti 
óránál többre nem kötelezhető. 

Csak ev. ref. vallású pályázók kérvényei fogadtat-
nak el. 

Tanári törzs-fizetés 1200 forint, lakbér fejében 400 frt. 
Ötévenként 100—100 forint korpótlék és így az összes 
fizetését a lakbérrel együtt 2100 forintra emelkedhetik. 

A megválasztott tanár a debreezeni főiskolánál létező 
tanári nyűg- és gyámintézetnek jogos és kötelezett tagja. 

Hivatalát az 1893/94. tanév kezdetével foglalja el, 
székfoglaló beszéd tartásával. 

Pályázók kellőleg fölszerelt kérvényeiket folyó évi 
julius hó 6-ig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki 
hivatalához Debreczenben adják vagy küldjék be. 

Debreczen, 1893. junius 13-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 

Pályázat tanári állásra. 
A hajdúnánási ev. reform, hat osztályú gimnázium-

ban üresedésbe jött történelem, latinnyelvi rendes tanári 
székre pályázat hirdettetik. 

Fizetés 1000 frt, melyből 100 frt lakbér, az egyház 
pénztárából évnegyedenkint előre fizetve. Ha okleveles 
pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek tanárjelöl-
tek is; ez esetben azonban a fizetés 900 frt, melyből 
100 frt lakbérnek tekintetik. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású egyének. A kivánt 
oklevéllel bíró egy évi sikeres működés után állandósíttatik, 
a midőn a tiszántúli ev. ref. középiskolai tanárok gyám-
és nyugdíjintézetének jogos és kötelezett tagja Ieend. Nem 
okleveles egyén csak helyettes tanári minőségben és csak 
egy évre választatik, de ha ez idő alatt fenti tárgyakból 
oklevelet szerez és sikeres működést mutat fel: a követ-
kező évben mint rendes tanár állandósíttathatik. Végre 
ha okleveles, de nem a kiirt szakokból képesített egyén 
választatnék, az szintén csak helyettes tanári minőségben 
és csak egy évre alkalmaztaük, fizetése azonban 1000 fo-
rint lesz. 

A megválosztott egyén állomását f. é. augusztus vé-
gén, legkésőbb szept. 1-én elfoglalni köteles s ha családos 
40 frt, ha pedig nőtlen, 15 frt költözködési átalányt kap; 
ez összeget azonban, ha állomását három év letelte előtt 
elhagyja, visszatéríteni tartozik. 

A teljesen felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
julius 15-ig az ev. ref. egyháztanács elnökségéhez kül-
dendők. 

Kelt H.-Nánáson, az ev. ref. egyháztanácsnak 1893. 
évi junius hó 12-én tartott ülésében. 

Benkő Lajos, Kállay Imre, 
lelkészelnök. fögondnok. 

Bodnár Lajos, 
1—3 jegyző. 



P á l y á z a t . 

A nádudvari ev. ref. egyház pályázatot hirdet egy 
fdanítói állásra. 

Javadalom: 1. Készpénz kétszáznyolcvan korona, 
évnegyedenként előre fizetve. 2. Negyvenhét hl. kétszeres 
vagy búzával vegyes rozs, tisztán felrostálva, az egyház 
magtárából. 3. Negyvenhét hl. árpa tisztán felrostálva, 
az egyház magtárából. 4. Harminc hold föld, 1200 • - ö l é -
vel számítva, melynek adóját az egyház fizeti. 5. Lakás 
természetben, vagy ha az egyháznak a tanítói lakra szük-
sége lesz, és igy lakást nem adhat, e helyett egyszáz 
korona lakbér. 

Kötelesség: 1. Ez idő szerint a IV., V., VI. elemi 
fiosztályoknak a tiszántúli egyházkerületi tanterv szerint 
való vezetése. 2. Lelkész felszólítására a templomi, teme-
tési és egyéb lelkészi szolgálatok. 3. A konfirmációra 

készülő fi- és leánynövendékek tanítása. 4. Legátusok 
ellátása. 

Ezen állásra theologiát végzett, tanítói oklevéllel 
bíró ev. ref. vallású egyének pályázhatnak első sorban, 
de pályázhatnak oly theologiát végzett egyének is, kiknek 
tanítói oklevelök még nincs, ha azonban ily egyén válasz-
tatnék meg. tartozik egy év alatt tanítói oklevelet szerezni, 
különben állását elveszíti. Azok, kik az éneket hangszer 
mellett tanítani képesek, előnyben részesülnek. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények az ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz f . évi julius 15-ig bezárólag adandók be. 

A megválasztott állását f. évi szeptember 1-ső napján 
tartozik elfoglalni. 

Hajdu-Nádudvaron, 1893 junius 6-án. 

Boldizsár Zsigmond, Veres Géza, 
egyházi jegyző. 2—2 ev. reform, lelkész. 

P á l y á z a t 
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő több rendbeli hittanulónak és tanár-

jelöltnek való ösztöndíjra. 
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág. hitv. egyháznál kezelő bizottság ezennel 

közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimná-
ziumi tanári pályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog 
a jövő 1893—94. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

A z e l n y e r h e t e s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3' Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi születésü és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen irja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már 
egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtá-
suk : azt az előttük tudva levő feltételek teljesítése mellett 
1893. szeptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkész- és tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minő-
ségi feltételeknek meg birván felelni, ilyen ösztöndíjat 
a jövő 1893—94. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1893. junius l-én. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó sajátkezüen irt és aláirt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1893. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági 
jegyzőhöz, (Budapest, V. Bálvány-utca 8-ik szám) küld-
jék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak második 
fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egye-
temen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 210 nérn. bir. márká-
ról szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, 
mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében 
csak ugy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek 
tapasztaltatott, ha továbbá már az első évben a filo-
zófiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zofiát is, szorgalommal tanulta, s a második évben is 
tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a 
külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyüle-
kezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző. Dr. Králik Lajos, h. elnök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség:: 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a késiratok 

cimzendök. 
Kia«ló-hiva(al : 

Hornyánstky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dijak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előflzettfd ftra : 

Félévre: 4 frt SO kr; egész érre : 9 frt. 

Myyes itám ára 20 kr. 

Felhívás előfizetésre. 
A 72-ik félévre nyi tunk előfizetést, bizalom-

mal kérve olvasóink támogatását . 

Válságos időket élünk. Átalakulás küszöbén 
állunk. Az egyházpolitikai reformok je lentékenyen 
meg fogják változtatni az egyházi életet és tevé-
kenységet. 

E vál tozásokra készülnünk kell. Első sorban 
a sajtóban. Lapunk igyekezni fog, hogy a rá 
váró munkában megáll ja a helyét. 

Sürge t jük tovább is az evangélizálást. Ez 
legyen i ránytűnk az áta lakulásban, e rőfor rásunk 
a munkában , fegyverünk a küzdelemben, remény-
csillagunk a győzelemre. Mert az evangelium 
Is tennek hatalma, mely meg nem szégyenülhet. 
Az evangélium ereje alapítot ta az egyházat, az 
reformálta , az fogja megtar tan i és megerősí teni 
az idők válságai között is. 

Fel a m u n k á r a ! Isten nevében, az evangé-
liummal felfegyverkezve! 

L a p u n k e lő f izetés i ára f é l é v r e 4 frt 50 kr., 
n e g y e d é v r e 2 fr t 25 kr., szegényebb lelkészek-
nek a szokásos kedvezménynyel. Az előf izeté-
sek Hornyánszky Viktor nevére c í m e z v e , a kiadó-
h iva ta lba (Budapest, Akadémia bérháza) kül-
dendők. Eddigi előfizetőinknek az ú j félév két 
e lső számát megküldjük, a többieket csak akkor, 
ha az előfizetést megújí t ják. 

H o r n y á n s z k y Viktor 
kiadó. 

S z ö t s F a r k a s 
fel. szerkesztő. 

Változások küszöbén. 
I V . 

A felekezetnélküliek a vallásszabadságról 
szóló törvényjavaslat szerint valóságos uj fele-
kezetté tömörülhetnek, még istenitiszteletet is 
tar tha tnak. Ez a felekezetnélküli felekezet lesz 
majd a legkényelmesebben elérhető menhelye 
mindazoknak, a kik adót nem szeretnek fizetni, 
az egyház ügyében nem aka rnak fáradozni, szóval 
a kik mostani tetszhalott á l lapotukban meg akar-
nak maradni , ele ingyen. 

Hát ezek ellen mi a fegyver? 
Némi csekélyke vigasztalásunkra szolgálhat 

az, hogy a mi népünkben sokkal nagyobb az 
ar isz tokra t ikus érzés, minthogy felekezetnélkülivé 
tudna lenni. A vallás épen ugy hozzátartozik az 
előkelőséghez, urasághoz, mint a módis ruha. A 
ki ősei hitét megtagadja , annyi, min tha ősei 
nevét t agadná meg. 

Csakhogy ez a felfogás ugy látszik, nem 
soká ta r t már. A mint a szociáldemokrata elvek 
mind nagyobb tér t hódítanak, ugy vész ki lassan-
ként a mi népünkből is ez az ar isz tokrat ikus 
konservat ivizmus is. A származás, név, örökölt 
t isztesség s más egyéb elavult dolgokkal együtt 
az ilyen felekezetiesség is az ócskaságok padlá-
sára fog kerülni nem sokára. Es akkor aztán 
az emberek csakugyan nem tudják majd meg-
érteni, hogy miér t fizessék ők a drága egyházi 
adót csak azért, mer t apjuk meg öregapjuk 
meg ükapjuk is egyik vagy másik felekezetben 
született. Akkor bizonyára meg fog szaporodni 
a felekezetnélküliek száma. 

A mi nagyon természetes is, ha az embe-
reket semmi más nem köti a felekezethez, mint 
az a családi t isztességérzet, hogy hát ha m á r 
az apánk ilyen vallású volt, legyünk mi is ilyen 
vallásúak. 

De azon kell lennünk, hogy híveinket sok 
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erős kapocs kösse egyházunkhoz, mindenek felett 
pedig, hogy ne ingyen fizessék az egyházi adót, 
hanem érezzék, hogy sokkal több értékűt kap-
nak ők, mint a mennyit fizetnek; ne is csak szí-
vességből, vagy kényszerűségből fizessenek, ha-
nem azért, mert valami csekély adománynyal ők 
is meg akar ják hálálni, a mit egymástól kapnak, 
s áldozataikkal Ők is akarnak valamit tenni a r ra 
nézve, hogy minél többen részesülhessenek az 
egyház javaiban olyanok is, a kik még nem isme-
rik a Krisztust. 

Jaj, ez nagyon szép dolog, hanem hát tes-
sék ezt a híveknek elmondani. Mi szeretnők azt 
legjobban, ha így volna, de ha nem így van, 
mit csináljunk, hol vegyünk ilyen buzgó és igaz 
hiveket ? 

Hát szüljük őket, mint Pál apostol, a lélek-
nek ereje által. Azaz, hogy majd ilyenekké lesz-
nek a mi híveink, úgy is, csak egyházunkat 
tegyük olyanná, a milyennek lenni kell, olyanná, 
hogy mindenki meghajoljon előtte, mindenki 
ragaszkodjék hozzá; hogy vakító fénye elkápráz-
tassa a szemeket, nagy ereje összetörje a bitet-
leneket, nagy szeretete feltámassza a halottakat, 
nagy gazdagsága táplálja a szegényeket. Ezt 
pedig megtehetjük könnyen. 

De hogyan, hisz a mi egyházunk nem is 
lehet ilyen fényes, erős, gazdag, mikor ország-
világ tudja, látja, hogy milyen egyszerűek, szegé-
nyek vagyunk mi, s mennyivel gyengébbek a 
római egyháznál. 

Igen, épen azért, mert ha nem irigykedve 
is, de bámulva csodáljuk a római egyház nagy 
gazdagságát és fényét, és fel-felsóhajtunk, hogy 
hej, ha ez a gazdagság, ez a fény, ez a hatalom 
a mienk volna, de máskép lenne a világ sorja, 
de nem félnénk akkor a felekezetnélküliektől; 
s azonközben elfelejtkezünk a magunk kincsei-
ről, melyek sokkal értékesebbek és ragyogóbbak 
azoknál: mert nekünk lett az igérefc, ós a mi 
fiainknak. 

És ezekben a mostani panaszolkodásokban, 
katholikusoktól nazarénusoktól, felekezetnélkü-
liektől való félelemben, a tenni valók felett való 
tanácskozásokban kinek jut eszébe ez az Ígéret? 
És még a legjobbak is, a kik küzdenek, fáradnak, 
prédikálnak, híveiket buzdítják, áldozatokra ser-
kentik, megemlékeznek-e erről az Ígéretről? 

De mi hát ez az igéret? Az üdvösség Ígérete. 
És mi, mikor a katholikusoknak egyedül 

az idvezítésről szóló dogmáját leszóljuk, bizo-
nyos büszkeséggel tesszük hozzá, hogy mi nem 
vagyunk olyan elfogultak és korlátolt elméjűek, 
mi tudjuk, hogy minden felekezetben lehet üd-
vözülni. Mi mosolygunk a római babonán, mely 
a hitehagyottat ért csapást a hit elhagyásának 

tudja be, ós azt mondjuk, hogy az Úr áldása nem 
attól függ, hogy ki milyen felekezetű. Ezeket a 
tanokat aztán majd nagyon is megértik a mi fel-
világosodott híveink, és levonják belőlük a végső 
és teljesen okos következményt: hogy akkor hát 
az is mindegy, hogy tartozik-e valaki egyáltalán 
felekezethez, vagy nem. 

Tehát mi magunk tanít juk híveinknek a fele-
kezetnélküliséget. Mert bizony mondom, hogy 
engem minden csepp vérem ehhez a kálvinista 
egyházhoz köt- s ennek történelmi múltját rajon-
gással szeretem, még azt sem átallom bevallani, 
hogy különös kegynek tartom Istentől, hogy ebben 
születtem: de ma elhagynám egyházamat és fele-
kezetnélkülivé lennék, ha igaz volna az, a mit a 
langyos kálvinisták beszélnek, hogy mindenütt 
lehet üdvözülni, hogy Isten áldása nem függ 
attól, hogy milyen felekezethez tartozunk. 

De pedig nagyon is függ. Mert üdvözülni 
egyesegyedül a Krisztus által lehet, s e földön 
lehet valaki gazdag is, hatalmas is, egészséges 
is, de az Isten az ő valódi áldását mégis csak 
az ő valócli fiaira adja; már most abban az egy-
házban, a melyik a magunk erejére és érdemeire 
utal, nem lehet ugy üdvözülni, mint abban, a 
melyik a Krisztusra támaszkodik, olyan feleke-
zetben, a mely Krisztustól távolabb áll, az Isten-
nek igazi áldását nem érthetik úgy a hivek, mint 
olyanban, a melyiknek alapja, feje, lelke, ereje 
és reménye a Krisztus. 

Nem mindegy tehát, hogy milyen felekezet-
hez tartozunk, vagy egyáltalán tartozunk-e vala-
mely felekezethez, hanem az igazság az, hogy 
az üdvösséghez és Isten földi áldásaihoz is sokkal 
közelebb állanak az evangéliumi alapon álló egy-
ház tagjai, mint a katholikusok, vagy épen a 
felekezetnélküliek, a kik nagyon messze, sokszor 
elérhetetlen távolban állanak tőle. A kik pedig 
az evangéliumi egyháznak valódi tagjai, azok 
elnyerték az idvességet, ós Isten minden áldását; 
a kik ellenben valósággal felekezetnélküliek, tény-
leg kivül állanak minden egyházi közösségen: 
azok kirekesztették magukat az Isten kegyelmé-
ből ós az üdvösségből. 

Azt kellene azért megértetnünk az emberek-
kel, hogy mi nem azért hívogatjuk őket a mi 
egyházunkba, hogy ezt segítsék fentartani, fel-
virágoztatni, hanem azért, hogy ez segítse őket 
élni és boldogulni. Ne áldozatokra buzdítsuk 
híveinket, hanem a nyereségnek, az Ígéretnek, 
az üdvösségnek elvételére, szóval soha ne kér-
jünk, hanem mindig adjunk. Hogy mindenek 
megtudják, hogy nem az egyház érdeke, hogy 
az emberek hozzátartozzanak, hanem az embereké. 

Röviden: azt kell hirdetnünk, hogy a mi 
egyházunk kincses bánya. Mindenki bejöhet, a 



ki jó munkát végez, és a ki jó munkát végez, 
az kincset ás magának. 

Csakhogy az emberek siketek és vakok. 
Nem hallják az Ígéreteket, nem látják a kincse-
ket. Mit tegyünk, hogy hallják, lássák? Ássunk 
kincseket mi magunknak. És majd ha gazdagok 
leszünk kegyelemben, majd megkérdik tőlünk, 
hogy hol vettük ezt a gazdagságot, a boldogságot, 
nyugalmat, örömeket, stb ? Akkor aztán mutassuk 
meg nekik egyházunkat: ime, ebből a kincses 
bányából bányásztam. Jöjj te is, szabad az ut 
mindnyájunknak! 

Dr. Kecskeméthy István. 

Néhány őszinte szó. 
lí. 

A most lefolyt napokban oly dolog történt 
velem, mely, ha determinisztikus gondolkozásom 
nem segít rajtam, könnyen az elkeseredés for-
rásává válhatott volna rám nézve. Hogy mi az 
a dolog, nem tartozik ide, de ide az a tanúság, 
a melyet belőle levontam: a sikereiben elbiza-
kodott embert fel nem használt erőinek teljes 
kifejtésére erős eszközökkel kényszeríti az Isten ! 
Már egyszer éreztem az atyai kéz vesszejének 
sujtását s munkához láttam; de elfeledtem az 
intést s ellanyhultam. Most új ra suhogott felet-
tem a vessző, s ú j elhatározás támadt bennem 
a fokozottabb munkásságra. 

Nem tudom, hajlandók-e sokan a velük ma-
gukkal történteket ily prédikáció stylben felfogni, 
de nekem ez véremben van, lelkem hangulatává 
lett; pedig még ugyan kevés prédikációt volt 
alkalmam elmondani. Igy fogom fel egyházunk 
jelen helyzetét is. A régi nagyság fényében süt-
kérezve, erőit használatlanul hevertet i ; pedig 
óriási erők rejlenek papságában, szervezetében, 
tanaiban. De csak rejlenek, újabb megnyilatko-
zásukkal még mindig csak váratnak magukra ! 
A papság robotba prédikál — s mást, úgyszól-
ván, semmit sem tesz, legfölebb zsinati kabátot 
varra t magának. Alkotmányunk szervei paragra-
fusok készítésével s alkalmazásával vesződnek. 
A tanok, az igazságok — azokról beszélni is 
alig lehet, el vannak temetve a konfessziós 
könyvekbe, s azok lomtárából még csak kísér-
teni is alig járnak föl. Ott van, teszem a prae-
destinatio tana — a calvinismus a legjellemzőbb 
tétele — avult formája miatt csaknem kihalt 
egyházunkból. Pedig örök igazságot tartalmaz 
az, a mélyen gondolkozóknak egész sora hirdeté, 
mai nevén, mint determinismus, mindinkább meg-
nyerő magának az eszméket. De hogy is ne halt 
volna ki?! Maholnap mutogatni kell azt az em-

bert, a ki Kálvin Institutió-ját olvasá. De igy 
vagyunk a protestántizmus egyéb igazságaival is. 
Es én nem habozom egyházi életünk nyomorú-
ságait egy XVI. századbeli versiróval ennek a 
körülménynek tulajdonítani. 

Pusztaság nagy lön minden igazságban, 
Mikor bizony kezdénk tudatlan papokban, 
Velek összeveszénk ennyi sok vakságban, 
Vak vakot vezetvén, esénk az nagy gátban. 

I l i t tudatunk ellaposult. Az akadémiákon 
közlött felfogások kiröpülvén fejünkből, hittani 
ismereteink forrása marad a heidelbergi káté, 
s legnagyobb részt a prédikációs könyv. Mindig 
mosolyogva emlékezem arra, hogy a feljebbvaló 
esztendőkben egyik egyházi lapunkban Filó ós 
Papp Károly egy közös hasonlatát (bimbóról, 
kinyílt virágról s gyümölcsről) idézgette valaki a 
test feltámadás után való állapotának kérdésénél. 

Valami erőszakos rázkódásra, az atyai kéz 
vesszeje sújtásának érzésére van szükségünk, 
hogy vége szakadjon e nyomorult állapotnak, 
hogy felszabaduljanak egyházunk lekötött erői. 
S ezt most megkapjuk a kormány reformjavas-
latainak törvénynyé váltával. Minden más szem-
ponttól eltekintve, ezért örvendek azok benyúj-
tásán különösen. Mert remélem, hogy ha eddig 
nem hallgattunk az ébresztő szókra, ha a ki-
áltóknak szava eddig pusztában hangzott el — 
most a teljes vallásszabadság törvénybe iktatá-
sával egyházunkat érhető veszteségek eszünkre 
térítenek s kényszeríteni fognak — erős lesz az 
eszköz — fel nem használt erőink teljes kifej-
tésére. Beláttatják velünk a beállandó változá-
sok, hogy a papi tudomány nemcsak az agenda 
leolvasásában vagy egy betanult prédikáció el-
fúvásában áll, hanem hogy széles mező az s a 
négy akadémiai esztendő csak határaink bejá-
rasara elég. Az ijedtség felnyitja szemünket, és 
észre veszszük, hogy templomaink — főleg mű-
veltebb hallgatóinktól azért üresedtek meg, mert 
megüresültünk magunk is a tudománytól. 

A próféta szava nem rólunk szól, a papnak 
ajaki őrzik a tudományt. Érvényre jutni készülő 
saját elveinktől való félelmünk egy más prófétai 
szó igazságát mutat ja meg ra j tunk: » el vész az 
én népem, mert tudomány nélkül való«. De majd 
ha a vallásszabadságról szóló javaslat törvény-
nyé váltával kenyérkérdéssé válik, hogy legyen 
hallgatónk — komolyabban veszszük, tudomá-
nyos kiképzésünket; mert nem maradhatunk to-
vább prédikáló gépek, hasonlatosak a budhismus 
imádkozó masináihoz. Elhányjuk a régi páva-
tollakat, nem akarunk tündökölni a mások ter-
mékeivel. Elhagyjuk a hatásvadászat ócska és 
hitvány eszközeit, melyekkel most takargat juk 



ürességünket. Belátjuk, hogy nem használ a régi 
recept, melyet Tompa első példányok után igy 
másolt le : 

Mint pap, csak ezt mond mindig: óh, óh ! 
S forgasd az égre szemed, 
Sóhajts hosszúkat, mint a fúvó : 
S a hívek lelkét megveszed, 
Csak szót, szót, lengőt, pengőt, cifrát, 
Csak füstöt s nem zsarátnokot, 
S meglelted a híresség nyit ját! 

A sziv teljességéből jövő szó lesz a magunk 
irta prédikáció ékessége, mert erős a hitem, hogy 
a következő uj viszonyok fölkeltvén bennünk a 
szégyenérzetet, a plagizálás legundokabb neme, 
az Isten előtt való plagizálás iránt, magunk fogjuk 
irni beszédeinket. Szinte hallom a szokásos kér-
dést : theologiai képeztetésünk hiányos volta mel-
lett hogyan í r junk? Hiábavaló beszéd! Szeretjük 
emlegetni a középkori zárdai sötétséget, papok, 
barátok tudatlanságát. Hol vették hát reformá-
toraink az alapos kiképeztetést, különösen nálunk, 
hol a humanizmus is csak melegágyi növény 
volt és maradt ; s jóformán csak az egy Silves-
tert számíthatjuk reformátoraink közül a huma-
nisták sorába! Tanultak, a mint az eszme meg-
ragadta őket, s a mit tanultak, vitték ki az életbe; 
dolgoztak, irtak, a mint az Isten tudniok adta. 
S ma ezerszerte kényelmesebb viszonyok közt, 
a könyvek mesés olcsósága idején, ma nem tud-
nánk pótolni képeztetésünk hiányait? Ne tegyük 
együgyü kifogásokkal nevetségesekké magunkat! 
Csak egy kissé kevesebbet a kényelemből s 
könnyen megbirkózunk az idegen nyelv nehéz-
ségeivel is. í rásmagyarázás volna a kenyerünk, 
ne resteljünk tehát kezünkbe venni egy-egy jó 
exegetikai munkát! A hitükben ingadozóknak 
megerősítése volna hivatásunk, ne borzadozzunk 
tehát egy-egy jó hittani munka olvasásától! A 
nemakarásnak — fájdalom — már ismerjük a 
végé t : nyögünk nyomorúságos állapotunk nyo-
masztó terhe alatt. Tanuljunk, hogy legyen miből 
s mit írnunk, hogy tudjunk mivel építeni! Egyszer-
smind törekedjünk könnyebbé tenni a jövendő 
papi nemzedékre nézve a magasabb képzettség 
megszereztetését. Sürgessük a tanítási szabadság-
nak, az egyetemi rendszernek theologiáinkra való 
behozatalát. Ne hajoljunk meg oly könnyen — 
mint a zsinati többség tette — ama régi argu-
mentum előtt, hogy a mi sajátságos viszonyaink 
— theol. irodalmunk hiánya — lehetetlenné 
teszi azt, mert ezzel az érvvel akár az egyetem 
némely szakairól is (bölcsészeti, orvosi szakok) 
ki lehetne szorítani a tanári szabadság rend-
szerét. A mi viszonyaink sajátságossága — theol. 
irodalmunk hiánya — is csak ezáltal fog meg-

szűnni, mert kényszeríteni fogja tanárainkat a 
részlet-kutatásokra, a hallgatókat könyvvásárlásra. 

Abból, hogy papságunk theol. tudományos 
készültségét oly nagy fontosságúnak tekintem, 
hogy hiányának tulajdonítom egyházi életünk 
nyomorúságos voltát, megszerzésétől pedig meg-
újulást várok, ne következtesse senki, hogy én 
pusztán az ész ismereteinek magukban megváltó 
erőt tulajdonítok, mert nem tulajdonítok; sőt jól 
tudom, hogy hatékonyakká csak akkor válnak, 
ha a sziv, az érzelem, odaadja melegét hideg 
fényükhöz, ha a meggyőződés tüzében áthevül-
nek. A tudományos theologiai képzettség okvetlen 
szükséges voltát abból következtetem, fontosságát 
abban látom, hogy a meggyőződés tüzének legyen 
mit áthevítenie, az érzelemnek legyen mit mele 
gével bevonnia ; mert alapos ismeret és igazi 
meggyőződés, miként tartalom ós alak, vagy 
anyag és erő, oly elválaszthatatlanul összetartoz-
nak. A theol. ismeretek hiánya azért oka tehát 
bajáinknak, mert szükségkép maga után vonta 
a meggyőződés hiányát ; ezért alkalmazhattam a 
XVI. századbeli versíró prédikátornak Szkhárosi 
Horvát Andrásnak fentebb idézett szavait jelen 
viszonyainkra. A ki haragszik érte, tegyen róla, 
hogy ne találjanak reá! Bár senki se vehetné 
magára! 

lhidapest. 1893. jun. 15. Fraxinopolitanus. 

* * 
* 

Kiadtuk e cikket, mert becsüljük az erős meggyőző-
dést, kivált ha látjuk, hogy az igazság felé hajtja a lelket. 
De megjegyzéseket kell tennünk rá s meg kell jelölnünk 
legalább a nevezetesebb pontokat, a melyeknél eltérünk 
a Szerzőtől. 

Először is nem tartjuk teljesen méltányosnak azt 
az eljárását, a melylyel a most felburjánzó szektákat a 
XVI. században a róm. kath. egyházból kiszakadt őseink-
hez s a két protestáns egyházat az akkori katholikus 
egyházhoz hasonlítja. Nem mondjuk, hogy valami minta-
szerű a magaviseletünk az elszakadtakkal szemben. Több 
hittel és nagyobb szeretettel jobban visszavonzbatnók őket. 
De egy nevezetes körülményt nem említett fel a Szerző. 
Őseinknek nagyobb jogosultsága volt a róm. kath. egyház-
ból kiszakadni, mint ma a baptistáknak a mienkből s nekünk 
több okunk van keseregni s esetleg dorgálni is — csak 
szidni nem — az elszakadozókat, mert nálunk bármilyenek 
az egyének és intézmények, van szabadság a tiszta evan-
gélium hirdetésére is, követésére is, a róm. kath. egyház-
ban pedig nincs és nem is volt. 

Másodszor meggyőződésünk szerint legjobb a Krisztus 
evangéliuma által áthatva gondolkodni, hinni és cselekedni, 
de akkor azután azt a latitudinarismust, a mely Szerző 
soraiban nyilvánul nem is helyeselhetjük. Annyival inkább 
nem, mert látjuk, hogy sokan voltak hivei az orthodox theo-
logiának, mások meg a modern theologiának, de műkö-
désűk, bár — s itt is ellene kell mondanunk Szerzőnek — 
meggyőződésből eredt, a Krisztusban vetett erős hit nélkül 
haszontalanná lett mindenik. Meggyőződés van nálunk is 
modern is, orthodox is, de abból a hitből van kevés, a 
mi az apostolokban volt; az Istennel való közösség ereje 



hiányzik. Ha ez meg lesz, ez hajt majd tanulásra is, 
cselekvésre is, de ha ez nincs meg, addig az isteni kegye-
lem által át nem hatott »érzelem« hiába »adja oda mele-
gét* az ismeretek hideg fényéhez. 

Harmadszor köszönjük alásan a predestináció olyan 
ajánlását, a melynek ha valaki enged, determinizmust kap 
predestináció helyett. A predestináció épen az, a mi 
a determinizmusból hiányzik. A determinizmus fizikai, 
vagy ha szelidebb, ezeken kivül psychikai okokból szár-
maztat mindent. A predestináció pedig azt hirdeti, hogy 
az emberiség életének legfontosabb tényezője egy bölcs, 
kegyelmes és igaz Isten munkája, a mely képes kipótolni 
azokat a hiányokat, a melyek a fizikai és alsóbbrendű 
psychikai okokból eredtek. 

Szerkesztő. 

I S K O L A Ü G Y . 

Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 
(Folytatás.) 

A debreczeni kollégium tanrendszerei. 

Mig Erdélyben a vásárhelyi litteraria commissio 
1769-iki munkálata a megtartott régi alapon hosszú időre 
állandóvá tette a tanügy szervezetét, ugy hogy az 50 éves 
korszak kezdő évében életbe lépett methodus csak a kor-
szak utolsó esztendejében szenvedett változtatást: addig 
a királyhágóninneni református egyház iskoláinak szerve-
zete számos változtatáson ment keresztül s a rövid idő-
közökben készült tanrendszerek a tantárgyak felvételében, 
az oktatás irányelveinek kitűzésében bizonyos ingatagságot 
mutatnak. Ez áll különösen a debreczeni és sárospataki 
főiskolákról; de elmondható általában összes iskoláinkról 
is, mert a debreczeni és pataki kollégiumok befolyása e 
korszakban többé-kevésbbé minden kisebb iskolára kiterjedt. 

A debreczeni kollégiumban részletes és kötelező tan-
rend nem volt 1770 előtt. A tanári kar állapította meg 
időről időre a tanítás rendjét. 1770-ben azonban Maróthy 
György munkássága következtében részletes tanterv készült, 
mely az elemi és gimnáziumi oktatás szervezetét foglalta 
magában, a mint ez cimében is kifejezést nyert: »Metho-
dus, quam in Collegio ref. helv. conf. Debreciensi omnes 
scholas inferiores docentes ab infirma elementarium classe 
usque ad oratoriam et logicam sequuntur«. E methodus 
szerint az alsó és középiskola hét osztályból állott. Az 
első vagy úgynevezett ábcések osztálya alkotta az elemi 
iskolát, két évfolyamból állott s tárgyai voltak: az irás, 
olvasás, vallás, számtan s földrajzból az európai országok 
helyzete térképről. A többi hat osztály a humán gimnázium 
tárgyait ölelte fel. Nevezetes e szervezetben, hogy már 
itt nyomait találjuk a hazai irány felé törekvésnek, a 
mennyiben a poetica classis tárgyai közé a magyar köl-
tészet ismertetése, főként pedig a magyar versírás is fel-
vétetett a nyelv művelése érdekéből; a hetedik osztály 
tárgyánál pedig óhajtáskép az egyetemes és magyar tör-
ténet is fel van említve. 

Az akadémiai szakoktatást 1778-ban egy tanári 
munkálat szervezte, mely szerint mind a bölcsészeti, 
mind a theologiai tanfolyam 3—3 évből állott. A böl-
csészeti kurzusban előadattak a metafizika, ethika, vallás-
bölcsészét, klasszikus irodalmak, mértan, természettudo-
mányok és történet; a theologiaiban exegesis, hit- és 
erkölcstan, egyháztörténet és egyházi szónoklattan. 

1782-ben, miután a debreczeni kollégium a tiszán-
túli egyházkerület közvetlen vezetése alá került, egy egyház-
kerületi bizottság által készített tanrend lépett életbe. 
Nem ismerem e szervezetet, de későbbi szervezetekből 
következtetve mondom, hogy alapelveiben a Maróthi-féle 
Methodussal megegyezett. Intézkedései közül azonban, mint 
nevezetes haladásra mutatót, fel kell említenem, hogy az 
akadémiai oktatásnál a tollbamondást eltiltotta s a ta-
nulók kezébe nyomtatott kézikönyvek adását rendelte. 

Az egyházkerületi bizottság 1782-iki szervezete 
azonban nem felelt meg a kor szükségleteinek. Oly idő-
ben, midőn a kath. iskolákban a Ratio utmutatása folytán 
a reáltárgyak s a gyakorlati élet követelményei már 
figyelemben részesültek, a prot. gimnáziumok sem ma-
radhattak tovább a humanizmus kizárólagos szolgálatá-
ban. A közvélemény erősen nyilatkozott már a reális 
irán} felvétele mellett. A humán gimnázium elavultnak 
látszott, átalakításának szükségét tanügyünk vezérei is 
elismerték. De a reáltárgyak felvétele csak a humániórák 
szűkebb térre szorítása mellett volt lehetséges; ezt meg 
a humanizmus légkörében nevekedett és élő férfiak nem 
nézhették szívesen. Debreczenben Domokos Lajos, a város 
bírája és az egyház kurátora erősen működött a reáliák 
felvétele mellett, de a klasszikus műveltségű Sinay Miklós 
tanár a tőle kitelhető szenvedélylyel és szívóssággal szállt 
védelmére a humánista gimnáziumnak. A két irány össze-
egyeztetése csak küzdelem árán volt lehetséges. E küz-
delem eredménye volt Debreczenben az a ritka jelenség, 
hogy 30 év alatt 1 7 9 0 - 1 8 2 0 között ötször került a tan-
rendszer változtatás alá. Valóban — Szilágyi István sza-
vaival * élve — »e gyakori változtatások nagymérvű 
íluctuaciójáról tesznek tanúbizonyságot az eszméknek.* 

Az űj irány fellépése az 1791-iki szervezetben történt 
meg, mely következő cimmel látott világot: »Methodus, 
quam iti Collegio helv. conf. Debrecinensi omnes scholas 
inferiores docentes, ab infirma Elementarium classe, usque 
ad Poeticám, Logicae et Oratoriae praepositam sequuntur«. 
E methodus a 6 osztályú gimnázium tananyagául a követ-
kező tárgyakat jelöli ki: 

1. Vallástan, a heidelbergi káté alapján, kapcsolat-
ban a biblia folytonos olvasásával, énekléssel, imádsá-
gokkal. 

2. Latin nyelv és irodalom köréből: nyelvtan, irály-
tan elméletileg és gyakorlatilag, irodalomtörténet, régiség-
tan. Fordítások: a) latinra, b) magyarra, kezdve Langius 
colloquiáin, folytatva a klassikusokon következő rendben: 
C. Nepos, Phaedrus, Justinus, Eutropius, Cicero orátói, 
De oratore, Cato, P. Syrus, Ovidius, Terentius, Horatius, 
Vergilius. 

3. Magyar nyelv, nem önállólag, hanem a latin 
nyelvi fogalmazásokhoz kapcsolva, a IV. osztályon kezdve 
körmondatok, értekezések és versek készítése. 

4. Történelem: bibliai, ókori, magyar és egyetemes 
átnézetben (IV. és VI. oszt.) 

5. Földrajz: egyetemes, zsidóországi, ókori, magyar-
és erdélyországi, globologia. 

6. Bölcsészet: gondolkodástan (V. oszt.) 
7. Számtan, csupán az alsó számtan arab jegyek-

kel : négy alapmüvelet egészekkel, törtekkel, hármas 
szabály. 

8. Szép- és folyóirás. 
9. Egyházi énekek. 
A gimnáziumi osztályokkal kapcsolatban, mint az 

alsó iskola 7-ik osztályát emliti a Methodus az Első esz-
tendős deákok iskoláját, melynek tárgyai voltak: 1. Theo-

* Gimn. oktatásügy története Sárosp. Fűz. 1861. évf. 212. 1. 



logia Stosch szerint. 2. Latin statisztika, fogalmazás, 
Cicero De oratore, Terentius. 3. Görög nyelvtan kezdete, 
olvasmányul Cebes, Pythagoras, Isocrates, Xenophon és 
Hesiodus művei. 4. Magyar fogalmazás prózában és vers-
ben. 5. Psychologia, metafizika és a logika ismétlése. 

Az újonnan felvett történelmi és földrajzi studiumok 
miatt azonban a latin klasszikusok szenvedtek rövidséget. 
Ennek megszüntetése végett már 1795-ben változtatást 
tett a kerületi bizottság az 1791-ben elfogadott tanterven. 
Az új tanterv következő cimmel jelent meg: »A tanítók 
kötelességei, a tanítnivalók, ezeknek rendi és módja a 
helv. vallástételt követők debreczeni kollégiuma alsó isko-
láiban, a szerint, a mint ezek a Tiszántúl — levő super-
intendentia consistoriuma által jóváhagyódtak; kiterjesz-
tődvén ebben a superintendentiában levő minden, nemcsak 
fiú, hanem leányiskolákra is, amennyiben mind a tanítni 
valók, mind a tanítók kötelességei, némely tekintetben, 
ezeket is illetik.* 

Az elemi vagy — amint nevezi — magyar iskola 
itt is két osztályból áll; de a debreczeni iskola szervezete 
nem volt kötelező az egész superintendentiában levő isko-
lákra, hanern az 1795. máj. 10-iki egyh. ker. jegyzőkönyv 
szerint meghagyatott az egyházmegyéknek, hogy »mind 
a curatoratus, mind a praedicatorok közül válasszon olya-
nokat, a kik a tanítás módját megnézvén és kiválogatván 
a tanítnivalókat, a szerint tegyenek rendezést minden isko-
lában, következésképen minden tractusban két rendbeli 
iskolák legyenek, olyanok t. i., melyekben csak magyarul 
és olyanok, melyekben a deák nyelv is tanítódjék.** Ez 
utasítás folytán az egyházmegyék önállólag szervezték 
iskoláikat s némelyik, mint pl. a szathmári, négy osztályú 
elemi iskolát rendszeresített s ehhez képest a tanítnivalók 
körét is kitágította. 
(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

T Á R C Z A. 

Az egyháztörténet tárgyalása. 
Az egyháztörténet tárgyalása különböző. A külön-

bözőség oka az egyházról alkotott eltérő felfogásokban 
rejlik. A hány ház, annyi szokás. A hány önálló histori-
kus, annyi különféle a tárgyalás. A ki mint gondolkozik 
az egyházról, azon gondolkozás szellemében fogja annak 
történetét is nézni; e szellemben fogja azt tanítani és 
tanulni, megírni és csinálni. Az úgynevezett anyagiasan 
gyakorlati emberek, vagy — mint Hagenbach mondja — 
felületes empiristák, a kik szerint az egyház véletlenül 
keletkezett, akárcsak valami biztosító társaság, bizonyára 
más tárgyalási módot követnek, mint azon theokratiku-
sok, a kiknek erős meggyőződése az, hogy az ekklézsia 
belsőleg és külsőleg isteni. A Neanderi építő historikus 
irány, a konfesszionalisták, a philosopháló történetírók, 
Róma tollforgatói, a görög-keleti egyház »legyen úgy, mint 
régen volt* jelszavu emberei, az úgynevezett felvilágoso-
dás korának racionalistái, nemkülönben a modern racio-
nalisták, meg az orthodoxok különféle árnyalataikban. . . 
mind más és más útakon haladtak és haladnak az egy-
háztörténelem előadásánál. 

* Dr. Kiss Áron: A nevelés- és oktatás tört. 143. 1. 

Mi azt hiszszük, hogy midőn az egyháztörténet tár-
gyalásának kérdését felvetjük, gondolnunk kell mindenelőtt 
egy vezérlő elvre. S e vezérlő elvet megtaláljuk az egy-
ház hivatásában. Az egyház hivatása pedig, melylyel adva 
van fejlődésének célja is, más nem lehet, mint az Isten 
országának építése. Ezen elv alapján vizsgáljuk a fejlő-
dést előmozdító vagy akadályozó tényezőket. 

Mert a helyes történeti tárgyalás nincsen kétségben 
az iránt, hogy »az egyháztörténésznek nem csupán evolú-
cióval, de nem is csupán revolucioval van dolga«. A tisz-
tább keresztyén erkölcsi s vallási felfogás mellett zava-
rosabb nézetek is teremnek; szeretet tüze mellett fellángol 
a gyűlölet is. Ismerni kell a rosszat is, hogy elkerülhes-
sük s teljesb lélekből sorakozzunk a jó mellé. S minde-
neket tisztán lássunk és mérlegeljünk. Nem úgy, mint pél-
dául a mult századbeli racionalista historikusok, kik felette 
sok s legalább is méltánylandó dolgot áldatlanul lekriti-
záltak, s nem úgy, mint az angol Milner s hívei, kik meg-
kritikátlan hittel — mindent agvba-főbe dicsértek. Nálok-
nál természetesen még rosszabb az elfogult római katholikus 
historikus, kinek minden, mi nem Róma, eretnekség, s nem 
jobb Strauss, Feuerbacb, kik meg mindent, mi voltaképen 
keresztyéni, leromboltak s helyébe —- delej tű gyanánt s 
vigasztalásul — a nagy rontás eredményeképen azt a kér-
dést hagyták emlékül és örökségül elvrokonaiknak: »Habén 
wir noch Religion ? . . . « 

Ne felejtsük mindezekkel kapcsolatban, hogy a val-
lásos élettel, respektive az egyházzal szemben áll a világ. 
A szembenállás lehet ellenséges és lehet barátságos termé-
szetű. Az egyház csupán az istenre nem irányított világ-
gal van ellentétben. A bor ellen például, midőn az egye-
seknek, vagy népeknek lelki életét s testét pusztítja, prédikál 
az egyház; az úrvacsoránál azonban maga él vele s fel-
ruházza egyházi jelleggel, mondja Hase;* a sajtó is ter-
jeszti a csalók müvét s az Isten igéjét. Egyszóval a világi 
nemcsak ellentéte lehet, de tárgya is az egyház hivatásának. 

A helyes történeti tárgyalás továbbá két dolgot lát 
világosan és különböztet meg az egyház életében, t. i . : 
külső s belső állapotot (oldalt), látható s láthatatlan jelle-
get (voltot), testet s lelket, megjelenést s eszmét. »Amaz 
a társulati alakot adja, melyet az idő s helyi viszonyok 
közt az egyház, esetékességek közt felvesz, emez (t. i. az 
egyház lelke) pedig azon eszmét alkotja, melynek kifejlő-
dése benső szükségképeniséggel a szellemi szabadság tör-
vényei szerint történik***. Ilyen eszmei rész például az 
isteni gondviselés, s az emberi szabad akaratból folyó 
belealakulás ez eszmébe a látható oldal. Feltűnik a tör-
téneti eseményekben, s mint ilyen kritikánk alá eshetik s 
tanulságunkra szolgálhat. 

»Conditio sine qua non«-ja azonban az egyháztör-
téneti helyes tárgyalásnak főkép négy kellék avagy köve-
telmény, mely is a következő: először, kritika, másod-
szor, pragmatizmus, harmadszor, részrehajlatlanság (objec-
tivismus) s negyedszer, vallásos érzelem avagy theologiai 

* Hase : »Kg. a. d. Grundlage akad. Vorl.«: Kirche und Welt. 
** V. ö. Hagenbach-Révész : Theol. encyclopaedia 209. 1. 



szellem párosítva — hol kell — nemzeti öntudattól. Néz-
zük e fontos tényezőket egyenkint. 

A kritika oly funkció, mely a tények biztosságát, 
jobban: bizonyosságát az adatok lelkiismeretes és szakava-
tott vizsgálása által megállapítja. A tény csak akkor bizo-
nyos, ha az adat hiteles. A hamis szem elé tartott papír-
darab — mondja Salamon magyar történetíró — mely az 
egész tájra nézve vakká tesz, míg a hiteles adat ablak, 
mely távoli perspektívát nyújt. * Az adatok vizsgálásának 
munkájánál pedig vezérlő csillagunk az igazság legyen. 
Ezt kell néznünk, ha tetszik valakinek, ha nem. Épen 
azért kell ide nem csupán, hanem jellem, becsületesség is. 
Mert nehéz dolog azoknak nem hinni, kik kívánságunk 
szerint beszélnek. Igazat mondhatunk pedig továbbá akkor, 
ha az adatok avagy a források valódiságát, hitelességét, 
épségét — egészben ügy, mint részekben — behatóan 
kutatjuk s aztán megállapítjuk s így a történetnyomozás, 
irásértelmezés, véleménymondás egyszóval: a történeti 
bírálat feladatát megoldjuk. 

Legyen azután másodszor históriai előterjesztésünk 
pragmatikus, oknyomozó. A pragmatikus történetkezelés 
az események között létező okszerű összefüggést puhatolni 
s kimutatni iparkodik. Keresi a történeti eseményeknek 
külsőségében azoknak rejtett magvát. Magával a »pragma-
tika* szóval különben Polybius élt először; így nevezvén 
az államügyek vezetéséhez szükséges történetismeretet. 

Van igazi pragmatismus, s van hamis pragmatis-
mus. Óvakodjunk az utóbbitól. Az igazi pragmatismus 
az, mely a külsőt S belsőt, az állandót s a változkodót, 
a belső s a külső okokat, a magot s a héjlapokat, az 
eszmét s a megjelenést tisztán látja s megkülönbözteti 
és mint ilyen ád kitűnő segítséget az anyag feldolgozásá-
nál, a személyek s tények megítélésénél. A hamis pragma-
tismus szintén az okot keresi, azonban nem ott, hol az 
rejlik. Igy példának okáért a keresztyénség diadalát a 
keresztyének jótékonyságából, a közlekedés tágas voltából 
származtatja s feledi az Isten lélek s igazság szerinti imádá-
sának kitartó erejét. Voltak s vannak historikusok, kiket 
bizonyára útvesztőre visz az ő hamis oknvomozásuk, 
midőn azt állítják avagy mondották, hogy a reformáció 
azért boldogult, avagy vívta ki életjogát, mert a népeknek 
zabolátlan szabadságot, a fejedelmeknek egyházvagyónt 
s a papoknak feleséget hozott. Ezen urak nem keresték, 
vagy ha igen, nem találták meg az események mélyen 
rejlő valódi gyökerét. 

Az igazi történetírás és előadás továbbá részrehaj-
latlan, más szóval; objectiv, tárgyilagos, melyet nem tesz 
nemzeti vagy felekezeti szempont vakká, elfogulttá avagy 
igazságtalanná más felekezetek s nemzetek irányában, s 
azután, mert a dolgok valóságát kutatja, nem vezetteti 
magát félre rokonérzések s ellenérzések által és végül a 
fentebbieknek méltó kiegészítéséül elismeri a józan ésszel 
s a humánus szívvel megegyeztethető eltérő •— tehát a 
miénknél más — meggyőződések és érzületek kifejlődésé-

* »Budap. Szemle* P20. sz. 456. 1. 

nek természetességét s esetleg érvényesülésének jogosult-
ságát (:méltányosság). 

A szigorű objektivitás azonban egymagában nem 
lehet a történeti tárgyalás ideálja, nem különösen ha egy-
háztörténetről vagy akár hazai históriáról van szó. Ran-
kéról, a németek híres történetírójáról, a szigorú tárgyi-
lagosság megtestesítőjéről mondják, hogy minden jelességei 
mellett nagy hibája épen nagy közönbössége, mely az 
alanyiság hiányából ered. Ranke nem akarja önhangulata, 
egyéni véleménye által megzavarni az előadás ama tár-
gyilagosságát, melyre oly művészi kitartással törekszik. 
»Énjét szeretné eloltani, csakhogy úgy láthassa a dolgo-
kat, a mint azok vannak, t. i. a magok valóságában* 
mondja ő maga. De épen azért azután ő »míg tündéri 
világításban tünteti elő a holt adatokat, az indokok egész 
törzsfájával mutat föl minden tényt, kitűnően számít, után-
számít, mérlegeli az érdekeket, de hideg, nem nemzeti* 
mondják róla mások. 

Hacsak objektivitásról volna szó, pogány is meg-
írhatná a keresztyén anyaszentegyház történetét. Epen 
azért, hogy az egyháztörténet tárgyalásánál a szigorú 
objektivizmus vagy pártatlanság útvesztőjére ne jussunk: 
óvjon meg a szemünk elől el nem tévesztendő negyedik 
főkellék, tudniillik: a vallásos érzelem avagy theologiai 
szellem, párosítva -— a maga helyén — nemzeti öntudat-
tal. Az egyházi historikusnak soha sem szabad a vallási 
igazság szempontját elhagynia, nem szabad a szentírásról, 
mint alapról, lelépnie, más szóval, neki nem csupán észszel, 
de szívvel s a szívben hittel kell munkájához látnia s 
eszméit igy merítenie. »A keresztyénit az Ő sajátosságá-
ban csak azok méltányolhatják s érthetik meg, kik annak 
kijelentései és üdvjavai iránt fogékonyak* irja Hagenbach 
(Dr. Herzog: Real-enc. VII. 627. 1. 1857.). Hát ne is 
fogjon hozzá senki élő érdekeltség nélkül a keresztyénség 
irányában, egyháztörténetiráshoz, vagy előadáshoz, vagy 
tanuláshoz, hacsak hiábavaló, áldásnéküli munkát végezni 
nem akar. 

»A történész, a kinek van vallása, és van azután 
hazája is, s mindenekben saját meggyőződése s birja e 
drága kincseket az igazság és méltányosság élénk érzeté-
vel párosítva lelkében s rendelkezik a tudománynyal 
szabadon, bőven és azt művészettel előadni képes: szerin-
tünk a mintahistorikus*. 

Azzá válni azonban igen nehéz dolog. Sok, sok 
kívántatik ide. Tudni kell, de nemcsak tudni, hanem a 
tárgyalásban érvényesíteni is, hogy a történetben vannak 
elvek, gondolatok, melyek az eseményeket mozgatják, de 
vannak régi pergamenek is, vannak számok, betűk, melyek-
ben valamint a történeti intézményekben jelenik meg a 
láthatatlan idea. Az idea felfogásához és előterjesztéséhez, 
a betűk és számok értékesítéséhez elme, szorgalom s 
művészi képességre van szükség, mely utóbbi azonban 
hiábavaló, ha feledésbe mén, hogy nem — mint regény-
ben — elragadni, de oktatni kell. Más szóval —. mint 
Göthe mondotta — a történetben az a fő, hogy a szavak 
a dolgok mögül lépjenek ki. 



Az egyháztörténésznek tisztában kell lennie azon 
viszonynyal is, mely az egyház- és világtörténet között 
fennáll, s mely szerintünk a kölcsönhatás viszonya (mert 
vannak — bár kevesen — kik szerint nem az, igy pél-
dául Neander szerint sem, a kinek a világ arra való, 
hogy a keresztyént gyötörje, üldözze); ismernie kell továbbá 
feladatát, midőn az egyetemes egyház történetét, és midőn 
valamely ország — esetleg saját nemzete — egyházi 
történetét tárgyalja; tudnia kell, mit emeljen ki, mit 
jellemezzen, és hogyan. (Mert vannak egyes kiváló szemé-
lyiségek, melyek életrajzában maga a kor tükröződik 
vissza, ilyen pl.: III. Ince, Schleiermacher). 

Ne feledjük azonban még különösen azon szem-
pontokat, melyeket szem előtt kell tartanunk akkor, midőn 
a történetben Ítéletet akarunk mondani, s itt például: 
óvakodjunk a régibb korra s annak embereire az ujabb 
— talán a mai — idők álláspontját, tudományos vagy 
erkölcsi mértékét alkalmazni, ez hiba volna épen ugy, 
mint a megfordított eljárás; de ha valamiről, ugy arról 
meg ne feledkezzék szabadságában az egyházi historikus, 
hogy az Ő egyháztörténete — valamint egyéb ekklézsiai 
história — is valami ideál megvalósítására irányuló törek-
véstől áthatott kell hogy legyen, mely ideál — keresztyén 
szempontból tekintve a dolgot — más nem lehet, mint 
maga az egyház fejlődésének célja, az istenországa. Ez 
országa valósulásának szent eszméje lebegjen szemünk 
előtt, hassa át lelkünket, vésődjék szivünkbe s vezérelje 
eszünket, értelmünket, midőn az egyházi élet jelenségeinek 
megítélésére szólít hivatásunk. ítélnünk nem leszen nehéz 
dolog, mert hiszen a mérték, az igazi mérték is készen, 
a törvény adva van, tudniillik: az Isten igéje. Fénylik 
mindenfelé; ne rejtsük el véka alá. 

Végezetül még a formára nézve fölmerül a kérdés : 
vájjon a táblázatos, rovatok szerinti, az idő, hely s tárgy 
követelményeinek megfelelő §§-ba osztott tárgyalás aján-
latos-e, vagy az essayszerü, müzészi? Hát a hol a tör-
téneti ismeretek tényleges birtoka megvan, ott a művészi 
(Macaulay, Nippold), tanításnál s tanulásnál, azonban mód-
szertani tekintetek mindenesetre a fejezeteket s paragraphu-
sokat (tankönyveket) kívánják meg. De nem a színtelen, 
lélek nélküli, unalmas §§-at. 

Pozsony. Krupec István. 

BELFÖLD. 

Mit cselekedjünk! 
Jézus mondotta s minden kétségen felüli igazság: 

»hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt 
mondanátok imez hegynek: menj el innét amoda, elmenne 
és semmi lehetetlen nem volna néktek«. (M. 17. 20.). 

A »Változások küszöbén« cimü verércikk, ha nem 
csalódom, ez igazságot tartja szem előtt. Rövid lelkészi 
pályámon ez igazságnak emelő hatását éreztem én is min-
dig s a jövőben annak vezérlete mellett várok munkámra 

Istentől áldást; működésemnek gyökere s talaja egyaránt 
ez örvendetes üzenet. 

De bárba ez nékem olyan erősségem, melyben újra 
meg űjra erős fegyverzetbe öltöztethetem lelkemet a harcra 
s melyben csalódás ütötte sebeimre enyhületet nyerek: 
mégis nincs mit szégyenlenem, ha olykor-olykor aggályaim 
támadnak: vájjon nem leselkedik-e reám erőt meghaladó 
küzdelem ? Hiszen az aggódás vigyázatra, éber őrködésre, 
tevékenységre serkent, másfelől pedig megóv attól, hogy 
túlságos szigorral ítéljem el azokat, kik egy egész kor 
áramlatával szemben az Ur szőlőjének talán nem elég 
sikerrel működő munkásai. 

Ez a körülmény adja meg ama cikk és az én állás-
pontom közötti különbséget, bár célunk, a melyre törünk, 
egy: az evangélium erejétől áthatott élet. 

Abban is egyetértünk, hogy ennek eszköze egyedül 
az evangélium lehet, de az eszköz használási módjánál 
szétválik utunk; mert cikkíró amaz állításával szemben: 
»evangélium csak egy van, és bár ezt sokféle formában 
lehet a szivekhez juttatni, ha oda juttattuk, csak egyféle 
hatása van, ha többféleképen nyilvánul is az. A baj épen 
abban van, hogy az emberek ezeket a formákat össze-
tévesztik magával az evangélizálással, és azért mondják, 
hogy annak népünk természetéhez illőnek kell lenni, nem 
szabad rajta a skót vagy német iznek megérezni«; bátor 
vagyok hangsúlyozni, hogy igenis az evangélizálásnál, mely 
egyik oldalát tekintve mégis csak emberi munka, szintén 
áll amaz igazság: forma dat esse rei. 

Épen a magasztos cél érdekében én nem kicsinylem 
a nemzeti sajátságot, nem kicsinylem az egyházi élet 
által adott keretet, bilincsekbe verve magamat általok 
nem érzem: evangélizációt kívánok úgy, hogy általa egy-
házunk épülete erősödjék; és semmi olyat ne tegyünk, 
semmi olyat meg ne honosítsunk, a mivel akaratlanul 
is magunk bontanok meg az épület falait. 

Az oly latitudináris elvre fektetett evangélizáció, 
mint a milyen az idézett sorokban előttem fekszik, nekem 
nem kell. Az egyházi életnek vagy van jogosultsága, vagy 
nincs: ha van, ugy az evangélizációnak bizonyos formák-
hoz kell alkalmazkodnia, hogy a lelkeket ne az egyházi 
élet korlátai közül kitörésre serkentse, hanem inkább 
ama korlátokat velők megkedveltesse. 

Nekem nem elég, hogy az evangéliumnak, ha a 
szívekhez juttattuk, csak egyféle hatása van, ha töboféle-
képen nyilvánul is az; mert én súlyt fektetek arra, hogy 
hatása az egyházhoz való hív ragaszkodásban nyilvánul-
jon minden egyes hívőnél. 

De hiszen cikkíró egész működése azt mutatja, hogy 
szintén ezt akarja, mint lapszerkesztő is a református 
hittudat élesztése érdekében munkálkodik, sőt jelen cikké-
nek második részében is ezt hangsúlyozza; mire való 
azért az oly kétes értékű nagyáltalánosságban libegő frázis? 
Az aggályokat látszólag talán agyon lehet ezzel csapni, 
de helyén, félő, hogy épen az evangélizáció iránti bizal-
matlanság támad. 

Ha akarjuk, megértjük egymást! 
Készséggel elismerem, hogy cikkírónál az evangélium 

erejétől áthatott lélek nyilatkozik meg; de engedjen meg, 
ha egyik-másik állítása között ellenmondást látok. 

A skót és német ízről beszélvén, azt mondja, hogy 
az evangélizációnak csak épen magyar formái nincsenek 
még; azután pedig igazán megkapó szinekkel rajzolva 
őseinknek e téren kifejtett áldásos működését, így kiált 
fel: »De milyen formák is voltak azok!« aztán követke-
zik a kérdés: »Ki ne ismerné?* a kérdésre pedig jön a 
felelet: »Hirdették az evangéliumot alkalmas és alkalmat-
lan időben. Hirdették a síróknak és örvendezőknek, a 



békességben levőknek és hadakozóknak, a nyugadalmat 
kivánóknak és a háborúszerzőknek.« 

Tehát a szükségletnek megfelelőleg; és így magyar 
formának mégis csak kellett lennie! 

Sajnálom különben, hogy félre lettem értve; én 
cikkemben nem a skót, vagy német ízről beszéltem, hanem 
piántárói, a kettő között pedig nagy a különbség. Emel-
kedettebb gondolkozású embereknek tartom az élet által 
ottan-ottan ugyancsak megsanyargatott lelkésztársaimat, 
mintsem föltenném rólok, hogy az idegen íztől félnek; nem! 
ők csak attól óvakodnak, hogy valami módon magok ne 
adjanak tápot az Úr házának magasztos nyilvánosságát 
kerülő bujkálásnak. 

Az is ellenmondás, hogy cikkének kezdetén a kleri-
kális hatalomvágy és a nemzeti érdekek között folyó harc-
ról emlékezik, majd vége felé pedig a vegyes házasságból 
született gyermekek vallását szabályozó törvényt odaaján-
dékozni látszik a nagy behernóthnak. A klérus nekünk 
vagy ellenségünk, vagy nem! Ha igen, ugy önként leg-
alább egyetlenegy fegyverünket se adjuk át neki; de sőt 
a rozsdás fringiát is erős marokkal tartsuk, mely ha nem 
vág is, legalább üt. Ne féljünk attól, hogy nyakunkba 
terítik a vizes lepedőt, tele torokkal kiáltván, hogy ime 
mi állunk a békesség útjába; mert bizony azt egy okos 
ember sem hiszi, hogy az a békességrontó, a ki azt 
mondja: az enyirn, enyim! nem pedig az, a ki a lelki-
ismereti szabadságra hivatkozva kenetteljesen igy szól: 
a tied is az enyim! 

A mi pedig a paizs nélküli hadakozást illeti, gya-
lázat ide, gyalázat oda, bizony arra nincs nekünk semmi 
szükségünk; ha a paizst elvetjük, láttathatunk vitézebbek-
nek, de nékem ugyan hiába mondja azt akárki, hogy igy 
biztosabban győzünk. 

Én attól nem félek, hogy mi gyengék leszünk, hanem 
attól tartok, hogy ellenfeleink erősödnek meg. Nem nagy-
szerű erkölcsi győzelme lesz-e az a nagy behemáthnak, 
ha a 12-ik § eltörültetik? Szinte látom: mint dőzsölnek 
felette! 

De ugyan-ugvan hogy vehetnők el paizsunkat! hát 
azért szerezték azt őseink, hogy mi meg eldobjuk! magunk 
szolgáljunk rá, hogy nem volt igazolt az ő küzdelmök! 
nem rekompenzáció lesz-e ama § eltörlése a klérusnak 
a reformokért? El senki nem ismeri, de hogy gondolni 
fogja, az bizonyos! ők azt mondják, hogy épen a libera-
lizmus nevében van arra szükség? Sohasem félek jobban, 
mint midőn ők a liberalizmust hangoztatják; mert mind-
járt tudom, hogy a liberalizmust akarják megverni. 

Olyik aggály legyen holló vagy fekete zászló, de 
épen a fentiek alapján bir annyi jogosultsággal, mint a 
vérmes remény. 

Még egyszer azért én is fölteszem a kérdést: mit 
cselekedjünk atyámfiai, férfiak? s meg is felelek reá annak 
módja szerint. 

A »Változások küszöbén« irója azt mondja: »min-
dennel lehet evangélizálni, még a prédikációval is«. Ha 
szőrszálhasogatásokba akarnék bocsátkozni, e kifejezésből 
azt a következtetést vonhatnám: hogy a prédikációnak is 
engedtetik valami -—• Isten tudja — hányadrendü szerep 
az evangélizáció terén. A nélkül azonban, hogy erre a 
térre lépnék, nem tagadom, az én logikám megdöbben, 
midőn ama kifejezés előtt megállok. Mi ez ? Hát Péter 
apostol, Luther, Zwingli, Kálvin, ha ugy tetszik ujabban 
Spurgeon nem épen prédikációik által keltették-e föl s 
ápolták-e a leghathatósabban az evangélium erejétől átha-
tott életet? Ne kicsinyeljük e fegyverünket! Lám! még a 
katholikusok is minden fontosabb alkalommal megvillog-

tatják e fegyvert s végtelen örülök neki, hogy mint az 
egész világ elismeri, az övék csak halvány fényt ád a 
mienkhez képest. 

Ha már igy meg van adva az alkalom, nem késem 
felemelni szavamat, a prédikációnak a népies sajtóban 
divatba hozott olyan traktálása ellen, mely semmire sem 
jó, csak arra való, hogy azt meglevő nimbuszából is ki-
vetkőztesse. Hogy a prédikációval nem lehet mindent 
elérni, azt magam is készséggel elismerem, mert a tapasz-
talat bizonyítja; de mégis azt tartom, hogy a mi a nap-
rendszerben a nap, az a lelkészi teendők rendszerében 
a prédikáció. Minden kicsinyléssel szemben, működésemre 
nézve központi fontossággal bírónak fogom azt tartani 
ezután is, reá nagy gondot fordítok s várom is attól az 
elmaradhatatlan eredményt. 

Mindenesetre nagy bajnak tartom, ha a khatedra 
tul magasan áll a nép felett, vagy ha nagyon is lent 
szalmázunk; mert a mit a nép nem ért, vagy a mit 
köznapi pongyolában lát, az reá nézve építő, nemesítő 
hatását teljesen elveszti; de ne a fogyatkozásokban keres-
sük a prédikáció erejét, hanem mindig a lehetőleg töké-
letes forma után alkossuk meg arról véleményünket. 

A föltett kérdésre azért: mit cselekedjünk atyám-
fiai, férfiak ? legelső feleletem ez: bizalmat, tiszteletet, szere-
tetet keltsünk híveink lelkében a templomi szószék iránt. 
Oly erős meggyőződéssel hirdessük az evangéliumot, hogy 
az megragadja a lelkeket. A templomi igehirdetéssel kap-
csolatos visszásságok miatt, mint például: a jóizü szundi-
kálás, ne vonogassuk kétségbe a nép előtt annak építő 
hatását s ily módon ne igyekezzünk magunk rontani hitelét. 
Pál apostol már csak jól tudott prédikálni, mégis azért 
Eutikhus elaludt a prédikációján ; és pedig mily következ-
ménynyel ! mit szólna ma egy ilyen esethez a botrány-
haj hászat ! 

A templomi nyilvános istenitiszteletet s az ezzel 
kapcsolatos igehirdetés fő eszköze az evangélizációnak s 
szerintem a többi e körül rendezkedhetik be, de ugy, 
hogy amazt soha el ne homályosítsa, hanem hogy ébren 
tartsa a szivekben épen az azutáni vágyat. 

És ezzel körülbelül kimondtam nézetemet a temp-
lomon kivüli összejövetelek felől. 

Nagy területen fekvő egyházainkban mulhatlanul 
szükségesnek tartom, hogy a központi helyeken időnként 
igehirdetéssel kapcsolatos nyilvános istenitiszteletek tar-
tassanak, de itt is arra kell törekedni, hogy minélelőbb 
templomok épüljenek: a nazarénus és baptista bujkálás-
nak pedig egyházi életünkben meghonosítását, amint csak 
tőlem telik, perhorreskálom. Határozott vonalat kívánok 
vonni az igének mind alkalmas, mind alkalmatlan időben 
hirdetése, és a lélekfogdosás között. A hittudatot és az 
összetartozás eleven érzését, nem az által tartjuk ébren, 
ha elmegyünk a Nagy János, el a Kis Péter uram házába 
s ott némelyekkel a földre borulunk, hanem ha a temp-
lomba s más központi helyekre tudjuk gyűjteni a híveket. 
De hát a kik mégis elmaradnak, azokkal mi történjék? 
Iljah! ilyenek mindig lesznek! Jézus és az apostolok sem 
kerestek föl minket, sőt inkább őket keresték az embe-
rek, nem vadászták az alkalmat, csak megragadták. Az 
evangéliomnak méltósága is van s erről ne feledkezzünk 
meg még azok kedvéért sem, a kik oly erősen szomjú-
hozzák az igazságot, hogy restelnek érte tiz percnyi utat 
megtenni a templomba. Külföldön járt ifjú lelkésztársaim 
között ismerek olyat, ki mint segédlelkész, épen ez irány-
ban téves ösvényre lépett, hol itt, hol ott gyűjtött magá-
nak gyülekezetet, felabajgatta az elégedetlenséget s meg-
rendítette egy virágzó egyház békéjét. 



Ujitsuk meg a régit, hirdessük Krisztus evangélio-
mát s templomi igehirdetésünknek legyen megfelelő egész 
életünk; akkor nemcsak a templomban, hanem kint az 
életben is hiv munkások leszünk s rajongó szeretetet 
ébresztünk az evangéliom iránt. 

Segítségünkre lesz a népies irodalom, de nem ugy, 
ha első sorban jól lemocskol minket lelkészeket; mert 
bizony kérem, ha előbb telefujjuk a nép fülét azzal, hogy 
lelkészeik restek, hanyagok, akkor aztán hiába buzdítjuk 
őket, hogy az ilyen vezérek után menjenek. A magunk 
kicsinyítésében híveink előtt ne kéjelegjünk, a magunk 
ügyét magunk között végezzük el. Ezzel korántsem azt 
akarom mondani, hogy melegágyat készítsünk a hanyag-
ságnak, hanem csak azt, hogy ne vetkezzünk le egész 
pőrére népünk előtt. 

Olyanforma az ilyen eljárás, mint a mit egyik jeles 
egyházi irónk követ egy húsvéti prédikációjában; az első 
részben ugyanis felsorolja a feltámadás magasztos hite 
ellen a ratio hatalmas érveit, a második részben pedig 
mellette a lélek vágyát hangsúlyozza csupán: egész üte-
geket állít egy ágyú ellenébe: igy aztán ki kételkedhetik 
az eredmény felől? 

Mit cselekedjünk atyámfiai, férfiak? e kérdésre azért 
második feleletem: »Házi ügyünket ne vigyük a nép elé, 
ne az egymás megszégyenítésére törekedjünk, hanem sze-
retettel intsük, buzdítsuk egymást*. 

Jól van! de hát még mindez nem elég, mert a nép 
nagy része nem keres fel bennünket s mégis csak nekünk 
kell hozzájok menni! Ugy van, de ez történhetik az egy-
ház által létesített és létesítendő közhasznú intézetek 
segítségével. Ha látja a nyomor, hogy a keresztyén társa-
dalom felkarolja ügyét, Krisztushoz tér ismét. 

Az ifjúság nevelésére több gond! vasárnapi iskola, 
olvasóegylet s mindezekben vezérlő legyen a lelkész. 
A felnőttek részére, kivált téli estéken, hasznos felolvasás, 
megnemesítve Krisztus szelleme által: ezekből lehet várni 
az eredményt, ezeket kell cselekednünk. 

Nem chablonokat várunk, de azért ha minuciákig 
előttünk áll egy-egy példa, az csak annál inkább eligazíthat 
bennünket. Természetes dolog, olyan oktalanságot nem 
szabad feltennünk egyetlenegy lelkésztársunkról sem, hogy 
Kakucson mindazt megakarja valósítani, a mi Budapesten 
szép sikerre vezet. Más Anglia, más Magyarország, más 
Budapest és más Kakucs! 

Végül még azon áramlattal szemben, mely a libera-
lizmus által kivánt áldozatunkat, a jövő áldásai reményé-
ben lényegtelennek tartja s egyáltalában nem lát okot 
az aggódásra, bátor vagyok megjegyezni, hogy az csak 
olyanforma, mintha eladunk egy zsellérföldet s aztán nagy 
az örömünk, hogy annak árát belefektethetjük négy fertály 
tanyaföldbe s előre nagy gazdáknak képzeljük magunkat. 

Hogy egyebet ne említsek az anyakönyvi kiadványo-
zások, bár nekem is okoztak ottan-ottan kellemetlenséget, 
de más oldalról épen e téren minden anyagi jutalom 
nélkül sokszor tehettem jót híveimmel s ezt mindenha nagy 
erkölcsi nyereségnek tartom. 

A liberalizmusért az ilyen előnyről, jó! mondjunk le, 
de a lemondásban is van határ! ne úgy nézzük a libera-
lizmust, mint egy falánk boa constrictort, melynek eteté-
sébe annyira belemelegszünk, hogy nem akarjuk észre-
venni, miszerint a klérus nagylelkűen épen a mi leg-
szebbik galambunkat akarja torkába dugni. 

Dixi et salvari animam meam. Justus. 

KÜLFÖLD. 
Angol tudós az ethikai kérdésekről. 

Az angol tudományosság már századok óta tanúsít 
rendkívüli érdeklődést az ethikai kérdések iránt. Ugy az 
egyénnek, mint a társadalomnak erkölcsi élete érdekes 
vizsgálódásokra és fejtegetésekre indította a nagy gon-
dolkozókat. 

Sir Thomas More a XVI., Baco, Hobbes és Locke 
e XVII., az ifjabb Lord Shaftesbury, Hutcheson a XVIII., 
Betham Bain és Herbert Spencer a XIX. században 
bizonyságok arról, hogy az erkölcsi, valamint az ezekkel 
összeköttetésben álló társadalmi kérdések is az angolok-
nál minden időben találtak nevezetes mivelőkre. Hátha 
még arra a sok jeles egyházi férfiúra gondolunk, a kik 
a fennt említett kiváló elmékkel többé-kevésbbé ellen-
tétben a keresztyén evangéliumi igazságok erejével igye-
kezett az erkölcsi életet jobbítani s viszont annak igaz-
ságok fényénél törekedtek az erkölcsi élet jelenségeire 
világot vetni! Valóban azt lehet mondani, hogy az 
evangélium, a mely oly sokszor rázta fel az angol 
nép lelkiismeretét a XVI. században Cranmer és Knox, 
a XVII. században Baxter és Bunyan, a XVIII. században 
a Wesley-ek működése következtében az igazi oka annak, 
hogy az angol nép, bár nem minden tagja hódolt meg 
az evangéliom előtt, mégis tiszteletben tartotta s becsülte 
az erkölcsiséget, a melynek erejét a nép egy részébe 
bevitte az evangélium. Csak egy részébe, de ez az egy 
rész, bár néha nagyon meggyengült, mint pl. a puritán 
uralmat felváltott restauráció idején, mindig képes volt 
élénk reactiót kelteni az angol népnél is meglevő sok 
erkölcstelenséggel szemben s az érdeklődést az erkölcsi, 
magasztos célok iránt ébren tartani. 

Az idők folyama azonban nem szüntette meg az 
angoloknál sem azt az ellentétet, a mely az erkölcsiség 
kérdéseire nézve az evangéliumi és a nem-keresztyén 
felfogások közt régi idők óta fennállt. 

Az evangéliumi álláspont tiszta és világos. Az Isten 
kegyelme nélkül nem lehet igazi erkölcsiség. 

A nem-keresztyén álláspontot is mind világosabban 
formulázták az ujabb időben. Az erkölcsi életet, a mely-
nek kialakulására vonatkozólag az Isten kegyelmének 
befolyását elismerni nem voltak hajlandók, ugy fogták és 
fogják fel sokan, mint egy jelentősebb természeti tényt, 
a mely ép ugy jött létre a psychologiai evolúció, a foko-
zatos fejlődés, az alkalmasabbnak (fittest) érvényesülése 
folytán, mint a hogy a növények a biologiai evolúció 
utján. Herbert Spencer nagy biologiája végén pár szóval 
kifejezést ád annak a reményének is, hogy az ember 
szellemi élete még tovább is fejlődni fog, tisztán az elismert 
biologiai, psychologiai és szorosabban vett ethikai tényezők 
közreműködése folytán. Mindenki tudja, hogy az ilyen 
felfogások mily tetszetősek manapság és hogy mily édes 
álomba ringatják azokat, a kik e felfogások előtt meg-



hajolni hajlandók. Azután ez az erkölcsi felfogás lehetővé 
tette, hogy az embert egy kalap alá vonják minden egyéb 
lényekkel. A lelki, különösen erkölcsi tények, a melyekre 
támaszkodva jámbor hivők valami magasabbnak látták 
az embert, mind-mind kimagyarázhatok az evolúció egy-
séges tana által, a mely azt mondja: A legalkalmasabbá 
— már az akár fizikailag, akár ethikailag legalkalmasabb 
— a jövő. 

Nemrégiben aztán Huxley, a hires természettudós, 
a kire ellensége sem foghatja rá, hogy papi kenetet nyert 
valahol, egy felolvasásában rácsapott az evolúció tana 
által összetákolt természettudományi és erkölcsi világnéz-
letre. Kimutatta, hogy egy óriási tévedés lappang ama 
világnézlet erdejében. Az a baj, hogy ezt a szót »legal-
kalmasabb (fittest)* ugy tekintik, mintha annak egy és 
ugyanazon értelme volna a biologiában is, az ethikában 
is. Pedig tiszta dolog — mondja Huxley — hogy a mi 
a biologia szerint »fittest« az egyenesen ellenkezik az 
ethikai »fittest*-tel, sőt a biologiai tökéletessel is. Ha 
a föld lehűl valamikor, akkor nyomorult moszatok lesz-
nek a legalkalmasabbak a fennmaradásra, de ki gon-
dolna azért arra, hogy a cryptogamok tökéletesebbek a 
phanerogamoknál. Azután meg, ha éhezem, testi életem 
érvényesülni akar, de világos, hogy sok mindent ethikai 
szempontból el kell vetnem, bár az biologiai szempontból 
igen alkalmas lenne. 

Huxley előadásával kapcsolatban megjegyezzük, hogy 
az amerikai filozófiai folyóiratnak »Monist«-nak szer-
kesztője nyiltan kijelenti, hogy az úgynevezett független 
morál nem ér semmit. Persze hangsúlyozza azt is, hogy 
az Istenről máskép kell gondolkoznunk, mint a hogy az 
evangélium hivei gondolkoznak. Mégis erősül a remény, 
hogy az erkölcsi kérdések fejtegetése mind jobban meggyőzi 
az »ösztön* ellen rugdalódzókat és megértik az Ur sza-
vát : »Nálam nélkül semmit nem cselekedhettek.* X 

RÉGISÉGEK. 
Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 

(Folytatás.) 

IX. Vita a Tiszamelléken a szabadakarat felett s ennek lecsen-
desítése 1607. jun. 18. 

Midőn a protestánsoknak a Bocskay fölkelése vissza-
szerezte a vallásszabadságot, egy kicsi hija mult, hogy a 
Tiszamelléken maguk nem szereztek bajt maguknak. 

A tiszamelléki ref. egyházaknak, noha a tiszán-
túliakkal és erdélyiekkel unióban voltak, nem volt püspökük, 
vagy szuperintendensük, hanem az egyes egyházmegyék, 
vagy traktusok esperesei, úgyszólván szuperintendensi 
hatáskörrel, maguk igazgatták egyházaikat. Ha aztán 
magukkal ezen esperesekkel gvült meg a baj, vagy pedig 
valamely fontos ügy miatt szükséges volt: generális syno-
dust — közzsinatot — hivtak öszsze valahova közmeg-
egyezéssel, a hol valamelyik idősebb esperes, vagy nem 
ritkán a tiszántúli (akkor különben megfordítva nevezték) 
szuperintendens elnökölt. Így történt 1607-ben is. 

Ugyanis a zempléni edyházmegye esperese Sárosi 
András sátoralja-ujhelyi lelkész, egy alkalommal egyház-
megyéje lelkészeit partialis synodusra (részleges zsinatra, 
mai neve egyházmegyei gyűlés) hívta meg. Szokás szerint 
bizonyos dogmatikai tételeket tűzött ki megvitatás végett. 
E tételek körülbelől a szabadakarat kérdése körül forog-
tak. Az absoluta praedestinatiot (föltétlen isteni elő vég-
zetet) hivő reformátusok a r. katholicismus által vallott 
szabadakaratnak nem lehettek barátai s igy hihetőleg 
ezen értelemben nyilatkozó Sárosi András esperes tételei 
komoly megdöbbenést keltettek; sőt miután Sárosi a tudo-
mányos megvitatás teréről, egyenesen — a templomi 
szószékbe vitte a dolgot és onnan kelt ki a más vélemé-
nvűek ellen, az ügy valóságos versengéssé fajult. 

E versengésben Újfalvi Katona Imre,1 — Alvinczi 
barátja — volt az egyik szereplő. Ez ugyanis egy röp-
iratot ir t : »De liberó arbitrio contra theses Andreae Sá-
rosi* cim alatt, mely még jobban kihívta volt a Sárosi 
haragját. E munkát nem tudtuk fölfedezni és igy tartal-
mát sem ismerjük: de jelentőségét megtagadni nem lehet 
s ugylátszik a zempléni traktus lelkészei legnagyobb rész-
ben egyetértettek vele és Sárosit az esperességtől is meg-
akarták fosztani. 

Midőn a versengés már nagyon elmérgesedett, föl-
keltette nemcsak a szomszéd egyházmegyék, hanem még 
Zemplénvármegye rendeinek figyelmét is. Ennélfogva maga 
Sárosi András és a kormányzása alatti zemplénmegyei 
lelkészek, megkeresvén Hodászi Lukács tiszántúli szuper-
intendenst s a tiszamelléki espereseket, zsinatra hivták 
őket Sátoralja- Ujhelybc, hogy a közöttük levő egyenet-
lenséget lecsendesítenék. Ugyanerre »a nemes és becsü-
letes vármegyétől is megintettek*. 

Az újhelyi zsinaton jelen volt-e Alvinczi, nem tud-
juk; de miután barátja 2 is — Katona Imre — érdekelve 
volt a dologban, aligha ott nem volt. Az itt kelt 
végzés csak Ilodászi Lukács tiszántúli püspök, Szent-
an drássy István (Aba-)Ujvár és Tornamegyék ben való 
szénior (esperes), Balogh János ungvármegyei széniort 
»a mellettök való becsületes főemberekkel« és Sárosi 
Jánost s papjait, mint esperes feleket említi meg. 

Az újhelyi zsinat lecsendesítette a háborúságot s 
meggondolván és maguk is látván, ebből minémü zűrza-
varok és háborúságok következhetnének, békességre vették 
azt, a következő feltételek alat t : 

1. Mindkét fél a vitából támadt kellemetlenségeket 
elfeledvén, egymást megkövessék s egymással szeretetben 
éljenek, hogy többé ily botrányra okot ne adjanak. 

2. Sárosi András az esperességben megmaradjon, 
lelkésztársai esperesüknek ismerjék, mint előbb és meg-
becsüljék ; viszont ő is megbecsülje azokat s afféle pro-
poziciókat és disputációra való téziseket ne irjon, hanem 
csak általánosságban írja meg, miről lesz a tárgyalás és 
hagyjon szabadságot, ki miről akar opponálni. 

3. Mivelhogy lelkiismeretét senkinek meg nem zabo-
lázhatjuk és nem kényszeríthetjük valaki sentenciájának 
mód nélkül való amplectálására, ha szinte történnék is, 
hogy András ur az alatta valóktól dissentiálna: mind-
azáltal ő kegyelme azoknak boszszuságára se ne dispu-
táljon, se publice prédikációjában vallásokat ne tradukálja 
és ellenök ne inveheáljon; azonképen uraim is András ur 
ellen hasonló scandalumot ne szerezzenek. 

4. Hogy ebből ujabb tűz ne támadjon, mindkét fél 

1 Újfalvi Katona Imre_ Baranyamegyében Újfaluban született 
(ezért »Ujfalvi«) 1572-ben. Életrajzát lásd a Sárospataki füzetek 
1864. folyam 622—625. lap. 

2 Pareus levele, melyet ez 16tt-ben U. Katona I. »Tracta-
tusa* elé bocsátott, Alvinczi barátjának mondja őt. 



az egymás ellen való irkálásnak békét hagyjon s a mit 
mindkét részről eddig irtak, az ekklézsia kezébe adják. 
(Hihetőleg ekként az Újfalvi Katona Imre irata is meg-
semmisíttetett.) 

5. Ha jövőre valami egyenetlenség támadna, annak 
ily nagy cégért ne tegyenek, hanem a szomszéd espere-
sek harmad-negyedmagukkal öszszejövén, igazítsák el. 

6. Soha egyik fél se dicsekedjék azzal, hogyha az 
ügyet deputációra, vagy törvényre bocsátották volna 
igy és így lett volna; mert valamelyik féltől ez hallatik, 
az egyház hivatalától megfogja fosztani.1 

Ezen békességszerzésben, mi akaratlanul is az Al-
vinczi kezét látjuk, ki a békéltető (irenikus) tendenciákat 
már a külföldön — Pareus és Melanchton példája után — 
szerezte meg, s itthon is a protestáns felek békés egyet-
értését munkálta a meddig csak tehette, hogy igy annál 
inkább tömöríthessék erejöket a támadó katholicizmussal 
szemben. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** Magyar Tájszótár. A magyar tud. akadémia 
megbízásából szerkesztette Szinnyei József, egyetemi pro-
fesszor. Első kötet. I. füzet. (Aba—Bitang). Megjelenik 
március, junius, szeptember és december 1-én. Előfizetési 
ára évenként 4 frt. Budapest, Hornyánszky Viktor könyv-
kereskedése. 1893. A rendkívül becses vállalatot ajánljuk 
a szakférfiaknak, intézeti hatóságoknak s általában mind-
azoknak, a kik nyelvünk kincsbányájába leszállani öröm-
nek sőt kötelességnek tartják. A »Magyar Szótár*, melynek 
betűi nagyobbak és olvashatóbbak, mint a »Nyelvtörté-
neti Szótár«-éi voltak, jó vezető lesz számukra. 

** Emlékkönyv a nagykállói ev. reform, egyház 
1892. évi november 6-án tartott hála- és örömünnepé-
lyéről. Összeállította Görömbei Péter, lelkész. A befolyó 
tiszta jövedelem a helyi szegényalapra fordíttatik. Ára 
30 kr. Nyíregyháza. Jóba Elek könyvnyomdájában. Az 
emlékkönyv nevezetesebb részei. Kiss Áron püspök imája. 
Boppant hosszú ima s e mellett egy nagy tévedés van 
benne, t. i. az, hogy Luther 95 tétele a testvéri szeretet 
és örök boldogság krisztusi tanának főtételeiként s lel-
künk függetlenségét, üdvét biztosító szent igazságokként 
vannak feltüntetve. Idézzük tehát cáfolat helyett, csak pél-
dául Luther 25-ik tételét: »A milyen hatalma van a pá-
pának a purgatórium fölött általában, olyan hatalma van 
a purgatórium fölött a püspöknek és papnak püspöksé-
gében illetve gyülekezetében különösen.« Ez ima után jő 
Lukács Ödön beszéde, telve ékesszólással, de nem telve 
cselekedetekre indító hittel. Egy világi ur az emlékkönyv 
szerint azt mondá, hogy szerette volna megtapsolni. 
Bizony ez lesújtó bírálat. Azután jő Görömbei Pétertől 
»Vázlatok a torony« (már t. i. az újonnan felépített to-
rony és más építkezések vezetése alkalmából tartatott az 
ünnepély) történetéből.« Végül kisebb beszédek, melyek 
közül kiemeljük Sáfrány Zsigmondét, aki igazán evangé-
liom, csak itt-ott túlköltőies, urvacsorai beszédet mondott 
az ünnepélyen. Az ünnepélynek két része volt. Egyik 

része volt az istenitisztelet, a melyen az említett beszé-
deket tartották, a másik rész volt a hangverseny, a me-
lyen bizony még csak egy »Térj magadhoz drága Sión«-féle 
éneket sem zengettek el, hanem »Bajnai bordal« meg 
egyebet, ugy hogy a műsor egy pontja sem emlékeztetett 
arra, hogy kálvinista emberek rendezték — a hangversenyt, 
a mely után következett az obligát táncmulatság. Azt 
azonban mi is szívesen elismerjük, hogy a nagykállói ref. 
lelkész igen szép tevékenységet fejt ki az emlékkönyv 
tanúsága szerint is, hanem — egy a szükséges dolog. 
Ebből a jobb részből (Lukács X. 42) az ő gyülekezete 
tagjaiba is, természetesen más gyülekezetekbe is, több 
kell még, mint a mennyi van. (X.) 

** Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. 
Irta Erdélyi J. Jenő. Budapest. Iíókai Lajos. Ára 80 kr. 
E mű, mint a Névy L. által szerkesztett alsófoku keres-
kedelmi iskolai könyvtár V. kötete jelent meg. Ajánljuk 
az érdeklődők figyelmébe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. Szász Károly püspök Halasról, 

Pap Károly ref. lelkész Karlsbadból Budapestre, gyüleke-
zet ök körébe érkeztek. — György László péczeli lelkész 
beiktatása mult vasárnap ment végbe. Az ifjú lelkészt 
Szász Károly püspök vezette be uj működési körébe. 
Az uj püspöki titkár. Hamar István lett s ennek helyébe 
uj s.-lelkész a püspök mellett Gáspár István. Beméljük 
hogy az ifjú Timotheusok mindig erősödő hittel s növekedő 
buzgósággal szolgálnak Istennek uj helyeiken s hogy ezt 
tehessék, kívánjuk mindnyájuknak az Ur lelkének kettős 
mértékét és sokszoros áldásait. — Gróf Tisza Lajos fő-
gondnok Budapestre érkezett. — Lapunk szerkesztője Szöts 
Farkas a mult hetet, mint érettségi vizsg. kormánykép-
viselő Debreczenben töltötte, s pár nap múlva néhány 
hétre fürdőbe utazik. Távollétében Szabó Aladár theol. 
tanár végzi a szerkesztői teendőket. 

* Kérelem. Az ideiglenes szerkesztő kéri a lap 
munkatársait és tudósítóit, hogy soraikat julius hó folya-
mán is Szőts Farkas cimére küldjék. 

* A sárospataki ev. ref. főiskola 1893 junius 
18-án d. u. 3 órakor a főiskolai imateremben tartott év-
záró ünnepélynek műsora. 1. »Ébresztő.« Szövege Bajza 
Józseftől. Férfi négyesre szerzette Szabados Béla. Előadja 
a főiskolai énekkar. 2. Bészlet Petőfi »Salgójából« Sza-
valja Eperjesy Lajos joghallgató. 3. Magyar népdalok. 
Előadja a főiskolai zenekar. 4. Bészlet Katona »Bánk 
Bánjából.« Szavalja Bajusz Andor VIII. osztály tanuló. 
5. »Legény-búcsu.« Víg monológ. Irta Szécsi Ferencz. 
Előadja Janka Károly hittanhallgató. 6. »Mókázó nóták.« 
Szentirmay Elemértől. Előadja a főiskolai énekkar. 7. »Je-
hova.* Irta Kis József. Szavalja Juhász László hittan-
hallgató. 8. »Éji Varázs.« Storch A. M.-től. Előadja a főis-
kolai énekkar. 9. »Egy bált rendező keservei.* Víg 



monológ. Irta Bartók Lajos. Előadja Pap Ferencz VII. osz-
tály tanuló. 10. * Tarara boom de ay.« Induló. Előadja 
a főiskolai zenekar. Bizony ez a műsor egy szinészképző 
intézethez jobban állt volna, mint egy református főiskolá-
hoz annak is az imaterméhez s ott is évzáró ünnepélyre. 
Hova lett a Bákóczyak és a Lorántffy Zsuzsannák ko-
molysága?! 

* Áldásos munka. Olvasóink bizonyára emlékez-
nek arra a felhívásra, a melyet a bibliaterjesztő társulat 
ügynöke küldött a prot. lelkészekhez, hogy ezek a kon-
firmált gyermekeknek űj-testamentomokat adjanak, s a 
bibliácskák árát közadakozásból gyűjtsék össze. Közöljük 
tehát, hogy 70 gyülekezetből 2200 űj-testamentomot ren-
deltek meg a lelkész urak. Szép kezdet. Reméljük, hogy 
a kik ez évben osztogattak a konfirmációi ünnepélyen 
új-testamentumokat, igyekeznek barátaikat és ismerőseiket 
is rábeszélni, hogy a jövő évben legalább 700 gyülekezet 
ragadja meg a konfirmálás ünnepélyes pillanatát arra, 
hogy az Isten igéjével a gyermeteg lelkeket a Krisztus 
egyházához kapcsolja. 

* Mikor még magyarok terjesztették hazánk-
ban a bibliát. Volt olyan idő is. Az igaz, hogy már 
száz éve. Mikor még nem szállottunk le a hottentota és 
más ily népek állapotj ara, a kiknek az angol nyomatja 
és fordíttatja a bibliát. A mikor még Pethe Ferencz uram 
az igaz, hogy Ultrajektomból, de magyar felhívást küldött 
a »buzgó keresztyénekhez«, hogy »kisebb helységekben 
hirré adni ezen biblia nyomtatását ne terheltessenek*. 
A mikor azután még egy kis »mustrát* is küldöttek az 
uj bibliából, akkor megint Vitéz József uram küldött 
leveleket Bécsből, az alsónyéki prédikátor Gál András 
uramnak s bizonyára másoknak is, hogy >munkások* 
legyenek a pénz beszedésében. Igy tűnik ez ki abból a 
Gál András uramhoz küldött két levélből s a hozzá mel-
lékelt »biblia próbából«, a melyeket Vásárhelyi Zsigmond 
lelkésztársunk hozzánk Zalátáról beküldött. Mi pedig telve 
szégyenérzettel, hogy a magyar protestánsokban most 
nincs annyi buzgóság, hogy a bibliát magok nyomatnák 
és terjesztenék, igy sóhajtunk fel: »Magyar bibliaterjesztő 
társaság, hol késel az éji homályban?* 

* A nagypénteki református társaság, mely 
elzüllött gyermekeknek óhajt otthont építeni, pénteken tar-
totta alakuló közgyűlését a budai református lelkészi hi-
vatalban. Az ideiglenes választmány működése, melyről 
Kiss Áron dr. elnök pedagogiumi igazgató számolt be, a 
következő : Három hó alatt megvették a telket, elkészí-
tették s hitelesítették az alapszabályokat, gyűjtöttek 1000 frt 
tőkét s kibocsátottak 1000 gyüjtőivet. A társulat vagyona 
eddig 4831 frt 98 kr., de teherképen nehezedik reá a 
telek árának egy része, vagyis 2335 frt 62 kr. E gyors 
és meglepő eredmény Kecskeméthy Csapó István dr., az 
ideiglenes választmány és Szőts Albert pénztárnok buz-
gólkodásának s a közönség érdeklődésének eredménye, 
mely felekezeti különbség nélkül sietett adományaival a 
nemes célt elősegíteni. Örökös tiszteletbeli választmányi 
tagok lettek: Szász Károly püspök, Falk Miksa dr. és 

Darányi Ignác dr. képviselők, Schwarzer Ottó dr., Frőlich 
Bóbert dr. akad. könyvtárnok, Kovács János százados, 
Szilassy Aladárné, Szilassy Etelka és Bakovszky Isvánné 
Szilassy Ida. A tisztikar igy alakult meg. Kiss Áron dr. 
elnök, Kasits Péter min. oszt. tanácsos alelnök, Szőts 
Albert min. oszt. tanácsos pénztárnok, Varga Bálint dr. 
tanár, jegyző és még 16 választmányi tag. 

* Az elzüllött gyermekeknek Otthont alapító Nagy-
pénteki ref. Társaságba beléptek örökös tagul 100 frttal 
dr. Bernáth István, évenként 10 frttal, Rakovszky Istvánné 
sz. Szilassy Ida, rendes tagokul 10 frttal: dr. Andaházy 
László, dr. Csengey Gyula, Hamary Béla, Mezőtúri r. egy-
ház, Petri Elek, Szőke Isván, és özv. Wattay Jusztinné 
(Losoncz), pártoló tagokul: Asbóth Ilona, Bodoky Lajos, 
dr. Kocsis Alajos és neje, özv. Láner Antalné, dr. Rajner 
Gyula, és Sztrelkó Gusztáv. Adományoztak: Budai e. isk. 
tanulók 15 frt, Érmihályfalvi egyház, Gulya György 1. u., 
Nagy János és Reiner Zsigmond 5—5 frt. Budapesten, 
1893-ik évi junius 20-án, SzÖts Albert, pénztárnok. 

* Gladstone a militárizmus ellen. Érdemesnek tart-
juk e helyen is megemlékezni arról a hatalmas beszédről, 
a melyet az angol miniszterelnök minapában az alsóház-
ban tartott. Szerinte négyféle háború van: 1. dynastikus, 
2. territoriális, 3. vallás- és 4. szabadságháboru. Az első 
három feltétlen kárhoztatásra méltó. Gladstone beszédjé-
nek eredményekép az alsóház felhatalmazta a kormányt, 
hogy az északamerikai Egyesült Államok felhívását, amely 
oda irányul, hogy bíróságok intézzék el az államok közt 
felmerült vitás kérdéseket, fogadja kedvezően. Ezzel ugyan 
még nincs vége minden háborúnak, de mint Gladstone 
fel is említé, 14 esetben döntött már a XIX. század folya-
mán Anglia és más államok közt választott bíróság. 
Vajha nyerne kedvességet az ilyen bíróságok eszméje más 
népeknél is. Lassanként majd a civilizáció és az erköl-
csiség örömére, az emberiség a militárizmus Molochja 
helyett más, okosabb célokra fordíthatna milliókat. 

* Hangok a vidékró'l. Egy cikket kaptunk a vi-
dékről, a melyet térszüke miatt nem közölhetünk, de a 
melynek főbb gondolatairól e helyen kívánunk megemlé-
kezni. A cikkező hangsúlyozza a vallásos iratok terjesz-
tésének szükséges voltát. Óhajtja, hogy a vizsgálatok al-
kalmával jutalomkönyveket osszon ki a presbyterium 
Sürgeti a lelkészeket, hogy a konfirmációi ünnepélyen a 
gyermekeknek közadakozásból bibliákat adjanak. Kívánja 
olvasó-körök felállítását s téli esteli összejövetelek meg-
tartását. Az esperesek látogatásuk alkalmával szólítsák fel 
az elöljáróságokat népkönyvtárak alapítására. Végül sze-
retne prot. politikai napilapot, meg hogy a »Kis Tükör« 
kétszer jelenjék meg egy héten. Jó gondolatok ezek és 
erős hittel meg is lehetne azokat, de meg is kellene 
valósítani. 

* Az eperjesi theológián az ezidei szakvizsgála-
tok Zelenka Pál püspök elnöklete alatt junius 23-án tar-
tattak, a melyeken Broschkó Adolf, ki külföldre is készül, 
kitüntetéssel jelesnek, Gömöry János jelesnek, Wack Péter, 
Velky Jenő és Lippay Béla jónak, egy jelölt pedig elég-
séges osztályzattal minősíttetett. Este a püspök a helybeli 
coll. és egyházi felügyelőkkel és thol. tanárokkal egytem-
ben megvendégelte a jelölteket, mely alkalommal lelkes 



felköszöntőket is mondottak. — Egyúttal hitelesítette a 
püspök a mult igazg. választmány által véglegesen meg-
állapított coll. szerv, szabályokat, a melyek a választmányi 
ülés hitelesített jegyzőkönyvvel egyetemben a legközelebbi 
püspöki körlevelekben fognak közzététetni. Másnap siker-
rel állotta meg a miavai egyházba meghívott Koreny 
Márton a papi vizsgálatot, a melyet a dunáninneni püs-
püspök megbízásából tartott meg Zelenka püspök a bizott-
sági tagokkal. Ez alkalommal első izben elnökölt az eper-
jesi theol. szakvizsgálatokon, (sz.) 

* Megtévedt szellemek. Egyik, a »ReIigio« tudó-
sítója, jobbra tévedt, a másik, a »Sárospataki Lapok« egy 
munkatársa, balra. Amaz elregéli, hogy a hires Popper-
Castrone házasság felbomlott s a nő újra férjhez akar 
menni. Ebből persze az a tanúság, hogy a polgári házas-
ság valami rossz dolog, mert hát az ember oly röviden 
férjet cserélhet. (>Hát még asszonyt milyen könnyen cserél-
nek manapság sokan ebben a gonosz világban!«) A tudó-
sító persze azt is elmondja, hogy Simor, volt hercegprímás 
volt az oka, hogy báró Popper és Castrone maschesa 
csak polgári házasságra léptek, mert ő vonatta vissza a 
pápai dispenzációt, a mit a párisi nuncius már kieszközölt 
a felek számára. Mivel pedig később széjjel mentek, a 
»Religio« tudósítója gúnyolódik a polgári házasság fölött 
s nem veszi észre, hogy mindenki kacag az ő tudósításán 
is — már t. i. a ki elolvassa — meg a pápán is, a ki 
csalhatatlan létére kiád egy dispenzációt és Simornak kell 
»táviratilag értesíteni a szent széket a felmentés inoppor-
tunus voltáról«. A másik megtévedt szellem a »Sáros-
pataki Lapok« egy cikkirója, a ki Chadwicknek, egy 
amerikai pogánynak az előadásait dicsőíti s kimondja, 
hogy azok rá erős és maradandó befolyást gyakoroltak. 
Elmondja róla, hogy a »legvallásosabb, legbuzgóbb, leg-
melegebb kedély*. Persze ez a legvallásosabb kedély az 
eredendő bűnnek, Jézus istenségének, de még a személyes 
Isten lételének s a lélek halhatatlanságának hitét sem 
tartja okvetlen a valláshoz tartozónak. A cikkíró ama 
legvallásosabb kedély előadásait nem ajánlja arra, hogy 
a templomba vigyük, és miért nem? Mert a »legfelvilá-
gosultabb hivő is megütköznék ezen merész fejtegetéseken«. 
Azonban ajánlja oly gondolkozó protestánsoknak, »kik 
bírnak azzal az önállósággal, hogy esetleg mást higyjenek, 
mint a mit 1500 vagy 300 évvel ezelőtt a hit tárgyául 
felállítottak*. Mily nyomorúságos és képtelen felfogás. Kép-
telen először is azért, mert az ismertető Chadwick nézeteit 
az emberi művelődés tetőfokán állóknak tünteti fel, pedig 
olyan frázisokat Istenről meg a vallásról, a milyeneket 
Chadwicktől az iró idéz, bizony a Krisztus születése előtt 
300 évvel is csak a gyengébb értelműek Írhattak, másod-
szor azért, mert ha a Chadwick tudománya olyan jeles 
tudomány s Ő a »legvallásosabb kedély« akkor azok a 
legfelvilágosultabb hivők, a kik Magyarországon a temp-
lomban nem szívesen hallanák Chadwick urat, vagy kötözni 
való bolondok vagy népcsalók, ha pedig nem azok, akkor 
Chadwick badarságait kár ugy megdicsérni, s végül azért, 
mert az ilyen korszakalkotó nagy eszmék védőinek nem 
kellene félni attól, hogy majd megütköznek rajta, hanem 
annyival inkább ki kellene állani a nagy közönség elé. Nem 
is vett a Pálok és Lutherek tüzéből soha csak egy szikrát sem 
a t. cikkíró, hanem eljárása, meg felfogásmódja is, azokra a 
középkori pápista bőrbe bujtatott pogány papokra emlékeztet, 
kik ugylátszik Chadwicknál előbb értettek a Chadwick tudo-
mányához és magok közt, a keresztyénség tanaiból egyet 
sem tartottak lényegesnek s az »ő vallásuk« és az »ő leg-
vallásosabb kedélyük* is el tudott lenni Jézus istensége 
nélkül is, de még a személyes Isten nélkül is, hanem ezt 
a nagy közönségnek nem publikálták ki. íme, a megté-

vedt szellemek. Csak az a baj, hogy sokan vannak ilye-
nek. A kik egyfelől a vakhitet, másfelől a hitetlenséget 
terjesztik. Az evangélium nekik botrány és bolondság. 
A Krisztus igaz ügye ellen törnek a sötétség fegyverei-
vel. Uram! bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit 
cselekesznek! 

* A »Religio« gyásza. A közelebb elhunyt Hefele 
rottenburgi püspökről a »Religio« azt írja, hogy hatalmas 
oszlopa volt a katholikus egyháznak. Ő volt az, a ki kivitte, 
hogy Württemberg kultúrharcot ne kezdjen. Ebből a jezsuita 
stylusból azt érthetné az ember, hogy Hefele mindig úgy 
táncolt, a hogy Rómából mozgatták. Pedig valamikor a 
mi magyar püspökeinkkel együtt hatalmasan támadta a 
pápa csalhatatlanságáról szóló tant. De azután Róma 
locuta est és Hefele beadta a derekát, megint a mi ma-
gyar püspökeinkkel együtt. Kivitték ezek, hogy ne legyen 
kulturharc, hanem legyen rabszolgaság. A legirtózatosabb 
rabszolgaság, a mi valaha földön létezett. A mikor a 
legszentebb kérdésekben egy ember parancsol millióknak, 
hogy mit higyjenek, s ha nem hiszik is azt, a mit pa-
rancsol az egy, hát legalább hirdessék. Pál apostol azt 
mondta: A hol az Urnák lelke vagyon, ott szabadság 
vagyon. Fordítsuk meg. A hol szellemi rabszolgaság 
vagyon, ott az Urnák lelke nem lehet. Legfölebb, mint 
a lelkiismeretet ébresztgető lélek lehet ott. 

* A budapesti református egyháztanács junius 
23-án, szombaton tartotta utolsó ülését a nyári szünet 
előtt. Az ülést Tisza Lajos gróf főgondnok és Szász Károly 
püspök elnökök nyitották meg. Első sorban az építési 
bizottság jelentést tesz, hogy a zugióban — Halász Olivér 
által ajándékozott telken — építendő ref. imaház építési 
tervezete már elkészült s annak költségeit Feszty Gyula 
építész tervei szerint el is fogadták. Az imaház építési 
költségei gyanánt ez idő szerint 10,000 frt áll a tanács 
rendelkezésére. Ugyané bizottság bejelenti, hogy a budai 
templom építése örvendetesen halad, és az ügyben való 
fáradságáért a tanács Darányi Ignácz dr.-nak a budai 
bizottság elnökének és Kiss Károly bizottsági ügyésznek 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Az építési-bizottság 
jelentése után a főgimnázium vezetésével megbízott igaz-
gató-tanács jegyzőkönyvét vették tárgyalás alá. E jegyző-
könyv legfontosabb részét, Erödi Béla dr. tankerületi 
igazgató, mint miniszteri biztos, a gimnáziumban való 
látogatásairól tett jelentés képezi. E jelentés szerint a 
miniszteri megbízott a következőleg nyilatkozott a ref. 
főgimnáziumról: A gimnáziumi épület egészséges s csendes 
helyen s a modern igényeknek teljesen megfelelőleg épült. 
Kellő számú tan- és tanszergyüjtemény termei világosak, 
fűtést és szellőztetést illetőleg kifogástalanok s a tanítás 
céljának teljesen megfelelők. Az iskolai épületben a rend 
és tisztaság mintaszerű. Az iskolai szertárak s a velük 
kapcsolatos termek közül a fizikai szertár és tanterem, 
valamint a rajzterem is teljesen a célnak megfelelőleg 
vannak elhelyezve. A tornaterem felszerelése mindenben 
kielégítő, a földrajzi szertár pedig mintaszerű, sőt párat-
lanul gazdag mindenféle szemlélhető eszközökben. Az ifjú-
ság fegyelmezése és fegyelmezettsége a tanintézetben olyan, 
mint a többi hasonló intézetekben. Az oktatás állapota 
teljesen megnyugtató s az intézet jó hírnevéhez méltó. 
Némely tárgyaknál különösen meglepő eredményt tapasztalt 
s örömmel győződött meg arról, hogy a tantárgyaknál 
a fősuly az értelmes tanításra van fektetve. Az egyes 
tantárgyakat illetőleg a latinból sokat tanítanak s a fő 



célra, t. i. az auktor szellemébe való behatolásra, valamint 
a tárgyi magyarázatokra is kiváló gond van fordítva. 
Ürömmel tapasztalta a magyar nyelvi oktatásnál, hogy 
kiváló gondot fordítanak egyes szebb költemények betaní-
tására. A német nyelvi tanítás iránt elég nagy az érdeklő-
dés s az kiváló gyakorlati érzékkel van vezetve. A mértani 
rajzoktatás sikerét különösen ki kell emelnie, e tekintetben 
az intézet igazán magas színvonalon áll, valamint általában 
az összes reáliák tanítása tekintetében. Az ének is szép 
sikerrel taníttatik. A növendékek testi nevelésére is kiváló 
gond van fordítva és pedig nemcsak a tornateremben való 
tanítás, hanem az által is, hogy a növendékek a szabadban 
is játszogatnak tanáraik vezetése alatt. Végül a tanári kar 
és az igazgatótanács jelentése alapján a kiosztandó ösztön-
dijak felett határozott. E szerint a Szijj Sámuel-féle ala-
pítvány után 9 tanuló 100 — 100 frtos, egy 95 frtos, a 
Szalay István-féle alapítvány után 5 tanuló 50—50 frtos, 
a Hubay-féle alapítványa egy tanuló 25 frt, a Balassa 
Lajos-féle alapítvány után egy tanuló 25 frtos jutalomban 
részesíttettek, utóbbival a magyar'^nyelvben tett kiváló 
haladásért egy nem magyar ajkú r. kath. vallású tanuló 
jutalmaztatott. 

* A Pesti Hírlapot ma széles Magyarországon ugy 
ismerik, mint a szó igaz értelmében vett szabadelvüség 
kitartó, elvhű harcosát. Amit az úgynevezett egyházpoliti-
kai kérdések fölmerülése óta, napról-napra módjában volt 
meggyőzőleg bizonyitni. A Pesti Hirlap vezércikkeik — 
ebben a szabadelvű szellemben — továbbra is Beksics 
Gusztáv, Busbach Péter, Borostyáni Nándor és Kendi Géza 
fogják irni. S remélhető, hogy a jövő negyedben már 
Pulszky Ferencz nagynevű tudós is újra megkezdheti 
publicistikai tevékenységét. A Pesti Hirlap tárcaíró mun-
katársai: Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Kozma Andor, 
Bársony István stb. A Pesti Hirlap régi kitűnő munkatársa, 
Eötvös Károly már legközelebb egész tárcasorozat közlé-
sét kezdi meg Jókai ősei cim alatt. Ugyancsak a Pesti 
Hirlap fogja közölni Jókai Mór jubiláris költői müvét, 
melynek a lap nagynevű munkatársa Levente cimet ad, 
s mely — saját szavai szerint — büszkeségét fogja képezni. 
Mutatványszámokat egy levelezőlapon nyilvánított óhajra 
egy hétig ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal (Buda-
pest, V., Nádor-utca 7.) — A Pesti Hirlap előfizetési ára 
egy hóra 1 frt 20 kr., három hóra 3 frt 50 kr., félévre 7 frt. 

* Erdély ünnepe. Magyarország kormányának és 
Erdély valamennyi részének képviselői, meg legelőkellőbb-
jei összejöttek tegnap Szászvárosban, hogy jelen legyenek 
azon a lelkes és fényes ünnepen, a melyen Erdély nagy 
ííát. Kun Kocsárd grófot ünnepelték kilencvenedik születés-
napja alkalmából. Rendezték e szép ünnepet azok, akik 
legközvetlenebbül élvezték az ő nagy szive jóságának, 
hazafiasságának, jótéteményeinek gyümölcsét: a város 
polgárai, a ref. Kun-kollégium tanári kara és az Emke 
központi és helyi fiókjának bizottsága Az ünnepély dél-
előtt 10 órakor ünnepélyes istentisztelettel vette kezdetét 
a ref. templomban, melyen az egész vendégsereg s a la-
kosság résztvett, az ünnepelt kivételével, ki tekintettel 
gyöngélkedő voltára, nem vehetett részt. Az ünnepi be-
szédet Bartók György dr. lelkész tartotta. A tisztelgés 
déli 12 órakor volt az ünnepelt házánál. Szűnni nem 
akaró éljenzéssel üdvözölték a galambősz Kun grófot, 
kihez először is Szász Domokos püspök intézett üdvözlő-
beszédet. A püspök után Hollaky alispán beszélt s adta 
át Hunyadmegye feliratát. Ezután Bartha Miklós mondott 
az Emke nevében fenkölt szellemű nagyszabású beszédet. 
Az ünnepelt mind a három szónoklatra egyszerre válaszolt. 
A beszéd után az ünnepelt annyira rosszul lett, hogy a 
mellékszobába kellett vinni. Délután két órakor ünnepélyes 

közebéd volt az »Oroszlán« vendéglőben, melyen mintegy 
250 vendég vett részt. A banketten az első felköszöntőt 
Szentkereszthy báró főispán mondotta a királyra s király-
néra. A második felköszöntőt Szász Domokos mondotta 
Kun Kocsárd grófra, zajos éljenzések között. Felköszöntő-
ket mondottak még Béthy Lajos tanfelügyelő Kun Kocsárdra, 
Sándor József felolvasta Csáky gróf, Bethlen gróf és 
Lukács miniszterek üdvözleteit s rájuk emeli poharát. 
Ezután igen szép jelenet következett. Az ünnepelt által 
alapított algyógyi földmíves iskola növendékei bevonulva, 
szép beszédben köszöntötték fel az ünnepeltet. Majd az 
ünnepelt fejezte ki az örömét, a melyet barátai szerez-
tek neki. 

* Gyászhír. Dömötör Dániel bogyiszlói segédlelkész 
folyó hő 24-én este 7 órakor fürdésközben a Dunába halt. 
Még csak 25 éves volt, a papi vizsgát egy éve tette le, 
Bogyiszlón még nincs egy éve hogy szolgált tanitókápláni 
miőségben; özvegy édes anyja, ki vele lakott, elvitette 
szülőföldére Duna-Szentgyörgyre és ott temették el tegnap 
délután 3 órakor nagy közönség szánó részvéte mellett. 
Emlékezete legyen áldott! 

* Hibaigazítás. Duka Tivadar mult számban meg-
jelent cikkének második sorába e szó »törvényjavaslattal* 
elmaradt. A levélben »János szeretete« helyett »Jézus 
szeretete olvasandó. 

Szerkesztői üzenetek, 
F. L. V. Hártyán. Az Ácsára vonatkozót előbb-

utóbb közöljük. 
V. Zs. Zaláta. A mennyit lehetett, értékesítettünk. 

Kevés a helyünk. 
B. H F. Pozsony. A velejét kivettük. Csak buz-

gólkodjék. Az elveket meg kell valósítani. 
R. Gy. Ny. Szentanna. Látnunk kell előbb a dol-

gozatot. A közlésre nézve csak akkor nyilatkozhatunk. 
B. B. Sárospatak. Megjött mind. Köszönet. 
F us Fraxinopolis. Közöljük önálló cikként. 
Sz. K. D.-Bogdány. Ha tudósításokat kapunk, kö-

zöljük azt is, a mit kívántál. Evangélizáló cikkeink célja, 
mindnyájunk bátorítása a nagy nehézségekkel való küz-
delemre. 

K. J. Pozsony. Az árvát nem vehették fel, mert 
folyamodvány későn érkezett. A cikket im közöljük. 

958/1893. sz. P á l y á z a t . 

A tolnai ev. ref. egyházmegyébe kebelezett pilisi 
egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomás javadalma hivatalos becsű 
szerint 837 frt 15 kr. és igy az harmad osztályú. 

A pályázni kívánók a pályázatra szükséges okmá-
nyaikat bezárólag f . évi julius hó 30-ig nagyt. Cseltei 
István esperes úrhoz Várlconyha (u. p. Pécsvárad) küld-
jék be. 

Budapest, 1893. junius hó 24-ikén. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 



Pályázat tanári állomásra. 
A gyönki ev. ref. algimnáziumban f. évi szeptem-

ber 1-én elfoglalandó tanári állásra pályázat hirdettetik. 
A megválasztandó tanár tanítani köteles a latin és 

német nyelvet a III. és IV. osztályban s a természetrajzot 
a IV. osztályban, vagy e helyett más tantárgyat. 

Rendes tanár évi fizetése 800 frt, 120 frt lakbér és 
40 frt ötödéves pótlék. 

Képesített pályázó hiányában helyettes tanár alkal-
maztatik 800 forint évi fizetéssel s oklevele megszerzése 
után választatik rendes tanárrá. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztott rendes tanár a dunamelléki ev. ref. 

egyházkerületi tanári gyámegyesületnek kötelezett tagja. 
A pályázók a gimnáziumi igazgató-tanács elnökéhez 

címzett folyamodványukat, életkoruk, vallásuk, tanulmá-
nyaik és hadkötelezettségi viszonyukra vonatkozó okmá-
nyaik kíséretében a gyönki ev. ref. gimnázium igazgató-
jához f . évi julius 31-ig adják be. 

Szilassy Aladár, 
2—2 a gimn. igazgató-tanács elnöke. 

a midőn a tiszántúli ev. ref. középiskolai tanárok gyám-
és nyugdíjintézetének jogos és kötelezett tagja leend. Nem 
okleveles egyén csak helyettes tanári minőségben és csak 
egy évre választatik, de ha ez idő alatt fenti tárgyakból 
oklevelet szerez és sikeres működést mutat fel: a követ-
kező évben mint rendes tanár állandósíttathatik. Végre 
ha okleveles, de nem a kiirt szakokból képesített egyén 
választatnék, az szintén csak helyettes tanári minőségben 
és csak egy évre alkalmaztatik, fizetése azonban 1000 fo-
rint lesz. 

A megválosztott egyén állomását f. é. augusztus vé-
gén, legkésőbb szept. 1-én elfoglalni köteles s ha családos 
40 frt, ha pedig nőtlen, 15 frt költözködési átalányt kap; 
ez összeget azonban, ha állomását három év letelte előtt 
elhagyja, visszatéríteni tartozik. 

A teljesen felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
julius 15-ig az ev. ref. egyháztanács elnökségéhez kül-
dendők. 

Kelt H.-Nánáson, az ev. ref. egyháztanácsnak 1.893. 
évi junius hó 12-én tartott ülésében. 

Benkő Lajos, Kállay Imre, 
lelkészelnök. fögondnok. 

Bodnár Lajos, 
2—3 jegyző. 

P á l y á z a t . 
Az érmelléki evang. ref. egyházmegyébe kebelezett 

ér mihály falvi, halál által megüresedett, evang. ref. lelkészi 
állomásra. 

Évi javadalom : föld, termény és készpénzben 1600 frt, 
a stólát nem számítván; és igy első osztályú állomás. 

1. Megjegyeztetik, hogy a terményfélék, pénzzé vál-
toztatása folyamatban van. 

2. A megválasztott lelkész hivatalát 1894. április 
27-én foglalja el; a javadalom fele az özvegyet illeti, a 
gyámintézet köteles tagja, és ennek pénztárába 1895-ki 
javadalmának felét tartozik befizetni. 

Pályázók szabályszerűen felszerelt kérvényeiket, 
julius hó 5-ik napjáig, az esperesi hivatalhoz, II. K. 
Sz.-Imrén, u. p. Szalárd, fogják beadni. 

Debreczen, 1893. junius 21-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

Pályázat tanári állásra. 
A hajdúnánási ev. reform, hat osztályú gimnázium-

ban üresedésbe jött történelem, latinnyelvi rendes tanári 
székre pályázat hirdettetik. 

Fizetés 1000 frt, melyből 100 írt lakbér, az egyház 
pénztárából évnegyedenkint előre fizetve. Ha okleveles 
pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek tanárjelöl-
tek is; ez esetben azonban a fizetés 900 frt, melyből 
100 frt lakbérnek tekintetik. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású egyének. A kivánt 
oklevéllel bíró egy évi sikeres működés után állandósíttatik, 

Pályázat tanári állomásokra. 
A mezőtúri ev. ref. egyház nyolc osztályúvá fejlesz-

tendő gimnáziumában a hetedik osztály megnyitása alkal-
mával egy halál által megürült és két újonnan rendszere-
sített tanszék betöltése céljából pályázat hirdettetik, még 
pedig: 

a) egy klasszika-filologiai tanszékre, 
h) egy német-magyar nyelvi tanszékre, 
c) egy szabadkézi rajz és ábrázoló mértani tanszékre. 
Ezen tanszékek javadalma egyenként 1200 frt törzs-

fizetés és 200 frt lakbér. 
Protestáns vallású egyének pályázhatnak. 
Pályázati kérvények életkoruk, vallásuk, családi álla-

potuk, hadkötelezettségük, képesítésük s eddigi szolgálataikra 
vonatkozó okmányokkal teljesen felszerelve f . évi julius 
hó 12-ik napjáig az igazgató-tanács alantirt elnökéhez 
beadandók. 

Okleveles vagy az országos középiskolai törvény 
értelmében jogosított tanár csak egy évi sikeres működés 
után állandósíttatik, s állandósíttatásától kezdve a tiszán-
túli ev. ref. középiskolai tanárok nyugdíj- és gyámintéze-
tének kötelezett tagja. 

Okleveles vagy jogosított tanárok hiányában 800 frt 
évi javadalmazással alkalmaztatnak helyettes tanárokul, 
oklevelet még nem nyert tanárjelöltek is, alkalmaztatásukra 
nézve azonban az 1883-ik évi XXX. törvénycikk 30. §-a 
az irányadó. 

Az állomás 1893. szeptember 1-ső napján elfoglalandó. 
Mező-Túron, 1893. junius 20-án. 

Lukács Dániel, 
1 — 2 lelkész és az igazgató-tanács elnöke. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SzerhfsztSség: 
IX. kerillvt, Pipa-ulru 23. szám, hová a kéziratok 

c imzendök. 

Kifuió- l i ivatal : 
Hornyátisttky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dijak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csiitörtököu. 
Előf izetés i Ara : 

F é l é r r t : 4 frt SO kr ; egész érre : 9 frt. 

Kyyes szám ára tiO kr. 

Tanúságok nemzetünk történetéből. 
I. 

Nincs kétség a felől, hogy az evangelizálás 
fenséges jelszavát nagyon kevés magyar ember 
irta eddig zászlajára. »Pesti jelszó az még ma« 
— a mint Kecskeméthy a múltkor elnevezte és 
fájdalom, nem az egész magyar protestántizmus 
— még kevésbbé a magyar nemzet jelszava. 
Pedig Budapesten is csak annyira haladt még 
az evangelizálás, mint a mennyire a kis fiu, a 
mikor egyik széktől a másikig segítség nélkül 
el tud menni, vagy mikor a kis madár az eresz 
alól rárepül a két lépésnyire lévő fa ágára. Még 
Budapesten is kevesen vannak, a kik öntudato-
san kiváló nagy gyönyörűséggel, minden másnak 
elibe téve az evangélium terjesztésének nagy 
munkáját, lankadás nélküli buzgósággal forgatnák 
az élő, igaz Isten fegyvereit. 

S ha még Budapesten is a kezdet kezdeté-
nél vagyunk csak, mily szomorú gondolatok kell 
hogy eltöltsenek bennünket, ha azt látjuk, hogy 
százezreknél nincs érzék nem az evangélizálás 
munkája, hanem amaz igazságok iránt sem, a 
melyek egyedül képesek ily munkának létre-
hozására, hogy sokan a hitetlenség ár jába vannak 
elmerülve, másokat a vakhit éjjele vagy a betü-
orthodoxia sötété borít s hogy sokan még azok 
közül is bizonyos bizalmatlansággal tekintenek 
az evangélizálás munk asaira, a kik különben, 
ha a hitcikkekről van szó, nem mulasztják el 
annak a hangsúlyozását, hogy milyen nagyon 
elfajult az egyház s hogy végül még azok is 
félreértik az evangélium merészebb szóvivőit; a 
kik különben az igazság ügye iránt teljes mél-
tánylással viseltetnek. (Igy értette félre pl. Justus 
Kecskeméthy cikkében azt a mondatot: evange-
lizálni mindennel lehet, még a prédikációval is. 
Hiszen nem baj, hogy félreértette, mert Czinke 
lelkésztársunk e Lap hasábjain megjelent cikk-
sorozatának egy nagy hiányát pótolta ki a prédi-

káció központi jellegének s főfontosságának ki-
mutatásával. De már mégis észrevehette volna, 
hogy Ivecskeméthynél az a mondat csak satyri-
kus fordulat, épen arra való tekintettel, hogy 
sokan a prédikációt csak a hatásvadászat eszkö-
zének tekintik.) 

Nem jól van ez igy. Mert jaj annak az ország-
nak, a melyben az evangéliumot, Istennek ez 
erejét meg nem becsülik. Már pedig bizonyos, 
hogy közéletünk nélkülözi az evangélium savát 
és világosságát. A napi sajtó a legselejtesebb 
morált viszi híreivel és regényeivel a nép töme-
gébe. A politika, a mulatozás (sokszor egy-egy 
primadonna képében) s a legjobb esetben a ko-
moly hazafiság képes lángra gyújtani a lelkese-
dést, de az evangélium zászlaja alatt, ha nem 
mint frázis, hanem mint cselekedetekre, az élet 
megjavítására, a társadalom sebeinek orvoslá-
sara ösztönző erő áll elő ez az evangélium, csak 
vonakodva haladnak azok is, a kik még el nem 
vetették. 

Egy nagy gát, egy óriási akadály van előt-
tünk, t. i.: az, hogy nemzetünk múltját nem 
látjuk kellő világításban s ennél fogva nemze-
tünk jövőjének, a jövőben hatalmas és boldog 
voltának tényezőit nem igyekezünk kellőképen 
biztosítani. Pedig jó hazafiak akarunk lenni min-
den áron. Macaulay egy angol előkelőséget igy 
jellemzett egyszer : »Jó protestáns volt, de rossz 
keresztyén«. Mi is ilyenformán vagyunk, de ha 
esetleg vannak, pedig vannak sokan közöttünk, 
a kik még jó protestánsok sem akarnak lenni, 
azt minden esetre biztosítani akar ják maguknak, 
hogy jó hazafiaknak nevezze őket mindenki. 

Azonban a dolog kétségkívül úgy áll, hogy 
a ki nem jó keresztyén, az nem is jó protestáns, 
mert nem képes alkotni és építeni. A ki pedig 
Magyarországon rossz protestáns, az nem is 
lehet jó hazafi. Mert tökéletesen igaz az, a mit 
sokan hangoztatnak, hogy a protestánsoknak 
felekezeti érdekeiket alá kell rendelni a nemzet 



egyetemes érdekeinek. Nekünk nem szabad külön 
protes táns politikát folytatnunk, s ha esetleg a 
kormány ama bizonyos 12. §-t el akar ja törülni 
s az nekünk nem tetszik, mi nem megyünk a kül-
földi protes tánsokhoz memorandummal , mint a 
hogy a magyar kath. püspökök mentek Rómába 
a nekik nem tetsző tervek miatt. Nem pedig 
azért, mer t mi evangéliumi valláserkölcsi közös-
ségben vagyunk külföldi pro tes táns tes tvéreink-
kel s nekünk nincs külföldi hatóságunk, a mely 
a valláserkölcsi cimen még oly tisztán politikai 
dologba is beavatkozik, minő az állami anya-
könyvvezetés. Tehá t mi nem használunk fel soha 
semmiféle útvesztőt a r r a nézve, hogy a protes-
táns felekezet hasznáér t harcot kezdjünk a ma-
gyar nemzet ellen, mint a hogyan harcot kez-
dett ma sok rossz hazafi a római kathol ikus 
felekezet érdekében. 

A mi, te rmészetesen nem szántszándékos 
rossz hazafiságunk ott kezdődik, a hol az a kér-
dés: mi a protestántizmus kötelessége ? Nem 
az-e, hogy az egyetemes ker. igazságokat mind 
tisztább fénynyel kifej tse? Nem az-e, hogy ez 
igazságokat a nép életébe minden ponton be-
vigye? Nem az-e, hogy erjesztő kovász legyen 
s új erőket, új hitet, új reménységet , az erköl-
csi célok felé való halaclásr 3t. a társadalmi pro-
blémák mind jobb megoldására új ösztönzést 
adjon ? Feladata-e a protes tánt izmusnak valamely 
fényes papura lom erősítgetése, akármilyen er-
kölcstelen és saját jobb meggyőződésével ellen-
tétben álló legyen is az? Feladata-e megkötni 
a népek fejlődésének menetét vagy inkább nem 
az-e a feladata, hogy esetleg, nagy forrongások-
kal, meg tévedésekkel is, de mindeneset re cl S^cl" 
had meggyőződések képzésével, erősítésével és 
acélozásával, az igazság, szabadság és szeretet 
eszméinek mindig nagyobb körben való érvé-
nyesítésével vezére legyen az ember i ségnek? 
Vezére nem a durva hatalom s a vak engedel-
mességre, hanem a szellemi erőre s a szabad 
meggyŐződésre h ivatkozva. 

Bizony az igazság az, hogy a magyar pro-
testánsoktól hazafiság, ha érdekeiket a nemzet 
é rdekeinek alárendelik, de egyenesen hazafi&t-
lanság, ha a szellemi munkában, az evangélium-
nak hirdetésében és érvényesí tésében elernyed-
nek. A magyar protes tánt izmusnak nem irtózni 
kellene az evangélizálástól családban, iskolában, 
sajtóban, tá rsadalomban és mindenüt t , hanem 
egyenesen kötelessége lenne a legfenségesehb s 
leghatalmasabb, mer t isteni e rőket a nemzet 
tes tébe eljuttatni, mer t a protes tánt izmus igazi 
világtörténeti jelentőségét csak ugy t a r tha t j a 
meg, ha annak az evangél iumnak hordozója 
lett, a mely a bűnt, a gonoszságot, az embe-

rek balgatagságait , szóval a világot már oly 
sokszor legyőzte. Jusson eszébe azért minden 
magyar protes tánsnak, hogy abban az arányban, 
a melyben mint t anár vagy pap, vagy tanító 
vagy ur, vagy földmíves elhanyagolja, vagy ép 
megtagadja az evangéliumot, abban az a rányban 
lesz rossz hazafivá is, mer t mig a nemzetet a 
boldogulásra vezető legnagyszerűbb erkölcsi ener-
giáktól fosztja meg, addig hanyagsága és hűtlen-
sége által az evangéliummal, tehá t a világossággal 
s igazsággal ellentétes i rányú eszmeáramlatok 
növekedésére, pl. a vak hit vagy a hi te t lenség 
erősödésére nyújt alkalmat. 

Valóban itt az ideje, "hogy az álomból fel-
ébredjünk. Itt az ideje, hogy megtanul juk, hogy 
mi volt sok boldogtalanságunk oka, másfelől mi 
képesí tet te nemzetünket oly sok szépre és dicsőre. 
Itt az ideje, hogy számot vessünk a következő 
kérdésekkel : 

1. Mire vezette nemzetünket a katholiciz-
nius ? 

2. Mily ha tása volt nemzetünkre az evan-
gél iumnak s a protes tánt izmusnak, a mely főté-
nyező volt a r r a nézve, hogy népünk a krisztusi 
igazságokkal megismerkedet t s végül 

3. Mik a teendőink s mit lehet remény-
lenünk ? 

Dr. Szabó Aladár. 

Még egy pár őszinte szó. 
Egy társaságban egyszer Horatiusra fordult a beszéd 

sora; ki ezt, ki azt dicsérte benne; a többek közt egyik 
jelenlevő egy eddig előttem ismeretlen erényére hívta fel 
figyelmünket. »Odi profanura vulgus et arceo« — a leg-
remekebb szavak — mondá az illető, miket poéta valaha 
ajkára veit, mert jó magyarán fordítva e szavak jelen-
tése ez: ^gyomromból utálom a . . . parasztot (A pontok 
itt nem ismételhető jelzők helyett állanak). Azóta sokszor 
eszembe jutottak e szavak. Áron fiainak sorába léptem, 
s ezek között, később a kész papok között elég alkalmam 
volt tapasztalnom, mily általános Horatius szavainak köz-
lött fordítása, nemcsak, de alkalmazása is. Egyik tanuló-
társam a testedzésre azzal biztatott, hogy ki tudjam 
dobni az alkalmatlankodó kurátort; egy megválasztott 
káplán ismerősömnek beszélgetés közben a bibliai órák 
tartását ajánlgatván, ezt a feleletet kaptam: »nem való 
parasztba a gyömbér*; egy esperes a papválasztást meg-
előző korteskedések alkalmával nem a korteskedést űző 
papokat, hanem a népet Ítélte méltatlannak a birtokában 
levő jogokra, mikor ugyanazon választásnál kandidáló 
társaival együtt ő követte el a legnagyobb visszaélést a 
ráruházott jogokkal a nép akarata ellen. S hogy az ily 
gondolkozás nemcsak szórványosan — mint sajnos kivé-
tel — fordul elő, hanem hogy általánosnak mondható, 
arról engem egy nyári bolyongásom alatt szerzett tapasz-



talataim győztek meg. De utazni sem kell, helyünkbe jő 
e tapasztalat Tessék figyelemmel olvasni az egyházi 
lapok olyan cikkeit, melyek valamiféle egyházi járulék 
fizetéséről szólanak, vegye elő például bárki a végelgyen-
gülésben kimúlt közpapok lapjának számait s özönével kapja 
a jelzett gondolkozásmód általános voltának bizonyságait. 

A misera plebs contribuens lenézésében újra hasonló-
ságot találok a pápista és protestáns papság között. Per-
sze a pápista papság itt is előnyben van, mert maga-
tartása egyháza rendszeréből folyik, mi pedig egyházunk 
természete ellenére követjük őket ebben is, a minthogy 
reverendájukat is megirigyeltük s lelkészi értekezleteinken 
a papi tekintély növelése érdekéből ajánlgatjuk egymás-
nak hivatalos ruhául való behozatalát. Ugy tetszik nekem, 
hogy közös sorsa az minden papságnak, hogy bizonyos 
idő multával pápista legyen gondolkozásában, melyből 
aztán csak valamely hatalmas rázkódás szabadíthatja ki. 
Minden vallás első hirdetői a lelküket eltöltő eszménynek 
élnek: lelkesedésük lobogó tüze a híveknek egész seregét 
gyűjtvén köréjük — hatalmat, befolyást nyernek eszméik-
kel együtt felettük. De a mint múlik az idő, a tűz lohad 
s a papság . . . gyertyát gyújt a templomokban; mester-
séges eszközökkel akarja megőrizni legalább látszatát az 
eltűnt valóságnak, s e látszat által fentartani a régi be-
folyást. A prófétáknak Sámuel által összegyűjtött gyüle-
kezete próféta iskolává lett, hol síppal-dobbal szerezték 
a prófétai lelket; a zsidó vallásos szellem fejlesztőinek 
az igaz prófétáknak elhallgatásával a papság vezetésére 
maradt zsidóság vallásos szelleme a tisztasági s áldozati stb. 
törvények árjába veszett. Hogy a keresztvénségben az 
apostolok és evangélisták helyét néhány század leforgása 
alatt kik foglalták el — ma is élő bizonysága a kath. 
egyház. Hogy kik vagyunk mi, kik a reformáció lánglelkü 
bajnokainak nyomaiba léptünk: a néppel szemben tanú-
sított pápistás magatartásunk eléggé világossá teszi. A 
reformáció világot átalakító ténye épen az, hogy az em-
bert emberi méltóságának öntudatára ébresztette s ezáltal 
megadta az első lökést veleszületett szabadságra való 
jogának állami s egyházi téren való kifejtésére. A refor-
máció ez eredménye ma már elpusztíthatlan közkincse 
az emberiségnek, s mi most előállunk, s mi, a reformá-
torok utódai (satyrakép hangzik) 300-ados életünk után 
népünket jogaira éretlen, az irás gyöngyére méltatlan 
tömegnek kezdjük titulálni tiszta pápista szavakkal; 
s mert belőlünk hiányozván valami, nem tudjuk gya-
korolni reá a régi befolyást, azt a mesét költjük, 
hogy népünkből hiányzik a fogékonyság; mondogatjuk 
Horatius szavait magyar fordításban; módokat esze-
lünk ki, mint szorítsuk jogait minél szűkebb körre, mint 
uralkodhassunk rajta pápista módra. De azt eszünkbe 
sem veszszük, hogy magunk lehetnénk okai a régi befo-
lyás elvesztésének; arra nem is gondolunk, hogy azért 
nem találunk fogékonyságra népünkben, mert nem atyja, 
de basája akarunk lenni. Szavahihető embertől hallottam, 
hogy egy öreg pap ugy tartotta a presbyteri gyűlést, 
hogy presbyter uraimék megállottak a templom sarkán s 

ha valamiben megállapodtak, a kurátorok tudtára adták 
a muzeumában ülő tiszteletes urnák s ha nem tetszett 
neki, toporzékolva jelenté ki, hogy igy vagy ugy akarja; 
erre ujabb tanácskozás következett a templom sarkán, 
s a presbyterek is ugy akarták. Ilyen forma hierarchicus 
gőggel nem neveljük éretté népünket, nem támasztunk 
benne fogékonyságot. Szeretetet a népnek! s mint gyer-
mek atyjához, ugy fog ragaszkodni hozzánk! Oly sok 
szép prédikációt irtak már használatunkra a szeretetről, 
Temesvári Pelbárt szavai szerint az »együgyübb prédiká-
toroknak materiát szolgáltatva*, oly sokszor zengettük el 
már azokat: tettben mutassuk meg már valahára, mi 
az a szeretet! A mig csak elméletileg szeretgetjük fele-
barátainkat, feneketlen kádba mérjük a vizet; hasztalan 
munkát végzünk. Kenyér kell a népnek, mert elfogyat-
kozik ! Élő szeretet kell a népnek, mert már fogyatkozó-
ban van! De csudálatos, mi, kik minden más elméletnek 
ellenségei vagyunk, a szeretetben az elméletnél szeretünk 
maradni. Hallottam már fiatal papokat panaszkodni a 
miatt, hogy népük bizalmatlan a legjobb akaratból szár-
mazó törekvéseik iránt is, hogy e miatt nem sikerülhet 
semmi kezdeményük. Megengedem, hogy ugy van, de 
vájjon az-e az oka e bizalmatlanságnak, hogy papjai 
részéről mindig szeretettel találkozott? Bizonyára nem! 
Tudom, hogy ugy van, de vájjon az-e az igaz szeretet, 
mely az első kedvezőtlen fogadtatásnál keserűséggé vál-
tozik? Bizonyára nem! Sőt mindnyájan tudjuk, s unos-
untig prédikáljuk az akadályoktól vissza nem riadó mun-
kásság- előbb-utóbb bekövetkező diadalát. Mért állunk meg 
tehát a legelső nem sikerült kísérletnél? Mert csak elmé-
letben ismerjük a szeretetet s ép azért nem is ismerjük 
azt. Szeretetünknél nagyobb hiuságunk, mely engedi, hogy 
kitegyük magunkat ujabb sikertelenségnek. 

De hogy is fogadna kész bizodalommal mindjárt 
népünk? Mit tettünk eddig érte? Szép három részes 
beiktatási beszéd telik ugyan ki funkciónkból, s hivatá-
sunk magasztosságának tudatában emelt fővel is szoktuk 
mondani: »én keresztellek, én esketlek, én temetlek el 
benneteket*, de ez nem elég az üdvösségre, meg meg is 
fizetnek érte; s minél jobban fizetnek: annál szebben 
zeng az oráció (egy erdélyi pap szerint) a bánat vagy 
öröm könnyeinek harmatában született stóla megérdem-
lése végett, melynek elfogadásáról különben már az okos 
római papság kitalálta, hogy nem simonia. A fizetett mun-
kán kivül tettünk-e egy lépést gyülekezetünk általános 
művelődésének érdekében; van-e minden faluban kez-
deményezésünkre vagy közreműködésünk folytán nép-
könyvtár; megismertettük-e népünkkel nemzetünk törté-
netét magunk vagy a tőlünk felbuzdítottak által tartott 
felolvasásokban; ügyeltünk-e arra, hogy ne legyen az uzsora 
áldozata; van-e minden községben a szegény embernek 
olcsóért vető magot s kenyérnek valót adóegyházi mag-
tár: akár ennek jövedelméből, akár segélyző egyesületek 
alakítása által segítettünk-e a vagyontalanokon, betegeken, 
temetkező szegényeken? Terjesztettük-e a vallásos irato-
kat; megismertettük-e egyházunk történetét, egyházunk 
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intézményeit; szólottunk-e gyülekezetünk előtt arról a 
nagyszerű munkásságról, melyért nálunk előbbrevaló hit-
rokonok az evangéliumnak terjesztése körül kifejtenek, 
(missziókról, biblia s traktatus terjesztésről); felkerestük-e 
mi csak a közellevőket is. meglátogattuk-e a betegeket, 
vagy a tőlünk elpártoltakat? Hányan, de hányan vagyunk, 
rendkívül nagy többségben vagyunk, kik mindebből semmit 
se tettünk! Hogy kívánhatjuk hát, hogy szeressen bennün-
ket. hü maradjon egyházunkhoz népünk?! E vétkes mulasz-
tás kétszeresen fáj, ha meggondolom, hogy papságunk leg-
nagyobb része a népnek fiai közül való; legnagyobb ré-
szünk bölcsője valamely egyszerű paraszt vagy mester-
ember fedele alatt ringott; s mi mégis eltudtuk felejteni, 
hogy enne'k az egyszerű népnek vannak nemes érzései, 
vágyai; vannak anyagi s lelki szükségei, hogy ezt a népet 
lehet jóra, szépre nevelni; hogy bűnei nagy részének mi 
tanultak és gazdagok vagyunk okai; nekünk kellene tehát 
azokból kiszabadítani 1 Mert ki rontá meg a népet kortes-
kedés, vesztegetés által, ki hízelgett rossz tulajdonságai-
nak?! Ne tagadjuk a mi nyilván való; a tanult ember, 
ki állást, a gazdag, ki hatalmat keres! Ennek a körül-
ménynek beismerésére és elitélésére engem nem a dema-
gógia vezet, hanem a tények szemlélete s a közfelfogás 
Ítélete, mely a kerítőt minden bűnösnél alábbvalóbbnak 
bélyegzi; legfölebb segíthetett felismerésében, eleven érzete 
népből való származásomnak, mit különben el se tagad-
hatnék, szegletességem, nyers őszinteségem könnyen el-
árulná. Ez érzés elevensége az oka (másnál ugy van-e 
nem tudom), hogy népem bűnei által megszégyenítve 
érzem magam is, s ha az én népem leánya rossz útra 
tér, mintha testvéremet látnám az erkölcstelenség fertő-
jébe sülyedni s hogy alig tudom fékezni elkeseredésem, 
valahányszor olyanoknak szájából hallom a lenézés sza-
vait a nép ellen, kik maguk is a népből valók. 

Sok más reménynyel együtt azt a reményt is tá-
masztották bennem a kormány javaslatai, hogy kiölik 
belőlünk, papokból azt az érthetetlen felfogást, mely a 
legfőbb papi erénynél a népnek kordábatartását tekinti; 
megtanítják a leggőgösebb papot is a parasztban is be-
csülni az embert, s kényszerítik tenni valamit a fizetett 
munkán kivül is. Horatiust pedig nem fordítja többé a 
papok közül senki oly zsiros magyarsággal, a mely vesz-
teségért Horatius barátai — remélem — meg fognak 
bocsátani a kormánynak. Fraxinopolitanus. 

ISKOLAÜGY. 
Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. . 

(Folytatás.) 

A gimnáziumban eszközölt változtatás abban állott, 
hogy elhagyták az egyetemes történetet s helyette a IV. osz-
tályba »Magyarország constructiójának ismereté-t« vették 
fel, továbbá a latin prózai irodalom sikeresebb tanulmá-
nyozása céljából a poétika eleibe a rhetorikára még egy 

évet pótoltak be, melynek tárgyai voltak: 1. a klasszikus 
irodalomból: Cicero Oratioi, J. Caesar, prózai irodalom-
történet, polgári régiségek, szónoklattan; 2. a történetből: 
Magyarország története latinul; 3. természeti tudományok 
köréből: kísérleti természettan, de nem külön órán, hanem 
csak a tanító által e végre szánt időben és terjedelemben; 
4. a bölcsészetből: a gondolkodástan ismétlése mellett 
lélektan. 

Igy lett a gimnázium hét osztályúvá, melyhez csat-
lakozott nyolcadikul az Első éves deákok iskolája. 

A reáltudományok felvételével, bármily csekély mér-
tékben történt .is ez az 1795-iki szervézetben, nem voltak 
kibékülve a humanisták. Attól féltek, hogy a reáltudomá-
nyok gyönyörködtető volta elvonja s elkedvetleníti az 
ifjakat a komolyabb és nehezebb klasszikai stúdiumoktól. 
Már pedig a gimnázium — meggyőződésük szerint — 
egyedül csak a latin irodalom tanulmányozása által adhatja 
meg az akadémiára szükséges alaki és tartalmi képzett-
séget. Azért is a klasszikai irodalmi tudományokat veszé-
lyeztető gyakorlati tárgyak kiküszöbölését sürgették. Elé-
gedetlenségük eredménye lett, hogy az 1804. év októberében 
Álmosdon tartott egyházkerületi értekezlet az oktatásügy-
nek revizió alá vételét rendelte el. Igy jött létre s jelent 
meg 1807-ben Debreczenben a következő cimü iskolai 
szervezet: »Ratio lnstitutionis ex praescripto Conventus 
Superintendentiae Helv. Conf. Addictorum Trans-Tibiscanae 
d. 6. Octobris Anni 1804 habiti per Deputationem Litte-
rariam Almosdini diebus 27, 28 et 29. Decembris anni 
eiusdem elaborata, Congregationi dein Superintendentiali 
Anno 1806. diebus 18 et 19. Április celebratae exhibita, 
ab eademque approbata«. 

Előszavában kimondja e Ratio, hogy a tanügy ren-
dezésében eddig tett kísérletek egyáltalában céliránytalanok 
voltak, mert nekünk protestáns magyaroknak saját szel-
lemünkhöz alkalmazott s mintegy abból folyó oktatási 
szervezetre van szükségünk. Ilyet akart a litteraria depu-
táció alkotni, midőn az iskolák eddigi szervezetén a kö-
vetkező változtatásokat tette : 

Az elemi iskola eddigi két évfolyama helyébe négy 
osztályt állított s ebből folyólag az eddig tanított tárgyak 
mellé felvette a magyar nyelvtanból a debreczeni kisded 
grammatika alaktani részét, továbbá a földrajzot, törté-
netet és alkotmánytant Losonczi Hármas Kistüköré alap-
ján és végre a természetrajz mindhárom részét Szent-
györgyi József orvos-doktor Természethistoriája nyomán. 

A gimnázium tárgyait hét évfolyamba osztotta be a 
Ratio, kihagyván az 1795-iki szervezethez képest a természet-
tant, magyar államismeretet, görög nyelvet és irodalmat, az 
egyetemes történelmet, továbbá összevonván a magyar 
történelmet, de egyszersmind azt latin fordítási gyakorlat 
tárgyául jelölvén ki. Épen igy a reáltárgyak pótlására 
is egy magyar chrestomathiát ajánlott a latin stílusgyakor-
latokhoz segédkönyvül. Végre kimaradt a lélektan és logika 
is, azzal indokolván ez utóbbinak kihagyását, hogy »helye 
a filozófiában van, amelynek nem is legkönnyebb részéül 
tartják, mivel a legelvontabb fogalmak körül forog és nem 
is csak a helyes gondolkozás módjára tanít, hanem azon 
törvényeket adja elő, melyeket az elme a gondolkozásban 
követ*. 

Miután az itt felsorolt tárgyak elhagyattak, a gim-
názium fő, majdnem egyedüli tárgya — a humánisták 
óhajtásának megfelelőleg — a latin nyelv és irodalom 
maradt. És ez valóban nyújthatott is elegendő alaki kép-
zettséget, de az akadémiai szaktudományok megértéséhez 
szükséges előismereteket megadni nem vala képes. Érezték 
ezt a Ratio lnstitutionis készítői is, midőn egy előkészítő 
tanfolyam felállítását rendelték el. »Általmenvén — ugy-



mond a Ratio — a deákságra a tanulók, hasznosnak és 
szükségesnek látszik, hogy elsőben valamely Encyclopae-
dicus cursusra vivődjenek; mind azért, hogy akik közülük 
sok időt a kollégiumban nem tölthetnek, minden felsőbb 
tudományokban való tinctura nélkül ne menjenek ki; mind 
azért, hogy akik tovább akarnak tanulni, maguknak előre 
egyetemes áttekintést szervezzenek a tudományok fölött, 
azok közül különösen akármelyikhez is jobb kedvvel és 
készülettel foghassanak s benne jobban boldogulhassanak«. 
A régi Első éves deákok iskolája ugyanis eltöröltetett s 
helyette egy Encyclopaedicus cursus rendeztetett be két 
évi tanfolyammal, melynek célja az volt, hogy az akadé-
miai pályára lépő ifjakat a magasabb tudományok hall-
gatására előkészítse. Tárgyai voltak az I. évfolyamban : 
a theologia elemei, tiszta mathesis, logika és metaphysika, 
görög nyelv elemei, a görög klasszikusok közül: Kebes, 
Isokrates, Pythagoras, Anakreon klasszikusok közül: P. Sirus. 
Horatin levele a Pisókkoz. Cicero De Oratore; a II. évfo-
lyamban: ó- és újkori egyetemes történelem, természet-
tan elemei az alkalmazott mathesissel együtt, erkölcsi filo-
zofia, újtestamentom az eredeti nyelven, Livius; latin 
fogalmazások mindkét évben. 

Ezen encyclopaedicus cursust ugy tekinthetjük, mint 
a humán gimnázium megmentésére másfelől a gyakorlati 
élet követelményeinek kielégítésére szolgáló kisegítő esz-
közt. Részben ugyanez a szükség teremtette meg Nagy-
Enyeden 1819-ben a hasonnevű és terjedelmű iskolát és 
valószínűleg az enyedi Norma Debreczenből vette a nevet 
és eszmét az encyclopaedicus iskola felállításához. Csak-
hogy mig Enyeden e tanfolyam célja az volt, hogy azon 
ifjaknak, kik akadémiát végezni nem akartak, az életre 
szükséges gyakorlati ismereteket nyújtson: addig Debre-
czenben eme mellékes cél mellett, az encyclopaedicus 
iskola főként a gimnáziumi és akadémiai oktatás közt 
támadt hézag betöltésére vala rendelve s mint ilyen, nem 
volt egyéb, mint a régi első éves deákok előkészítő isko-
lájának két évre kiterjesztett tanfolyama. 

Az 1807-iki Ratio tehát visszahelyezte a gimná-
ziumban a humanizmust régi jogaiba; de a reactio nem 
maradt el a realizmus részéről. 1812-ben már ismét uj 
szervezet készült az 1795-ikivel teljesen egyező címmel, 
mely a realismus érdekében az 1707-iki szervezeten né-
hány módosítást tett. A módosítás abban állott, hogy a 
mennyiségtanba felvétetett az elemi tértan és algebra 
s a gyakorlati élet szempontjából a mértékek ismerete; 
a vallástan körébe bevétetett a magyar és erdélyországi 
reformáció története és a különböző felekezetek ismer-
tetése történelmileg és dogmatikailag; az éneklés tanítása 
kóták szerint rendeltetett; a reál irányú olvasókönyv la-
tinra fordítása elmaradt s helyét az erkölcstan és a ma-
gyar reformáció története foglalta el; a számolás gyakorlása 
különös figyelembe ajánltatott. Egyebekben a Ratio intéz-
kedései érvényben maradtak. 

Nem sok volt az, amit a reálisták az 1812-iki ren-
dezés alkalmával kivívtak, de a humanisták már ez által 
is a klasszikus műveltséget látták veszélyeztetve s nem 
szűntek meg meggyőződésük érvényesítése érdekében iz-
gatni. Még nem mult el öt év, már ismét választmányt 
küld ki az egyházkerület a debreczeni gimnázium szerve-
zetének átalakítására. 1820-ban elkészült a választmány 
munkálatával, melynek eredményét —• Szilágyi István 
közlése után — következőkben foglalhatjuk össze: 

a) Elhagyta a tanítandők sorából az algebrát, a 
tértant, sőt el a történelmet is; legalább ez utolsó mind-
inkább kevesebb figyelemben részesült, ugy hogy végre 
csak Losonczi J. Kis Tüköré fordíttatott latinra tüzetes 
tanítás helyett. 

b) Beolvasztotta az Okor történelmét a latin taní-
tásba az által, hogy azt csupán latinra fordíttatta. 

c) Fölvette a görög nyelvet az V., a németet a 
111. osztálytól kezdve tanítandónak. 

cl) Végre, a mi leglényegesebb, a hét osztályt össze-
vonta hatra oly módon, hogy a második és harmadik 
grammatikai osztályokat egybeolvasztotta, a mi állal lett 
egy alaktani és két szókötési esztendő. »Ugy látszik — 
mondja Szilágyi István* — ebben az 1807-iki országos 
választmány által készített rendszer állott az oktatók előtt 
példányul, mely a katholikus iskolákba bevive, szintén 
annyi évet rendelt a gimnáziumok számára, ellenkezőleg 
az ágostai hitvallásuakkal, hol öt, s az erdélyi helv. hit-
vallásuakkal, hol hét évig tartott a gimnáziumi pálya még 
e korszakon is tul egész 1849-ig*. 

Az utóbbi rendezés hosszú időre megalapítá a deb-
reczeni gimnázium belszervezetét s befejezte egy időre a 
humánizmus és reálizmus küzdelmét. Az 50 éves küzdelem 
és fejlődés eredménye a hat osztályú humán gimnázium 
visszaállítása lett, melyben a humánisták ültek diadalt. 
Visszatértek 1820-ban oda, honnan 1770-ben kiindultak. 
(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

TÁRCZ A. 
A veszprémi reformált egyház múltja. 

I. 

A veszprémi ref. egyház XVI. századbeli történetei. 

A veszprémi reformált egyház mikor alakult? Ki 
által reformáltatott? Adatok hiján megállapítani nem lehet. 
Valószínű, hogy az első magyar király által alapított 
püspöki szék ülői, mindent elkövettek, hogy az eretnek 
tudomány be ne vonuljon a városba; kiknek ezen buz-
galmukat a dúsgazdag káptalan tagjai is szívesen támo-
gatták. Mégis az történt meg rajtuk, a mit nem is álmodtak. 
Kecheti Márton 1.534 óta veszprémi püspök, 1538-ban 
áttért az evangelikus vallásra s nőül vette Drugeth Antal 
leányát,1 mely eset már csak szokatlanságánál fogva is, 
nem lehetett minden hatás és következmény nélküli a 
város lakosságára nézve. Ezt a szégyent a káptalan ugy 
akarta helyre hozni, hogy még gondosabb szemekkel vi-
gyázott e városra, s híven őrködött, hogy valamikép egy 
vándor reformátor be ne jusson annak kerítései közé. Ennek 
a szigorú felügyelésnek kell tulajdonítanunk, hogy a rend-
kívüli bátorságáért már a bécsújhelyi fogságot is meg-
kóstolt lánglelkü reformátor Dévai Biró Mátyásnak, midőn 
Sárosról Budára visszautazott, s ezen útjában a Balaton 
felső részén levő egyházakat reformálta, sőt mint a hagyo-
mány állítja, Kádártón, Veszprém mellett prédikátorosko-
dott is: ezt a püspöki várost el kellett kerülnie.2 De ha 
Veszprémbe be nem mehetett, gondja volt rá, hogy közel 
legyen ahhoz, s épen ezért választotta munkálkodásának 
középpontjául Kádártót, reformálván az egész vidékei s a 
Balaton mellékét. 

Veszprémbe tehát csak közvetve jutott el a refor-

* A gimn. okt. tört. Sárosp. Füz. 1861. évf. 223. 1. 
1 Tóth Ferencz: »A magyar- és erdélyországi prot. ekkl. 

históriája. Komárom, 1808. 110. lap. 
2 Dévainak kádártai papságát most itt bővebben nem vita-

tom, de az arácsi, b.-henyei, felső-őrsi, monoszlói, kádártai ref. 
egyházak történetei, mind őt említik reformátorukul, s igazságot 
szolgáltatnak e részben Lampe-Ember Pálnak (Hist. Eccl. ref. 73.) 



uiáció hire, s csak lappangóit a megtisztított tudomány 
a város falai között, mert a ki oly nyilvános jelét adta 
az evangélikus valláshoz való rokonszenvének, mint Ke-
cheti Márton, a ki püspök létére egy protestáns főúr 
leányát vette nőül : az nem maradt tovább a városban. 
Mindazonáltal mégis tévednénk, ha a protestáns eszmék-
nek már a XVI. században való megismeréséről itt meg 
nem emlékeznénk. Nagy befolyással volt erre Veszprém-
nek kiváltságos helyzete, mely mint egyik végvár a törökök 
ellen, sok olyan elemet kénytelen volt magába fogadni később, 
a mit előbb nem tett volna, s igy jutott be a városba a 
végvárat védelmező katonasággal a reformáció fénylő 
világa is. Ez a kényszer-helyzet adott alkalmat arra, 
hogy a reformált egyház ebben a püspöki városban meg-
alakulhasson; de épen ez okozta azt is, hogy olyan las-
san, tartózkodva haladjon előre errevaló törekvésében. 

Nincsenek ugyan kézzel fogható adataink a vesz-
prémi reformált egyház XVI. századbeli történetére nézve, 
de a fentebbieket elég okunk van következtetni. Ha tud-
juk, hogy Sztárai Mihály 1570-ben pápai prédikátor volt,1 

s úgy Pápa, mint Veszprém ekkor már végvárak levén, 
mint ilyenekben a reformáció szabadon terjedhetett, ha — 
a mi legfontosabb — a veszprémi reformált egyháznak 
Pathai István dunántúli püspök s veszprémi lelkész által 
1614-ben kezdett anyakönyvéből, például az 1615. évben 
házassági szögetségre lépett 25 pár számából kombiná-
lunk, kitűnik, hogy a veszprémi reformált egyháznak már 
a XVI. században megkeltett alakúlnia, mert néhány rövid 
esztendő alatt nem állhatott volna elő olyan nagy átalaku-
lás, hogy egy évben ily tekintélyes számra rúgjon a háza-
sult párok száma. A XVI. századbeli megalakulás mellett 
szól a szülöttek és megkereszteltettek anyakönyve is, mely 
jóllehet 1684. évben kezdődik, de ekkor már volt olyan 
esztendő, a mikor 100—130 gyermek kereszteltetett meg. 
ami legalább is kétezer lélekszámnak felel meg, és a mely 
lélekszám néhány évtized alatt ily magasra fel nem emel-
kedhetett.a De ezeken felül van még egy fontos és neve-
zetes okunk is, a mely Ível érvelni tartozunk a veszprémi 
reformált egyháznak már a XVI. században való megala-
kulása és végleges szervezkedése mellett, mely fontos és 
nevezetes ok nem más. mint Pathai Istvánnak, a hírneves 
és tudományos dunántúli püspöknek 1614. éven kezdődő 
veszprémi papsága. Feltehetnők-e azt, hogy egy egyház-
kerület legelső papja, egy püspök, kinek a fel ügyelete alá 

1 Eredeti levele. Sopron szab kir. város levéltárában, me-
lyet a mondott évben Pápáról irt, neve alá ezt írván : »pastor et 
concionator ibidem«. 

2 A veszprémi reformált egyház régi anyakönyvéből, legalább 
20—30 levél, ki van a legelején szaggatva, melyen a szülöttek s 
megkereszteltettek vannak feljegyezve; de hogy ez is 1614. éven 
vette kezdetét, bizonyos abból, hogy a házasultak jegyzékét is ezen 
évben kezdette el Pathai István, a melyben számos helyen hivat 
kozás van a szülöttek és megkereszteltettek anyakönyvére is. Ezen 
következtetésen kivül bizonyosabbá teszi a szülöttek anyakönyvének 
1614. éven való kezdését azon körülmény, hogy a született s meg-
kereszteltetett gyermekek kezdettől fogva egymásután következő 
folyószám mai jegyezi ettek fel, mely jegyzés minden tizedik gyer-
meknél látható is, s az 1633. év utoljáig született s az említett 
anyakönyvbe kezdettől beirt s megkereszteltetett gyermekek száma 
820-ra megy. A veszprémi reformált egyház ezen értékes ereklyéje 
is sok viszontagságon ment keresztül, pedig ezen anyakönyv nélkül 
nagyon kevés lenne az, a mit Veszprémről tudhatnánk, mivel a 
reá vonatkozó adatok majdnem mind ebbe vannak feljegyezve. 
Már a Rákóczy forradalom alatt Veszprém várának és városának 
Heister tábornok által történt lerontása és elpusztítása alkalmával 
elveszett ez, és csak 1710-ben találtatott meg, mint Deáki István 
azon időbeli prédikátor feljegyezte. Mikor a vallásgyakorlat 1714-ben 
megszűnt, a virágzó Kenessey família mentette meg a végenyészettől. 
Pap Gábor ügyvéd az anyakönyvet 1846-ban lapszámozta, beköt-
tette, s röviden összeállította ezen egyháznak 1714-ig való rajzát 
is mely szinte az anyakönyvhöz van kötve. 

rendeli gyülekezetek és iskolákra való őrködés is eleg gon-
dot, munkát és fáradságot ad, olyan egyházba menjen lel-
késznek, mely még az alakulás nehézségeivel küzködik ? 
Sőt inkább e helyett azt kell mondanunk, hogy a vesz-
prémi reformált egyháznak már a XVI. század végén ren-
dezettnek, népesnek és virágzónak kellett lenni. 

A veszprémi reformált egyháznak XVI. századi léte 
zésére, tehát csak XVII. századi virágzásából lehet követ-
keztetni, régiségét bizonyítgatni. Első templomának építési 
idejét sem lehet teljes bizonyossággal meghatározni, de 
a külső körülményekből, annyit mindenesetre lehet követ-
keztetni, hogy ez már a XVI. században felépült Enyingi 
Török Bálint pártfogása alatt, a ki már a reformáció kez-
detén Kálvin tudományát, követvén, birtokain, úgymint 
Pápán, Ballaton mellékén, Veszprém és Somogy várme-
gyékben is Kálvin tudományát virágoztatta. De másrészről 
a reformáció kezdetén a mostani tiszántúli egyházkerület 
már két püspökségre, úgymint somorjai vagy felső-duna-
melléki-, és veszprémi vagy dunántúli egyházkerületre 
levén felosztva, ha Veszprémben reformált egyház nem 
lett volna, úgy ez a rész veszprémi egyházkerületnek sem 
neveztethetett volna. Melyből szintén önkényt következik, 
hogy már a XVI. században megkellett alakúlnia Vesz-
prémben a reformált egyháznak, mely egyház még ebben 
a században oly virágzó lett, hogy már a XVII. század 
elején fénykorát élte, mert ekkor már ott volt akárhány 
olyan esztendő, melyben 150 sőt több gyermek is keresz-
teltetett meg, s 35 — 45 pár eskettetett össze, jóllehet az 
anyakönyv igen hanyagon, tán csak a stólafizetés szem-
előtt tartása végett vezettetett, de a melyből mégis lehet 
arra következtetni, hogy a reformált egyház a XVII. szá-
zad elején már 5—6 ezer lelket számlált. 

A veszprémi reformált egyház XVI. századbeli tör-
ténetéről is elmondhatjuk azt, ami általánosságban főjel-
lemvonása minden kezdetnek, hogy tudniillik alakulásá-
sának, megszilárdulásának mozzanatai ismeretlenek, de te-
kintve a kezdettel való küzdés nehézségeit, mikor egyszerre 
teljes virágzásában látjuk a XVII. század elején, ha ada-
tunk nincs is reá, mégis a históriai következetesség, és 
az oknyomozó történetírás követelményeinek és kívánal-
mainak teszünk eleget, ha alakulásáról is kívántunk meg-
emlékezni és azt legalább is 1560. évre teszszük. 
(Folyt, köv.) Thury Etele. 

BELFÖLD. 

Az 1868: LIII. törvénycikk s az egyház-
politikai reformok. 

i. 
Két kérdésre akarok ezúttal feleletet adni, 
Az egyik kérdés az, hogy akár örömmel, akár aggo-

dalommal tekintünk is az állam egyházpolitikai programm-
jára, fentartandó-e változatlanul az 1868: LIII. t.-cikk 
12. §-a, mint ezt a tiszáninneni egyházkerület kívánja, 
mint a hogy az ág. evangélikusok is nyilván óhajtják, 
vagy az egyházpolitikai reformok megvalósítása után bele 
lehetne-e egyezni annak módosításába, mint a hogy ezt 
a kormány tervezi? 

De ezt a kérdést csak azzal a másikkal kapcsolat-
ban lehet megoldani, hogy előnyös-e, vagy hátrányos a 
protestáns egyházra a mostani reformmozgalom. 

Az egyházpolitikai reformok jelenleg négy programm-



pontot ölelnek föl: vallásszabadság, zsidórecepció, kötelező 
polgári házasság és polgári anyakönyvvezetés. 

A protestántizmus álláspontja ezekkel szemben két 
szempontból világítható meg: elvi s gyakorlati szempont-
ból. Lássuk mind a kettőt. 

Elvi szempontból a protestántizmus nem ellenezheti 
a vallásszabadságot, hiszen lételének is ez képezi az 
alapját. A protestántizmust a lelkiismereti vizsgálódás 
szabadsága szülte, ez tartja fenn s váljon megtagadhatjuk-e 
azt másoktól, a mit önmagunknak követelünk? Ha Istentől 
van ez a mi vallásunk, akkor ember el nem ronthatja, 
ezt mondom én is Gamáliellel. 

Gyakorlatilag akkor ítélhetjük meg a vallásszabadság 
hatását, ha oly államokra tekintünk, melyekben ez az elv 
már meg van valósítva (pl. N.-Brittanniára, hol a külön-
böző felekezetek száma megközelíti vagy felülhaladja a 
százat s Észak-Amerikára, hol nem sokkal kevesebb. S 
erősebb-e a protestántizmus valahol, mint ezen államok-
ban, van-e bárhol erősebb hitélet? Nálunk is szaporodni 
fognak az u. n. szekták, a protestántizmus, a katholiciz-
mus is veszíteni fog, de kiket? Rajongó, műveletlen ele-
meket, kik most sem egészséges részei a testnek, s olya-
nokat, kik anyagi terhek elkerülése, miatt menekülnek 
ki az egyházból. Ezek eddig is holttetemek voltak, melye-
ket az erőszak, az állami tőrvény erőszaka kötött hozzánk. 
Talán elveszítünk így, magyarhoni protestánsok — mond-
junk sokat — egy-kétszázezer lelket, de kibontakozva a 
kényszer bilincseiből abból az államilag összetartott protes-
tantizmusból, lelkészeink nagyobb tevékenysége, az evangé-
lizáció áldásos lelke, a világiak nagyobb érdeklődése, szóval 
erősebb hitélet s az ennek nyomában járó nagyobb föllen-
dülés s anyagi áldozatkétesség fogja jellemezni helyzetünket. 
Veszteségeink eleinte megdöbbentenek, talán kétségbeejte-
nek, végül munkára, küzdelemre sarkalnak s bizony-bizony 
mondom, hogy különb, mert belsőbb, igazabb élete lesz 
protestáns egyházunknak, mint most. 

Legjobban irtóznak a buzgó lelkek aggódásai attól, 
hogy felekezet nélküli egyének, sőt istentagadók is nyilvános 
elismerést nyernek. Hiszen megdöbbentő, bántó dolog is 
egy hívő emberre mások hitetlensége, föllázító, hogy valaki 
megtagadja azt a legfőbb lényt, ki előtt mi imádattal boru-
lunk le. De nem épen a mindenható bölcsesség alkotta 
ugy az emberi lelkek rejtekét, hogy legyenek olyanok is, 
kik őt megtagadják ? Ne feledjék, hogy a félekezetnélküliség, 
sőt az istentagadás is az emberi lelkiismeret, habár a 
megtévedt lelkiismeret megnyilatkozása, vallás negatív 
tartalommal, melyet nem erőszakkal elnyomni, hanem az 
igazság és szeretet munkájával meghódítni szükséges. Most 
a vallásos közöny s istentagadás nem ritkán közöttünk 
lakozik, még egyházi kitüntetéseket is szeret, ha egyéni 
hiúságának, vagy politikai céljainak kedvező. Akkor talán 
nem igen lesz. 

A zsidórecepcióról kevés mondani valónk lehet nekünk, 
protestánsoknak. Elvileg el kell fogadnunk s helyeselnünk, 
mert a protestántizmus a jogegyenlőség és demokrácia 
vallása, melynek főereje abban rejlik, hogy egyrészt szülője 
a fejlődésnek, másrészt alkalmazkodni tud a haladás, a 
korszellem, a politikai s társadalmi élet követelményeihez. 
A zsidók recepciója emberi és politikai szükség, a szabad 
fejlődésnek s az 1867: XVII. t.-cikknek természetes kifo-
lyása. Hogy a zsidóság hitcikkeit hivatalosan összeállítsa 
s bemutassa az államnak, mielőtt bevett vallásfelekezetté 
nyilváníttatnék, ez formailag szükséges és helyes követelés, 
de elmaradása lényegileg nem fontos, mert a zsidóság 
hitcikkei theologiával foglalkozó férfiaink előtt alaposan 
ismeretesek, sőt minden keresztyén ember ismeri azokat 
nagy vonásokban, hiszen vallásunk forrása s az ó-testa-

mentum, a zsoltárok gyermekkori tanulmányainknak egyik 
főtárgyát képezték. A külső szervezkedés célszerűségi kér-
dés s magára a zsidóságra legüdvösebb, mert jelen álla-
potukban a legmerevebb independentizmust, mondhatjuk, 
egyháztársadalmi anarchiát mutatja szervezetlenségük. Igen 
helyesen jegyzi meg e lap folyó évi 4. számának vezér-
cikke, hogy az állam a zsidóknak valamely keresztyén 
vallásfelekezetbe való áttérését csak megengedheti s leg-
feljebb külsőleg szabályozhatja, a belső szabályozás az 
illető felekezetek föladata. S a keresztyén hitelvekből 
kifolyólag a fölvétel csupán a keresztség szentségének 
kiszolgáltatásával történhetik. Ezzel teljesen összhangban 
van a kormány javaslata, mely a keresztyén vallásra 
való áttérés külső formaságait az 1868: LIII. t.-cikk 
1 — 8. §-nak rendelkezései szerint állapítja meg, márpedig 
ennek 6. §-a csak azt mondja, hogy a szükséges forma-
ságok végrehajtása s a megkívántató bizonyítvány beszer-
zése után az illető egyház, melybe a kitérő átlépni kiván, 
jogosítva van őt felvenni, de hogy fölveszi-e s mily föl-
tételek és szertartások mellett, annak megállapítását reá 
hagyja. 

Sok aggodalmat szült, szemben a keresztyénség 
érdekeivel, a javaslat azon intézkedése, mely szerint a 
keresztyénségről is át lehet térni a zsidóságra, holott az 
európai műveltség keresztyéni jellegű, hazánk keresztyén 
kulturállam, s a fejlődés fokán a zsidóság, mint exkluzív 
nemzeti vallás, mely a lényeget sokszor a szertarfásokba 
fekteti, alantabb fokon áll a keresztyénségnél. De a lelki-
ismereti szabadság természetes kifolyása ez engedmény 
s jól mondja e lap 18. számában Sz. F., hogy >tolerari 
posse*, s ellene törvényileg nem is lehet, nem is kell a 
protestáns egyháznak tennie. »Itt a keresztyén vallásos 
szellem erkölcsi felsőbbsége, a hitbuzgóság elevensége kell, 
hogy erkölcsi gátat emeljen a zsidóságba való visszaesés 
ellen«. Ez az egyedül jogosult álláspont. 

A vallásszabadságról szóló törvényjavaslat nem zárja 
ki és nem teszi feleslegessé a zsidórecepcióról szólót, mert 
hisz tudjuk, hogy az nem szakít a bevett vallások rend-
szerével, bölcs mérséklettel csak azt a lépést teszi meg, 
melyet a haladó korszellem kiván, nem pedig az állam s 
egyházak közötti viszonyok történelmi épületének lerombo-
lását foganatosítja. Uj felekezetek keletkezését s a felekezet-
nélküliséget engedi meg, de ezek viszonya az államhoz 
és jogköre más leend, mint a bevett vallások jogköre 
s viszonya. Ezért a recepcionális javaslatra szükség volt. 
Egyébiránt újra hangoztatom és remélem, a mit már 
többször hangoztattam és mindig reméltem, hogy a fel-
világosult zsidóság hű szövetségese lesz a protestántizmus-
nak, mely az izraeliták érdekeit tiszta elvi szempontból, 
önzetlenül és hathatósan mozdította elő. 

Az állami anyakönyvezés elvileg nem ellenkezik a 
protestáns egyház hitelveivel. Melyik hitvallásban vagy 
szimbolikus könyvben van az megirva, hogy az állam 
ne tarthassa számon saját közegei által a népmozgalmi 
viszonyokat ? Hogy ne vezethessen oly lajstromokat, melyek 
a védkötelezettség, a törvényes leszármazás és rokonsági 
kötelék, nagy- és kiskorúság, választó képesség, szerződési 
képesség, szóval a köz- és magánjog számos mozzanatát 
illetőleg a főbizonyítékot s igy a jogrend egyik alapvető 
tényezőjét képezik ? Viszont eltiltja-e az állam a protes-
táns egyháznak, hogy az állami anyakönyvezés dacára 
is egyházi szempontból hiveit, azok születését, keresztelé-
sét, házasságát, halálát, eltemettetését ? Gyakorlatilag véve 
a dolgot, az állami anyakönyvezés annyiban káros a 
protestáns egyházra, hogy megnehezíti a hivek egyházi 
nyilvántartását is, mert az állami mellett vezetendő egy-
házi lajstromokba (anyakönyvekbe) való bejelentés igen 



sokszor el fog maradni; továbbá kevesbedik a papság 
hivatalos erintkezése a néppel s elesik, teljesen hibá áf 
kivul, az anyakönyvezés jövedelmétől, mely Révész Kál-
mánnak e Lapok folyó évi 21. számában megjelent való-
— ^ - á m í t á s á t véve alapul a hazai protestáns pap-
ságra lo2 ezer, reformált papságunkra 84 ezer forint 
evi jövedelem csökkenést jelent. Mondom, hibáján kivül 
esik el ez összegtől, mert hisz mindig l/iven eleget tett 
az a ami törvények anyakönyvezés! rendszabályainak s 
« " a t h ° l l k U S k l é r U S m a8 a t a r > tása tette szük-

Azonban az állami anyakönyvezés sem el nem ke-
^ I T ' t

S G m , e l ? e m k e r ü l e n d ő > mert az államiságnak 
természetes következménye s a fejlődés törvénye már a 
közel jovoben megszülte volna. Hibái, káros következmé-
nyei megjavításáról kell tehát gondoskodni. A S 0 s 
ermtkezes csökkenését a lelkészi kar van hivatva pótold 
A jövedelem-csökkenés kétféleképen kárpótolható »Az 
egyik mod az, hogy a lelkészek ne zárassanak el elviles 
az anyakönyvek vezetésétől, ha erre önként vállalkoznak 
s hivatalos esküvel fogadják az állam idevonatkozó tör-
vényeinek pontos megtartását, többek közt az anyakönyvek 
aHamnyelven való vezetését, ha tehát ebből a szempontbó 

i / r n T ^ l r T P a P°k> h a n m m i n t közhivatalnokod 
járnak el.« Akik erre nem vállalkoznak, akár dogmatikai 
akár nemzet,ségi, akár kényelmi szempontból s ilyenek 
i t T - t

 a p a n g e r m a n ' Pánszláv, dákóromán papok s 
a katholikus es görög-katholikus klérus : azokra egvszerüen 
azon elv volna alkalmazandó: volenti non fit injuria Az 
államra is nagy előny volna, a közönségre is, ha az anva-
S 1 ] r f s z b e n megmaradhatna a íel-

Keszek, mint közhivatalnokok kezében. A másik mód az 

t S á ^ ^ V ^ 0 3 b 6 C S l é S azTlfam? Kincstárból való potlasa, de itt az lesz az igazságtalanság 
hogy a katholikus, görög-kath. és keleti kiérua S S 
türelmetlensége szülte most meg az állami anvakönVve 
zest, epugy vagy nagyobb mértékben részesül kárpótlás-
ban azért, a mit saját hibájából vesztett el, mint az e 
bűnben egeszen ártatlan protestáns papság. 

Különben az állami anyakönyvezésnek gyakorlatilag 
az az üdvös hatása is meg lesz. hogy az 1868?LIÍÍ t -dkk 
12. §-anak fentartása esetén lehetetlenné teszi a mostani 

kötVÍ°b b a n , l n 0 n d i V a ^ - y v e z é s i « 
kozest, a kőtelező polgári házasság pedig állami anva-
konyv nélkül nem is képzelhető. Y 

A polgári házasság elvileg szintén nem ellenkező 

2 * 1 ^ ^ m e r t h i s z ™ maguk a refor-
mátorok is világi ügynek, polgári kötésnek tartották a 
Z T T J i m , e I y n e \ e r e d e t e 9 2 ó k o r b a n a formá-
cióra, Hollandia es Anglia protestánsaira vihető vissza s 
most is a protestáns államok túlnyomó részében el vin 

erkölcs mozzanat is az emberek életében, minthogy a 
hivo lelek eletének minden változását összeköti Istefnel 
termeszetes, hogy a házasságnak valláserkölcsi oldaL "s 

rs
aföike^ssk & a

ogy f z uj fngyre iépők az ur ^ 
is loiKeressek. De a polgári társaságra az alapvető a há-

i f f ' S Z e r Z Ő d é S e S a z e b b ó " eredő jogi 
hatasuk Ezek biztositasa s szabályzata helyesen csuoán 

államhatalom feladata lehet, J S r f S n 
dolog hogy a felekezeti féltékenység s a dogmák merev-
sége ad majorem Dei glóriám ép ennek a legmagaszto 

tesen munkálkodjék s az egyetértés helyett a viszálvt 
plantalja a házastársak, sőt már a jegyesek k L Á valód 
buzgóság az igazi hit fölkeresi a temp L o t Ugy is é 
Isten szolgaja által kérni fogja magára a mindenhJtó ál 

t l f bár a
t 5 V é n y h o z á l Németországban is kimondotta, 

hogy bar az ervenyes házasság föltétele az előzetes nol-
gan egybekelés, az egyház szertartásai szerint való meg-
áldatas kotelessege ezáltal nem módosul s az ellene vétók 
egyházi fenyíték alá vethetők 

h a f i n ^ t ^ " 1 ^ ' - ^ 0 1 ^ 0 ' 8 2 ^ p é I d á J a u t á D ' a z t mond-
ha zon'n.l f L Ü f V +

P ° l g á r i h á z a s s á g sokkal több haszonnal jár a protestantizmusra, mint kárral a mit a 

blzonvT t i Ö I l t U d a t 0 S P r ° t e s k n s kilendül s is 
S ^ T 6 ' átmenetileg lesz az eredmény meg-

fa ink^ L , l a n f ü l J t 0 n ° S a j a V u l á s ' h a P^testáns pap-aink, iskoláink protestáns érzésű férfiaink tudni fogják 
kotelesseguket. Hazai viszonyainkat tekintve pedig any 

a y n o l L i a r
a

h a t U
t
n k ÜdVÖS J f t á S t a házasSágról és a polgári anyakönyvezéstől, »mert behozatala az ultra 

S r m T t - V e r e S é g e ' a p á p a í h a t a l 0 m n a k mely számos alkalommal kozonseges agyasságnak nyilvánítá a polgári tossagot, a józan emberi értelem által való viss'zaufa-
sitasa; s mert a házasság most már papi megáldás nélkül 
Í L T a d u f é l T ' l k

1
a t h

f
0 h k u s hivők fölvilágosodott része 

Kiszabadul eletenek legfontosabb mozzanatait illetőleg a 
klérus kenyszere s lelkiismereti nyomása alól s u t* ez 
egyrészt a felekezeti viszályok kevesbedésé?efogveetnf 
addig másrészt a protestántizmus s a felvilágosodott ha-
ladás s Z e m p ^ oly vívmány, melynek értékét V je-
AminT f é r f i a i n k d é r m é g nem látszanak rnéltányl !. 
A mint az összes egyházpolitikai reformok sarkpontiát a 

k if/n1 haZKKSág k é p e Z Í ' a Z O n k é P e n e z a Pr°testánbzmusra 
s legnagyobb nyeresége, legértékesebb vivmánva A kié 

nkahs uralom egyik leghatalmasabb eszköze mindenkor 
L v v P ^ i h V f t 0 " a h á z a s s á g v°lt - ennek a 
m l g S n i . h a S Z n a , a t a b a n őt a polgári hazasság 

nem . e g [ h á z P o l i t i k a i reformok megítélésénél 
nem szabad felednünk, hogy mi nemcsak protestánsok 
hanem e hazanak hü fiai is vagyunk. Azok a reformok 
pedig egyrészt az állami hatalom diadalát jelentík szem-

S t l S k ^ r " é S - a Z " ' " á n i z m u s s a l - m e -reszt a politikai s lelkiismereti szabadságra törekvő maevar nemzeti állam diadalát szemben az udvari, főun f főnap 

? f T \ A Z á l l a m h Í V a t a l 0 S n y e I v é n vezetett anyaköny-
f ^ n h a m a ^ a r s á g o t "tolsó kárpáti oláh, vagy 
P ,L t J f \ a Z e g y s é g e s raa^ar államhatalom, mint 
eskető mmt hazassági biró, mint anyakönyvvezető ujabb 
es erós kapocscsal fűzi magához a hon nem magyar ajkú 
lakosságát is. Magyar protestáns emberre nem lehet vészt-
hozo az, a mi ellen egyesült erővel küzd az ultramon-
tamzmus, a politikai reakció s a nemzetiségi izgatás. 
C7Q, ° e z f o n t o s oldala a kérdésnek, a mit sohasem 
szabad mellőzni az ítélethozatalnál; hi zen a magyal 
protestáns ep azért szereti annyira vallását mert az 
T k T v e t e l i T 1 ' a,d S Z a b a d s ^ o t ; de azt is megenged" sot követeli, hogy hazáját szeresse. Nem ismerhetjük e 

a fflasrar álf " ^ ^ ^ a ^ t Pn f a ' karhozatos a magyar protestántizmusra 
s ennek udveben kárhozat lakozhatnék hazánkra nézve 
A protestantizmus lényegével ellenkezik, hogy Istent Is 

ka h o ' c i z m r S , á H í í S a e g y m á S S a l " E z a z ^tramoiitán katholicizmus jel lemzője^ ^ Dr, Bartha Béla. 

Pár szó a budapesti református theologiai 
önképzőkörről. 

1 ? l t a k a k ö r tis2tviSelői, miféle pályatételeket 
tuzott ki, kik a nyertesei, annak idejében volt szó róla 
e lapokban, még csak belső-külső munkásságáról adunk 



röviden számot. Szinte hihetetlen, belélete, munkássága 
sokkal szegényebb, csekélyebb volt a külsőnél. Évhosszat 
19—20 gyűlés tartatott. Őszintén szólva, kevés volt az 
érdeklődés, egy kissé több munkakedv, lelkesedés is bátran 
elkelt volna. Az első pár gyűlésen kissé éberebb volt a 
szokottnál a figyelem, melegebb az érdeklődés, a többi 
vánszorgott a közöny megszokott utján. 

Bár, nem lehet eltagadni, hallottunk egy-két szép, 
szinte művészi szavalatot, ügyesen, értelemmel, melegen 
előadott prédikációt, imát, egy pár komoly munkásságra 
valló bölcseleti és theologiai értekezést, volt elbeszélés, 
rajz ; mindez azonban szép kevés ahhoz, a mit tehettünk 
és tennünk kellett volna. Ha a kör beltörténetéhez vesz-
szük tisztelendő Auwinnen Sándor helsingforsi finn lelkész, 
és Fermaud Károly genfi református ifjúsági egyesületi 
titkár urak látogatását, kiknek egyike a finn protestáns 
egyházak történetével, viszonyaival ismertetett meg ben-
nünket, másika pedig a jó papot rajzolta előttünk szelle-
mesen, hasonlítván azt a jó hadvezérhez, a ki hadi tervet 
is csinál, de ha melegére kerül a dolog, akkor se húzódik 
oldalt vagy hátra, hanem maga vezérli, biztatja seregét . . . 
akkor nagyjában végeztünk a kör beléletével. 

Bár az október 3l-iki reformációi emlékünnep a 
kolera miatt elmaradt, mégis a kör elég szép külső mun-
kát végze t t . . . s ha tetteiről, hatásáról lehet megismerni 
valakit, ugy elmondhatjuk a körre is Arany szavait: 
»Van benne élni, hit, remény, erő«. A theologiai önképző-
köri ifjúság megmozdult, s egy zászló alá tömörült, mely-
nek két oldalán, két egyetjelentő felírás ragyog: »bei-
misszió és evangélizálás«. Magától tette-e e lépést, vagy 
ugy indította rá valaki — mit sem von le a dolog érde-
méből — de a kezdeményezés dicsősége mindenesetre őt 
illeti; mert a hazai református theologiák között a mienk 
kezdte meg legelsőbb szolgálni, hiven, kitartón a belmisszió 
és evangélizálás ügyét. Igen, a pesti magyar belmisszióét, 
melynek nincs hajléka, emeletes palotája, megköszöni, 
ha helyet kap a skót misszió imatermében, a hová minden 
vasárnap este hetedfél órakor várja hiveit s beszél és 
imádkozik velők egyszerűen, építőén, szivhezszólón, igazán, 
hiven az evangéliumhoz, mely egyszerű, építő, szivhez-
szóló, igaz. 

Ezt a belmissziót a theol. ifjúság, az egyik énekével, 
másik imájával, harmadik beszédével, már a szerint a 
mint kitől, mi telt . . . szolgálta tán szerény tehetséggel; 
de buzgósággal. És összegyűlt péntek délutánonként, hogy 
megbeszélje, mit és hogyan magyarázzon az evangélium-
ból vasárnaponként zsenge iskolás gyermekeknek, »hogy 
el ne vesszen egy is az Ő kicsinyei közül.« Tartott a 
vasárnapi iskolásoknak karácsonykor ünnepélyt, kedveske-
dett nekik vallásos iratkákkal, s egyéb aprósággal, szüleik-
nek pedig lelkükre kötötte, hogy járassák gyermekeiket 
vasárnapi iskolába, hogy megismerve, értve az evangéliu-
mot, éltük bármely szakán elmondhassa róluk Krisztus: 
»Ilyeneké a mennyeknek országa«. Március 15-ki emlék-
ünnepen megmutatták körünk tagjai Írásban ugy, mint 

élőszóval, hogy evangélium és hazafiság szépen megfér 
egymás mellett, sőt áthatja egymást. 

Ennyit a kör külső-belső dolgairól. Adjon Isten 
harmóniát a kettő között: belső életébe több tanulásvágyat, 
munkakedvet, a külsőben kitartást, buzgóságot. Tanulnunk 
kell, tennünk kell, szerezni lelki erőt, szellemi fegyvert; 
mert ha ezt nem vesszük kézbe, vagy kihagyjuk csavarni 
belőle a »szabad verseny korában* nem tudom, hogy 
győzedelmeskedünk majd annyi ellenségen? d. 

KÜLFÖLD. 

Két protestáns állam válságos helyzete. 
Angliáról és Németországról van szó. Hogy e két 

állam helyzete válságos, azt a politika küzdterén vívott 
harcok mutatják, de a válság igazi okai a valláserkölcsi 
élet forrongásaiban keresendők. Hiszen a politikai élet 
minden népnél biztos hőmérője a nép valláserkölcsi álla-
potának. A politikában felszínre hozott eszmék és tervek 
az egyesek szivében rejlő s az emberiség nagy kérdéseire 
vonatkozó felfogások eredményei, kivált az új korban, 
a mikor a protestántizmus hatása folytán az egyén mind 
több befolyással bir saját politikai sorsának eldöntésében 
s ha téved is, legalább az állandó zsarnokság és elnyo-
más nem fenyegeti, a mely milliók fölött uralkodott ezek 
megkérdezése nélkül, amikor még a pogány vallások vagy 
a katholicizmus lebegtek minta gyanánt az államalkotók 
előtt. Különben a tévedés is ritkább ott, a hol a protes-
tántizmus elvei érvényesülnek, mert az ezekből folyó 
alkotmányosság megnehezíti az elhamarkodott intézkedé-
seket. Természetesen az alkotmányos formák is csak 
ott lehetnek igazán hasznosak, a hol az evangéliumi pro-
testántizmus kellő erkölcsi energiákat önt azokba, a kik 
az alkotmányosság formáiba lelket lehelni hivatvák. Sze-
rencséje Németországnak is, Angliának is, hogy az evan-
géliumi protestáns elvek legalább a nép zömét — Angliá-
ban, hála a gondviselésnek jő nagy részét — hatalmas 
erkölcsi erőkkel töltik meg. 

Mind a két országban nagy veszedelem mutatkozik, 
egyfelől a túlzó katholikus, másfelől az anarchikus törek-
vésekben, de nincs kétség a felől, hogy a támadást az 
ev. protestántizmus által vezetett egészséges népszellem 
vissza tudja verni. 

Angliában a home rule — önkormányzat — hang-
zatos cime alatt a protestáns Angliát a hazafiatlan túlzó 
katholikus és anarchikus elemek egyesült erővel döngetik. 
Mert a home rule-t az ir nép azért követeli,, hogy azután 
először is az Írországban lakó s az összes lakosság egy-
harmadát tevő szorgalmas és erkölcsös angolokat elnyomja 
s később a kelta és vakbuzgó katholikus papok által a 
pokol minden rémeivel fenyegetett ir népet mind függet-
getlenebbé tegye a protestáns Angliától s esetleg ezt vala-
mikor hátba támadja meg. Igaz, hogy az angol kormány 
legtöbb tagját az irek iránti szinte túlságos jóindulat ve-
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zeti és nem a haza veszélybe döntésének szándéka, vala-
mint áll az is, hogy az irek között is vannak, a kik nem 
a papoknak akarnak nagyobb hatalmat adni, hanem 
csakugyan az ir népnek több szabadságot szerezni. Mind 
ennek dacára is azonban az angol hazafias tulnyomólag 
protestáns konzervatív párt támogatva a legkiválóbb libe-
rálisoktól s a mérsékelt, nem pápistás katholikusoktól, 
győzni fog és ez jó lesz Angliára is, a világra is, annyi-
val is inkább, mert Angliában a konzervativek nem a 
szabadság, hanem csak az erőszakos rázkódtatás ellen 
küzdenek és az íreknek, kiknek teljes szabadságuk van 
az általános szavazati jog megadása óta, szivesen meg-
adják, a mi bajaik orvoslására szükséges, csak azt nem 
akarják megengedni, hogy túlzó, fanatikus papoktól ve-
zetve, Angliának is, önmaguknak is romlást szerezzenek. 

A mi Németországot illeti, ott a legutóbbi válasz-
tások folytán az ultramontán párt ugyan vesztett, de 
mégis a legnagyobb pártja maradt a birodalmi gyűlésnek, 
a sociálisták azonban körülbelül 10 szavazatot nyertek. 
A protestáns Németországnak is vigyázni kell tehát, és 
nagyon szükséges, hogy a német protestántizmus is ke-
vésbbé negatív, kritikai, hanem inkább építő, positiv 
irányban fejtse ki erőit. Mi pedig lássuk meg a nemzetek 
életére veszélyes eszmeáramlatokat és készüljünk, mert 
azok árjai ide is elhömpölyödnek. Az ultramontán katho-
licizmus jogcímet formál magának a romboló törekvések 
erősödéséből, bár kéz alatt maga is segíti ezeket, mint 
Írországban, de bizonyos, hogy ha teljesen diadalmasko-
dik, zsarnoki uralmat, sötétséget és elnyomást visz min-
denhova. A sociálista és anarchikus elemek rámutatnak 
a társadalom kétségkívül meglevő sebeire s jogcímet for-
málnak maguknak a társadalom erőszakos megváltozta-
tására. Mi bizunk az isteni gondviselésben s hiszszük, 
hogy a népek egészséges elemei idejekorán megtesznek min-
dent, hogy a társadalmi rend biztosítva legyen papi és 
világi zsarnokság nélkül, másfelől a szabadság szelleme 
mindinkább áthassa a népeket, mert hiszen ez a legbiz-
tosabb óvszer a társadalom felforgatói ellen. 

E küzdelemben leghathatósabb eszköz az evangélium, 
mely indítja az embereket a társadalom sebeinek csendes, 
de biztos gyógyítására s ne feledjük el, mi magyar protes-
tánsok, hogy ha mi az evangélium fegyvereit kellő módon 
nem forgatjuk, akkor a magyar józan katholikusokban 
nem lesz elég erő, hogy az ultramontán áramlatnak ellen 
álljanak s az egész nemzetnek nem lesz, hogy egyszerre 
a papistikus erőlködésekkel, másfelől a békési lázadásokat 
esetleg követő nagy felzúdulásokkal, győzelmesen meg-
küzdjön. 

Eszünkbe jut a költő szava, a ki Európát egy hajó-
hoz hasonlítja s a sokféle veszedelemre való tekintettel 
azt énekli róla: 

Oly rémesen üvölt a bősz vihar már, 
Mégsem fognak munkához a vakok, 
Mikor recseg az árboc, zúg a hullám, 
Hogy a hajó már is lökést kapott; 

Zúg Boreász ragadozó dühével, 
A kitörő vész iszonyú nagy, 
Ugy fáj, hogy e hajó zűrzavarában 
Szegény hazám, hogy te is benne vagy? 
Mert ha még sem ébrednek a valóra, 
Sötét jövő von fátyolt a hajóra. 

Bemélem azonban, hogy mi nem leszünk vakok s 
a valláserkölcsi élet terén nem ragaszkodunk a chablonok-
hoz, nem elégszünk meg azzal, a mit »muszáj* tenni, 
hanem uj hittel törve előre, a magyar protestántizmust 
s ezáltal a magyar nemzetet is ujjáalkotjuk. X. 

RÉGISÉGEK. 
Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 

(Folytatás.) 

IV. 

1608—1616. 
I. Rudolf a bécsi béke ellen ; letétele. Pázmány fellépése az 
1608-ki országgyűlésen. A bécsi béke becikkelyezése. Az első 

polémiák Pázmány és Alvinczi közt 1609. 

A bécsi békekötés a protestánsok igényeit anynyira 
a menynyire kielégítve s a politikai sérelmeket is nagy-
részben orvosolván, helyreállította az ország nyugalmát. 
De hogy Rudolf csak kényszerűségből tette az engedmé-
nyeket, hogy a legelső alkalommal viszszavonhassa -azokat, 
mutatja az, hogy az ellenállásra buzdító Forgách Feren-
czet tette esztergomi érsekké, ki Pázmány Péter 1 jezsuitát 
vette maga mellé, hogy ez őt azon szándékában, hogy a 

1 Pázmány Péter Panaszi Pázmány Miklós bihari alispán 
és Massai Margit fia volt és 1570. október 4-én született. A Páz-
mányok azon Pázmány lovagtól származtak, ki, mint efféle »kóbor 
lovagok* nem egyszer, István »vezér« alatt vetődött Magyarországra, 
állítólag a szentföldre szándékozván. István felszólítására itt maradt 
szerencsét próbálni s legyőzte a pogány vffzert, Koppányt. Sz. István 
királytól nagy jószágokat kapott; de később »nemzetsége igen el-
aprósodott®. Hanem meg volt a Pázmány nemzetségben az emel-
kedési vágy s igy a reformáció megindulásakor, épen ezen célból, 
ahhoz csatlakozott. Pázmány Miklós ifjú korában Báthory István 
környezetében élt, később Nagy-Váradon lakott s csakhamar belátta, 
hogy kedves dolog Báthory István lengyel király és erdélyi feje-
delem előtt a katholicizmus térfoglalása; s igy, midőn első neje 
meghalt, a vakbuzgó katholikus Toldi Borbálát vette feleségül. Neje 
katholikus lévén, szivesen látta házánál Szántó István jezsuitát, 
kit 1581-ben rendeltek elöljárói Nagy-Váradra. A tudós és ügyes 
jezsuita rögtön kiismerte a terepet és megkezdte a jezsuiták szokott 
munkáját: aláaknázni a gyenge gyermeki meggyőződést. Ebben nagy 
segítségül volt neki a fiatal mostoha. Fraknói szerint ugyanis »kétség-
kivül a mostohaanya s a hittérítő összemunkálásának eredménye 
vala az, hogy Pázmány élete 13-ik évében a katholikus vallásra 
tért 1582-ben. (Fraknói Pázmány P. élete 13. lap.) Pázmány Pétert 
elébb Kolozsvárra küldték a jezsuita iskolába, hol 17 éves korában 
jezsuitává is lett. Innen Krakkóba, majd annak zord levegője miatt 
Bécsbe küldték (1589—1592.) Majd Rómában tanult 1597-ig s aztán 
1601-ig Gráczban volt tanár. Ekkor Vág-Sélyére, aztán Kassára 
tették át, hol a protestáns lelkészek előtt félelmessé (?) tette magát 
és ezzel magára vonta Forgách Ferencz püspök figyelmét. 1602-ben 
Sélyén megjelenvén, a már ott időző Pázmányt irodalmi harcra 
tüzelé s ekkor jelent meg »Felelete Magyari Istvánnak az ország 
romlása okairól irt könyvére«. A protestánsoktól a XVI. században 
(70 év alatt) 241 nyomtatvány jelent meg s a katholikusoktól csak 31 ; 
Pázmány megakarta az arányt fordítani. E célból, hogy szándokát 
valósítani inkább legyen alkalma, visszahívták Gráczba 1603-ban. 
Itt a gazdag könyvtár, scholastika theologia tanítása mellett, melyet 
reá biztak, jobban alkalmat adott neki, hogy polemikus irói pályá-
jára készüljön. Fraknói »Pázmány P.« 1—39. lapig. 



protestánsokat a kivívott előnyöktől megfoszsza, segítené. 
»Pázmány rendje tanításai és hagyományaiból elsajátította 
volt a simulékonyság és transactióra való készség szelle-
mét; a bevégzett tények előtt nem hódolt meg, de nem 
is ignorálta azokat.1 

E közben az események rohamosan fejlődtek. Mátyás 
főherceg, hogy a Habsburg-család hatalmát és érdekeit 
folyton öntudatlanul is fenyegető Rudolftól szabaduljon, a 
családi tanácscsal letétetni határozta ezt. Hogy ezen hatá-
rozatot érvényesíthesse, a magyar és osztrák rendek segé-
lyére szorult. E rendek alkotmányuk védelmére szövet-
séget kötöttek egymással és csak miután Mátyás ebben 
megnyugodott, szavazták meg számára a szükséges hadakat, 
a melyek élén Mátyás Prágában termett és Rudolfot le-
mondásra kényszerítette 1608-ban. 

Viszszatérvén Mátyás Prágából, országgyűlést tartott 
Pozsonyban. Itt elsőben is királylyá választották s aztán 
a bécsi békét törvénybe iktatták. A katholikusok mindent 
elkövettek, hogy ezt megakadályozzák; de szándékuk nem 
sikerült. Ezen az országgyűlésen Pázmány, mint a thuróczi 
prépostság képviselője, az alsó táblánál helyet akart fog-
lalni; de a rendek a bécsi békére hivatkozva, mely a 
jezsuitákat, az ingatlan birtok bírásától eltiltja, nem fogad-
ták be. Pázmány is a bécsi béke alapján követelte, hogy 
befogadtassék; mert a bécsi béke szabad vallásgyakorlatot 
biztosít és rendeli, hogy a prépostságok és apátságok 
előbbi birtokosaiknak viszszaadassanak, a thuróczi pré-
postságot pedig már a béke előtt a jezsuiták (törvényte-
lenül) birták; de követelését nem teljesítették, s a jezsui-
tákra vonatkozó világos végzés fentartatott. 

A bécsi béke ezen 1608-ik évi koronázás előtti 
I. cikkben eképen foglaltatott be: 

»A mi illeti a bécsi szerződés (constitutio) első 
cikkét: Magyarország karai és rendei határozták: 

»1. §. Hogy a vallásnak gyakorlata, ugy az ország-
nagyok, főrendek és nemeseknek, mint a szabad váro-
soknak és az ország karainak és rendeinek is egyetemben 
mind maguk, mind a közügyész jószágain; továbbá Ma-
gyarhon határvidékein, a magyar katonáknak, kinek-kinek 
a maga vallása és hitvallása; nem különben a mezővá-
rosok- és falvaknak az azt önként és szabadon követni 
akaróknak — mindenütt szabadon hagyassék és mindezek 
között senki az azzal való szabad élésben, vagy annak 
szabad gyakorlatában senkitől se gátoltassék.« 

>2. §. Sőt inkább a karok és rendek között támad-
ható gyülölségek és meghasonlások elhárítása végett hatá-
roztatott, hogy minden vallásnak saját felekezetű felsőbb-
ségei, vagyis szuperintendesei legyenek*.2 

Forgách Ferencz érsek ugyan ellent mondott ennek; 
de a rendek figyelembe sem vették. Megkoronázták II. Má-
tyást és a bécsi béke egyik szerzőjét a prot. Illésházy 
Istvánt megválasztották nádorrá. 

De ha a bécsi békét még a jezsuita Pázmány Péter 
is elösmerte, »az irodalom terén nem hátrált meg; sőt 
egyenesen Alvinczi Péternek veti oda a keztyűt, mint a 
ki a Bocskay-féle fölkelés előkészítésében és sikereiben 
jelentékeny tényező vala, s azóta sem szűnt meg a kath. 
egyház tanítása, szertartásai és főpapjai ellen merész 
támadásokat intézni, előszeretettel hangoztatván a hit-
szegés és bálvány-imádás vádját. »Egy keresztyén pré-
dikátortól, a kassai nevezetes tanítóhoz Alvinczi Péter 
uramhoz Íratott szép öt levél* cimü támadó munkájában, 
egy közepes tehetségű protestáns papot szólaltat meg, kit 

1 Ugyanott 40—45. lap. 
2 Székács József: »A magyarhoni ágostai és helvét hitvallású 

evangélikusok szabad és nyilvános vallásgyakorlatát biztosító tör-
vények*. 3—4. lap. 

a katholikusok megcáfolnak és segítségért Alvinczihez 
folyamodik. Alvinczit »az Ur mezejének és Krisztus csű-
reinek vigyázó kerülőjének, a nyomorult magyar nemzet-
nek égő szövétnekének* nevezi és »előtte földig borul.* 

A könyvben nyilatkozó gúny s az a betyáros1 hang, 
mely Pázmány minden vitairatát általában jellemzi s mely 
kikeresett közmondások halmazával igyekezett ellenfeleit 
nevetségessé tenni, nagyon felboszszantá Alvinczit és arra 
készteté, hogy ez Mágóchi Ferencz főkapitányhoz levelet 
irjon, melyben mig egyrészről elismeri, hogy Mágóchi az 
anyaszentegyház oltalmazója és pártfogója volt, kijelenti: 
»hogy, ha valaha kívántatott az Isten tisztessége mellett 
fölkelni és az ő dicsőségét oltalmazni, szintén most az 
egyszer egész országul méltó volna megindulni, a keresz-
tyén vallásunkat káromló gonosz ember ellen, ki a mi-
nemű könyvet irt, Szegedi Gáspár uram küldé Nagy-
Szombatból, summáját akarom nagyságodnak megjelenteni. 
Az egész könyvet küldöttem volna, de az gyűlésbe kell 
alávinnem az jövő kedden Tokajban. Nagyságod bölcs 
ítéleti rajta, hogy bizony vármegyénként kellene elhordozni 
és az gyűlés előtt felőle valamit végezni. De nem szükség 
énnekem Nagyságodat azzal intenem, elhittem Nagyságod 
Istenhez való szeretetit és keresztyén vallását tanács nélkül 
is tudja oltalmazni« stb stb.2 

Ezen levél 1609. szeptember utolsó előtti napján 
kél Kassán s utóirata is van, melyben jelenti, hogy Páz-
mány ellen egy könyvet irt, és ezt senior uram (esperes) 
ő kegyelme cenzúrája után, mostan nvomtatják Debreczen-
ben* s ha Mágóchi Ferencz ily alázatos irásocskát patro-
ciniuma alá fogadna, neki dedicalná stb.; tőle kedves 
választ vár.3 

A tokaji zsinat lefolyásáról, melyre Alvinczi készült, 
nincs tudomásunk; de az tény, hogy haladéktalanul közzé 
tette válaszát »Egy tettetes neve veszett pápista embertől 
S. T. D. P. P.-től* (Sacrae Theologiae Doctor Petrus 
Pázmánytól) »küldedett színes öt levélre rendszerint való 
felelet*. Alvinczi Pétertől, a kassai magyar ekklézsia lelki-
pásztorától. Nyolc részben. «Debreczen, 1609.« cim alatt. 
Belőle — fájdalom — egy példány sem maradt fenn s 
tartalmáról a Pázmány válaszából lehet tudni valamit, a 
többek közt, hogy, mint a vak eb az árkot s Gál ebe a 
medvét, ugy kerüli Pázmány az igazságot. »Az első két 
levélre ira valamit: a többinek megrázogátasara a jöven-
dőre köté magát. De mivelhogy az agg szó szerint, egy-
féle állatnak sem jó az első kölyke, igen csekély tudomány-
nyal, vékony értelemmel és gondolatban csacsogással vivé 
véghez a feleletet* stb. irja Pázmány e feleletre vonat-
kozólag ; 4 ellenben Bod Péter, ki ezen feleletet látta, azt 
mondja, hogy Alvinczi ebben »feldarabolja éá apróra 
aprítja a Pázmány Péter reformátusokat csúfoló és mér-
gesen hahotáló s mocskoló leveleit*.6 

E polémiával egyidejűleg Pázmány egy más táma-

1 Erdélyi János: »Magyar közmondások könyve* .(1851.) 
418. lap. 

2 E levélben Fraknói Vilmos (Pázmány Péter 49. lap) már 
azt látja, hogy »Alvinczi már ujabb fegyveres támadásra készteti 
jó akaróját* holott azt az árva kifejezést »az Isten tisztessége 
mellett fölkelni« nem lehet másként érteni, mint a miként Alvinczi 
is értette, hogy »bizony varmegyénként kellene elhordozni és valamit 
végezni felőle«. Sárospataki Füzetek 1865. évi folyama 930—931. 1. 

3 Mágóchy Ferencz, Bereg- és Tornavármegyék főispánja, 
felső-magyarországi főkapitány, nejével Dersfi Orsolyával együtt 
buzgó pátrónusa volt a református egyháznak s egyik közeli roko-
nának. (I. Mágóchy Ferencznek) anyja Massai Eulália után, rokona 
Pázmány Péternek is és talán épen ezért vala neki ajánlva a 
» Felelet*. Mágóchyné később második férje Eszterházy Miklós 
kedvéért katholizált. 

4 Franki Vilmos: » Pázmány Péter és kora« I. k. 93. lap. 
5 Bod Péter : »Magyar Athenás* 7. lap. 



dást is intézett a református felekezet ellen. Ugyanis »Az 
nagy Calvinus János Hiszekegy istene« cimü könyvében, 
a Credo és Kálvin között való ellentétet akarja kimutatni 
ilyenformán: Kálvin szerint (?) Isten a bűnnek szerzője; 
de minthogy Isten a legtökéletesebb lény, bünszerző nem 
lehet, hanem az ördög az : igvtehát a Kálvin istene az 
ördög és igy kellene for m ulázmjjcredóját: »hiszek a pokol-
beli ördögben, minden ocsmány Vétkek alkotójában, kegyet-
len mostoha atyában, erőtlen nem-istenben*.1 Fraknói 
szerint ezzel Pázmány tul ment a loyalis polémia határain; 
(de hányszor!) s káromlására (mondjuk mi) nagy lőn a 
felháborodás az 1609-ki országgyűlés végén a protestáns 
rendeknél. Ugyanekkor a meghalt Illésházy helyett a luthe-
ránus Thurzó Györgyöt választották nádorrá s a protes-
táns rendek hangosan követelték újra a jezsuiták kiűzeté-
sét s az istenkáromló Pázmány Péter megbüntetését. 
Thurzó meg is idézte őt az országgyűlés elé; de Pázmány 
tiltakozott ellene, hogy a vallásügyben felmerülő viták 
világi birák előtt döntessenek el. Thurzó erre a protestáns 
rendeket elcsitítá; de sem Pázmányt, sem pártfogóját 
Forgách érseket meg nem nyerte; sőt ezek épen Thurzót 
tűzték ki támadásuk célpontjául. Alvinczi Pázmány e 
káromló könyvére nem felelt egyenesen, csak később érinté. 

Alvinczi Péternek a »Szines öt levélre adott rend-
szerint való feleletére* is még ugyancsak 1609-ben vála-
szolt Pázmány. A válasz cime következő: »Alvinczi Péter-
nek sok tétovázó keringésekkel és cégéres gyalázásokkal 
fölhámozott feleletinek rövid és keresztyén szelídséggel (?) 
megrostálása*. Különös súlyt fektet Alvinczi azon vádjára, 
hogy a róm. kath. egyház a liitszegést megengedi, melyet 
Alvinczi I. Ulászló azon eskütöréséből von le, melylyel 
ez a szegedi békekötést megszegte. Alvinczi ugy okoskodott, 
hogy a magyaroknak joguk volt a törökkel békét kötni, 
a pápa, a görög császár megkérdezése nélkül is, mert 
»azoknak semmi közük nem volt Magyarországhoz* követ-
kezőleg az ő reklamációjukra nem volt megengedve a 
szultánnal kötött békesség fölbontása. Pázmány tagadja, 
hogy »a hatalmaknak nem volt közük Magyarországhoz;* 
mert hiszen köztük szövetség állott fenn, melyet a magyarok 
a törökkel kötött békével egyoldalulag felbontottak, a mire 
jogosítva nem voltak. Alvinczi továbbá azt vitatta, hogy 
habár a keresztyén hatalmakkal kötött szövetség megelőzte 
is a török békekötést, ez utóbbi »nagyobb volt; mert 
esküvéssel ment véghez és a két gonosz közt a kisebbet 
kell választani, tehát jobb volt a puszta conspirationak 
végbemenni, hogy sem az esküvést megszegni«. Pázmány 
azonban Bonfin elbeszéléséből bizonyítja, hogy a keresz-
tyén hatalmak iránt is esküvel volt Ulászló lekötve. Egyéb-
iránt eskü hiányában, az egyszerű fogadást sem szabad 
lett volna megtörnie. Alvinczi a várnai csatavesztést ugy 
állította elő, mint Isten büntetését az eskütörésért; Pázmány 
pedig — Bonfin nyomán — a csatavesztést természetes 
okokból: a törökök túlnyomó erejéből s Hunyady János 
utasításainak meg nem tartásából magyarázza. »Az Isten-
nek titok-tanácsa nem voltál — veti oda Alvinczinek — 
és okát nem tudod az ő szentséges rendelésinek.* 2 

Hát igaz, hogy »az Istennek titok-tanácsa* nem 
volt Alvinczi; de még Pázmány sem! Hanem hogy eskü-
törés történt, ha nem egyszer (t. i. a szegedi béke fel-
bontásával), hát többször és elvégre az eskütörésért bűn-
hődni kellett. Hogy pedig Julián — a róm. kath. egyház 
bibornoka — maga hirdette, liogy »a hitetleneknek adott 
hit nem kötelező, különösen, ha az a keresztyén egyház-
nak kárára válnék és hogy I. Ulászlónak, midőn a többi 

1 Franki Vilmos: »Pázmány Péter és kora* I. k. 93. lap. 
2 Fraknói: » Pázmány Péter* 49—50. lap. 

keresztyén hatalmakkal közös vállalatra Ígérkezett, nem 
is volt joga azok megkérdezése nélkül békét kötni« — 
több hiteles történetíró állítja 1 és igy maga Julián bibor-
nok bizonyít Alvinczi mellett. Hogy a közhit csakugyan 
Isten büntetésének tartotta a várnai csatavesztést, azt is 
hiteles történetírók állítják. Maga a nagy Hunyady János 
igy nyilatkozott arról: »Nem a mi hibánk az ütközet 
alatt, nem az ellenség ereje, vitézsége, hanem a mi bű-
neink, a mindenható igazságos Ítélete vertek meg min-
ket.* f . . í»Discite mortales non temerare fidem...« 
(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** Bibliai történetek. Evangélikus keresztyének 
számára tankönyvül a nép- és polgári iskolában, irta: 
Thomay József szegedi evang. lelkész. A békési ágost. 
hitv. evang. esperesség által ajánlva. Budapest, 1893. 
Méhner Vilmos kiadása. Ára 40 kr. 40 ó-testamentomi 
és 50 új-testamentomi történet van e könyben. Mindenik 
után bibliaversek, továbbá hivatkozás a Tizparancs, a 
Hiszekegy vagy a Miatyánk illető részére. Az apokrifus 
könyvekből elég lett volna a makkabeusokról szóló törté-
net. Inkább még Ézsaiás vagy Jeremiásnak kellett volna 
tért engedni. Ellenben helyes, hogy a szerző a Jézus fel-
támadására vonatkozó történetekből többet vett fel, mint 
a mennyit. rendszerint szoktak. A könyv függelékét imák 
teszik. — Ajánljuk a művet az érdeklődők figyelmébe. 

** A sz.-udvarhelyi ev. ref. kollégium története 
1876 —1895-ig. Ily cim alatt jelent meg az az érdekes 
felolvasás, melyet az erdélyi kollégiumi tanárok közelebb 
tartott gyűlésén Gönczi Lajos ref. kollégiumi igazgató-
tanács tartott. Ára? 

*'* Anyánk emléke. Ily cim alatt jelent meg kö-
zelebb egy csinos kiállítású füzet, a mely Szász Károly né 
Münstermann Franciska arcképét, rövid életrajzát, vala-
mint a jóságos öregasszony temetése alkalmából mondott 
imákat és beszédeket foglalja magában. A szép, de na-
gyon hosszú imák egyikét Szász Gerő kolozsvári, másikát 
Vass Tamás marosvásárhelyi lelkészek mondották. Az első 
beszédet, a mely egy igazi műremek, Molnár Albert, a 
másikat Gönczi János lelkészek tartották. Az utóbbi 
beszéd szerzőjét figyelmeztetjük arra, hogy nekünk evang. 
protestánsoknak csak egy főpapunk van, s ez a Krisztus. 
Az életrajzot, ki irta, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy 
minden sorából kiérzik a rendkívül erős, szinte csudálat-
tal vegyült szeretet az iránt a tisztes nő iránt, a kire 
igazán ráillik az első beszéd gyönyörű textusa: »A sötét-
ség is világosság én körültem.* 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből 
(szerk. Beöthi Zsolt), mely a tartalom és illustrátiók egyre 
fokozódó gazdagságával minden két hétben pontosan meg-
jelenik, ezúttal már a 7-ik füzet hagyta el a sajtót. Ebben 

1 Horváth Mihály: » Magyarország története* II. köt. 566. 1. 



Szilády Áron folytatja az előbbi füzetben megkezdett 
értekezését a XVI. sz. lyrai költészetről'. Kardos Albert 
külön cikkben foglalkozik Balassi Bálintnak e kor leg-
kiválóbb lyricusának kalandos életével s költészetének 
fejtegetésével; Badics Ferencz a XVI. századi elbeszélő 
költészetről ír; bevezetőleg kimutatja a virágzásra ható 
okokat, szól a lantosokról és hegedősökről, majd külön 
csoportokban a bibliai elbeszélésekről (Farkas Aandrás, 
Sztárai Mihály stb.), a történeti énekköltésről (itt Tinódi-
nak jut a főhely), a magyar mondákról (részletesen a 
Toldi-mondáról, Szilágyi és Hajmási történetéről) s végül 
megkezdi a regényes vagy széphistoriák fejtegetését. E tudo-
mányos alapon, de a nagyközönség által is élvezhetően 
írt cikkekben élénken rajzolódik elénk a mozgalmas század 
egész irodalmi élete. Különösen tanulságossá teszik e szem-
léletet a nagy gonddal és ízléssel összeválogatott illustra-
tiók: Heltai Zsoltár könyvének s Balassi első (s egykorú 
kiadásban egyedüli) művének, a szülei vigasztalására for-
dított Beteg lelkeknek két-két kis lapja, továbbá Eszter-
gom vára és a sztambuli héttorony, amaz Balassi harcá-
ról, emez annyi jó hazafi keserves rabságáról emlékezetes; 
érdekes egy XVI. sz. lantosnak képe is; mutatványok 
vannak továbbá Tinódi Egervárából (az eredeti hangje-
gyekkel és Bartalus átírásában) a Hadnagyok tanúsága 
egykorú másolatban; Ilosvai Tholdijának címlapja a leg-
régibb fenmaradt kiadásban (lovas párviadal) stb. Külön 
mümellékletül a Képes Krónikának 5-ik lapja van a 
füzethez csatolva. E lap, mely az initialéban Hunor és 
Magor szarvasvadászatát ábrázolja, tizennyolc színben adja 
az eredetinek hasonmását, s míg amaz a középkori minia-
tűr-festésnek, a másolat a nyomdai technikának valódi 
remeke. A fedőlapon megvan a latin szöveg magyar fordí-
tása s így tartalmilag is érdekes. Bár az ily reproductio 
rendkívül költséges, az Athenaeum mint kiadó, a későbbi 
füzetekhez még több nagydiszü mellékletet készül adni, 
ezzel viszonozván a közönségnek azt az áldozatkészségét, 
melylyel a hézagpótló vállalatot már eddig is oly kitün-
tetőleg felkarolta. A képes irodalomtörténet cimü 20 fü-
zetben adatik ki és minden könyvkereskedésben kapható. 
Egy-egy füzet ára 40 kr. Előfizetés 10—10 füzetre leg-
célszerűbben a kiadóhoz (Athenaeum könyvkiadó-hivatala 
Budapest, Ferenciek-tere 3.) küldhető. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Lelkészjelölés. A kovásznai 1. osztályú ref. egyház-

községben a Szőts Gerő halálával megürült rendes papi 
állomás betöltésére a jelölés szép rendben és egyetértőleg 
junius 25-én folyt le. A jelölő-bizottság igy alakult: az 
egyházmegyét képviselték : Lázár Mihály főgondnok, Péter 
Károly esperes és Földes György főjegyző, az egyházköz-
ség részéről ott voltak: Deák Sámuel, Gsia György, ButyJca 
Károly és Deák Albert. Alakulás után az esperesi hivatal-
hoz beadott pályázati kérések, összesen 19 folyamodvány 
és mellékleteik átvizsgáltatott. A pályázók közül egy nem 
találtatott képesítettnek; kettő az 1888. évi egyházi tör-

vény 301. §-sa rendeletének megfelelően nem szerelvén 
fel pályázati kérését, szintén mellőztetett. E szerint 16 pá-
lyázó képesítettnek mondatván ki, ezek közül titkos szava-
zás utján jelöltetnek: Pap István kocsárdi pap, Bartók 
Dénes oltszemi pap, Kiss Albert altorjai pap, Zajzon 
János sz.-udvarhelyi vallástanár, Veres Károly papolczi 
pap. Cselcine Ferencz gernyeszegi pap, Vajda Ferencz 
püspöki titkár, és Elekes László n.-enyedi segédtanár. 

* Lelkészbeiktatás Péczelen. Mult számunkban 
csak röviden emlékeztünk meg a péczeli uj lelkész beikta-
tásáról, most utólag tudósítónk a következőkről értesít: 
Vasárnap, f. hó 25-én volt a péczeli uj lelkész beiktatása 
fényes közönség jelenlétében, lelkes hangulat közepette. 
A beiktatást maga Szász Károly püspök ur végezte, ki 
mellett az uj lelkész három éven át vitte a titkári teendő-
ket. Fél 11 órakor vonultunk be a zöldágakkal feldíszített 
s fényes közönséggel megtöltött templomba, hol a 235-ik 
dicséret 1—2. versének eléneklése után kezdetét vette a be-
iktatási szertartás. Rövid előfohász és ima után Szász Károly 
püspök ur felemelő beszédben üdvözölte az uj lelkészt 
s a gyülekezetet, mely újra megtalálta ifjú lelkészében a 
gondos pásztort. Felmutatta a lelkész magasztos hivatását, 
mely nem lehet egyéb, mint a Krisztus evangéliumának 
hű és igaz hirdetése, a lankadatlan munkálkodás, küzde-
lem minden ellen, a mi csak Isten országa terjedését meg-
gátolni akarná. Beszédét körülbelül e szavakkal végezé: 
Most vedd fel fegyvereidet; övezd fel derekadat igazmon-
dással ; öltözz fel igazságnak mellvasába; öltsd fel lábaidra 
a békesség evangéliumának saruit; vedd fel a hitnek 
törhetetlen paizsát, tedd fejedre az idvességnek tündöklő 
sisakját, s hordozd szádban a lelki fegyvert, mely az 
Istennek beszéde. Indulj a harcba, mert harcba kell indul-
nod, harcba a hitetlenség, a bűn, a közöny ellen. S kezébe 
vévén a bibliát, igy folytatá: íme átadom az egész fegyver-
tárt. Legyen ez számodra az élet pusztájában az éltető 
manna ; a sötét utakon vezérlő lámpás, legyen nyugová-
sodban fejed alatt párna, mint Jákobnak a kő, s lásd 
rajta Jákób álmát, lásd a megnyilatkozott egeket s Isten-
nek angyalait alászállani a földre stb. A XG. zsoltár 
9-ik versének eléneklése után György László, az uj lelkész 
tartotta meg beköszöntő beszédét János ev. 5. rész 
17-ik verse alapján. Lendületes szavakban vázolta fel-
adatát a gyülekezetben. Munkálkodni akar, de csak szeretet 
által, mely a hitből fakad s az által munkás. Főelve leend: 
mindent hitből a szeretet által. Munkára hivta fel gyüle-
kezetét is, hogy vele egyetértve felvirágozhassanak s 
nemes gyümölcsöket teremjenek. Végül megható szavak-
ban vett bucsut volt főnökétől Szász Károlytól, s kérte 
továbbra is atyai szeretetét. Majd buzgó ima után fel-
zendült a lelkesedésre hangolt gyülekezet ajkán a 235. dicsé-
ret 3. és 5. verse, s véget ért a templomi ünnepély, hogy 
folytatást nyerjen a fényes ebéden, mely a régi Ráday, 
most Kelecsényi kastély könyvtártermében folyt le lelkes 
hangulattal. A 60 terítékű ebéden püspök uron kivül ott 
volt az egész péczeli intelligencia, sőt a fővárosból is 
számosan. Ott láttuk Szánthó János esperest, Gönczy 
Benő gödöllői, Törő Lajos rákos-csabai, Benkő István 
rákos-palotai, Keresztessy Sámuel hévizgyörki, Sikó Ernő 
tisza-várkonyi lelkészeket; továbbá dr. Darányi Ignácz s 
Várady Károly orsz. képviselőket, Freysinger Lajost, dr. Mol-
doványi Istvánt, Tankó János és Vasváry Benő fővárosi 
tanárokat s az uj lelkész nagyszámú fiatal barátait. Fel-
köszöntőkben nem volt hiány s az ebéd csak a késő 
délutáni órákban ért véget. Mindenki avval a szép remény-
nyel távozott az ünnepélyről, hogy a péczeli egyház, 
lelkes uj papja gondozása alatt újra virágzóvá leend. 
Adja Isten, hogy ugy legyen. 



* Nagyszerű bizonyságtétel. A jövő év folyamán 
julius 1.-től—7-ig az evangéliumi ifj. egyesületek London-
ban a világ minden részéből összegyűlve, jubiláris ünne-
pélyt tartanak. 50 évvel ezelőtt alapíttatott az első ilyen 
evangéliumi ifjúsági egyesület. Reméljük a magyar nemzet 
is képviselve lesz azon az ünnepélyen, a melyben még 
Spanyolország, Dél-Afrika és Olaszország ifjúsága is 
részt vesz. 

* Régi dal régi dicsőségről. Sírva vigadó hangú 
vezércikkben emlékszik meg a »Religio* a pápaság világ-
történelmi hivatásáról. Először elpanaszolja, hogy az igaz-
ság egyedüli hirdetője, a pápaság mint el van nyomva 
az istentelen világi hatalomtól; másodszor megelégedéssel 
dicsekszi el, hogy a pogány perzsa sah és a protestáns 
német császár üdvözölték sőt utóbbi meg is látogatta a 
pápát; harmadszor fölveti a kérdést: kit illet az örök 
város birtoklása jogszerűen, a pápát-e vagy a világi hatal-
mat ? Meg is felel nyomban r á : Roma nostra! hiszen a 
pápának világi hatalom, fegyveres erő kell, mert máskép 
nem teljesíthetné a buzdítást: »Surge Petre, accipe forti-
tudinem ad salvandas gentes*. Semmi szavunk se lenne 
e stylusgyakorlathoz, hiszen írni szabad s szegény papír! 
oly türelmes. De véletlenségből mi protestánsok is a »sal-
vandae gentes« közé tartozunk s ehhez már nekünk is 
van egy pár szavunk. Ne reflektáljunk arra a tagadhat-
lan tényre, hogy mily megható látni, mint tolja a monar-
chicus katholicismus az anarchisták szekerét akkor, midőn 
a világi hatalom ellen izgat; tekintsünk el azon mosolyra 
keltő dicsekvéstől, mely nem tud megérteni egy udvarias-
sági tényt, midőn elárulja, hogy Róma papjainak nincs 
annyi érzékük az illem iránt, mint egy ázsiai fejedelem-
nek ; csak annyit jegyzünk meg, hogy nagyon jól van az, 
miszerint Róma azé, kit megillet a népszabadság, nemzeti 
dicsőség, fölvilágosodás örök jogán s nem pedig egy Krisz-
tus nevével üzérkedő zsarnoké, ki világi hatalmát — míg 
volt neki — arra használta, hogy megölje a népek sza-
badságát, elfojtsa a lelkiismeret szavát, sötétséget árasz-
szon mindenütt csak azért, hogy kisértő lidércfényként ő 
ragyoghasson e sötétben, (n). 

* Nem kell debreczeni egyetem. Ügy hírlik, hogy 
a körösi egyháztanács a gymnáziumi tanári állásra több 
derék protestáns tanárjelölt mellőzésével (a kik közül kettő 
ép a körösi gymnázium növendéke s mind a kettő theolo-
giát is végzett) egy piaristát biztatott meg, (mert állítólag 
tornázni is tud) s a választást elhalasztotta, míg a derék 
piarista áttér. Fentartással közöljük e hirt, mert nem hi-
hetjük, hogy megfelel a valóságnak és várjuk rá a cáfo-
latot. De ha igaz lenne, a mit a hir jelent, akkor debre-
czeni egyetemet még akkor is kár volna állítani, ha 
pénzünk volna rá, mert hiszen bizonyára van még elég 
derék piarista, a ki a pápa csalhatatlanságáról csak any-
nyira van meggyőződve, mint voltak Simor meg Haynald, 
a kik gyönyörű beszédeket tartottak a vatikáni zsinaton 
e képtelen dogma ellen. 

* A magyar Sión és lapunk. A »magyar Sión* 
katholikus folyóirat. Legközelebb egy cikk jelent meg benne, 
mely a protestáns theologia és a protestántizmus vég-
pusztulását hirdeti s ezzel szemben az egységes katholikus 
egyházat dicsőíti, melynek tagjai erkölcsösek, tudományos-
sága virágzik. Végül a cikkíró kijelenti, hogy e protes-
tántizmus pusztulásából elméleti és gyakorlati következ-
tetéseket kell vonniok a katholikusoknak s azt mondja, 
hogy az »elméletiek majd erősödnek a Prot. E. I. Lap* 
olvasása közben. Köszönjük az elismerést. Hiszen tudjuk, 
hogy Lapunk, a protestáns gondolkozás egyik szerény 

szószólója képviseli csak a protestántizmust s meg vagyunk 
győződve, hogy a protestántizmus nélkül a katholicizmus-
ban annyi erő sem volna, mint a mennyi van. Hiszen a 
protestántizmus mig uj utakat tört az emberiség számára, 
a katholicizmust is felrázta. A katholikus erkölcsökről 
nem szólunk. Eleget beszélnek erről, meg az ezzel össze-
köttetésben levő coelibatusról a katholikus világiak. A 
katholikus tudományosságot sem irigyeljük. Tudjuk, hogy 
protestáns emberek is tévedtek, kivált ha a Krisztus evan-
géliumát meg nem becsülték, de legalább mi parancsszóra 
nem tévedünk, mint a katholikusok és meggyőződésünk 
ellenére semmit nem hirdetünk, mint a róm. kath. püspö-
kök a vatikáni zsinat után. Hogy a protestánsok elpusztul-
nak. Ne féljen a »Sion«. Krisztus, a mi egyházunk feje 
azt mondá: Az én beszédim soha el nem múlnak. És mi 
inkább hiszünk a Krisztusnak, mint a >Sion«-nak. 

* Az egyházpolitikai helyzet, ugy látszik, tisztul. 
Mind több valószínűség van a mellett, hogy a kormány 
javaslatai keresztül mennek. Egy napilap ugyan nem 
régiben azt a hirt közölte, hogy a kormány compromis-
sumra lép és Spanyolországot véve mintául, nem kiván 
egyebet, minthogy a papok által végzett egyházi szertartás-
nál a házasságkötés alkalmával az állam képviselője is 
jelen legyen. Ez a hir persze kacsának nyilvánult. Azután 
jött Apponyi szathmári beszéde, amelyben a nemzeti párt 
vezére kijelenti, kogy a kormány javaslatai elleni elvi 
oppozíciót nem helyesli. A szélsőbal Polonyi-töredéke is 
mind többször szólal fel, hangsúlyozván, hogy az ultra-
montánok szekerét tolni nem akarja. A legújabb hir az, 
hogy Szilágyi Dezső a polgári házasságról szóló javas-
latot elkészítette. Csak aztán azt ne higvjük, hogy a kor-
mány javaslatai majd a prot. egyházat is felvirágoztatják, 
ha mi lusták és közönyösek maradunk is. Azok a javas-
latok. ha törvénynyé lesznek, a magyar állam győzelmét 
jelentik, az evangéliumi protestántizmus csak akkor győz, 
ha minden protestáns ráteszi az eke szarvára a kezét s 
nem tekintget vissza. 

* A sárospataki ref. főiskola záróünnepélyének 
műsorára tett megjegyzésünk folytán dr. Bartha Béla a 
következőket irja lapunk szerkesztőjéhez: Az az ünnepély, 
melynek műsorát a tisztelt biráló ur közli, a könnyed, 
az élvezeteknek szánt rész volt a mi záróünnepélyünkön, 
mely kezdődött vasárnap reggel a városi templomban, 
nyilvános istenitisztelettel, hol testületileg vett részt az 
igazgatótanács, a tanári kar, a tanuló ifjúság; folytatódott 
a főiskola nagy termében, az igazgatói jelentés meghallga-
tásával, a pályadíjak kiosztásával, buzdító beszédekkel stb. 
Vasárnap délután, a délesti istenitiszt elet után gyűlt össze 
az ünnepély eme könnyedebb, világiasabb részére ugyan-
csak az igazgatótanács, a tanári kar egy része és nagy-
számú díszes közönség helyből és vidékről. Kérdem, nem 
kivánja-e meg a lélek egyensúlya, hogy az igaz és jó 
mélyebb, tartalmasabb eszméi mellett a szép, a művészet 
vidámabb formáinak is áldoznunk? Szabad-e tulhajtásba 
esnünk a komolyság művelésénél, mikor az a veszély 
fenyeget, hogy álszenteskedésbe essünk, vagy vonzás helyett 
visszataszítsuk az embereket? Oly frivol könnyelműség 
Bajza »Ébresztőjének* eléneklése »Bánk Bán*, »Salgó« 
egy részének, a »Jehovának« elszavalása? Hogy egy-két 
víg monolog s egy divatos induló is volt a műsoron, ez 
a változtosság kedvéért volt. Hiszen azok helyett a mono-
logok helyett szivesebben hallanánk mást, de ez ünnepély 
szavalati verseny is, szabadon választandó darabokkal. 
A főiskolai > imaterem« pedig tulajdonkép nagy terme a 
főiskolának, a hol minden nagyobb közönségü nyilvános 
ünnepélyünket tartjuk, mert istenitiszteletre tanuló ifjú-
ságiink a néhány lépésnyire fekvő városi templomba jár. 



E sorokra megjegyezzük a következőket. Frivol könnyel-
műséggel nem vádoltunk senkit. Örülünk, hogy B. B. ur 
sem volt megelégedve egészen és még többen is voltak, 
a kik szivesebben hallottak volna mást. Reméljük, hogy 
a jövő évben a főiskola zárünnepélyének harmadik részét 
a »Sárospataki Lapok* nem mntatja be úgy, mint a fő-
iskola zárünnepélyét, de reméljük azt is, hogy a zár-
ünnepély harmadik részén is megtetszik, kivált, ha hittan-
hallgatók is közreműködnek, hogy reformátusok csinálják 
s nem végződik azzal, hogy »Tarara boom.« A »Sáros-
pataki Lapok« szerkesztőjének e tárgyban tett kifakadá-
saira s alaptalan vádjaira nem felelünk semmit. Kijelent-
jük azonban, hogy ha még durvább módon — ha ugyan 
lehetséges még durvább módon is irni — nyilatkozik is 
meg a szerkesztő, az sem tart vissza kötelességünk tel-
jesítésétől és azt a sivár szellemet, a melyet a szerkesztő 
ur és egyik-másik munkatársa ápol, ostorozni fogjuk 
ezután is. 

* Műsorozat. A gömöri ev. ref. egyházmegye Tompa 
Mihály halála negyedszázados évfordulóján, f. évi julius 
hó 30-án d. e. fél 11 órakor Hanván, kegyeletes emlék-
ünnepélyt rendez a következő műsorozat szerint: I. szakasz. 
1. Műének. Előadja a rimaszombati dalárda. 2. Megnyitó 
beszéd. Tartja Nagy Pál, esperes. 3. Emlékbeszéd. Tartja 
S. Szabó József, rimaszombati főgimnáziumi tanár. 4. Mű-
ének. Előadja a rimaszombati dalárda. II. Szakasz. 
5. Emlékezés. Költemény. Előadja Lévai József, Borsod-
megye főjegyzője. 6. A síremlék megkoszorúzása Dr. Veres 
Samu, rimaszombati főgim. tanár s a Tompa-szobor egyesü-
let elnöke által. 7. Bezáró beszéd. Tartja Lukács Géza, 
Gömörmegye t. főjegyzője. 8. Műének. Előadja a rimaszom-
bati dalárda. Az ünnepély a költő sírjánál tartatik. Ünne-
pélyt megelőzőleg fél 9 órakor a hanvai ev. ref. egyház 
orgona avatással egybekötött istenitiszteletet tart. Az ünne-
pély napjának reggelén ugy a Miskoícz, mint a Fülek 
felől vonaton érkező közönséget a csizi állomásról a Hanva, 
Lénárdfala és Gsiz községek által felajánlott kocsik fogják 
Hanvára s onnan vissza az állomásra szállítani. Ebéd 
Hanván lesz. Egy teriték ára 2 frt, mely julius 15-éig 
okvetlenül beküldendő Simon Mihály ev. ref. segéd-lelkész-
hez. (Hanva, u. p. Bánréve.) 

* Gyászhír. Teutsch György, a szász evangéliku-
sok püspöke meghalt. Mikor e sorokat irjuk, holt teste 
még a ravatalon fekszik s azért egyéniségének ama vo-
násaira, a melyek őt előttünk magyarok előtt kedvezőtlen 
színben tüntetik fel, nem mutatunk rá. Hiszen ember 
volt s tévedett. Bizunk benne, hogy utódján a magyar 
állameszmének s a kormány szabadelvű javaslatainak 
hivebb támasza lesz, mint ő volt. Másfelől bizo-
nyos, hogy utódjának nagyon kiváló embernek kell lennie, 
hogy tudományosság és munkásság tekintetében a szá-
szoknak imént elhunyt s külföldön is, természetesen 
különösen Németországban, ismert nevü püspökét utóiérje. 
— Szárnyai Ábrahám István agteleki ref. lelkész, ungi 
egyházmegyei tanácsbiró, szabolcsmegyei bizottság tag, a 
községnek ujrateremtője, élte 57., házassága 21-ik évé-
ben, egy heti szenvedés után, junius 24-én reggeli 8 óra-
kor, tüdő- és mellhártyagyulladásban elhunyt. 

A D A K O Z Á S . 
Az országos protestáns árvaház javára: A 

bihar-nagy-bajomi konfirmándusok Révész Mihály r. 1. 
által 3 frt 7 kr. — A fótlii konfirmándusok Szabó Károly 
r. h. 1. által 5 frt 60 kr. — A b.-sámsoni konfirmándu-
sok Somogyi Lajos r. 1. által 50 kr. — A gerjeni konfir-
mándusok Széky Géza r. 1. által 1 frt 40 kr. — A nagy-
sallői konfirmándusok Sándor Benő r. s. 1. által 3 frt 7 kr. 
(Ehhez járultak: Szűcs Lajos, Huszti Lajos, Tamás Lajos, 
Földi Julis, Vizi János, Bukros Lajos, Hőnyi Erzsi, Demeter 
Erzsi, Rabacz Lajos, Borza András, Szabó Zsófi, Szánti 
Sándor, Szalai Dezső, Péter Zsófi, Szabó István, Koncz 
Jónás, Harcsa István, Szappanyos Dávid, Németh Julis, 
Vizi László, Koncz János, Bukros István, Dénes János, Hő-
nyi János, Vizi Lidi, Varga Julis, Zsidó Károly 10 — 10 krral, 
Kovács István, Szánya András 6—6 krral, Hunti András, 
Doza Lajos, Nagy István, Kovács Sándor, Gsontó István 
5—5 krral.) — Az uj fehértói konfirmándusok Kálmán 
Dezső r. 1. által 1 frt 2 kr. (Ehhez járultak Aranyos 
Teréz, Gönczi János és Gilányi Julis gyültőiveikkel) — Az 
istvándi konfirmándusok 75 kr. (Ehhez járultak Renics 
János 10 kr, Kovács István 10 kr, közép Jakab József 10 kr, 
Dani István 10 kr, Simon Kata 10 kr, Vukó Kata 10 kr, 
Kustos Lidi 10 kr, Nagy Erzse 5 kr.) — Az alcsuthi 
konfirmándusok Mészöly Győző r. 1. által 1 frt 18 kr. 
(Ehhez járultak Tolnai Ferencz 20 kr, Rekettyei Sándor 2 kr, 
Kovács Juliánná 30 kr, Tóth Mária 10 kr, Pavti Zsófia 10 kr, 
Fodor Zsófia 10 kr, Cseh Lidia 2 kr, Hettyei Mária 20 kr, 
Tóth Mária 10 kr, Földi Eszter 4 kr.) A rimaszombati 
egy. prot. főgimn. ifjúsági gyámintézetének adománya 
Sárkány Imre tanár által 2 frt. — A bucsi konfirmándusok 
Veress Ede r. 1. által 65 kr. Az uj-szivaczi konfirmándusok 
Poor József r. 1. által 2 frt. -—- A 24. számban kimutatott 
adakozások hozzászámításával jelen közlés összege 248 frt 
97 krajcár. Kiadóhivatal. 

A »Bethesda« javára: Az uj szivaczi konfirmán-
dusok Poor József r. 1. által 4 frt. A 21. számban kimu-
tatott adomány hozzászámításával jelen közlés összege 5 frt. 

Kiadóhivatal. 
Az uj banovczei szeretetházra: Az uj-szivaczi 

konfirmándusok Poor József r. 1. által 5 frt 75 kr. 
Kiadóhivatal. 

Szerkesztői üzenetek, 
V. Zs. Zaláta. Nem közölhető. 
V. S. Sz.-Béla. Tudakozódni fogunk. 
Sz. G. Ócsa. Tán valamit felhasználunk a küldeményből. 
Dr. B. B. Sárospatak. A tisztességes hangú fevilágosításért 

köszönet. Ha igazán óhajtja Dr. ur a magyar prot. egyház az »erő-
sebh hitéletet, * —most folyó cikke kétségtelenné teszi ezt—majd 
belátja előbb-utóbb, hogy sok javítani való van Patakon is, termé-
szetesen máshol is. 

1518/1893. Pályázat tanári állásra. 
A székely-udvarhelyi ev. ref. kollégiumi főgimná-

ziumban egy német és latin nyelvi s irodalmi új rendes 
tanszékre, melyet az egyházkerületi közgyűlés választás 
útján fog betölteni, ezennel pályázat hirdettetik. 

Kívánatos, hogy a választandó tanár a francia nyelv-
nek, mint rendkívüli tantárgynak a tanítására is képes 
legyen. 

E tanszékkel a következő javadalmazás jár : kész-



pénz fizetés 1000 frt évnegyedenként előre fizetve, két 
ötödévi 100 frtos korpótlék és 200 frt szálláspénz. 

A megválasztott tanár, ki állását folyó évi október 
1-én tartozik elfoglalni, úgy a közös, mint a helybeli 
özvegy-árvai gyámintézetnek kötelezett tagja. 

A pályázni kivánók kellően felszerelt pályázati kér-
vényeiket, melyekben vallásuk, életkoruk, tanári képesí-
tettségük, állapotuk és katonai szolgálati viszonyuk okmá-
nyokkal igazolandók, folyó évi augusztus hó l-ig Kolozs-
vártt az erdélyi ev. ref. egyházkerületi igazgatótanácshoz 
címezve, nevezett ig. tanácshoz nyújtsák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsától. 
Kolozsvárt, 1893. junius hó 28-án. 

Szász Domokos, Pcirádi Kálmán, 
ref. püspök, mint elnök. 1—2 tanügyi előadó. 

Pályázati hirdetés. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület n.-szalontai egy-

házmegyéjében levő nagy-liarsányi ev. ref. egyház lelkészi 
állomására. 

Évi javadalom : készpénzben, földben, terményekben, 
szolgálmányokban és stolareban, egyházmegyei értékelés 
szerint, 808 forint o. é., és így ezen állomás harmadik 
osztályú. 

Az elválasztandó lelkész köteles állomását f. évi 
október 1-én elfoglalni, mely időtől fogva tétetik folyóvá 
esedékes hivatali javadalmazása; kivételével a föld termé-
sének, melyből az őszi vetésé egészen, tavaszié fele részben 
az eltávozott lelkészt illeti, másik fele része pedig a lelkészi 
gyámintézetet, levonásával a f. évi julius 1-től szeptember 
30-ig teljesített lelkészi szolgálat díjazásának. 

Megválasztott lelkész az egyház megyei lelkészi gyám-
intézetnek jogos és kötelezett tagja, s mint ilyen, hivatalos-
kodása első évében, a gyámitézeti pénztárba 344 frtot o. é. 
köteles kegyeleti átalányul fizetni. 

A kellően fölszerelt pályázati kérvények folyó évi 
augusztus 1-sö napjáig a n.-szalontai ev. ref. egyházmegye 
esperesi hivatalához N.-Szalontára küldendők be. 

Debreczen, 1893. junius hó. 
Kiss Áron, 

püspök. 

Pályázat tanári állásra. 
A hajdúnánási ev. reform, hat osztályú gimnázium-

ban üresedésbe jött történelem, latinnyelvi rendes tanári 
székre pályázat hirdettetik. 

Fizetés 1000 frt, melyből 100 frt lakbér, az egyház 
pénztárából évnegyedenkint előre fizetve. Ha okleveles 
pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek tanárjelöl-
tek is; ez esetben azonban a fizetés 900 frt, melyből 
100 frt lakbérnek tekintetik. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású egyének. A kivánt 
oklevéllel bíró egy évi sikeres működés után állandósíttatik, 

a midőn a tiszántúli ev. ref. középiskolai tanárok gyám-
és nyugdíjintézetének jogos és kötelezett tagja leend. Nem 
okleveles egyén csak helyettes tanári minőségben és csak 
egy évre választatik, de ha ez idő alatt fenti tárgyakból 
oklevelet szerez és sikeres működést mutat fel: a követ-
kező évben mint rendes tanár állandósíttathatik. Végre 
ha okleveles, de nem a kiirt szakokból képesített egyén 
választatnék, az szintén csak helyettes tanári minőségben 
és csak egy évre alkalmaztatik, fizetése azonban 1000 fo-
rint lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. é. augusztus vé-
gén, legkésőbb szept. 1-én elfoglalni köteles s ha családos 
40 frt, ha pedig nőtlen, 15 frt költözködési átalányt kap; 
ez összeget azonban, ha állomását három év letelte előtt 
elhagyja, visszatéríteni tartozik. 

A teljesen felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
julius 15-ig az ev. ref. egyháztanács elnökségéhez kül-
dendők. 

Kelt H.-Nánáson, az ev. ref. egyháztanácsnak 1893. 
évi junius hó 12-én tartott ülésében. 

Benkő Lajos, Kállay Imre, 
lelkészelnök. főgondnok. 

Bodnár Lajos, 
3—3 jegyző. 

Pályázat tanári állomásokra. 
A mezőtúri ev. ref. egyház nyolc osztályúvá fejlesz-

tendő gimnáziumában a hetedik osztály megnyitása alkal-
mával egy halál által megürült és két újonnan rendszere-
sített tanszék betöltése céljából pályázat hirdettetik, még 
pedig: 

a) egy klasszika-filologiai tanszékre, 
h) egy német-magyar nyelvi tanszékre, 
c) egy szabadkézi rajz és ábrázoló mértani tanszékre. 
Ezen tanszékek javadalma egyenként 1200 frt törzs-

fizetés és 200 frt lakbér. 
Protestáns vallású egyének pályázhatnak. 
Pályázati kérvények életkoruk, vallásuk, családi álla-

potuk, hadkötelezettségük, képesítésük s eddigi szolgálataikra 
vonatkozó okmányokkal teljesen felszerelve f . évi julius 
hó 12-ik napjáig az igazgató-tanács alantirt elnökéhez 
beadandók. 

Okleveles vagy az országos középiskolai törvény 
értelmében jogosított tanár csak egy évi sikeres működés 
után állandósíttatik, s állandósíttatásától kezdve a tiszán-
túli ev. ref. középiskolai tanárok nyugdíj- és gyámintéze-
tének kötelezett tagja. 

Okleveles vagy jogosított tanárok hiányában 800 frt 
évi javadalmazással alkalmaztatnak helyettes tanárokul, 
oklevelet még nem nyert tanárjelöltek is, alkalmaztatásukra 
nézve azonban az 1883-ik évi XXX. törvénycikk 30. §-a 
az irányadó. 

Az állomás 1893. szeptember 1-sö napján elfoglalandó. 
Mező-Túron, 1893. junius 20-án. 

Lukács Dániel, 
2 — 2 lelkész és az igazgató-tanács elnöke. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SzerkeNzliÍN^g: 
IX. kerlllvt, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

c imzendök. 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Hornyánstky Viktor könyvkereskedés* (Akadémia 

bérháza*, hová az elöfiz. és hirdet, dijak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Klőlizetési á r a : 

Félévr* : 4 frt 60 kr ; egész évre : 9 frU 

Myyes fám ára 20 kr. 

Tanúságok nemzetünk történetéből. 
II. 

Ezelőtt ezer esztendővel néhány százezer 
lovas vitéz foglalta el ezt az országot. A hódítás 
hamarosan ment. Jóformán : a magyarok jöttek, 
láttak és győzték. A leigázott népet nem irtotta 
ki a hódító s nem is akarta kiirtani. Nem mintha 
valami államalkotó bölcseség, vagy felebaráti sze-
retet nyilvánult volna nála. Csakhogy a szükség-
telen erőszakoskodás és kivált az alattomos terv-
kovácsolás azok ellen, a kik esetleg később még 
veszedelmesekké válhatnak, nem volt a magyar 
vérében. Egyébiránt a magyar nép, mikor ide 
bejött, nem volt oly tökéletes, mint a milyennek 
néha jámbor utódok képzelték. Ilogy a tiszta 
monotheizmusra nem emelkedett fel, azt sok 
mindenféle okokon kivül a nyelvünkben fen-
maradt oly szavak is bizonyítják, a melyek vala-
mikor kisebb-nagyobb istenségekre vonatkoztak. 
A lélek halhatatlanságának eszméje sem volt, 
kivált a nép nagy részénél, oly tiszta, mint azt 
némelyek alajtották. Ugy látszik, már az akkori 
magyaroknak is »kedvesebb volt Magyarország, 
mint a mennyországi. 

A nép erkölcsei sem voltak valami ideális 
erkölcstannak megfelelők. Mint minden régi nép, 
ugy a magyar is szerette mással megkerestetni 
a kenyerét, no meg a borát is. 

Mindennek dacára, még ha magyarok nem 
volnánk is, sok jót mondhatnánk őseinkről. Nem-
csak azért, mert a mi hiányosságai voltak őseink-
nek vallási és erkölcsi tekintetben, azokat más 
népeknél még bővebb mértékben is fellelhetjük. 
Hanem azért, mert a mi szép ós jó egy termé-
szeti népben meglehet, az őseinkben is tündök-
lött. Egészséges, erőteljes, vitéz, bátor, jókedvű 
(a holnappal bizonyára akkor sem sokat törődött), 
lovagias, szavatartó, családi életében tisztességes 
nép volt a magyar; még vallása is volt, de ugy 
látszik, a papoknak soha sem adott oly befolyást 

az államügyek vezetésére, mint pl. az egyptomi, 
vagy épen a hindu ós a japán. 

Azokkal a tulajdonokkal, a melyekkel a 
magyar ide ért, országot lehetett még a Duna és 
Tisza mentén alapítani, de fentartani nem soká. 
A magyar nép rendezett államok közé jutott s 
különösen nyugat felől Madarász Henrik és Nagy 
Ottó bölcs uralkodása folytán hatalmasan szer-
vezett birodalom alakult. Mersebug ós Augsburg 
eszére térítették a portyázni járó vitézeket s a 
nép vezetői az ezredik év közeledtével mind-
inkább sejtették s I. István már tudta is, hogy 
a magyar nép életének uj ós jobb irányt kell 
adni, erői kifejtésére békésebb módokat nyújtani, 
mint a milyen Byzáncz ostroma vagy Itália ós 
a Bodeni tó környékének kizsákmányolása volt. 

A történetírók szerint a magyarnak válasz-
tania kellett, vagy megtartja a régi pogányságot 
s az abból folyó rabló életmódot, vagy felveszi 
a keresztyénséget s az abból következő tisztes-
ségesebb életrendet. A magyar megértette a kor 
intő szavát s keresztyénné lett. Igy mondják a 
történetírók. Nekünk azonban egy megkülönböz-
tetést kell tennünk. A magyar nép nem lett 
keresztyénné, hanem katholikussá. Es itt egy 
kérdést kell tisztába hoznunk. Nehéz lesz ugyan 
röviden végeznünk vele, mert nagyon bonyo-
lult, de mig kellő feleletet nem adunk e tekin-
tetben, lehetetlen tovább haladnunk. 

Először is hangsúlyoznunk kell," hogy ke-
resztyénség és katholicizmus nem azonos fogal-
mak. Ezt kell tennünk katholikus írók vagy oly 
emberek ellenében, mint pl. Comte, a ki a pro-
testántizmust ép úgy gyűlölte, mint valami ultra-
montán s a ki a katholikus egyház hitét ugyan 
elvetette, de intézményeit bámulta s azokat, a 
mikor később vallást alapított minden hit nélkül 
-— türelmes szó is az a vallás; sok csodabogár-
ságot alá lehet foglalni — fel is használta, 
csakhogy a positivista pápa Parisban lakik, nem 
Rómában. »Les extrémes se touchent« itt is, 



mert hiszen, mind a párisi, mind a római pápa, 
mikor a keresztyónségről szólnak, a katholiciz-
must értik alatta. 

Pedig a katholicizmus a maga egészében 
jóformán ellentéte a keresztyénségnek. Nem a 
sátán műve, a mint a régi reformátorok állítot-
ták. Emberi mű a katholicizmus, a melyet a 
megalkotására felhasznált keresztyén eszközök 
nagyon erőssé tettek ugyan, de azért emberi mű, 
gyarló és tökéletlen minden tekintetben. 

Legirtózatosabb bűne különben az, hogy a 
keresztyénség helyét akarja elfoglalni s milliók 
elől zárja el ezáltal az isteni kegyelem forrá-
saihoz vezető utakat. A főkülönbség a keresz-
tyénség ós a katholicizmus között abban áll, 
hogy mig a keresztyénségben a szívnek, a lélek-
nek belső átalakulása, a meggyőződések meg-
jobbulása, az élet megszentelődése, szóval a Krisz-
tus által megismertetett Istennel való közösség 
a fő dolog, addig a katholicizmus lényegét a 
külsőségek teszik. A katholicizmus nem követeli 
a meggyőződéseknek belső küzdelem utáni meg-
jobbulását, a fő dolog előtte az, hogy a lelkek 
bizonyos hitcikkek előtt, melyeket emberi tekin-
tély diktál, meghajoljanak. A katholicizmus nem 
sokat törődik azzal, hogy a lélek átalakult-e, ha 
az egyház által kiszabott rendtartásoknak meg-
felel. A katholicizmus nem törődik azzal, közös-
ségben vannak-e a lelkek Istenökkel, sőt az 
egyház alapgondolata, a pápai hatalom elve sze-
rint a katholikusok nem is lehetnek közösségben 
Istennel, mert hiszen az, a ki e közösséget létre 
hozhatná, a Krisztus annyira távol van a földön 
lakó híveitől, hogy helytartót kénytelen maga 
helyett állítani. Szóval a dolog úgy áll, hogy a 
keresztyénség, mint szellemi hatalom lépett fel, 
s ezt sürgette, hogy az emberek fogadják szi-
veikbe Krisztus által megszerzett, a Lélek által 
közölt isteni kegyelmet, mert ha ezt teszik, oko-
sabbak, jobbak és boldogabbakká lesznek. A 
katholicizmus, mint földi, hatalmas intézmény 
áll a világ elé, a melyben néhány ember, sőt 
most már, csak egy ember — esetleg XIII. Leo, 
de esetleg l-l orgia Sándor — azt kiáltja: hajol-
jatok meg előttem az élet legnevezetesebb kér-
déseit illetőleg, mert én azt nektek úgy paran-
csolom. 

Az időpontot is megjelelhetjük, a mikor a 
katholicizmus a keresztyénség helyére lopódzott. 
Természetesen az időpont néhány évtized. Oh 
ez egy nagy világtörténelmi csalás volt, a moly-
lyel az emberiség saját magát csalta meg. A 
mikor Nagy Konstantin idejében a keresztyén 
jelszavak alatt a pogány gondolkozás érvénye-
sült teljesen. Azelőtt is voltak a keresztyének 
közt sokan, a kik csak ugy szokásból vagy sok-

szor érdekből, mindenesetre érdemetlenül léptek 
a Krisztus hivei közé. De a keresztyénség tiszta 
folyama mégis Konstantin idejében zavarodott 
meg úgy, hogy katholicizmus lett belőle. A mi-
kor külső előnyökkel kezdték csábítani az em-
bereket. A mikor fényes templomokat, tiszti 
rangot ós hivatalokat Ígértek azoknak, a kik a 
keresztyén tételeket s szertartásokat — ha meg-
győződés nélkül is — elfogadják. A mikor a 
pogány állam világi hatalommal erőszakolta a 
keresztyén máznak elfogadását s a mikor a ke-
resztyénnek nevezett intézménybe betódult a 
pogányság, hogy egy század múlva azt kiáltsa 
a pogány gondolkodásmódhoz becsületesen ra-
gaszkodóknak : »Legyetek keresztyénekké, mert 
különben levágjuk a fej eteket«. 

Tudjuk, hogy manapság protestáns történet-
írók is minden áron tisztára akarják mosni a 
katholicizmust. Felhozzák a protestánsok téve-
déseit és bűneit, pedig ezek csak azt bizonyítják, 
hogy a protestánsok között is sokan vannak, a 
kik a keresztyénség forrásaiból keveset, vagy 
semmit sem merítettek. Azután elmondják, mint 
pl. Macaulay Anglia történetéről irt nagy müvé-
ben vagy Froude Erasmus ós Luther koráról 
irt tanulmányában, hogy mi minden dicső dolgot 
mívelt a katholicizmus, persze hozzáteszik, hogy 
»mig le nem élte magáU. Ue hiszen azt mi is 
szívesen elismerjük, hogy a katholicizmus sötét 
fellegein is áttetszett" az üdvösség napja. Elismer-
jük, hogy Konstantin óta is voltak igaz keresz-
tyének, a kiknek a Krisztus volt az ő nyereségük 
életben ós halálban. Nem kételkedünk azon, hogy 
a Szent Ágostonok, Kempiss Tamások ós Kenelo-
nok szivében az isteni kegyelem működött. Azt 
lehet mondani, hogy mig a katholikusok nagy 
zöme pogány volt keresztyén színezettel, addig 
a fentebbiek s az ezekhez hasonló kevesek 
keresztyének voltak katholikus színezettel. Annyi 
bizonyos, hogy nem ezek szelleme vezette a 
katholikus egyházat. Nem az Ágostonok, hanem 
a VII. Gergelyek, nem a Kempiss Tamások, 
hanem a Teczelek, nem a Feneionok, hanem a 
jezsuiták tették a katholikus egyházat azzá, a 
mi. Azt is szívesen elismerjük, hogy nem minden 
pápa volt rossz életű és nem minden barát törte 
meg a fogadalmakat. Tudjuk, hogy durva, tudat-
lan s vérengző népek közül sok barát, közép-
kori pap ós pápa tűnik ki eszességével, szorgal-
mával, tudományával, sőt erkölcsiségével is. De 
merjük állítani, hogy még egy XIV. Kelemen 
sem állhat meg a Krisztus ama mondásával 
szemben: En veletek vagyok a világ végéig s 
hogy a baráti rendszer és a coelibátus ha illu-
soriussá nem válik is, ellenkezik a keresztyén-
ség szellemével, a mely szellem nem a világtól 



való menekülést, hanem annak megnemesítését 
és megszentelését követeli. 

Azért eltekintve az egyes katholikusok bű-
neitől, eltekintve az inquisitorok és jezsuiták 
rémtetteitől, eltekintve attól a veszedelemtől, 
a mit a szentség álarca alatt elkövetett kihágá-
sok okoztak a katholicizmus, mint intézmény, 
mint rendszer, valósággal egy nagy compromis-
sum az igazi keresztyénség és a régi pogány 
világnézlet között, amannak a megrövidítésével, 
bár annak is némi érvényesülésével. 

Azért a mi magyar eleinkről nem azt kell 
mondanunk, hogy keresztyénekké, hanem hogy 
katholikusokká lettek. Nem az állott viz ós a 
kristálytiszta forrás között választottak, hanem 
csak a régi pogányság vize közt, a mely meg-
erősítésökre nem volt alkalmas, még a katho-
licizmus ama rendkívül zavaros vize közt, a mely 
egy darabig ugyan éltethette őket, de csak a 
kisebb rossz volt valójában, nem pedig a tel-
jes jó. 

A mi egész Európának tragicuma, az lett 
a tragicuma Magyarországnak is. Itt is felhang-
zott a szó: »Legyetek keresztyénekké, mert levág-
ják a fejeteketcc. A katholikus egyház rákény-
szerítette hitcikkeit, szertartásait, papjait, apát-
ságait s zárdáit a nemzetre s a nemzet nem 
lett boldogabbá ós erősebbé. A katholikus egyház 
tanított is, de az uj hitben való erősségéről a 
vizsgálatot a magyar nép István, Endre ós Béla 
alatt mégis a csatatéren tette le. Mivel pedig 
folyton gyengének mu 

tatta magát a katholikus 
kívánalmak teljesítésében, ugyancsak megkapta 
a büntetést. Utoljára a pogányság teljesen le-
veretett s a nemzet maga is elhitte, hogy keresz-
tyénné lett. Pedig hatalmi szóval, földi fegyverek-
kel lehet milliókat egy csomó hitt cikk előtti 
meghajolásra, bizonyos szertartások bevevésére, 
valamivel rendezettebb életre kényszeríteni; ke-
resztyénné csak az Isten kegyelme által keltett 
s erősített szabad meggyőződés tehet valakit. 

A magyar nép azután elküzködött valahogy 
valami 400 esztendeig. Élete új mázt kapott, de 
erkölcsi erői magasabb szárnyalást nem nyertek. 
Utánozta, a mint lehetett a műveltebb nyugatot. 
Megtanulta a földet mivelni, de kényszerűségből. 
Szelleme, hogy vállalkozóbbá nem lett, mutatja 

r az a körülmény, hogy a kereskedést zsidókra 
és görögökre bizta. Iskolákat is állított a magyar 
arra a mintára, a mint a nyugot azokat meg-
alkotta ós tanult azokban idegen műveltséget 
idegen nyelven. A csatázás maradt legkedvesebb 
foglalkozása azután is. Hogy mily kevés ujjáal-
kotó erő szállt szellemébe, nyilván mutatja az 
a körülmény, hogy mig az itt talált népeket 
beolvasztani nem tudta, testvérháborukat viselt 

majdnem folytonosan. Ezt nem a keresztyénség 
szelleme mivelte. 

Valóban azt mondhatjuk, hogy a katholi-
cizmus amennyi áldást, legalább is annyi, ha 
nem több átkot hozott a nemzetre, kihozta a 
magyart a pogány rendetlenség állapotából, de 
oly betegségeket oltott bele, a melyekből még 
máig sem gyógyultunk ki egészen. A katholi-
cizmus tanította meg a magyart arra, hogy az 
egyház külső szertartásában keresse üdvösségét 
s a mellett a káromkodás, részegeskedés és pa-
ráznái kodás bűneit is, a ki akarja, hát megtart-
hatja, csak leplet borítson reájuk. A katholiciz-
mus tanította meg a magyart, hogy a vallást 
politikai eszköznek tekintse. A katholicizmus 
hanyagoltatta el a néppel a saját nyelvét. A 
katholicizmus képtelen volt amaz erkölcsi erő-
ket szolgáltatni, a melyek az igazi virágzásnak 
feltételei. Hiába hozott egy-egy nagy király, Nagy 
Lajos vagy Mátyás, külső fényt az országra, 
folyton sorvadt ez s mikor a pártoskodás, a féke-
vesztett szenvedélyek harca, a nép nevelésének 
teljes elhanyagolása, a papi állásoknak méltatla-
nokra bízása, ocla juttatta a magyart, hogy egy 
gyáva és tehetetlen uralkodót hívott a trónra 
Mátyás után, az annak a kijelentése volt, hogy 
a nemzet irtózatosan ós szégyenletesen elbukik. 
És ha van alaptalan állítás, akkor az az, hogy 
a nemzet egységét a protestántizmus bontotta 
meg. Pedig a nemzet, a mely az Árpádok alatt 
is, az Anjou-k idejében nemkülönben, saját magát 
emésztette, foszlányokra volt tépve, mielőtt a 
reformáció tényező lehetett volna életében. Az 
igazság az, hogy Szapolyai vezérlete alatt a nem-
zet egyik része kárörvendve nézte, hogy a másik 
része mint vész el Mohácsnál. Csakhogy ez a 
rész az egész nemzetet magával rántotta. Egy 
irtózatos küzdelem támadt, a melyben a nemzet 
az elsatnyult, erkölcsi erőiben meggyengült, pár-
toskodás által részekre szakasztott nemzet tönkre 
ment volna, ha új segítsége nem érkezik az 
evangéliumban. 

Azért a mohácsi csatatéren nemcsak a ma-
gyar lelte sirját, lianem »a katholicizmus is 
örökre eltemette jogosultságát nemzetünk veze-
tésére. « 

Dr. Szabó Aladár. 

Megrongált fringia. 
Van nekünk egy régi, sokat forgatott fegyverünk 

a pápistasággal szemben. Ráérő napjaim lévén, szemügyre 
vettem a sok diadalt látott fegyvert; s a mint forgattam, 
a régi fény helyett rozsdát, csorbát, sőt veszedelmes repe-
déseket is vettem rajta észre. A rozsdát a régiségből, a 
csorbákat a sok használatból még meg tudtam magya-

55* 



rázni. Akadhatott a sok ezer pápista pap közül egy-kettő, 
kiknek fegyverével összecsapva, csorbát kaphatott! De a 
repedések oly természetűek, hogy a viadal közben nem 
származhattak. De azt a fegyvert — a mint az öregek 
beszélik — sohasem ragadta el tőlünk az ellenség s va-
lami titkos, bűvös erő által hozzánk lévén kötve, el sem 
ragadhatja. Hogyan értsem hát e repédéseket?! Mig ezek-
nek az eredete felett töprengettem, a fegyverőrző helyen 
régi, avult Írásokat találtam. Ezek azt mesélik, hogy a 
fegyver őrizőinek tisztáknak, szennynélkülieknek kell len-
niük, különben a lesekedő ellenség a tisztátalan őr vigyá-
zatának ideje alatt megrongálhatja — bár el akkor sem 
viheti. Az őrizők között kellett hát tisztátalanoknak lenni, 
s mert új repedéseket is vettem észre, kell még ma is 
lenni, kik az őrizet ideje alatt elaludván, alkalmat adtak 
a leskődő ellenségnek, hogy a fegyverhez férkőzzék. To-
vább olvasgattam azokban az avult írásokban, de a tisz-
tátalan, s hűtlen őrizők szigorú megbüntetéséről nem sokat 
találtam bennök; pedig ugyancsak nagy számmal voltak 
följegyezve esetek, a mikor az ősi fringián erőszakos ron-
gálások »találódtak*, de a vétkes őrizők, kik a vigyázat-
ban megrestültek, tanuk hiányában »felmentődtek*. 

Methermcneüomenon cszti: a régi fringia a katho-
likus papság nőtlenségéből folyó undokságok; az őrizők 
a protestáns prédikátorok; a bűvös erő a protestáns pap-
ság tiszta erkölcsi élete. 

Hogy állunk ma e bűvös erő dolgában? E kérdés 
oly természetű, hogy a maga csupaszságában csak zárt 
ajtók mögött tárgyalható; s a ki ezt bolygatni akarja, 
nemcsak az riaszthatja vissza, hogy darázsfészekbe nyul, 
hanem az az ellenkérdés is, hát magad milyen vagy ? 
»Ki azt mondod, nem kell paráználkodni, paráználko-
dol-e?« (Rom. II.: 22.) Mindenek előtt tehát azzal a ma-
gamra nézve szégyenletes kijelentéssel tartozom, hogy 
mikor a vigyázatnak sora rám került, én is elaludtam 
néha, bár küzdöttem az álom ellen, s ezentűl még nagyobb 
erővel fogok küzdeni. Mindazáltal nem feddőzni, nem is 
bíráskodni akarok én, csak a bennünket tisztátalanokká 
tett sebre kivánok egy timsóba áztatott farkas-alma leve-
let tenni, mely eltávolítsa abból a fertőző anyagot és 
ez által gyógyulását siettesse. Ezt a jogot senki se fogja 
elvitatni! 

A baj az, hogy sokan élnek tisztátalanságban, de 
maguk még csak bajoknak sem tekinték, sőt hallható s 
olvasható tetszetős okoskodásokkal igazolva is hitték ma-
gukat. Nem tartozom azok közé, kik minden kicsinységet 
nagygyá fújnak, hogy a megrováshoz tárgyat szerezzenek. 
Ugy is elég alkalom kínálkozik! Az adomából ismert 
»kegyes elmélkedések« kifogyhatatlan tárházat képeznek! 
»Semmi tisztátalan, megveszett beszéd a ti szátokból ki 
ne származzék!* (Eféz. IV.: 29.) igy int az írás s egy 
pap, ki a bibliát a hit és erkölcsi élet szabályozójául 
hirdeti, komoly s mély dolgokkal, az Isten titkaival való 
foglalkozásunk szükséges fűszeréül magyarázgatta előttem 
a rothadt beszédeket! Ehhez kommentár sem kell; s bár 
nem iróniának szánták: annak legtökéletesebb példája! 

Már egyszer rámutattam arra, hogy gondolkozásunk 
bizonyos pápista elemet vett fel magába. Itt újra azt kell 
tennem, két ily elemre kell rámutatnom. Egyik az, hogy 
mikor magunk között vagyunk, sokat megengedünk magunk-
nak. Mintha a mi tisztátalan, magunk között megszűnnék 
annak lenni s mintha a gonosztévők minden faja nem 
a cimborák között s előtt akarná végrehajtani bűneit! 
A másik pedig az, hogy különbséget teszünk magán és 
hivatalos viselkedésünk között. Egy tekintélynek örvendő 
pap mondta valamikor jelenlétemben, hogy ő hivatalában 
olyan, mintha Krisztus volna ott, de azonkívül szabadnak 
érzi magát minden köteléktől s szolgált is mutatóval magán 
élete milyenségéből! Ez az alaptalan s titkos bűnöknek 
kedvező felfogás ma a levegőben van. Elterjesztésében 
— ugy hiszem — a protestáns papságnak is — bár 
megengedem, hogy inkább negatív — része van. Az egy-
házi tisztségek betöltésével az erkölcs követelményeit nem 
vette a legszigorúbban; hivatalokba emelt olyanokat, kik-
nek erkölcsi élete s gondolkozás módja a szóban forgó 
bűn által beszennyezett. Minden hajam szála égnek áll, 
ha egy ilyennek húsvét tájban barátjához irt levelének 
hallomásból ismert tartalmára gondolok, vagy ha egy 
másiknak bűnei következményeként bekövetkezett beteg-
ségében mondott s egyik barátja által nagy társaság előtt 
ismételt szavai jutnak eszembe. Beteges humanizmus, 
vagy a papi tekintély féltése vagy saját bűnösségünk 
tudata vagy mind a bárom egyszerre megakadályoz abban, 
hogy a legnagyobb erélylyel követeljük a botránkoztatónak 
eltávolítását; megsüketíti füleinket, hogy ne halljuk Pál 
szavát: »vessétek ki azért e gonosz embert közületek!« 
(I. Kor. V. 13.). 

A tett helyéről valóktól hallottam egy vén bűnösnek 
a falu legénysége által látott korcsmai fertelmességeit; s 
az egyházi hatóság hivatalosan nem vett róla tudomást. 
S ha tudomására esik s az Ítélethozatal kikerülhetetlen, 
hány esetet tudunk felmutatni, hogy a parázna állásától 
végleg megfosztatott ? ! Vájjon megfelelő büntetés-e a hely-
csere ? Vagy kit sujt a büntetés jobban, a bünöst-e, 
vagy azt a kisebb egyházat, melynek nyakára rendeltetett 
»az erkölcsi élet ápolására!* Nem a legkiáltóbb igazság-
talanság-e az, hogy egy gyülekezetet, csak mert szegény, 
kiszolgáltatnak egy elvetemült ember üzelmeinek! Értem 
a helycseréltetésnek büntetésül való alkalmazását aktákkal 
vesződő hivatalnokok között; de az egyházban, melynek 
feladata, gondozása és fejlesztése az ember legnemesebb 
képességeinek, melyekhez a legtisztább s leggyöngédebb 
kéz nyúlhat csak veszélytelenül, lehet-e a finom hajtáso-
kat a bűnök szennyétől eléktelenített durva kezekre bízni ?! 
Napnál világosabb, hogy nem lehet, de azért rábízzuk. 
Pedig ahhoz, hogy a pápista papok bűneit gyakorolhassuk, 
a pápista papok »hivatalos« szentségére volna szükségünk, 
híveink részéről pedig arra az otromba együgyüségre, mely 
papjainak bűnét is szentségnek látta és mondja. Hála 
Istennek, egyik sincs meg! Bűn azonban — fájdalom — 
van elég. Oly gyanúsakká lettünk — mint egy pap irja 

— hogy a cura pastoralis megkezdése már azért is nehéz, 



mert a hivek feleségeiket féltik a paptól. Azt meg el se 
tudom képzelni, mit csinálnánk, ha az egyházi bíráskodás 
joga újra kezünkbe kerülne! Volna-e bátorságunk pellen-
gérre állítani a parázna személyt, mernénk-e egyház-
követésre kényszeríteni ? Ugy hiszem, sokaknak volna 
bátorságuk, mert arra legalább van, hogy erejük fogytáig 
folytatott tisztátalan életük mellett előkelő egyházi tiszt-
ségeket viseljenek. Mikor ébred föl mindnyájunkban annak 
a képzelhető legélesebb ellentétnek tudata, mely az Isten 
igéje hirdetőjének tisztátalan élete és magasztos hivatása 
között oly sok esetben fennáll ? Mikor támad föl oly erővel, 
hogy a paráznaság és minden tisztátalanság ingyen se 
neveztessék mi közöttünk; (Eféz. V.: 3.) hogy holott mi 
prédikálunk másoknak, gonosz életűek ne legyünk? ! (I. Kor. 
IX.: 27.) Az igaz erkölcs tüzében mikor forrad össze a 
mi megrongált régi fringiánk, hogy vihetnénk azt viadal-
ról-viadalra, diadalról-diadalra ?! 

Közeledni látom azt az időt! Az egyházpolitikai 
javaslatok törvénynyé válta után megkezdődő küzdelmek-
ben lehányjuk magunkról a bűnök sarát; kipusztul közü-
lünk az az erkölcstelen pápista felfogás, mely a »hivatalos« 
élet kifogástalansága mellett nem veszi észre a magán 
élet rothadtságát! Megtelik lelkünk az evangéliumi igaz 
erkölcs régi eszméjével, mint uj eszmével s betöltjük vele 
a társadalmat, az egyeseket! Villog kezünkben a megacé-
lozott régi fringia; csapásai alatt rendre dől az ellen s a 
letarlott mezőn tiszta, keresztyén, protestáns élet virul! 

1893. julius 3. Fraxinopolitanus. 

I S K O L A Ü G Y . 

Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 
(Folytatás.) 

A sá rospa tak i kollégium tanrendszere i . 

Mig Debreczenben a reálisták törekvései végre is 
sikertelenek maradtak s működésük nvomait csak a sza-
mos iskolai szervezet tartotta fenn: addig Sárospatakon 
kevesebb küzdelem árán. főként a minden időben buzgó 
Vayak közreműködése folytán, kivívta a reálizmus magá-
nak a létjogot a gimnáziumban. A fejlődés egyes stá-
diumairól részben a derék Szombathy .János,* részben 
Szilágyi István** közlései nyomán, a következőkben számol-
hatunk be. 

1770-ben Patakon is a Molnár Albert által átül-
tetett heidelbergi szervezetű hat osztályú gimnázium állott 
fenn, átszőve a régi szervezet a reális irány némely 
tárgyaival. A tárgyak beosztására nézve némileg tájé-
koztatnak az egyes osztályok nevei: Ábcések, rudimen-
tisták vagy declinisták, grammatisták, syntaxisták, poéták, 
rhetorok, ez utóbbiak tárgyai közé tartozott a logika is. 

1776-ban — mint Szombathy János értesít —- »defi-
nitum, quid, quantum, quomodo, quando, juxta quos 
auctores mannales, in quavis classe docendum discendum-
que veniat*. 

* A sárospataki ref. coll. históriája. 
** A gimn. oktatás tort. Sárosp. Füz. 1861. évf. 

1780-ban uj methodus készült, még pedig — mint 
Szombathy megjegyzi — planior simul ac utilior, tam 
in classibus inferioribus, quam in superioribus«. A metho-
dus újítása abban állott, hogy a rhetorok osztályát a 
poéták elé helyezte, különválasztotta tőle a logikát s szá-
mára egy uj osztályt szervezett. Már ekkor a német nyelv-
tan is a tantárgyak közt szerepel, sőt magyar nyelvtan 
is taníttatott, de főként csak a németek és szlávok kedvéért; 
a magyar fiuk nyelvtani tanulmánya csak az olvasás, 
szép- és helyesírás ismeretére terjedt ki. De felvétetett 
Magyarország története és földrajza a Hármas Kis Tükör 
nyomán s a mennyiségtan köre is szélesebb kiterjedést 
nyert. 

1796-ben a pataki gimnázium gyökeres reformáláson 
ment keresztül. Ez évben ugyanis Szombathy J. tudósí-
tása szerint, >Methodus nova, ab antiquis immensum 
quantum diversa introducta est«. A methodust Vay István 
elnöklete alatt egy tekintélyes, egyházi és világi férfiakból, 
tanárokból álló egyházkerületi választmány (scholastica 
deputatio) készítette. A reformok, melyeket a választmány 
munkálata létesített, a következők voltak: Az előtérben 
hagyott klasszikus irodalom mellett, a polgári és gyakor-
lati életre szükséges reáltudományok is helyet nyertek a 
gimnáziumban. »Határoztatott — irja Szombathy, hogy 
a mathesis, hazai jog, egyetemes földrajz, természetrajz, 
magyar történet, rajz és diaetetika az alsóbb osztályokban 
is taníttassék*. Továbbá az elemi iskola egy osztálya 
helyébe kettő szerveztetett s ebben ezentúl latint tanítani 
nem volt szabad. Az elemi vagy nemzeti iskola két osztá-
lyával együtt a pataki gimnázium nyolc ^osztályúvá lett 
s a négy felső osztály vezetésére állandó tanárok válasz-
tattak. Végre az egész kollégiumban a história, filozofia 
és theologia kivételével minden tudomány tannyelvévé a 
magyar nyilváníttatott. 

Miután igy a latin nyelv, egyfelől a klasszikus stu-
diumok kevesbítése, másfelől az előadási nyelv magyarrá 
tétele által jelentékeny megszorítást szenvedett, a huma-
nismus hivei csakhamar panaszt emeltek a humánus mű-
veltség hanyatlása miatt. Panaszaik folytán — mint 
Szombathy irja — »in negotio studiorum linguae latinae* 
ült össze 1803. aug. 1-én Cekeházán az iskolai bizottság 
Vay József főgondnok elnöklete alatt. És a bizottság az 
erélyes Vay József buzgólkodása folytán meghagyta az 
1796-ban felvett reáltudományokat, a klasszikus irodalom 
által veszített tért pedig az osztályok szaporításával pó-
tolta. Nevezetesen az előkészítő magyar osztályok számát 
egyre redukálta, miáltal a latin nyelv alant nyert egy 
évet; fent pedig a logikán felül még egy osztályt állított 
*> ismétlő (repetens)* cimmel, melynek tárgyai közé újon-
nan bevitettek: Magyarország története és az egyetemes 
földrajz; s elrendeltetett, hogy hetenként egy nagyobb 
fogalmazványt nyújtsanak be a növendékek és az előadás 
fontosabb tárgyairól vitatkozzanak. Igy lett Patakon a 
reál és a hazai irány érdekéből a gimnázium már ekkor 
nyolc osztályúvá. 

A humanisták azonban, a Debreczenben elért siker 
által bátorítva, nem szűntek meg a régi humán gimná-
zium visszaállításán fáradozni. Felszólalásaik következtében 
1810. junius 13-án csakugyan összeült egy kiküldött 
választmány Miskolczon az 1803-iki tanrendszer átvizs-
gálása végett; de Vay állott most is a dolgok élén, ki 
határozottan foglalt állást a reáltárgyak mellett és egyik 
főelve az vala, hogy a tudományokat anyanyelven kell 
tanulni és a latint, mint holt nyelvet, nem a tanárok 
leckéiből, hanem magukból a klasszikus Írókból kell merí-
teni. A választmány tehát meghagyta a nyolc osztályú 
gimnáziumot s ebben a hazai és reáltárgyu tudományokat 



még szorosabb kapcsolatba hozta a humán stúdiumokkal. 
A megállapított tananyag — eltekintve némely azóta fejlő-
dött tudománynak, mint pl. a magyar irodalomtörténetnek 
hiányától — a mai gimnázium összes tárgyait felöleli 
majdnem egészen a mainak megfelelő sorrendben és terje-
delemben, ugyanannyira, hogy majdnem azt hinné az 
ember, hogy a gimnázium mai szervezete egy pár részlet 
betoldásával, a sárospataki iskola szervezetéből vétetett. 

A szóban levő szervezet a korszak végéig, sőt azon-
túl is 1828-ig érintetlen maradt, csak a magyar előadási 
nyelv ellen ujult meg a panasz 1815-ben, mivel az alkalmat 
szolgáltatott arra, hogy a latin nyelv közéleti használata 
mindinkább szűkebb határok közé vonuljon vissza. Lónyai 
Gábor emelte a vádat, hogy a még mindig közigazgatási 
nyelvül szolgáló latin nyelv elhanyagoltatik. Erre az egyház-
kerület a négy felső osztályában visszaállította ugyan a 
latin előadási nyelvet, de pár évi sikertelen próba után 
a nemzeti nyelv visszafoglalta az őt megillető helyet és 
csak az akadémián tanuló ifjak köteleztettek arra, hogy 
a latin nyelvet a tudományok tanulásában gyakorolják, 
oly formán, hogy a tudományok latin és magyar nyelven 
adatván elő, az ifjak is tartoztak felelni mind az egyiken, 
mind a másikon. 

A dunamellékiek tanításmódja 

Időrendben utolsónak jön az iskolák szervezésének 
megindításában a Dunamelléki egyházkerület. A dunai 
vidéken egész a mult század végéig nem lévén főiskola, 
a dunai kerülgtek iskolái valamint tanáraikat, ugy szerve-
zetüket is a debreczeni vagy pataki kollégiumoktól nyerték. 
1801-ben jelent meg a Dunmelléki egyházkerület »Tanítás 
Módja*, mely már önállólag szervezi a kerületben levő 
összes iskolákat. 

A Tanítás Módja mindenek előtt — a Ratio hatása 
alatt — tekintetbe veszi a tanulók közelebbi és távolabbi 
célját s e végből rendeli, hogy a superintendentiában levő 
minden iskolák magyar vagy nemzeti és centralis iskolákra 
osztassanak fel, hogy igy a nemzeti iskolákban egyedül 
azok a dolgok taníttassanak, melyek valakit értelmes és 
jó emberré, jó keresztyénné és jó polgárrá tehetnek: a 
centralis iskolákban pedig a deák nyelven kívül mindazokra 
a tudományokra oktattassanak, melyek a közhivatalt vise-
lőknek és a tudós embereknek szükségesek. A nemzeti 
iskolák helye a falukban, a centrálisoké a központi fekvésű 
városokban van. De mivel a városokban sem lép minden 
fiu tudományos pályára, azért azt ajánlja, hogy ahol cen-
trális iskola van, ott mindenütt legyen nemzeti iskola is. 
Miután az iskolákat ekként osztályozta, előbb általáános 
nevelési elveket köt a tanítok szivére, majd részletekben 
menő módszertani utasítások kíséretében szabja ki a 
különböző iskolák tananyagát. 

Az elemi iskola négy osztályának tárgyaiul kijelöltet-
tek: az irás, olvasás, bibliai történetek Hübner nyomán, 
katechismus, az utolsó evben a Heidelbergi káté szerint: 
magyar nyelvtanból az orthografi a es a mondatok külön-
féle nemei; számtanból négy alapművelet, hármas szabály, 
törtek; földrajzból Magyarország s az ausztriai örökös 
tartományok részletesen, Európa többi országai általános-
ságban; Magyarország története és a magyar törvények 
rövid summája; természettudományokból a gyakrabban 
előforduló tárgyak és jelenségek ismertetése, magyarázata; 
énekek és imádságok; végre az irálytanból a gyakrabban 
előforduló polgári ügyiratok Írásának módja. 

A gimnáziumi tanrendet egy, a latin nyelvtanítás 
hibáiról, céljáról és fontosságáról szóló értekezés nyitja 
meg. Igazi célja — úgymond — a latin nyelvtanításnak 

az, hogy a régi deák irókat megérthessük; mellékes érdek, 
hogy e nyelven conceptusainkat, gondolatainkat feltehessük 
és liogy, mikor a szükség kívánja, deákul helyesen és 
folyvást beszélhessünk. Megjegyzi azonban az utóbbit illető-
leg, hogy »igazság szerint nem volna célja a deák nyelv-
tanulásnak, de a mi hazánknak állapotja múlhatatlanul 
azt kívánja, hogy nálunk a deákul tanulóknak ez is egy 
céljuk legyen«. 

A centrális deák iskolák tanfolyama kilenc eszten-
dőre terjed ; ebből az első két év az elemi iskola s meg-
felel a nemzeti iskolák két első osztályának, a többi hét 
osztály a sajátképeni gimnáziuma következő tárgyakkal: 
vallástan, bibliatörténet és a Heidelbergi katechizmus, 
latin nyelv és irodalom, magyar nyelvtan, számtan: egy-
szerű és összetett műveletek, földrajz, általános, hazai és 
ókori történet, hazai és általános, görög nyelv elemei, 
rhetorika, logika, poétika és a természettudományok elemei. 
Ez utóbbit, illetőleg ajánlja a Tanítás Módja, hogy »mivel 
nem kevesen vágynák olyanok, kik a gimnáziumból egye-
nesen a világi életre kilépnek, vagy ha a kollégiumokba 
átalmennek is, minthogy egy-két esztendőnél többet ott 
nem tölthetnek, az ott felállított methodus szerint, azokat 
a tudományokat nem hallgathatják, melyekre egész életük-
ben nagy szükség volna, minemüek a Naturalis História, 
a Mathesis és Fizika: tehát a nagyobb gimnáziumokban, 
mint extraordinárius stúdiumok, ezek is taníttassanak«. 
Épen igy mind a közönséges életre, mind a litteraturára 
nézve hasznosnak és szükségesnek tartaná a Tanításmódja 
a német nyelv princípiumainak tanulását is, ha a Rhetoriea 
és Logica classisban a feltett tudományok tanulásától 
valamely üres idő maradna. 

Végre a Toldalékban ügyet vet a Tanításmódja a 
leányiskolákra is. Sajnálattal említvén fel a leány gyerme-
kek nevelésének elhanyagolását, felhívja a szülőket, lelki-
pásztorokat és elöljárókat, hogy leányiskolák jobb lábra 
állításán s a leányok iskolába járatásán minden módon 
fáradozzanak, mert »nemcsak illendő, hanem múlhatlanul 
szükséges is, hogy a leánygyermekek ugy neveltessenek s 
taníttassanak, hogy annak idejében a maguk különb-különb-
féle tekintetbeli kötelességeiknek megfelelhessenek. E célból 
a leányiskolák négy osztálya számára nemzeti iskolákéval 
nagy részben egyező tantervet irja elő. 

Általában elmondhatjuk a Tanításmódjáról, hogy 
készítői, ugy a nevelési elvek megállapításában, mint a 
tankörök kijelölésében koruk színvonalán álló müvet al-
kottak. A gimnázium ugyan a reáliák csekély terjede-
lemben való felvétele miatt náluk sem válhatott az álta-
lános emberi műveltség iskolájává, de elismeréssel említjük, 
hogy a klasszikus irodalmat nem sülvesztették a latin 
nyelv gyakorlati célú tanításának szolgálatába és hogy 
a hazai tárgyakat, főként a történetet, kellő íigyelemre 
méltatták, mikor annak kiküszöbölésére Debreczenben 
épen ez idő tájban tettek készületeket Végre elismeréssel 
kell adóznunk a Tanításmódja iránt azért is, hogy az 
elemi iskolákat a latin nyelv nyűgeiből való felszabadítás 
által először tette öncélú nemzeti vagy népiskolákká. 

A pápai és szigeti iskolák tantervei. 

Következnék még a tárgyaltak után a kisebb iskolák 
számára készült tantervek ismertetése. De nem lehet és 
nem is szükséges ezekre részletesen kiterjeszkednünk. 
Nem szükséges azért, mert általában mindnyájan a debre-
czeni vagy pataki kollégium szervezeteihez alkalmazkod-
tak. Csak itt-ott a részletekben mutatnak fel némi önálló-
ságot. E tekintetben meg kell említenünk a pápai és 
máramarosszigeti iskolákat. 



A pápai kollégium számára Márton Ltván készítette 
az első szervezetet. Volt e szerint a kollégiumban négy 
osztályú elemi iskola, hat osztályú gimnázium s ezt követte 
három éves akadémiai tanfolyam, melyben theologiát és 
bölcsészetet minden tanulónak együtt kellett hallgatni. Ez 
utóbbi beosztás eltért mind a pataki, mind a debreczeni 
kollégium szervezetétől és midőn a Márton I. rendszere 
felett véleményadásra felkért debreczeni tanári kar ezt 
nem helyeselte, kivitelét lehetetlennek tartotta, Márton I. 
az erkölcstanával együtt kiadott »Pápai kollégium tudomá-
nyos planuma recensioja«-ban azzal okolta meg, »hogy 
a mi secularis és ecclesiai hivatalokra igyekező ifjaink ne 
ugy taníttassanak ifjú korukban, mint ugyanazon egy 
statusnak két egymással ellenkező tagjai, hogy egyik csak 
egy, másik csak más tudományokra készíttessen, hanem 
ugy, hogy mind a két rendűek ugyanazon egy tudományos 
pailérozódással bocsáttassanak ki a status közszolgálatára.* 
Mert embereknek vagyunk — úgymond — híjával; embere-
ket pedig csak ugy nevelhetünk, ha a statusnak olyatén 
oszloptagokkal szolgálunk, akik nem holmi rhapsodistica 
tudományokkal töltettek meg, hanem akiknek gondolatuk 
és tudományuk egy bizonyos harmóniában határozódik. 
Mindazonáltal Márton István terve csak pár évig volt ér-
vényben, mert már 1805-ben a theologia négy évre terjeszte-
tett ki és a bölcsészet csak az első két évben adatott elő. 

A szigeti lyceumnak Bethleni Háry Péter rektor-
professor adott igen jeles tantervet, mely 1802-ben »A 
szigeti h. h. főiskola tanításbeli systemája* címen meg is 
jelent. E systemában az emberi nevelés végcéljául a huma-
nitást tűzi ki. »Az embernek — úgymond — arra kell 
törekedni, hogy emberséges legyen Erre pedig eljut, ha mind 
erkölcsileg, mind értelmileg kiműveli magát s külsőképen 
is díszes, művelt embereknek tetsző viseletre törekszik.« 
Általában Háry nevelési nézetei igen érdekesek s eredetibb 
gondolkozáson alapulnak, mint a többi e korbeli ref. főis-
kolai szervezetek, amelyek többé-kevésbbé mind a Rátió-
hoz alkalmazkodnak. Beosztás tekintetében e systema a 
debreczeni szervezet alkalmazása. A gimnázium itt is 
nyolc osztályból áll. a két első oszály az elemi vagy magyar 
iskolát alkotja Fel vannak véve benne a mai elemi iskolai 
tárgyak, csakhogy kisebb terjedelemben, jó formán a mai 
beszéd- és értelemgyakorlatok formájában. Mindkét osztály-
ban majdnem ugyanazok a tárgyak és a II. csak nagyobb, 
tágasabb gyürüzetben ölelte fel az élső osztály tananyagát. 
A sajátképeni gimnáziumnak Háry humanisticQ-reál irányt 
adott; az osztályok következők voltak: Első, második, 
harmadik deák classis. Német classis. Rhetorica- és poetica-
classis. A magyar és deák iskolán felül volt még egy 
négy osztályú theologiai tanfolyam is mennyiségtannal, 
görög és latin nyelvészettel, bölcsészettel és a hittudo-
mányok egész körével. 
(Folyt, köv.) Marton Sándor. 

T A R C Z A. 
A veszprémi reformált egyház múltja. 

if. 
Patliai István veszprémi lelkész lesz 1614. Az egyház fény-
kora. Gál Imre lelkészségében második templomot építuék 
162(5. E miatt való kellemetlenségeik. Majdnem az egész őrség 

református. Gál Imre meghal 1669-ben. 
A veszprémi reformált egyházra vonatkozó adatok 

rendszeres következetességben az 1614. éven veszik kez-
detüket, mely évben Pathai István, a dunántúli vagy 

veszpréminek is nevezett egyházkerületnek püspöke vesz-
prémi pappá levén, elkezdte az anyakönyv vezetését.' 
Melyik hónapban ment Pathai Veszprémbe? nem tudjuk, 
de hogy az említett esztendő elején már ott volt, bizonyos 
azon levélből, melyet 1614. februárius 14-érői Veszprém-
ből keltez, írván azt Kanizsai Pálfi János pápai lelkész-
hez.2 Sajnos, hogy az anyakönyvi bejegyzéseken kívül, 
nincs más adatunk Pathai idejéből, de avval is örök emléket 
állított magának, mert a ritkaságok közé tartozik azon 
időben még az anyakönyv. 

Ezen anyakönyvi bejegyzésekből látjuk — mint 
már fentebb is említettem — hogy mily virágzó volt 
a XVI. század elején a veszprémi reformált egyház. 
Bizonyára háborítatlanul gyakorolhatták istenitiszteletü-
ket, mert ellenkező esetben Pathai azt feljegyezte volna, 
vagy Kanizsai Pálfi Jánoshoz küldött leveleiben megem-
lítette volna. S mivel ezek közül egyiket sem tette, hatá-
rozottan állíthatjuk, hogy a hírneves dunántúli püspök 
prédikátoroskodása alatt, a veszprémi reformált egyház 
virágzása tetőfokán állott; ekkor volt boldog, melyről nincs 
története.3 A veszprémi reformált lelkészek életrajzában 
ezen dolgozat is bővebben foglalkozván a Pathaira vonat-
kozó adatokkal, tárgytalanná válik itt rajzolni az ő szerep-
lését. melyből legnagyobb rész úgy sem Veszprémre, hanem 
a hazai protestáns egyház és irodalom történetére vonat-
kozik. 

De annyit még is meg kell említenem, hogy Pathai 
István prédikátorsága alatt oly virágzásnak indult már a 
veszprémi reformált egyház, hogy második templom épí-
téséhez kezdett. Ez a templom a várbeli katonaság szá-
mára volt tervezve Gál Imre lelkészségében. »1626. szept. 
21-én, mint az anyakönyv-bejegyzés szól, választotta az 
egész sereg a templom építésére néző dolgokban Palothai 
Ferenc lovas hadnagyot, ő kegyelmét és Oroszi István 
gyalog vajdát, hogy ő kegyelmük prédikátor urunk Gál 
Imrével együtt a templom építésére néző dolgokban gon-
dot viseljenek, és valamelyikünket a sereg közül mi dolog-
ban az épületre megtalálnák engedelmességgel leszünk.«4 

Ezen határozat után azonnal hozzá láttak a mun-
kához, az egyház külső építéséhez. Ugyanazon a napon 
megalkudtak »a veszprémi vitézlő sereg templomához való 
mészégetéséről 28 magyar forintban és szegődtek meg 
a veszprémi vitézlő sereg templomának kőből való rakat-
tatásáról és* pagimentumának megöntésétől, vakolásától, 
meszelésétől és minden kőmivesi munkájától száz hűsz 
magyar forintban, melyről őket a munkálódás közben és 
a munkát elvégezvén contentaljuk. Melynek erősségére 
adtunk foglaló pénzt, hogy fogadásukat meg ne másolják 
tallér 1. Ha pedig valamelyik kőmivesnek fogyatkozása 
lenne, a többi tartozzék gondját viselni. Lett ezen végezés 

1 Az anyakönyv 167. lapján ezek olvashatók: »Catalogus 
copulatorum conjugum per dominum superattendentem Stephanum 
Pathainum, ubi notante personarum nomina et dies promulgatio-
nis, anno domini 1614.« 

2 Fabó András: »Codex Diplomaticus.« Pest, 1869. 84. 85., 
és 86. lapokon. 

3 Curiosumként ide irok két anyakönyvi bejegyzést, mely 
mig azt is bizonyítja, hogy már ekkor magyarul vezettetett, annak 
célját is megfejti: 1. 1617. jan. 24. Egy Cseh tótot Jakabot esküt-
tettem meg egy tót asszonynyal Dorkóval. Veszprémben megfogták 
volt a legényt, mivelhogy elszökött volt, meghasasítván és hitét 
adván elsőbbet az asszonynak. Így végeztünk : hogyha valamelyik 
fél elszökik, a másik én tőlem bizonyságlevelet vegyen, hogy én 
előttem esküdött meg, és valahol találja megfogatván megbüntet-
hesse. 2. 1618. jan. 23. Nagy János vette Szappanos János leányát, 
Dorotheát. Ezen Szappanos Jánosné felelt az ő leányának ideje 
felől, hogy 14 esztendős, jövendő gyalázatjának kötele alatt. Vesz-
prémi ref. egyház anyakönyve 171. lap. 

4 Ugyanott 397. lap 



praesentibus me Emerico Gál, Francisco Palothai, Ste-
pbano Oroszi, Georgio Hegedűs « 

Ezek így meglevén, egy év telt bele, míg a szüksé-
ges anyagokat összehordották, s a veszprémi második 
templom helyét 1627. szeptember 28-án Kanizsai Pálfi 
János német-ujvári lelkipásztor és esperes jelenlétében 
ünnepélyesen kijelölték,1 s már szeptember 30-án >elkez-
dették a templom fundamentumának ásását a bástya 
felől (t. i. a várfelől.) Ásták legelsőben Palothai Ferencz 
szolgái és én (Gál Imre lelkész) szolgáim.* 2 A munka, 
dacára a kősziklás talajnak, oly gyorsan haladt, hogy 
1627. október 6-án elkezdették a kőmivesek a fundamen-
tum rakását.3 

A helyi viszonyok megismerése céljából szükséges 
tudnunk, hogy azon templom, a melynek építéséről most 
szó van, már a második ref. templom volt Veszprémben. 
Hogy a régibb templom hol volt? nem lehet meghatá-
rozni, hanem »Patbai István püspök, és 1614-től első 
prédikátora a veszprémi reformátusoknak, ott lakott a hol 
most a vármegyeháza (ma már törvénykezési épület) 
napnyugoti északi széle vagyon; délnapkelet felé a máso-
dik pap; azután az iskolatanítók és az iskolák, kiterjedvén 
a parochiális fundus a mostani vigyázó toronyig: dél-
nyugatról kerítvén a bástya, s igy ezen templomnak ott 
kellett épülni és lenni, mely most a vármegyeháza (tör-
vénykezési épület) mellett levő kanonok lakáshoz kertül 
használtatik«;4 falai azok voltak, melyek az említett kert-
nek egy részben most is falai, mert az 1614. évi anya-
könyv 324. lapján ezt olvashatjuk »szűnt meg az épület, 
melynek mintegy negyed részét kőrakásában építettük 
volt meg a bástya felől.« 

Azonban alig kezdette meg a veszprémi reformált 
egyház második templomának építését, alig emelkedtek ki 
annak falai a földből, mindjárt értesítette Körtvélyesi István 
veszprémi kapitány Zichy Pál győri altábornagy útján a 
tábornokot, hogy akadályozná meg a veszprémi refor-
mátusok templomépítését, a ki nem is késett sokáig vála-
szával, mert 1627. október 11-én már a következő levelet 
küldötte a veszprémieknek: > Esett értésére generális uram-
nak, ő nagyságának, Körtvélyesi István kapitány uram 
által, hogy kegyelmetek szentegyházat akarnak építeni 
újonnan Veszprémben. Annakokáért kegyelmeteknek azt 
parancsolja ő nagysága, hogy ennek a megnevezett szent-
egyháznak építésétől addig supertedeáljon kegyelmetek, 
és ne építse, míglen ő nagyságát meg nem informálja 
kegyelmetek felőle, hogy micsoda jussal bírja azt a he-
lyet kegyelmetek, akin kezdett kegyelmetek építeni.« 5 

Gál Imre veszprémi lelkész ezeket jegyezte fel ezen 
levélről az egyház anyakönyvébe:0 »Anno 1627. októ-
ber 17. olvastuk meg Zichy Pál győri és hozzá tartozó 
végházak vicegenerálisának templomunk építésének elha-
gyása felől való levelét, melyre Körtvélyesi István vesz-
prémi kapitány volt indító eszköz, kinek igyekezetét ne 
segélje, sőt szégyenítse meg az Ur Jézus, kinek tisztele-
tére munkánkat elkezdettük.« Jó reménységgel levén igaz 
ügyükben, a következő nyilt és őszinte választ küldték 
Zichy Pál levelére, az egész várbeli lovas és gyalog sereg 
nevében: 

»A kegyelmed hozzánk egész seregestől küldött Ie-

1 Ugyanott 398 1. »Anno 1627. sept. 28 Praesente Clarissimo 
Domino Joanne P. Kanisaeo. .ecclesiae német ujvariensis ministro 
et seniore, caeterisque hujus ecclesiae primoribus facta dispositio 
de fundamento templi«. 

2—8 Ugyanott. 
4 Pap Gábor veszprémi ügyvédnek 1846-ban irt, s az anya-

könyvhöz kötött jegyzete. 
6 - 6 U. o. 398. 1. 

veiét, megadá Palotai Nagy János ő kegyelme, melyet 
nagy becsülettel vévén, el is olvastunk közönségesen, ő 
nagyságát azért, király képe urunkat, és kegyelmedet ő 
nagysága képében, a felől a hely felől, melyen elkezdett 
hajlékunkat építeni igyekezünk, ekképen informálhatjuk: 
Hogy ezt az udvart, melyet födél alá akarunk venni, és 
a házat, melyben prédikátorunk ő kegyelme lakik, az 
Istenben elnyugodott, jó emlékezetű Szabó Miklós hadnagy, 
halála előtt testamentumba hagyta Istennek tisztességére, 
hogy lenne hajlékunk, melyben tanítónk laknék, és holott 
Istent szolgálnánk. Mi azért egvébb oly nagy épületet, 
amint talán ott fent Ő nagysága kegyelmes urunk infor-
máltatott. nem építünk, hanem azt a prédikátor háza 
udvarát akarjuk fedél alá venni; a falait, melyen a fedél 
álljon, kőből rakatjuk, mert mind a két felől levő fal erő-
telen, hogy az udvar fedelét arra csináltathatnék. Mely 
hajlékunknak építése, hogy sem a Végháznak, sem má-
soknak ártalmára ne legyen, kegyelmedet ha az Úristen 
oly alkalmatossággal közinkbe hozza — melyet Istentől 
kívánunk szivünk szerint — kegyelmed maga megítél-
heti.* 1 

(Folyt, köv.) Thury Etele. 

BELFÖLD. 

Az 1868: LIII. törvénycikk s az egyház-
politikai reformok. 

II. 
Megkísértvén az egyházpolitikai reformok jelentősé-

gének, kiható erejének elvi és gyakorlati méltatását, át-
térhetünk arra a második kérdésre, hogy e reformtervek 
megvalósítása dacára is ragaszkodjék-e a protestáns egy-
ház az 1868: LIII. t.-cikk 12. §-ának változatlan fentartá-
sához; vagy csak akkor egyeznék bele a módosításba, ha 
az 1848 : XX. t.-cikk minden következményeivel egyetem-
ben meg lesz valósítva; vagy az 1848: XX. t.-cikk való-
sítását e kérdéstől elkülönítvén, a mondott reformok ke-
resztülvitele esetére ne ellenezze a kérdéses törvényszakasz 
elejtését, illetve módosítását. 

Az első, s valljuk meg, hogy a mennyire a nyil-
vános felszólalásokból következtetni lehet, legelterjedtebb 
felfogása a protestánsok között az, hogy az egyházpolitikai 
reformok egyházunk szempontjából semmi oly értékes 
irományt nem tártalmaznak, melyek indokolhatnák az 
1868: LIII. t.-c. 12. §-ának módosítását, sőt tulajdonkép 
ama reformok s e törvényszakasz közt semmi okozatos 
összefüggés nincs. Az állami anyakönyvezés, polgári házas-
ság stb. nem erősítik a protestantizmust, a szülék szabad 
rendelkezési jogának megadása ellenben a katholikus pap-
ság lélekhalászata, a katholikus dogmák merevsége, ez 
egyház gazdagsága s befolyása mellett, egyenesen a külön-
ben is gyengébb protestáns fél megrontására vezet. Sőt 
mi tűrés-tagadás, merülnek fel oly nézetek is, bár ezt 
nem lehet a többség véleményének mondani, melyek — az 
ellenzéki politikai pártokhoz hasonlóan — nem látnak 
mást az egyházpolitikai programmban, mint egy kormány-
párti kulisszaharc világba dobott eredményét, a most 
kormányra jutott férfiak politikai stréberségének eszközét, 
melylyel Szapáryt Tiszával szövetkezve megbuktatták, hogy 

1 Ugyanott 399. 400. 11. melyet igy irnak a l á : Dat. Veszprém, 
octóber 18. anno 1627. servitores submissi exercitus praesidii Ves-
premiensis, equestris et pedestris ordinis. 



ők üljenek székébe, de épen maguk azok, kik ezt a 
programmot legkevésbbé veszik komolyan. Sőt oly állí-
tást is olvastam már, mely az összes reformokból a 
katholicizmus előnyét, a protestántizmus hátrányát jöven-
döli és sokkal szivesebben maradna a status quo mellett 
egyházpolitikai reformok nélkül. 

Ezzel szorosan függ össze az a másik vélemény, mely 
az egyházpolitikai reformok megvalósítását nem tartja 
elegendő kárpótlásnak a mondott törvényszakaszért, s a 
szülők szabad rendelkezési jogát csak akkor hajlandó el-
fogadni, ha a katholicizmus azon fegyverei, melyek erő-
sebbé teszik a mi egyházunknál: kiváltságos állása és 
roppant gazdagsága, kivétetnek kezéből. Ez pedig nem 
történhetik másként, mint az 1848: XX. t.-cikk keresztül 
vitelével, vagyis az összes bevett vallásfelekezetek teljesen 
egyenlővé tételével, mindezek egyházi szükségleteinek az 
állam által való fedezésével, mi magával hozza az egy-
házi javak bevonását s államjavakká tételét az úgynevezett 
szekularizációt s ennek keretében az alapok, alapítványok 
függő kérdésének rendezését is. Sőt tulajdonkép a nézet 
szószólói az egyházpolitikai reformok kezdetét és kiin-
dulás pontján az 1848: XX. t-cikk megvalósításában 
találják; szerintük a kormánynak előbb ezt a régi tör-
vényt kellett volna foganatosítni s azután ujabb tervekbe 
kezdeni. 

Érzem, hogy nagyon nehéz feladatom, midők a pro-
testántizmus oly sok kitűnőségével, talán többségével 
kerülök bizonyos tekintetben ellentétbe. Azonban, mert 
magam is egyházam s hazám üdvét keresem, meggyőző-
désemből erőt merítek, protestáns voltom kötelességemmé 
teszi, hogy véleményemet őszintén, tartalék nélkül elő-
adjam. Hátha sikerül a helyzet tisztázásához akármily 
kevéssel is hozzájárulnom. 

Én az 1868 : LIII. t.-cikk fentartását vagy módosí-
tását illetőleg két helyzet között teszek különbséget. 

Az egyik akkor áll elő, ha az államkormánynak 
nem sikerül az egyházpolitikai programmot keresztülvinni 
s annak lényegesebb pontjai, nevezetesen a polgári anya-
könyvezés, vagy csak a polgári házasság is hajótörést 
szenvednének. Ez esetben nemcsak hogy szó sem lehet 
az 18tí8: LIII. t.-c. 12. §-nak módosításáról, hanem épen 
a hiányzó büntetési szankcióról kell gondoskodni. S ezt 
többé ne a februári rendelet adja, hanem a kihágási 
büntetőtörvény (1879: XL. t.-c.) 53. §-a; mert igaz, hogy 
bíróságaink, s különösen a kúria eddig nem ugy tekintet-
ték a keresztelést s ennek alapján való anyakönyvezést, 
mint valamely felekezetbe, hanem általában a keresztyén-
ségbe való fölvételt, azonban a katholikus egyházi törvé-
nyek magyarázatára mégis csak illetékesebb a katholikus 
papság és a pápa, mint világi bíróságaink: a klérus szerint 
pedig a keresztelés által az egyedül üdvözítő katholikus 
anyaszentegyházba vétetik fel a gyermek, e szerint az 
elkeresztelés ténye az 1849: XL. t.-c. tárgyi s anyagi 
tényálladékát is megállapítja. 

A második helyzet az, ha az egyházpolitikai prog-
rammot a maga teljességében, különösen a kötelező polgári 
házasságot is sikerül valósággá tenni. 

Ez esetben nem tartom sérelmesnek a protestantiz-
musra nézve a szülők szabad rendelkezési jogának prok-
lamálását s bár elismerem, hogy az 1848: XX. t.-cikknek 
a mai idők viszonyaihoz alkalmazott megvalósítására töre-
kedni jogunk, sőt kötelességünk, jogunk és kötelességünk 
követelni a katholikus, görög-katholikus és bizonyos tekin-
tetben a görög keleti egyház kiváltságos helyzetének meg-
szüntetését. a tisztán állami eredetű egyházi javak szeku-
larizációját, a protestáns egyház méltányos állami dotá-
cióját. Azonban ez az egyház és állam közötti viszonyok 

rendezésének betetőzése, mely a magyar állam helyzeté-
ben, az udvar, az aristokrácia ismeretes értelmei mellett, 
a legnagyobb nehézségekkel van összekötve. Csak akkor 
lehet tehát reményünk mindezek megvalósítására, ha a 
talajt egyéb reformokkal, lépésről lépésre való haladás-
sal erre a nagy műre előkészítettük. S ezt a fokozatos 
haladást, ezt az előkészítést adják meg az egyházpolitikai 
reformok. Hogy hasonlattal éljek, felakarjuk építni az egy-
ház és állam közötti viszonyok rendezésének modern épü-
letét; ez épületnek az 1848: XX. t.-cikk tetőzete, de hogy 
az a fényes, impozáns tető szilárdul állhasson, az alapozási 
munkákat kell jól megcsinálni, a falakat szilárdul meg-
építeni. Deák Ferenc maga is megjövendölte, hogy az a 
rendezés csak fokozatosan, nyomról-nvomra történhetik 
meg: »a régi rendszert egy nap alatt megsemmisíteni nem 
tartozik a lehetőségek közé, minthogy gyökerei oly mélyen 
bele vannak nőve az institutiókba, hogy azokat kitépni 
konvulsiók nélkül nem lenne lehetséges; és ha mégis ki-
tépni akarnák: gyökereik úja kihajtanának, még pedig 
bujjábban, mint annak előtte*. 

A most tervezett egyházpolitikai reformok hatalmas 
előkészítői az 1848 : XX. t.-c. korszerű megvalósításának. 
A történelem, az emberi fejlődés logikája itt is be fog 
bizonyosodni s még ha azon kormányférfiak, kik most 
politikai jónevüket s állásukat kötik programmjukhoz, nem 
is akarnának tovább menni, el fog menni tovább a nem-
zeti fejlődés. 

Már ezért is becses nekünk, protestánsoknak a ter-
vezett egyházpolitikai reformmű. Azon keresztül hala-
dunk a vallási egyenlőség felé, mely utón most egyszerre 
négy nagy lépést teszünk előre. Az 1868: XXXVIII., 
XLVIII., LIII., LIV., az 1883: XXX törvénycikkek, most 
a tanítók fizetésének rendezéséről szóló törvény, s aztán 
vallásszabadság, zsidó recepció, polgári házasság és anya-
könyvezés mind ugyanazon cél felé vezetnek, azok nélkül 
a nagy konvulsiók nélkül, melyektől Deák féltette nemzetét. 

De ettől eltekintve is, a polgári anyakönyvezés és a 
kötelező polgári házasság önmagukban nyereségesek pro-
testáns egyházunkra és hazánk társadalmára. Az első 
azért, mert ha a második meg nem valósulhat s igy az 
1868: LIII. t.-c. módosításának előföltétele be nem követ-
kezik, lehetetlenné teszi a mostani elanyakönyvezést s 
ezzel a jelenlegi viszály s az ultramontánizmus méreg-
fogát kitöri. A polgári házasság pedig azért, mert véget 
vet a kilencféle felekezeti házassági jog uralmának, ellen-
téteinek, a törvényes hí- és poligámiának, bi- és poliandriá-
nak, a kényszer szülte vallásváltoztatásnak s igy lénye-
gesen közrehat a házassági intézmény megszilárdítására. 
Ez világos érdeke a protestáns egyháznak is, a magyar 
társadalomnak is s mi, kik reformátorainkkal együtt a 
házasságot első sorban világi ügynek tartjuk — ein welt-
lich Ding, mint Luther mondá — nem vagyunk vele szem-
ben oly helyzetben, mint a dogmáiban megkövesült katho-
licizmus, mely ellene csak a »non possumust« képes 
szegezni. A kötelező polgári házasság hathatósan közre-
működik a klérus befolyásának megtörésében, ép azért 
gyűlöletének tárgya; ha nem is teszi teljesen képtelenné 
a reverzálisok kierőszakolására, de ez »áldásos« »keresz-
lyén szeretettől áthatott* működésében nagyon meg fogja 
bénítni, mert ha egyszer a felek polgárilag összeesküdtek 
s házassági frigyük érvényes, ha óhajtják és szorgalmazzák 
is a megáldást, a katholikus pap »Brautexamenjeitől«, 
reverzálisaitól, fanatizmusától könnyen menekülhetnek a 
protestáns pap áldása alá. 

E tekintetben sokkal nagyobb garanciánk lesz nekünk 
a kötelező polgári házasság, mint volt a büntető szankció 
nélküli 1868: LIII. t.-c. 12. §-a, mely a mint láttuk, 



egyáltalán nem akadályozta meg az elkereszteléseket. a 
térítvényeket; több biztosítékunk lesz belőle, mint eddig 
volt a bíróságok és közigazgatási hatóságok részrehajló 
eljárásából. 

Röviden szólva, én oly határozott nyereségnek tar-
tom mind a protestáns egyházra, mint a magyar államra 
az egyházpolitikai reformokat, hogy megvalósításuk esetén 
már ezért is hajlandó vagyok elfogadni áz 1868: L1II. t.-c. 
említett módosítását, mert hisz ez végkép nem zárja ki, 
hogy a mi lelkészeink is ne törekedhessenek tisztességes 
eszközzel arra, hogy a vegyes házasságból származó gyer-
mekeket mind megnyerjék a protestantizmusnak. 

Bizonyára mindaddig nagy szükség volt arra, hogy 
törvény állaoítsa meg a vegyes házasságbeli gyermekek 
vallását, mig a protestántizmus más irányban nem nyert 
oly eszközöket, melyek bölcs, okos használata mellett 
a siker reményével veheti föl a harcot az ultramontán 
katholicizmus ellen. Lehet, hogy tévedek, midőn az elmon-
dottak alapján én ilyen eszközöknek látom a polgári há-
zasságot és anyakönyvezést, bizonyos tekintetben a zsidó 
recepciót is, sőt — előrelátható s fentebb kifejtett nehéz-
ségei dacára — a vallásszabadságot is. S ha ez áll, akkor 
egyrészt az állampolgári szabad elhatározás végett, melyre 
mégis csak kényszert gyakorol mostani törvényünk, más-
részt azért, mert magam is üdvösebbnek vélem elvileg, 
ha ugyanazon család gyermekei egy vallásban neveltet-
nek : elfogadhatónak tartom a szülék szabad rendelkezési 
jogát, az esetre pedig, ha ők nem intézkednének, akkor 
vagy a jelen rendelkezést tartom fentartandónak, melynek 
értelmében nem szerint követik szülőik vallását, vagy 
pedig még inkább a porosz törvény szabályát átveeendő-
nek, hogy ily esetben az összes gyermekek az atya val-
lását kövessék. Ez reánk már csak azért is előnyös volna, 
mert nemcsak nem különíti el a gyermekeket hitük sze-
rint, hanem mivel a kath. és protestáns vegyes házas-
ságoknál túlnyomó a protestáns vőlegények számaránya, 
meghozná a réven, mit a vámon talán vesztünk. 

Hogy a szülői szabad rendelkezés az egyházpolitikai 
reformok keresztülvitele esetén elfogadtassék, ezt a fenti 
okokon felül nemcsak az javalja, hogy igy a protestán-
tizmus békeszeretetét, önfeláldozását, egyezkedésre haj-
landó voltát igazolja s nem keseríti ki a harcot véglete-
kig, mint az ultramontán párt, hanem az is, mert a 
zsidórecepció elfogadása után az is bevett vallássá lesz, 
s a vegyes házasság esetén az általános törvényt reájuk 
kiterjesztve, a zsidó apa fiai ipso falto zsidók, a zsidó 
anya leányai zsidókká lennének, holott a szabad meg-
egyezés fentartása esetén valószínűleg az esetek túlnyomó 
részében a keresztyén vallásban fognak neveltetni. 

Br. Bcirtha Béla. 

KÜLFÖLD. 
Egy érdekes könyv, 

i. 
A protestáns irodalmi társaság legutóbbi közgyűlé-

sére való pillantással kezdem. E visszapillantás magyarázza 
meg ama tervemet, melynek megvalósításához most hozzá 
fogok. Szándékozom ugyanis időnként érdekes, tanúságos, 
tudományos jellegű, de élénk, erőteljes külföldi munkákat 
ismertetni, a melyek a theologiai tudományosság iránti 
érdeklődést a gyakorló lelkészek körében ébren tarthatnák, 

a theologiai akadémiákon tanuló ifjúságnak tanulmányai 
folytatásában alkalmas segédeszközökül szolgálhatnának 
s egyúttal minden orthodox szárazságot, minden kritikai 
meddőséget, de minden közvetítő langyosságot is nélkü-
lözve, annak fekarolása által, a mi a világi embert, mint 
a társadalom tagját érdekli, a magyar protestáns világiak-
nak is kellemes s a keresztyénség nagy kérdései és fel-
adatai iránti érzéket fejlesztő olvasmányaivá válhatnának. 
T. i. ha magyarra lennének fordítva. Itt van azonban 
a bökkenő. 

A protestáns irodalmi társaság legutóbbi ülésén 
tettem egy sereg indítványt, (a melyek közt ott volt az 
is, hogy fordíttasson a társaság külföldi jeles munkákat), 
amelyeket előzetes tárgyalás végett a választmányhoz 
utasított a közgyűlés. Tehát még van reményem, hogy a 
legközelebbi közgyűlés megtartásáig lesz annyi igazi hitünk, 
mint a mennyi egy mustármagnak az ezredrészecskéje. 
Mert ha ennyi hitünk volna, akkor az én indítványaim-
ban is, meg az elnök és titkár által közzétett s a társaság 
életének felélénkítésére vonatkozó indítványokban foglalt 
eszméket vagy ama határozottan üdvös gondolatot, a 
vándorgyűlések gondolatát is, meg lehetne valósítani. Ter-
mészetesen legelőször is egy lelkes és lelkesítő, isteni-
tisztelettel s más összejövetelekkel egybekötött valamely 
hatalmas eszmét kifejtő elnöki beszéddel megnyitott s a 
társaság minden téren megindítandó nagyszerű munkás-
ságát jelző titkári jelentés és abból folyó élénk eszme-
cserével emlékezetessé tett közgyűlést kellene tartani, a 
melynek hatása alatt a világi urak, mint a Bethlenek és 
Rákóczyakhoz méltó utódja, nagy áldozatokra szánnák el 
magukat. Természetesen ilyen gyűlést nem fogunk addig 
tartani, mig kizárólag az irodalmi társaságnak nem szen-
telünk néhány napot, mert konventek idején fáradt min-
denki, azután meg az a szellem, a mely ott leng, t. i. a 
dolgok letárgyalásának és elintézésének szelleme átragad 
az irodalmi társaságra is, pedig ebben csakúgy lüktetnie 
kellene a tettvágynak, forrása a lelkesedésnek és neveze-
tes kezdeményezésekhez nyilvánulnia a hegyeket mozgató 
hitnek. 

Most jövök már rá arra, a mit voltakép mondani 
akarok. Okvetlenül szükségünk van jóravaló külföldi ter-
mékekre. Tudom én azt jól, hogy hazai magyar theol. 
tudományos munkákra még inkább szükségünk van, csak 
hogy ezek sohasem születnek meg, ha csak általános 
érdeklődést nem keltünk ama nagy igazságok iránt, a 
melyek az ember hit- és erkölcsi világára vetnek fényt. 
Nem születnek meg különösen nálunk, a hol a theologiai 
tudományosság felvirágozásának mind anyagi, mind szel-
lemi feltételei ez idő szerint majdnem teljesen hiányza-
nak. Az egyházat nagyon is világi intézménynek tekint-
jük, a melyet szépen el lehet administrálni, s mivel nem 
lelkesülünk azokért a megelevenítő igazságokért, amelyek 
az egyházat a Krisztus egyházává teszik, azért pénzt is 
keveset szánunk még az egyház külső szükségeire is, a 
mozgató eszmék fejtegetésére pedig még kevesebbet. Igy 
aztán theol. tudományosságunk mig egyfelől igen kis 



körre terjed, másfelől a gyakorlati cselekvésre annálfogva 
is csekély impulzust ád, mert a lelkek a rájok nehezedő 
gondok és az általános csüggetegség nyomása alatt lan-
kadtak és elszáradtak, ha prédikálnak is, hát még ha 
tudományos munkákat irnak. 

Ezért úgy egyházi életünk, mint különösen theol. 
tudományosságunk felélesztése szempontjából valóságos 
jótétemény lenne a magyar protestántizmusra nézve, ha 
oly külföldi munkákat fordíthatnánk magyar nyelvre, a 
melyek a gondolatok merészsége, a tudományos argu-
mentáció tökéletessége, az élő hit ereje s a tárgyalás 
klasszicitása tekintetében egyaránt tündöklenek. 

Már aztán akár az irodalmi társaság adja majd ki 
ezeket a könyveket, akár a kiadó, annyi bizonyos, hogy 
én kötelességemnek tartom a mennyire tudom e tekin-
tetben tájékoztatni a közönséget s közöltem gondolatai-
mat e Lapok szerkesztőjével, a ki aztán egyenesen fel-
hívott, hogy a »Külföld* rovatban amikor csak lehet, 
mutassam be azokat a szellemes külföldi írókat, akiknek 
müveit a fordításra érdemesnek tartom. 

Ha e Lapok hasábjain még nem lett volna ismer-
tetve, úgy Drummond nagy munkájával kezdeném. Ebben 
a műben egy hatalmas gondolat igazán meglepő eredeti-
séggel és frisességgel van kifejtve t. i. az, hogy a ter-
mészettudományok új fényben tüntetik fel a legcsodá-
sabbnak látszó s a világ által egyáltalában nem értett 
evangéliomi igazságokat. A dolog voltaképen igy áll. A 
természettudományok rohamosan fejlődtek, a mióta a 
reformáció a szabad vizsgálódásnak tért nyitott. Azonban 
eleinte csak a holt dolgokra vonatkozó tudományok virá-
goztak fel, minők a fizika és chemia. A biologia csak 
lassan haladt ezek nyomában. A természettudományi világ-
nézletet a holt dolgokra vonatkozó tételekből csinálták 
meg s az emberek megijedtek, mert a természettudományi 
törvények igazaknak bizonyultak, s azt a logikai fallaciát 
csinálták meg, hogy a holt dolgokra vonatkozó törvények 
s az ezek magyarázatára alkotott theoriák az egyedül 
biztos igazságok. A materializmus virágkorát élte s az 
emberiség rosszabb része ujjongott, jobb része pedig meg-
döbbent. A theologusok is többé-kevésbbé beálltak bókolni 
a természettudományoknak. 

Azonban jött a biologia és psychologia felvirágzá-
sának kora. S kezdették sejteni az emberek, hogy a holt 
dolgokra vonatkozó törvényeknél magasabb törvények is 
vannak. Minden szervetlen tárgy vegyi uton előállítható, 
élő lény csak élő lényből származik, s ha tökéletlen is az 
az élő lény és a halál törvényei benyúlnak birodalmába, 
a tény az, hogy a biologiai jelenségek a holt dolgok 
körében előforduló tünemények felett állnak s a biologiai 
jelenségeket a biologiai törvények magyarázzák, nem a 
mechanikaiak. A következtetés azután elkerülhetetlen, hogy 
a növényi, állati és emberi életen felül még nagyobbszerü 
életnyilvánulásoknak is kell lenniök, a melyekben a biolo-
giai törvények fenségesebben nyilvánulnak, mint az alsóbb 
életjelenségekben. 

Ezt a pontot ragadja meg Drummond s azt az igazán 

nagy horderejű tételt bizonyítja be: »az evangelium igaz, 
mert a benne foglalt igazságok megfelelnek a biologiai 
törvényeknek.« 

Ha a reformáció korában élnénk, ezt a munkát 
már rég kiadatta volna valamelyik Nádasdy. 

Ha Drummond müve a természettudományokat szó-
laltatja meg, mint bizonyságokat a keresztyénség ama 
főtétele mellett: »A ki ujjá nem születik, semmiképen 
nem mehet be az Isten országába (Ján. ev. III., 3.) és 
általában az evangéliumi igazságok védelmére, ugy azt 
mondhatnám, hogy az a mű, a mit most ismertetni aka-
rok, az egyháztörténelem sokszor sziklás utain vezet végig 
s tanít meg arra, hogy a jelenkor zűrzavarában, miként 
igazodjunk el, sőt miként álljunk be teljes erővel, a siker 
erős reményével a munkába. E mű irója Sohm, a lipcsei 
egyetemen a jogtudományok tanára. A mű cime: »Kir-
chengeschichte im Grundriss«, s a mint a cimből látható, 
nem azoknak kínálkozik, a kik rettenetes részletismere-
teket keresnek. Ajánlom azonban azoknak, a kik oly 
műben gyönyörködnek, a melyben az iró néhány sor-
ban egy egész kort megvilágít, valaminek a fontosságát 
egy oldalon teljes erővel kimutatja. Egy 216 lapra ter-
jedő könyvet mutatunk be, a melyet olvasva még a 
legközönyösebbek s a legtévesebb nézeteket vallók is 
elhatározták magokat az evangéliumi protestántizmus 
zászlójának fennen lobogtatására s az arra irott jelszava-
kért való szakadatlan küzdelemre. Kiemeljük végül, nem 
ismerünk német tudományos munkát, melyben a német 
alapossággal a francia stylus minden eleganciáját és vilá-
gosságot s az angol stylus minden erőteljességét az iró 
szerencsésebben egyesítené, mint az Sohm Rudolfnak 
sikerült. Sz. A. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

II. A nagyváradi zsinat 1610. és a Szilvásujfalvi-féle mozga-
lom. A lutheránusok szervezkedése Zsolnán 1610. Forgách 

érsek ellenmondása; a nagyszombati érseki zsinat. 

1610. nov. 7-kén Nagy-Váradon találjuk Alvinczi 
Pétert, hol a Szilvásujfalvi Imre, bihari esperes és váradi 
pap által, támasztott zavarok lecsendesítése végett gene-
rális synodust (közzsinatot) tartottak. Jelen voltak pedig 
Hodászi Lukács püspökkel, a tiszántűli papok nagy szám-
mal. a tiszamelléki ref. traktusokból Alvinczin kivül Tardi 
G-ijörgy abaujvári esperes, Szántai Pál zempléni esperes, 
Hellopaeus János tályai, Kecskeméti János pataki, Szegedi 
Dániel tokaji, Böszörményi Péter tolcsvai, Decsi Kristóf 
lelkészek stb., Erdélyből Tusnádi Mihály püspök stb. 

Szilvásújfalvi Imre, régtől fogva haragudott Hodászi 
Lukács püspökre1 — mint Tóth Ferencz mondja; — 
lehet talán még abból az időből, midőn Hodászinak, mint 
debreczeni papnak kollégája volt. A püspöki kormány-

1 Tóth Ferencz: »Túl a tiszai püspökök élete« 86. lap. 
55* 



formát, mely a Tiszántúl és Erdélyben úgy szólván a 
reformáció óta fennállott, megakarta dönteni, azt állítván, 
hogy a papok mindnyájan egyforma hatalommal bírnak 
és igy Hodászi sem birhat felettök hatalommal s az egy-
házi ügyeket is nem a püspök és az esperesek kollé-
giuma, hanem a papi közönség intézheti el. E nézeteknek 
Szilvásújfalvi három traktust meg is nyert; de a többiek 
nem tartottak vele. 

Hodászi Páreust, a heidelbergi egyetem hires tanárát 
is megkérdezte ez ügyben s aztán közzsinatot, vagyis 
egyházkerületi gyűlést tartott Váradon, 1608. októb. 12., 
a hol >az egyház e dög vésze, pestise, a Szilvási Imre 
által támasztott lázongások, Isten jóvoltából lecsendesít-
tettek s 11 pap ordináltatott (felavattatott).« 1 

De a mozgalom ennek dacára nem aludt el; mert 
már az 1609. junius 28-kán Váradon tartott közzsinat, 
melyen nemcsak a tiszántúliak, hanem a felvidékről Al-
vinczin kivül Szentandrási István, Szepesi György, Sárosi 
András, Balogh János, Kecskeméti János, Tardi György, 
Piskolti Vincze, Miskolczi István, Debreezeni Boldizsár 
lelkészek is jelen voltak, újra foglalkozott a Szilvásújfalvi 
Imre ügyével2 és ugylátszik, hogy ez ismét hallgatást 
fogadott; de fogadalmát nem teljesíté. 

E miatt kellett aztán újból zsinatot tartani Nagy-
váradon, 1610. nov. 7-kén. 

A zsinat, valamint az előbbeniek is, alkalmasint a 
várbeli nagy templomban tartatott, melyről az 1609. ju-
nius 28-kán jelen volt Miskolczi István azt irja, hogy az 
81 lépés hoszszúságú, 56 lépés szélességű és két torony-
nyal ékeskedő volt. A templom sekrestyéjét Hagymási 
Kristóf várkapitány •— ki unitárius volt — 1588. leron-
tatta.3 

Miként szerepelt itt Alvinczi Péter, nem tudjuk; de 
bizonynyal nemcsak hallgatni jelent meg Váradon. 

A zsinatról Hodászi Lukács azon bejegyzéséből nye-
rünk tájékozást, melyet ő a tiszántúli ev. ref. egyházke-
rület »Liber ecclesiarum ungaricarum cistibiscum« (akkor 
igy nevezték e kerületet) cimü jegyzőkönyve 619—622. 
lapjaira irt. E szerint: 

»Szilvásujfalusi Imre, hogy a maga gonosz tetteit 
elfedezhesse, Hodászit pápának, ántikrisztusnak,4 simo-
niacus — hamis tanítónak nevezte, azon az okon, mert 
Hodászi némelyeket láncra verve rabságban tart, némelye-
ket pénzre büntet. Azonban Újfalvi (sic!), mint káromló, 
hazug, hitvány ember, törekvésének célját nem érhette el, 
hanem csak tétovázott és zavarba jött. Káromlásai s már 
harmadszor elkövetett eskütörése miatt tehát, a váradi 
állomástól megfosztatik; másutt azonban szolgálhat, ha 
önként és minden kényszerűség nélkül aláir a következő 
feltételeknek: 

1. Ismerje el hibáját és kérjen bocsánatot. 
2. Az esperességről mondjon le rögtön és soha többé 

ne legyen Váradon pap. 
3. Saját keze aláírásával kötelezze magát minden-

féle jogi orvoslatoknak és fejedelmi kegyelemnek kizárá-
sára, hogy ha ezen túl az egyházban akár a tanra, akár 
a külső viszonyokra nézve zavart indít, ez bebizonyodván, 
bármely hatóság megfoghassa és elitélhesse őt. 

4.- Bárhol legyen is, ezekről megemlékezzék s a 
mostani és következendő superintendens, esperesek, a tiszán-

1 » Adalékok a tiszántúli reformált egyházkerület történeté-
hez* 17—18. lap. 

2 Ugyanott a 18. lap. 
3 Tóth F . : »Tul a tiszai püspökök élete.« 87. 1. 
* Pázmány is »Kalauzában« megemlékezik erről és érvül 

hozza föl annak igazolására, hogy a reformátusok az Antikrisztus 
evangélistái. Fraknói Pázmány Péter és kora. I. k. 127. lap. 

tűli és egész magyarországi egyház ellen sem most, sem 
későbben, sem titkon, sem nyilván, sem szóval, sem Írás-
sal, sem maga, sem más által zavart nem indít. Ha ezen 
feltételeknek önként enged és aláir, az egyház is meg-
enged neki, ha pedig akár részben, akár egészen meg-
sérti ezen feltételeket, a viszszafogadás minden reménye 
nélkül örökre letétetik.* 

Ezeknek alatta áll ugyan: »Ego Emericus Újfalvi 
his conditionibus subseripsi*; de ez aláírás is, mint a 
többi bejegyzés, a Hodászié. 

Ekkor azátun Újfalvi több derék férfiak közbenjá-
rására elbocsáttatott.1 

Hodászi irodalmi úton is folytatta a pert »Asser-
tiones de Potestate Ecclesiastica XV. thesibus compre-
hensa* cimü munkájában, melyet Újfalvi ellen irt és adott 
ki 1610-ben. 

A váradi zsinat a Szilvásújfalvi támadása alkalmá-
ból azt is elhatározta, hogy a prédikátorok és esperesek 
mikor hivatalaikba beiktattatnak, a superintendensek iránt 
hittel fogadjanak engedelmességet.2 

Volt e zsinaton papi felavatás is; de erről Hodászi 
csak azt jegyzi meg, hogy a felavatottak közt elsők vol-
tak: Buday János és Várady Gergely.3 

Szilvásújfalvi nem tanult semmit s 1611 elején gya-
lázta a zsinatot, Hodászira mocskos levelet irt s a vára-
diakat rávette, hogy ismét hívják meg papjuknak. Majd 
a polgári törvényt s talán a hatóságot is megsértette: 
mert Báthory Gábor fejedelem 1612. január 7-én rende-
letet küld Rhédey Ferencz bihari főispánnak, hogy Szilvás-
újfalvi ügyét kiválasztott birák által vizsgáltatná meg. 
»Minthogy — igy ir a fejedelem, — fejedelmi tisztünk sze-
rint minden rendekre gondot akarunk viselni, kiváltképen 
az Isten tisztességére és az ekklézsiában való egyességnek 
megmaradására: intjük kegyelmeteket, hagyjuk és paran-
csoljuk serio, hogy mihelyt a generális synodus Szilvás-
ujfalussi Imrét deponálja, mindjárt kegyelmetek megfogván 
törvényt szolgáltassanak reája és a mit a törvény hoz, 
kegyelmetek minden excusalást hátra vetvén, halogatás 
nélkül legitime exequálja kegyelmeteké4 

1612. február 19-én csakugyan össze is ült a generál 
synodus (ismét) Váradon és Szilvásujfalvit, mint káromlót 
és negyedszer eskütörőt elmarasztalta 5 a miért is Váradon 
bebörtönözték. De a fogságban sem szűnt meg ugy a 
papság, mint a világi rendek ellen piszkolódni: a miért 
is Bethlen Gábor fejedelem 1614-ben számkivetette, a 
hol meg is halt.6 

Mig a kálvinisták egyházkormányzati kérdések s 
talán személyi érdekből is igy versengenek és ekként 
gyöngítik magukat; addig Thurzó György a felvidéki luthe-
ránusokat szervezi. 1610. március 28. zsinatot tart velők 
Zsolnán s az 1608-ki orsz. törvények alapján is szuper-
intendenseket választat; de egyszersmind az ágostai »Con-
cordia« felkényszerítésével bevágja a két nagy prot. fele-
kezet egyesülhetésének útját, a mire pedig az erősbülő 
katholicizmussal szemben oly nagy szükség lett volna. 
Ugyanis alig jutnak köztudomásra a zsolnai zsinat hatá-
rozatai, Forgách Ferencz esztergomi érsek 1610. április 
17-én Pozsonyban, egy ünnepélyes nyilatkozatot tesz közzé, 
melyben igy szól a többi között: »Az elmúlt napokban 
annyira ment azoknak vakmerősége, kik a tudatlan népet 
szónoklataik által tévelyeik (?) hálójába vonják, hogy 

1 Adalékok a tiszántúli ref. e. ker. tört. 20. lap. 
2 Tóth F . : »Túl a tiszai püspökök élete.® 85. és 88. lap. 
3 Adal. a tiszántúli ref. e. ker. tört. 20. lap. 
4 Tóth F. : »Túl a tiszai püspökök él.« 89. 1. 
8 »Adalékok a tiszántúli ref. e. ker. köt.« 20. 1. 
6 Tóth F . : »Túl a tiszai püspökök.* 89. 1. 



Zsolna városában gyűlést hívnak össze; itt uj és hallatlan 
módon szuperintendenseket választottak, kik a többi lelké-
szeket tiszteikbe avatnák; oly törvényeket s határozatokat 
hoztak, melyek az igazsággal (?), a hazai törvényekkel (?), 
egyházi szabadsággal (?), a szent kánonokkal és Isten 
törvényeivel ellenkeznek (?), el nem mulaszthattuk ezért, 
hogy ezen gyűlés végzéseinek és határozatainak, mint a 
melyek a hívek és az igazság megrontását célozzák (?), 
ellenmondjunk*.1 Pázmány pedig irodalmi uton támadta 
meg a zsinatot, miből aztán polémia fejlett ki. De ezzel 
a clerus nem érte be; hanem 1.61 l-ben tartományi zsina-
tot tartott Forgách érsek, melyre augusztus 1-én számosan 
jelentek meg és szinte szervezkedtek a protestantizmussal 
szemben. Thurzó György nádor Forgách érseknek azzal 
felelt, hogy egyenesen béke és törvénybontónak nevezte; 
Lányi Illés püspök pedig az érsek alaptalan gyanúsításait 
mutatta ki. 

Bizony a támadó katholicizmussal szemben, igen 
nagy szükség lett volna több oly férfira, mint Alvinczi, 
ki a protestánsok egyesítésén fáradozott s kész volt a 
harcra is egyházáért. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** A Pallas Nagy Lexikonának III. kötete is 
elhagyta a sajtót. Az előre tervezett kötet-nagyságoknál 
ez a kötet is szaporább: ötven iv helyett 52V2 ívnyi 
tartalmú s mellékleteiben, illusztrációiban éppen olyan 
gazdag, mint voltak az előbbeni kötetek. Terjed a Béka-
lencse címszótól a Burgonyavészig. Cikkeiből csak a 
nagyobbakat idézzük: Békés vármegye (térképpel), Belgium 
(térképpel), Belgrád (térképpel), Belovár-Kőrös vármegye 
(térképpel), Bereg vármegye (térképpel), Berlin (térképpel 
és külön táblán a berlini középületek rajzaival), Beszterce-
Naszód vármegye (térképpel), Betegsegélyző pénztár, Bihar 
vármegye (térképpel). Biróság (számtalan kisebb nagyobb 
cikkben annak különféle viszonyai és funkciói szerint), 
Birtok (hasonlóképen), Bismarck, Biztosítást, Bolgárország 
(térképpel), Boltív (18 ábrával), Bolygók (színes képmellék-
lettel), Bonaparte, Borsod vármegye (térképpel), Bosznia 
(térképpel), Boszporusz térképpel), Bottyán vára (képpel), 
Bőr, Braille-irás (mellékletekkel), Brassó vármegye (térkép-
pel), Brassó város (térképpel), Brazília, Bronz (a bronzkori 
emlékek magyarországi alakjainak rajzaival), Brüsszel (tér-
képpel), Budapest, (tizenöt szöveg-ábrával, tizenhárom 
képmelléklettel, négy tervrajzzal, két képmelléklet Buda-
pest szobrainak rajzaival, öt melléklet Budapest épületeinek 
rajzaival, s két történelmi képmelléklettel), Bukarest (tér-
képpel), stb. stb., átlagosan számítva mintegy ötezer-ötszáz 
címszóval, melyeknek feldolgozásában eléggé nem dicsér-
hető arány van megtartva a hazai és külföldi tárgyak 
közt úgy, hogy semmi sem hiányzik a külföldi dolgokból 
sem, de bővebben és részletesebben a magyar dolgok 
vannak feldolgozva. 

** Magyar irók élete és munkái. A magyar 
tud. Akadémia megbízásából irta Szinnyei József, a nem-
zeti muzeum hirlap-könyvtár őre. III. kötet. 2. füzet. Meg-
jelenik január, április, julius és október 15-én öt-öt íven. 
Előfizetési ára egy évre 2 frt. Budapest, 1893. kiadja 

1 Franki : »Pázmány P. és kora« I. je. 97. lap. 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése. E füzet is a szokott 
gondossággal van szerkesztve. Ajánljuk az érdeklődők 
figyelmébe. 

** Megjelent a) Olvasókönyv az elemi iskolák II. 
b) Olvasókönyv az elemi iskolák III. és c) Olvasókönyv 
az elemi iskolák IV. osztálya számára, szerkesztették: Vass 
Mátyás, Tergina Gyula, Kerékgyártó Elek, Szegedi Traub 
és Társa 1892. Az első ára kötve 30 kr., a másodiké 35 kr., 
a harmadiké 45 kr. Az olvasmányok gondos megválasz-
tása, csinos képek és szép kiállítás teszik ajánlatossá e 
könyveket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. Egyházi választások. A vesz-

prémi református esperességben a napokban történtek 
meg a választások élénk részvétel mellett. A választások 
eredménye a következő: esperes Papp Sándor, gondnok 
Véghely Dezső veszprémmegyei alispán, főjegyző Nyikos 
Kálmán literi, aljegyző pedig Thury Etele vámosi refor-
mátus lelkész. — A munkácsi egyház Peterdy Károly 
helyébe Sütő Kálmán beregsomi lelkészt választotta. 
Adjon az Ur sok áldást, sok sikert. — Dr. Kvacsala Já-
nost, a pozsonyi lvceum tudós tanárát, a dorpati egyetem 
az egyháztörténelmi tanszékre rendes tanárul hivta meg. 
Gratulálunk a megtisztelő kitüntetéshez. 

* Érdekes látogatás. A miniszterelnök minapában 
násznagynak volt hiva Boncza képviselő esküvőjére. Fél 
órával előbb érkezett a Kálvin-térre, mint a nászközönség. 
Nem akarván az időt hiába tölteni, kijelentette, hogy a 
közelben levő református iskolákat óhajtja meglátogatni. 
Fel is ment a theologiára, hol Gáspár István s.-lelkész 
kalauzolta. Megtekintett minden termet. Majd átment a 
gimnáziumba s az őt kisérő s.-lelkésznek azt mondta: 
»Jó nekem ezeket az egyszerű épületeket látnom, mert 
nekem félmilliós számlákat adnak be sokszor iskolák 
építése alkalmával. Én is ilyen egyszerű iskolában tanul-
tam «. Lassanként elmúlt a félóra s a miniszterelnök a 
templomba sietett. Nem tudom, eszébe jut-e majd, hogy 
mi sok olyan egyszerű épületet tartunk fenn, pedig nem 
kaptunk milliós segélyeket és uradalmakat s hozzá taní-
tunk bennök mindent, a mit az állam kiván s a hogy 
az állam kívánja ? ! Aztán meg, hogy a magyarság véd-
oszlopai vagyunk, mégis száz meg száz lelkészünk és 
tanítónk nyomorog ? Hej, de jó volna, ha egyszer néhány 
2—300 forintos fizetésű paphoz jutna el ő excellenciája, 
akár mint násznagy, akár mint más! 

* Hitünk hévmérője. Egy dolog van készülőben, 
a mi majd hévmérője lesz a magyar protestantizmus hité-
nek. Van-e hitünk, igazi hegyeket mozgató hitünk, vagy 
esetleg a fagypont alatt állunk ? Szalay József nagybecs-
kereki lelkész Keresztyén-ébői értesültünk a felől, hogy egy 
új külföldi vallásos iratokat terjesztő társulat akar Magyar-
országra jönni. Konradi, e társaság megbízottja, ez ügy-
ben már lent is járt Nagybecskereken s az ottani lelkész 
úr úgy látszik igyekszik elősegíteni a nemzetközi tár-
saság Magyarországra jövetelét. Beánk nézve az is szé-
gyen, hogy a legbecsesebb szellemi táplálékkal, a bib-
liával idegenek látják el hazánkat. Hogy egyházunk való-
ságos lethargiába volt sülvedve, hogy valóságos, erőteljes 
keresztyén hitélet nem volt nálunk, annak nincs nyilván-
valóbb bizonysága, mint hogy oly sok ideig eltűrtük, hogy 



idegenek végezzék a mi kötelességünket. Csak meg kell 
nézni, mily munkásságot fejtettek ki a francia protestán-
sok, pedig azok alig vannak 800 ezeren. Persze, ha Kon-
radiék ide bejönnének, némelyek — az orthodox hajlan-
dóságuak — eldicsérgetnék azokat is, mások a kritikus 
természetűek elkritizálgatnák azokat is, hogy ilyenek meg 
olyanok e kiadványaink, de elvégre is akár dicsérget-
jük az angolokat akár gyalázzuk, ha nem dolgozunk, 
ha nem munkálkodunk, ha nem építjük a Krisztus egy-
házát, ha erélyesen hozzá nem fogunk az evangéliumnak 
irodalmi úton való terjesztéséhez, akkor bizony csak ma-
gunkat ítéljük el. Mert ha dicsérni való az angolok mun-
kája, hát miért nem folytatjuk mi ? Ha pedig nem jók az 
•angolok kiadványai miért nem adunk mi jobbakat ? Ezzel 
kapcsolatban megemlítjük, hogy a »Koszorú« szerkesz-
tői az őszszel 10 nagyon olcsó, lehetőleg többek, és 
pedig jó tollú irók által írandó füzetet adnak ki D. V. 
Egyszersmind felkérjük azokat a lelkész urakat, a kik 
a komfirmáció alkalmával bibliákat osztogattak, legye-
nek szívesek, ha röviden is megírni, hogy szerezték be 
azokat a bibliákat, milyen benyomást tett a dolog a hí-
vekre, s hogy szándékoznak-e e jó szokást állandósítani, 
sőt másokkal is megkedveltetni. Ilyen dolgokból növi ki 
magát a magyar biblia- és vallásos iratokat terjesztő tár-
sulat. Ha pedig ki nem növi magát, akkora a magyar 
evangelizálás ügye a lusták, a közönyösek, s az önmagok-
kal és eddigi eredménytelen, élettelen működésökkel meg-
elégedők örömére megbukik ugyan, de akkor majd a fel-
zuduló vakhitüség és a más oldalról tóduló modern hitet-
lenség árjaitól recsegve-ropogva dőlnek meg a magyar 
protestáns egyházak falai is. 

* A »Kis Tükör« ügyében. Tekintettel arra, hogy a 
»Kis Tükör« előfizetői közül a harmadik évnegyedre sokan 
nem küldték be az előfizetési pénzeket, e helyen is felkér-
jük, a jó ügy barátait, hogy a jóravaló kis lap érdekében 
buzgólkodjanak. Ha nyár van is, egy kis utánjárással, egy 
kis önmegtagadással lehet tenni valamit. Közöljük külön-
ben, hogy a legközelebbi 28-ik szám id. Szász Károlyné 
arcképét és rövid életrajzát hozza. Az előfizetési pénzek 
Hornyánszky Viktorhoz küldendők. 

* Az >Evang. Bund« legközelebbi közgyűlését f. é. 
aug. 21—25-én tartja Speierben. Tehát ott a hol a pro-
testáns elnevezést kaptuk. 21-én az ev. munkás-egyletek 
családi estélye lesz. 22-én megnyitó istenitisztelet. Pré-
dikál Faber, berlini lelkész. 23-án első nagygyűlés. A meg-
nyitó beszédet gróf Witzingerodc-Bodenstein tartja. Elő-
ad dr. Witte e címen: »Küzdelem a hit és babona közt«. 
24-én második nagygyűlés. Előad dr. Leuschner e címen : 
»A német birodalom és az egyházi kérdés«. Ugyanaznap 
d. u. 1 órakor: Alapkőletétel. (Az 1529-iki protestáció 
emlékére építenek templomot). Azután van még számos 
összejövetel, concert, kirándulás. Hej, ha a magyar prot. 
irodalmi társaság egyszer ilyenféle programúi szerint tart-
hatná meg a közgyűlést! Miért is, hogy abban a sok hát-
ralékosban csak szalmatűz van az igazi ev. protestáns 
lelkesedés helyett. 

* A róm. kath. sajtó Németországban. A katho-
likus erőszak és sötétség ez év folyamán Németországban 
valóságos nagyhatalommá növekedett. Összesen nem keve-
sebb. mint 435 katholikus lap jelenik meg német nyelven ; 
ezek közül igen sok hetenként 2—3-szor, egy nagy csomó 
6—7-szer. Aránylag legtöbb jelenik meg a Rajna vidékén 
és Westfaliában; amott 120, emitt 54 katholikus újság 
van; azután jő Szilézia 15-el, Hannover 14, Hessen-
Nassau 8, Brandenburg 4, Szász és Keleti Porosz-
ország 3—3, nvugoti Poroszország 2 politikai újsággal; 
Bajorországnak 62, Badennek 17, Wúrttenbergnek 11, 

Hessennek és Elszász-Lothringiának 4, Oldenburgnak 3 
katholikus szellemi, politikai újságja van. Bizony a téve-
dés nagyon elhatalmasodott a földön. 

* Püspöki látogatás Ocsán. E cimen kaptunk 
egy rendkívül elkésett tudósítást, melyből közöljük a követ-
kezőket : Mint valami epedő, rég nem látott édes atyja 
után sóvárgó gyermek (az utolsó püspöki látogatás Ocsán 
1819-ben volt) várta a helybeli református egyházközség 
püspökét, kinek hivatalos látogatása f. évi junius 8-án 
ment végbe. E napon d. u. Ócsa és Némedi határán Baris 
István őcsai biró a község nevében meleg szavakkal üdvö-
zölte a püspököt, ki Halász Jenő szolgabíró ur kíséreté-
ben érkezett s szokott módon ékes és szívélyes szavakkal 
válaszolt. Erre megindult a diszes menet és Ócsa felé 
vette útját, hol is délután 5 óra tájt valamennyi harang 
zúgása (a róm. kath. templom harangjai is megszólamlot-
tak) és eget verő »Éljen!* kiáltások közt bevonult a köz-
ségháza előtt felállított diszes diadaliven keresztül a 
református templom, illetőleg paplakhoz, hogy itt két 
diadalív által szegélyzett, virágok és koszorúkkal díszített 
téren megállapodjék. A parochia előtt a presbyterium élén 
ő méltóságát tiszt. Szabó Géza helybeli református köz-
tiszteletben álló lelkész ur fogadta, hosszabb, ékes, szívé-
lyes, költői lendülettel előadott beszédet intézvén hozzá, 
mire ő méltósága könnyekig meghatva felelt és a pap-
lakba betért. Kíséretében voltak fentemlített szolgabirón 
kivül még nagy tiszt. Szánthó János esperes, Varga László 
a.-némedi, és Molnár Albert bugyii lelkész urak. Pár perc 
pihenés után ő méltósága a megjelent tisztelgő küldött-
ségeket fogadta számszerínt hármat, u. m. a róm. kath. 
egyház — a politikai község — és az izraeliták küldött-
ségeit. A róm. kath. hitközség nevében Lichtensteiner 
Károly, kántortanító a politikai község nevében Gere Károly 
községi jegyző, és az izraelita hitközség nevében Grün-
baum Mór tanító üdvözölték a püspököt. Még az nap 
megszemlélte püspök ur az épülőfélben levő református 
iskolának harmadik tantermét, illetőleg uj iskolaházát, 
mi felett legnagyobb megelégedését fejezte ki. Az ünnepély 
fénypontja azonban másnap, azaz junius 9-ikén volt, midőn 
reggel 9 órakor a nagy református templom a helybeli 
lakosok sokaságával valláskülönbség nélkül zsúfolásig meg-
telt és Szász Károly püspök ő méltósága az »Ur asztalá-
hoz* lépvén, onnan egyházi beszédét elmondta. Kiindulván 
a helybeli református templom eredetéből, mely a XII. szá-
zadig visszanyúl, fejtegetvén ennek régészeti, műemléki 
és történelmi jelentőségét, áttért a magyar reformáció alatt 
Ócsán alakult református hitközség történetére, ennek azóta 
átélt szenvedéseire, küzdelmeire és győzelmeire, örvendetes 
gyarapodására és fejlődésére. Ékes szavakkal kiemelte és 
dicsérte a hitközség jelenlegi fény- és ép ugy ostorozta 
annak árnyoldalait. Főképen fellobbant nemes haragja azok 
ellen, kik önmagukkal meghasonulván, uj rajongó szekták 
alakításában keresnek eltévedett lelkűknek támpontot, mit 
az egyházon kivül vélik megtalálni. De ezen harag csak 
pillanatnyi volt és ismét valódi apostoli szelídséggel és 
szent nyájassággal buzdította a népet szép szavakkal a 
vallásosságra, a munkásságra, a felebaráti szeretetre, a 
hazafiságra és a minden jóban való kitartására. A gyö-
nyörű beszédet egy minden szívhez szóló, mert szívből 
eredő ima zárta be, mire a nagy közönség a templomból 
kitódult, hogy a templom ajtajától a paplakig két sorfalat 
képezvén, a szeretett főpásztort üdvözölhesse. Midőn aztán 
ő méltósága a templom küszöbén megjelent, harsán »éljen« 
kiáltás zúgott elébe, mely mindaddig tartott, mig a pap-
lakba be nem lépett. A református népiskolában ezután 
telt látogatása után délután 2 órakor Szabó Géza lelkész 
urnái díszebéd vot^ Innen négy órakor a társaság a 



legjobb hangulatban szétoszlott és ő méltósága a zuhogó 
záporeső dacára díszes lovas bandérium kíséretében a 
vasúti állomáshoz hajtatott és elutazott Budapestre, mély 
és kellemes benyomást hagyván hátra és magával vivén 
az egész lakosság szeretetét és üdvkivánatát. 

* A >Sárospataki Lapok« legújabb száma megint 
hoz egy kis támadást. Valóban nem reflektálnánk, ha 
ránk nem fogná, hogy mi azt állítottuk: csak »Lapunk* 
képviseli a protestantizmust. A tény ezzel szemben a 
következő. A »Sion« azt a gúnyos megjegyzést kokázc-
tatta meg, hogy a kath. meggyőződések majd erősödnek 
a »Prot. E. és Isk. Lap« olvasása közben. Ez a vágás 
persze az egész protestántizmusnak szólt s azért mondtuk 
mi, hogy »Lapunk a protestáns gondolkozás egyik 
szerény szószólója képviseli csak a protestántizmust«, 
tehát hogy a »Sion« Lapunkat nevezi meg, de voltakép 
azt akarja mondani, hogy a prot. meggyőződések oly 
gyarlók, hogy azokat vizsgálva, a Sión szerint a ka-
tholikus meggyőződések erősödtek. Az tehát csak alaptalan 
ráfogás, hogy mi azt mondtuk volna: csak Lapunk kép-
viseli a protestantizmust. Persze, a »Sárospataki Lapok« 
elferdítve szavaink értelmét, kedveskedik megint egy csomó 
ékes megjegyzéssel. De mi nem követjük a személyeske-
dés terére. Sőt igy imádkozunk István vértanúval: »Uram! 
ne tulajdonítsd neki e bűnt!« 

* Uj munkatárs. Bendkivüli örömmel közöljük 
olvasóinkkal azt a hirt, hogy uj munkatársunk akadt. 
Lapunkat tudvalevőleg nem sok katholikus pap járatja 
s ugy látszik, ezen a bajon akart segíteni a * Magyar 
Állam« — t. i. a papiros és betű »Magyar Állam« — 
a mikor julius 8-iki számában »Lapunk« ból egyetmást 
lenyomatott. Persze, nem egész jól érti még a protestáns 
igazságokat. Csodálkozik, hogy Fraxinopolitanus egyházunk 
bajaira rámutat. Valamikor a XV. században ez még 
a róm. kath. egyházban is szokásban volt, de most már 
ugy látszik annyira elfelejtkeztek az önvizsgálatról, hogy 
azt hiszik, a róm. kath. egyház akkor virágzik, ha minden 
sebet, minden visszaélést elleplez. Mi azonban ezután is 
rámutatunk egyházunk sebeire, sőt a római katholikusok 
bajaira is, mert tudjuk, hogy a megjavulás és felvirágzás 
igy következik be. A fölött is gúnyolódik a »Magyar 
Állam®, hogy az evangélizálás nem általános és azt 
mondja, hogy a mi papjaink kukoricát töltögetnek. Ugy 
látszik, azt sem tudja, hogy a mi papjaink mind végzik 
hivatalos kötelességeiket s azt még kevésbbé tudja, hogy 
az evangélizálás alatt a hivatalos kötelességeken felül, 
rendkívüli hitbuzgóságból eredő cselekedeteket kell érteni. 
Dr. Bartha cikkére azt a mejegyzést teszi, hogy az logikai 
kivétel. Csak az a kérdés, milyen logika alóli kivétel. Hát 
csak az olyan sántikáló logika alól, a milyen a »Magyar 
Államé*. Dacára a hibás magyarázatoknak, reméljük, 
hogy a prot. cikkek sok derék r. kath. papban azt az 
óhajt keltik fel, hogy bár csak ők is ennek a dicső, a 
magyar ember szabadságszerető természetének megfelelő 
prot. egyháznak lehetnének tagjai! Azért köszönjük alássan 
a >M. A.« szívességét és kérjük, hogy máskor is terjesz-
sze a prot. eszméket. Nem bánjuk, ha megint tévedések-
kelt telt magyarázatot ád is az igazsághoz. Nem bánjuk, 
hiszen: »Contraria juxta se posita magis elucescunt.« 

Szerkesztői üzenetek, 
F. G. N—t. Tudakozódtunk, de nem tudtuk meg a kí-

vánt címet. 
J. E. Mezőberény. Nem tudjuk, hol kapható. De jobb is lenne 

eredeti munkát írni a református munkák igazságáról. Tessék irni 
egy rövidke közleményt Lapunk számára azokról a dolgokról. 

Fraxinopolitanus. Szívből gratulálunk. A sajtóhibákat már 

nem lehetett kiigazítani. Sokan kérdik, hogy ki az a Fr. Annyit 
ki is szalasztottam a számon, hogy pap. Erre azt kérdezte valami 
ravasz ember, hova való? De nem árultam el. A levél és a cikk 
egyaránt nagy örömünkre szolgált. 

G. P. N—k. Megbántani nem akartunk senkit. Azt hisszük, 
hogy ha a Jézus Krisztust az istenembert szabad kritika tárgyává 
tenni, meg a szent könyveket, nekünk is van jogunk megjegyzéseket 
tennünk emberi művekre. A Luther tételei közt igen sok olyan van, 
mint a 2ő-ik. Azt meg eltetszett ismerni, hogy javítni való van ott is. 
Hát mire való az a nagy harag? Persze minket levélben is tetszett 
kritizálni s elhisszük, hogy igaza van. Nem haragszunk egy cseppet 
sem. Még azokra sem, a kiknek a kritikája alaptalan. Tessék el-
hinni, hogy kritikánkkal is az igazság és evangéliumi buzgóság 
erősödésére munkálunk. És ha állandóan tudna haragot tartani, 
akkor az csak azt mutatná, hogy az utolsó megjegyzés jogosult volt. 
A küldeményt különben átadjuk a főszerkesztőnek. 

L. Ö. N y . . . . a. Bocsánatot kérünk, de megbántásról szó sem 
lehet. Ha a pápáról szólunk és a csalhatatlanságról szóló tételt ostoroz-
zuk, a pápa személyét azért nem bántjuk. Azt csak nem tetszik köve-
telni, hogy a csalhatatlanságot ne bántsuk, mert a pápa öreg ember ? 
Nagyon kesereg a lelkünk a felett, hogy nekünk magyar protes-
tánsoknak nincs biblia- vagy vallásos iratokat terjesztő társulatunk, 
nincsenek diakonista-intézeteink, nincsenek evangéliumi humanitá-
rius intézeteink, nincsenek evangéliumi ifj. egyesületeink, nincs tu-
dományos irodalmunk. Hogy ily dolgok legyenek, azért óhajtunk 
cselekedetekre indító hitet és prédikációt. Ebből az óhajból eredt 
a kritika. A levelet átadjuk Szőts Farkasnak. 

1028/1893. sz. P á l y á z a t . 

A bihari ev. ref. egyházmegyében levő körösnagyrévi 
ev. ref. egyház rendes és ahhoz kapcsoltan a körösnagy-
révi missziói körlelkészségre. 

A kettős tisztség javadalmazása: 
1. Az anyaegyházból pénzben, terményben, földben 

és munkaváltságban 405 forint 45 kr. és szabad lakás 
kerttel. 

2. A körlelkészségért készpénzben közalapi és egyház-
megyei évi rendes segély 624 frt. 

3. Az állami iskolába járó ev. ref. növendékek 
vallásoktatásáért 40 frt. Összesen 1069 frt 45 kr. 

Ezen javadalomért a megválasztandó kötelességei: 
1-ör. Az anyaegyházban a rendes lelkészi és ének-

vezéri kötelességeket az egyházi törvény és egyházmegyei 
rendeletek szerint pontosan teljesíteni. 

2-or. A Bév központtal 25 községben szórványosan 
lakó ev. ref. hitrokonoknak évnegyedenként egyszer mul-
hatlanul meglátogatása, missziói ellátása s eljárásáról 
évnegyedenként az esperesi hivatalhoz jelentéstétel. 

A kijelölendők közül a választást, a bihari ev. ref. 
egyházmegye elnöksége és tanácsbirói kara, a k.-n.-révi 
ev. ref. egyház lelkész választásra megválasztandó 12 tag-
jával, a bihari ev. ref. egyházmegye f. évi őszi közgyűlése 
alkalmával fogja eszközölni. 

A megválasztandó a bihari ev. ref. egyházmegyei 
lelkészgyámoldának kötelezett és jogosult tagja leend. 

Az állomást elnyerni óhajtók felszerelt kérvényeiket 
az ev. ref. esperesi hivatalhoz Nagy Kerehihen (Bihar-
megye) 1893. augusztus 5-ig adhatják be. 

Debreczen, 1893. julius 10-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

1010/93. sz. P á l y á z a t . 

A dunamelléki egyházkerület külsősomogyi egyház-
megyéjébe kebelezett német gyönJci ref. egyház lelkészi 
állomására. 

Jövedelem hivatalos becslés szerint 1000. frt, s igy 
ez egyház harmadosztályú. 



A gyülekezet német ajkú lévén, a német nyelv teljes 
bírása kívántatik. 

A pályázók kellően felszerelt kérvényeiket folyó évi 
augusztus hó 6-Icáig nagyt. Bocsor Lajos reform, esperes 
úrhoz Tengőd, (Tolnamegye) nyújtsák be. 

Budapest, 1893. julius hó 5-ikén. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

P á l y á z a t . 
A békési ev. ref. VI osztályú gimnáziumban egy 

megüresedett tanszékre pályázat hirdettetik. 
A megválasztott tanárnak főtantárgya a német 

nyelv lesz, miért is a német nyelvből képésítettséggel kell 
bírnia. 

A német nyelv mellett heti 23 óraszámig más rokon 
tantárgyat is köteles tanítani. 

Évi fizetés: 1150, azaz ezerszázötven forint, évnegye-
ként előre fizetve. 

Okleveles vagy a középiskolai törvény értelmében 
jogosított egyén egy évi sikeres működés után állandósít-
tatik, oklevél nélküli pedig sikeres működés esetén is csak 
akkor, ha a törvényszabta idő alatt az oklevelet megszerzi, 
díjazása azonban az ilyennek is a fentebb kitett összeg lesz. 

Az állandósított tanár a »Tiszántúli ev. református 
középiskolai tanárok nyugdíj- és gyámintézeté«-nek kö-
teles tagja. 

Megjegyeztetik, miszerint a gimnázium állami segé-
lyezése tárgyában a magas ministeriumhoz a felterjesztés 
megtétetett s az ügy kedvező elintézése esetén a tanári 
lizetések annak megfelelőleg fognak rendeztetni. 

Kellően felszerelt pályázatok f . évi julius 3l-ig alól-
irotthoz küldendők. 

Békés, 1893. julius 6-án. 
Szegedi Károly, 

ev. ref. lelkész, a gimnáziumi 
1—2 igazgató tanács elnöke. 

P á l y á z a t . 
Az eperjesi ág. h. evang. kollégium államilag segély-

zett főgimnáziumában egy rendes. tanszékre, melylyel a 
természettan és mennyiségtan tanítása van összekötve, 
ezennel pályázat hirdettetik. 

Az ezen szakra képesítettek felhivatnak, miszerint 
szabályszerüleg fölszerelt kérvényeiket a kollégiumi igaz-
gatósághoz címezve f. é. augusztus 10-kéig küldjék be. 

A megválasztandó tanár fizetése az első két évre mint 
próbaévre 800 frt és 100 frt lakpénz, azután a rendes 
tanári fizetés: 1000 frt, 200 frt lakpénz és 50 frt 10 évi 
korpótlék; ha pedig már alkalmazásban levő rendes tanár 
választatnék meg, fizetése azonnal a rendes tanári fizetés. 

E tanszéket, melyre csak protestáns vallásúak pályáz-
hatnak, a kollégiumi pártfogóság meghallgatása után a 
nm. vallás- és közokt. m. k. miniszter tölti be. 

Az állás f . é. szeptember 1-én elfoglalandó. 
Eperjes, 1893. junius 9-kén. 

Dr. Sehmidt Gyula, 
1—2 koll. felügyelő. 

1518/1893. Pályázat tanári állásra. 
A székely-udvarhelyi ev. ref. kollégiumi főgimná-

ziumban egy német és latin nyelvi s irodalmi új rendes 
tanszékre, melyet az egyházkerületi közgyűlés választás 
útján fog betölteni, ezennel pályázat hirdettetik. 

Kívánatos, hogy a választandó tanár a francia nyelv-
nek, mint rendkívüli tantárgynak a tanítására is képes 
legyen. 

E tanszékkel a következő javadalmazás jár : kész-
pénz fizetés 1000 frt évnegyedenként előre fizetve, két 
ötödévi 100 frtos korpótlék és 200 frt szálláspénz. 

A megválasztott tanár, ki állását folyó évi október 
1-én tartozik elfoglalni, úgy a közös, mint a helybeli 
özvegy-árvai gyámintézetnek kötelezett tagja. 

A pályázni kívánók kellően felszerelt pályázati kér-
vényeiket, melyekben vallásuk, életkoruk, tanári képesí-
tettségük. állapotuk és katonai szolgálati viszonyuk okmá-
nyokkal igazolandók, folyó évi augusztus hó l-ig Kolozs-
várit az erdélyi ev. ref. egyházkerületi igazgatótanácshoz 
címezve, nevezett ig. tanácshoz nyújtsák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsától. 
Kolozsvárt, 1893. junius hó 28-án. 

Szász Domokos, Parádi Kálmán, 
ref. püspök, mint elnök. 2—2 tanügyi előadó. 

Pályázat két tanári állomásra. 
A hódmezö-vásárhelyi ev. reform, főgimáziumban két 

tanári állomásra pályázat hirdettetik. 
1. Az első tanszék rendes tanári állomás latin és 

magyar nyelvi szakra. A heti órák száma 20—21. A 
fizetés ezer forint, 200 forint lakbér, és ez idő szerint 
40 forint ötödéves pótlék, de a mely 200 forinton felül 
nem emelkedhetik. A fizetés évnegyedi részletekben min-
dig előre adatik ki. 

A megválasztott egy évi próba-idő után állandósít-
tatik ; végleges megerősítése után jogos és kötelezett tagja 
a tiszántűli ev. ref. tanárok gyám- és nyugdíj-intézetének, 
ugyszinte a helybeli ev. ref. egyház belső tisztviselői 
özvegy- és árva-gyámintézetének. 

Ha oklevéllel még nem bíró segédtanár választatnék: 
e minőségében fizetése 800 forint, szintén évnegyedi rész-
letekben előre kiszolgáltatva. Ha oklevelét megszerezte: 
a rendes tanári fizetés élvezetébe léphet. 

2. A másik pályázat a természetrajzi és földrajzi 
tanszakra hirdettetik. A heti órák száma 20—22. 

Ez a helyettes tanári állomás csak az 1893—94-dik 
tanévre szól. Fizetése, ha okleveles tanár választatik: 
900 frt, ha nem okleveles tanár: 800 frt. 

Az első tanszékre csupán ev. ref. vallású egyének 
pályázhatnak. A második, helyettes tanári állomásra, a 
felekezeti álláspont nem köttetik ki. 

A pályázók folyamodványukat keresztlevéllel, esetle-
ges katonai szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett 
tanulmányaikat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bizo-
nyítványnyal fölszerelve a f. évi julius hó 21-dikéig bezá-
rólag az ev. ref. egyház elnökségéhez juttassák el. 

Hód-Mező-Vásárhelyen, 1893. jul. 2-án. 
1 — 2 Az ev. ref. egyház elnöksége. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szcrlfcíizlítsíg s 
IX. kerülni, Pipa-utru 23. szám, hová a késiratok 

eimzendök. 
K i a d ó - h i v a t a l : 

Hornyánstky Viktor könyvktreskedtse (Akadémia 
bérháza), hová az elöiiz. és hirdet, díjak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjeleiiik minden csü.oitököu. 
E l i f i z e l é i l ára : 

Félévre: 4 frt SO kr ; egész évre : 9 frt. 

Kyyes mám ára 20 hr. 

Tanúságok nemzetünk történetéből, 
in. 

A múltkor ott hagytuk el, hogy az elárvult 
magyar nemzetnek az evangélium sietett segít-
ségére. 

Mi az evangélium? »Istennek ereje minden 
hívőknek idvességérecc. Ezt a mondást, fájdalom, 
a XIX. század gyermekei közül kevés érti meg. 
Meg kell tehát magyaráznunk és pedig korunk 
nyelvén. 

A természettudományok azt tanítják, hogy 
a holt tárgyak és az élő lények lényegesen kü-
lönböznek egymástól. Az élő lények munkája 
valóságos csoda az élettelenekre nézve. Az élet-
telen tárgyak nem lehetnek élővé, ha csak vala-
melyik élő lény hozzájuk le nem nyúl ós fel 
nem viszi az élet világába. E világban is fokozat 
van. Az állat tökéletesebb, mint a növény. Az 
ember tökéletesebb, mint az állat. Minél feljebb 
megyünk, annál nagyszerűbbnek tűnik fel az 
élet. Az emberben van élet, a mi a holt dolgok-
ban nincs. Az emberben van önkéntes mozgás 
és lelki élet, mint az állatban, sőt van még más 
is. Van erkölcsi élet. Már olyan, a milyen, de 
van. Van sejtelem is egy felsőbb lényről. Mind-
ennek dacára az emberi életnek nagy hiányos-
ságai vannak. Ezeket ebben a két szóban fog-
lalhatjuk össze: »betegség és bűn«. Tehát testi 
és lelki gyengeség. Egyik a test, másik a lélek 
teljes elpusztulásával fenyeget. Minden örömün-
ket megmérgesíti, minden dicsőségünket elhal-
ványítja, minden igyekezetünket megbénítja az 
a két nagy baj vagy inkább a gondolat, hogy 
nincs tőlük szabadulás. Mi most már az evan-
gélium természettudományi nyelven? Arról való 
biztos ismeret, hogy a legtökéletesebb élet, a 
melyben nincs halál ós nincs bűn, képes a mi 
bajainkon segíteni és akar is segíteni. Mi ugyan 
fel nem juthatunk hozzá. De ő szállt le mi hoz-
zánk s a mint fű gyökere lenyúl a halál biro-

dalmába, hogy egy vizcseppecskének életet adjon 
s felhozza a növényországba, úgy az a legtöké-
letesebb élet lenyúlt mihozzánk, emberekhez, 
hogy a kik vele szerves összeköttetésbe jutnak, 
örök életet nyerjenek ós legyenek az Isten or-
szágának tagjai. A mit ez a legtökéletesebb élet 
mivelt közöttünk, az még nagyobb csodának 
tűnik fel, mint a föld részecskéire nézve a gon-
dolat, hogy virág vagy gyümölcs lesz belőlök. 
A mi szempontunkból az természetes, hogy testi 
ós lelki életünk elpusztuljon. Illőnek tartjuk, 
hogy testi ós lelki életünket is óvjuk minden 
nagyobb veszélytől. Gyógyítjuk betegségeinket. 
Irtózunk az aljas bűnöktől. De hogy lehessen 
hatalom, a mely minket a haláltól és bűntől 
megszabadítson s minket oly életbe vigyen át, 
a melyben dicsőség és romlatlanság jusson tes-
tünknek, teljes boldogság s tökéletes zavarhatlan 
harmónia jusson lelkünknek osztályrészül, azt 
lehetetlennek tartjuk. Sőt elvakultságunkban any-
nyira megyünk, hogy nyomorult emberi életünk 
sebeit igyekezünk földi gyönyörűségek ós emberi 
bölcseségek foszlányaival eltakarni. A sebek ter-
mészetesen csak sajognak. Utoljára kiáltásra 
kényszerítik az emberiséget s nincs meghatóbb 
látvány, mint mikor az a kiáltás mindenfelől 
felhangzik. A mikor milliók ragadják meg a 
szent Dávid hárfáját s éneklik nagy búsan : »Mi-
képen a szarvas a folyóvízre, akképen sóvárog 
az én lelkem te utánad élő Isten . 

Ilyen kor volt a keresztyénség első százada, 
a mikor az a legtökéletesebb élet megjelent a 
Krisztus Jézusban. A mit mi a természettudo-
mányokból kiindulva követeltünk a legtökélete-
sebb élettől, azt mind feltalálhatjuk ő benne. 
Felülről szállott alá, mint a hogy a növény 
magasabb életkörből száll alá a halál birodal-
mába. A Krisztus valóban nem születhetett más-
tól, mint a Szent Lélektől. És miért csak ő? 
Mert csak ő benne jelent meg a legtökéletesebb 
élet. Azután behatolt az emberek sziklaföldjébe 



s megsajtoltatott és megöletett, épugy, mint a 
magocska a fölei kebelében. De mint a magnak, 
ugy, sőt még inkább, a Krisztusnak uj életre 
kellett kelnie. A legtökéletesebb életen a rotha-
dás erőt nem vehetett. Sőt ez az élet másokat 
is megelevenített. A földet azok a megelevenítő 
isteni erők soha többé el nem hagyták s azóta 
is folyton küzdenek a halál és a bűn ellen. 
A mit a Krisztus működéséről az írások mon-
danak, az mind igaz. Ila valaki azzal állana elő: 
»En születtem ugy, mint ti, sok tanakodás után 
rájöttem, hogy az Isten szeret mindenkit s ezt 
nektek is hirdetem, betegeket gyógyítani, halot-
takat támasztani nem tudok ugyan, de elég 
tisztességes életet élek, mig meg nem halok 
s bár az embernél magasabb erőket nem adha-
tok a bűn ellen, de jó példát mutatok; ugyan 
higyjétek el, hogy én vagyok a világ Megváltója 
s én vagyok az élet«, hát bizony azt mondta 
volna a világ, hogy köszönjük alásan a szép okta-
tást, de bizony nem vehetjük semmi hasznát. 
Vagy akármit felelt volna is, az erkölcsi elzül-
löttségből, a melyben a názárethi Jézus találta, 
ki nem jutott volna sohasem, de mivel kijutott, 
mivel a keresztyén család ékessége ragyogott 
fel ott, a hol azelőtt az erényt áruba bocsátották, 
mivel szeretetből még a pogányok nyomorultjait 
is eltartották ott, a hol azelőtt kizsarolták a 
szegényeket, mivel a bizonyosság által megerő-
sítve kiálták a halál kínjait ott, a hol a kétely 
azelőtt csak az élvezetekben keresett kárpótlást, 
azért és még százezer más okért, igaz az, hogy a 
Krisztusban csakugyan a legtökéletesebb élet 
jelent meg. 

Ez tehát az evangélium, az örvendetes ize-
net, hogy mi emberek nem vagyunk elhagyatva, 
hogy nekünk az élő igaz Isten hatalmas erői 
állanak rendelkezésünkre a Krisztus által s hogy 
bár a legkitűnőbb emberi bölcseség s a leg-
kiválóbb igyekezet sem ér semmit ama nagy 
ellenségek, a halál és bün elleni harcban, a 
Szent Lélek közli velünk az Isten megváltó 
kegyelmét, a mi minden bűnnél hatalmasabb, 
minden sebre gyógyírt ácl és sikeres munkára 
vezet eddigi eredménytelen erőlködéseink után. 

Az eddigiekből azt hiszem kiviláglik az 
evangéliumnak minden más dolgok felett való 
becses volta. Kiviláglik, hogy a Krisztus nem 
valami ködfátyolkép, hanem a legnevezetesebb 
tényező az emberiség életében. Kiviláglik, hogy 
a kik Krisztusban az igazi, a valódi, a történeti 
Krisztusban hittek, azok emberfeletti erőket vet-
tek magukba a melyekkel győzniök kellett és 
viszont, hogy a kik a Krisztust magoktól eluta-
sították, a kik ő helyette emberi bölcseségben 
biztak, a kik őt meg nem becsülték és az ő 

evangéliumát elhanyagolták, azok saját boldog-
ságuk fájának gyökerére vetették a fejszét. Szó-
val, hogy: az evangélium Istennek ereje min-
den hivőnek idvessógóre . 

Épen azért a reformáció főténye az, hogy 
az evangéliumot visszaadta a világnak. Hogy új 
erővel buzogtak ismét a csak kevesek által, azok 
által is csak nagy fólénkséggel magasztalt isteni 
kegyelem forrásai. A katholikus felfogások elleni 
küzdelemben nem minden protestáns harcolt az 
evangéliom fegyverével. Ez igaz. Az is igaz, hogy 
a tudományt kereső emberi ész is szolgáltatott 
becses fegyvereket. De soha a protestantizmus 
új utakat nem vert volna az emberiség számára, 
ha megelégszik a humanisták bölcsesógével. A 
fődolog az volt, hogy a bűnös ember ismét az 
élő Istent kereste és pápák, püspökök, tételek, 
bűnbocsátó cédulák többé ki nem elégíthették, 
hanem mennyei világosság s kegyelem és örökké-
való irgalom kellett neki. S hogy mikor az Isten 
lelke megerősítette az emberek lelkét, a refor-
mátorok egymás után szakadtak el a katholikus 
egyháztól, ez a körülmény mig nyilván mutatja, 
hogy a kath. egyház ós a Krisztus egyháza nem 
azonos fogalmak, addig azt is jelzi, hogy az 
evangélium ügye mindinkább győzelmeskedett 
s végre a XVI. században teljesen kiszabadult 
a katholikus bilincsek közül. És zúgott az evan-
gélium tisztító vihara minden felé. Utoljára ha-
zánkba is eljutott az egészséges szellemáradat. 
Valami gyenge szellőcske lengedezett ugyan már 
itt az előtt is, de nekünk nem volt Waldunk, 
Wiclyffe-ünk, Huszunk vagy Savonarolánk. Azért 
azt mondjuk, hogy a XVI. századbeli reformáció 
ránk magyarokra még fontosabb, mint más 
népekre nézve. Mi a katholicizmust akkor vettük, 
a mikor az a legélettelenebb volt. A mikor az 
őskeresztyén egyházak tüze majdnem egészen 
kialudt s az előreformátorok a hamu alá elrej-
tett parazsat még lángra nem gyújtották. Valóban 
egyesek lehettek hazánkban a XVI. század előtt 
is keresztyének. A magyar nemzet, mint nemzet 
a XVI. században lett keresztyénné. Ekkor kez-
dett kérdezősködni Istenével. Ekkor kezdte vizs-
gálni a keresztyén igazságokat. Ekkor támadt 
fel lelkiismerete. Ekkor kezdett lehatolni az isteni 
kegyelem mélységeibe. Az evangélium iránti 
érdeklődés egyetemessé lett. A kereskedők akkor 
is adtak-vettek árukat, de azért ama drága 
gyöngyről sem felejtkeztek meg. A ki csak 
tehette, hozott Németországról valami kis nyom-
tatványt a melylyel kereskedő létére is, apostol-
kodott. A diákok akkor is vidám, kedves mulatni 
szerető nép volt, de csak ugy égett bennök a 
vágy, hogy az evangéliumi igazságokat megismer-
hessék. 4 főurak, a gazdagok, a fejedelmek nem 



azt mondták akkor, hogy a népnek megfékezé-
sére szükséges a vallás, hanem elmélyedtek a 
bibliába s megismerték, hogy abban nagyobb 
gazdagság van, mint a világ összes kincsei a 
mennyit érnek. Az asszonyok akkor is szerették 
a szép ruhákat, meg akkor is büszkék voltak 
jó főztükre, hanem, ha arról volt szó, mi az 
asszonynak a főékessége, mégis csak a kegyes, 
a Krisztushoz hű szivet emlegették. Az evan-
gélium széttörte Magyarországon is a zárdák 
závárait s hősök jöttek ki azokból, a kik prédi-
káltak, énekeltek, könyörögtek, tanítottak, iskolá-
kat alapítottak százával ós nyomdákat állítottak, 
hogy az igazságot annál hathatósabban terjesz-
szék. Az állam akkoriban nem a polgári házas-
ságról, meg a polgári anyakönyvekről, hanem 
a protestánsok jószágainak elkobzásáról és a 
gonosz eretnekek megégetéséről hozott törvényt. 
Ugyan volt-e csak egy protestáns is, a ki fél-
tette volna az evangélium ügyét? Lajos király 
halála után ketten osztoztak meg az országon 
s mind a ketten a katholicizmusnak fogták párt-
ját, mégis a magyar nemzet az evangélium mel-
lett foglalt állást. A gazdagok nem sajnálták a 
pénzt az evangéliumi eszmék terjesztésére, a 
papok és tanítók örvendve mondották: n y o m o r -
gattatunk, de meg nem szoríttatunk« és rend-
kívüli munkásságot fejtettek ki, a szegények 
pedig nem riadtak vissza nem az áldozatoktól, 
de az üldözéstől sem. Az isteni kegyelem nagy 
ereje s a magyar nép fogékonysága a jóra azt 
eredményezték, hogy kevesebb idő alatt, mint 
a mennyi a nemzetnek a katholicizmus igája 
alá fegyverrel való kényszerítésére kellett, a 
XVI. században az üldözések dacára protestánssá 
lett a nemzet jóformán egészen. 

Es bár természetesen voltak olyanok is, 
a kiket nem az evangélium vezetett a protestán-
sok táborába, mégis az eredmények mutatják, 
hogy a XVI. és XVII. század protestánsai ha-
zánkban általában komolyan vették az evangé-
liumot. 

Az első nevezetes eredmény az lett, hogy 
a magyar nép erős hitet nyert, hitet a gondvi-
selő, népeket vezérlő, a magyar nemzetet védő 
örök hatalmas Istenben. Ezt a megingathatlan 
hitet az evangélium mélységeiről hozta fel a 
nemzet. 

A második eredmény az lett, hogy a nemzet 
erkölcsei újjáalakultak. A könnyüvérű magyar 
megszerette a puritán egyszerűséget. Az igazság 
ós szentség hatották át életét. Akkoriban kine-
vették volna azt az embert, a ki azt mondta 
volna, hogy a magyar a Krisztussal való benső 
közösségre s az ebből fakadó szigorú erkölcsi-
ségre nem képes. Nemcsak a gályarabok tündö-

kölnek ugy, mint akár az első keresztyén kor 
martyrjai, de valami tisztes, a ledérsóget utáló, 
a családi erényeket becsülő, az életnek köny-
nyelmű, bár nem feltétlenül vétkes örömeit nélkü-
lözni tudó, egészséges szellem honosult meg a 
magyar protestánsoknál, a miből még itt-ott ma 
is lehet látni egy-egy keveset. 

A harmadik eredmény az lett, hogy az evan-
gélium megbecsültette a magyarral a nemzeti 
nyelvet s virágzásra segítette a nevelés- ós okta-
tásügyet, Most már nem utánozták a külföldi 
iskolákat, hanem a nemzeti szellem felbuzdulásá-
ból fakadt érdeklődés adott azoknak léteit »A 
bibliát a nép kezébe« jelszó felhangzott nálunk 
is s arra serkentette a protestánsokat, hogy a 
mívelőclóst, a mennyire csak lehetett, általánossá 
tegyék. Hej, akkor volt virágzó irodalmunk ós 
oktatásügyünk, telve evangéliumi szellemmel. 

A negyedik eredmény az volt, hogy az 
evangélium a magyar nemzetet a közszabadság 
iránti szeretettel úgy megtöltötte, hogy az meg-
maradt mindvégiglen, bár a nemzet egy része 
később visszament a katholicizmus formáiba. Es 
ez rendkívül fontos dolog. Mert az absolutizmus 
mint Angliában, Francziaországban, úgy nálunk 
is igyekezett elnyomni a nép szabadságát s el-
tiporni alkotmányát. Ha az ev. protestántizmus 
nem újítja meg a magyar nép életét, akkor úgy 
járunk mi is, mint Francziaország, a mely az 
evangélium hiveit kivetette magából s keletke-
zett volna nálunk is egy oly borzasztó nyomása 
a politikai és vallási zsarnokságnak, a mely ellen 
való reactió azután, meg lehet, úgy megrázkód-
tatta volna nemzeti életünket, hogy a kellő 
egyensúlyt tán sohasem tudtuk volna megta-
lálni. Ilogy nemzeti szabadságunkat s nemze-
tünk szabad szellemét meg tudtuk őrizni, azt 
annak tulajdoníthatjuk, hogy az evangélium vala-
mikor egész nemzetünket jól tartotta a szabadság 
vizével, a melyből a ki iszik, az tiszteli a fel-
sőbbséget, de annak képviselőit embereknek 
tartja s térdét imára csak az élő Isten előtt 
hajtja meg. 

És végül az utolsó eredmény az, hogy az 
ev. protestántizmus a katholicizmüst is refor-
málta, mint az egész világon, úgy hazánkban is. 
A zsarnok, az erkölcstelen, a ledér és magáról 
megfeledkezett középkori katholicizmus kénytelen 
volt nálunk is más húrokat pengetni. A miveltséget 
többé meg nem vethette. A Krisztus evangéliu-
mát »pénztszerző« mesének többé nem tekint-
hette. A nemzeti nyelvet többé úgy, mint azelőtt 
el nem hanyagolhatta. A szabadság ügyét bár 
hátráltatta, de előhaladásában azt fel nem tar-
tóztathatta. Még ugyan a pápaság és a coeli-
batus igájából ki nem szabadult, de ha egy szép 



reggel a magyar katholikusok arra ébrednének 
fel, liogy egy püspök sem hirdeti a római pápa 
csalhatatlanságát, hogy egy külhatalom nem 
nyúl be a magyar katholicizmus ügyeibe, hogy 
mi nem íizetünk százezrekre menő adót Póter-
lillórek fejében annak a külhatalomnak, hanem 
azon a pénzen magyar iskolákat állítunk, s hogy 
minden papnak van jóravaló becsületes élettársa: 
hát nem hiszem, hogy csak egy katholikusnak 
is megfájdulna a feje mindettől. Bizony a magyar 
katholikusok mind felvilágosodtak annyira, ámbár 
most mintha kezdene kiveszni közülök a vilá-
gosság, hogy a pápaságot és a coelibatust csak 
tűrik, de nem kedvelik. 

Azért azt mondhatjuk, hogy az ev. protes-
tántizmus nagy dolgokra vezette a magyar nem-
zetet. Hibáit nem tagadjuk el. Sőt majd ezekre 
még külön rá is mutatunk. Hiszen az a meg-
győződésünk, hogy eredeti, hatalmas elevensé-
géből és tettvágyából nem veszítenie kellett 
volna, hanem, hogy még ezután megvalósítandó 
dicső feladatainak megfelelhessen, gyarapodnia 
kellett volna minclen jóban. 

Annyi azonban bizonyos, hogy az ev. protes-
tántizmus egészben véve megbecsülhetetlen té-
nyezőnek bizonyult nemzeti életünkben. Nem 
negatív irányzat az ev. protestántizmus. Nem 
hiábavaló vergődés. Csak azok a protestánsok 
vergődnek, a kik az evangélium alapjáról tel-
jesen letérnek. A protestántizmus nálunk sem 
volt negatív irányzat és vergődés, hanem, amint 
láttuk, positiv erő és hatalom. Az ev. protestan-
tizmusnak nem a protestálás a lényege, hanem 
az evangélium, a melyre, mint sziklaalapra állva, 
folyton épít, ele folyton protestál is mind az el-
len, a mi az evangélium szellemeivel ellentótben 
áll. Nálunk is sok még az ópítni valója, de ha 
már eddig is nagyszerű dolgokat mivelt, ezentúl 
még dicsőbb munkát végez bizonyára. Mert az 
evangelium Istennek ereje. 

Dr. Szabó Aladár. 

I S K O L A Ü G Y . 

Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 
(Folytatás.) 

A református iskolák szelleme. 

Az iskolai szervezetek megismertetése által felmutat-
tam azokat a kereteket, melyekben közoktatásunk az 
1770 — 1820 közötti évek alatt mozgott. Lássuk most 
már főbb vonásokban azt a képet, mely e kereteket betöl-
tötte: ismerjük meg a szellemet, mely a tanrendek betűibe 
életet lehelt s foglaljuk össze néhány szempont alá a 
fejlődés eredményeit. 

Kezdjük az oktatás legalsó, de legszélesebb körű 

fokozatán. Az elemi iskolák a korszak közepéig a latin 
nyelv nyűgei miatt nem válhattak népiskolákká. Az az 
egy-két osztály, melyből nagyobb városokban állottak, 
a gimnáziumra szolgált előkészítő iskolául. Kisebb helye-
ken, hol gimnázium nem volt, már ekkor négy osztályú 
elemi iskolákat találunk ugyan, de a latin nyelv uralma 
miatt itt sem felelhetett meg az iskola népnevelői hiva-
tásának. De már 1770. táján uj korszak jelei mutatkoztak. 
A derék Losonczí István Hármas Kistükörét »magyar 
gyermekeknek magyarul irta, nem idegen nyelven, melyet 
nem értenek«. Bevezetésében továbbá kifejezést ad azon 
óhajtásának, hogy »vajha már valaha felállíttatnának a 
mi nemzetünkben is a magyar oskolák, a melyekben a 
szükséges dolgokra magyar nyelven taníttatnának elsőbben 
gyermekeink. Sokkal hasznosabb volna a falusi gyermeke-
ket magyar olvasásra, éneklésre, könyörgésre, írásra, 
arithmetikára, históriára és a keresztyén bitnek ágazataira 
tanítani, mint gyermeki elméjöket 6—7 deák deklinációk-
nak vagy reguláknak tanulásával gyötreni, jövendő meg-
sirathatatlan kárukkal*. A mit ő óhajtott, az a jelen szá-
zad elején már országszerte valósulást nyert, És mikor a 
Dunamellékiek Tanításmódja a nemzeti iskolában értelmes 
és jó embereket, jó keresztyéneket és jó polgárokat akar 
nevelni, már akkor a népiskola, mint öncélú intézet jele-
nik meg. 

A gimnázium, mint láttuk, a humánizmus és reáliz-
mus küzdelme miatt sok változáson ment keresztül. A 
küzdelem eredménye más lett Patakon és más Debreczen-
ben ; de általánosságban mindenik gimnáziumra találó az 
a kép, melyet Szilágyi István jeles tudósunk * következő 
szavakkal rajzolt meg: »A gimnázium előkészítő iskola 
az akadémiai pályára, a hol a klasszikus latin nyelv s 
irodalom előadásán felül helyt foglalhatnak némelyek azon 
reál iránvu tudományok közül, a melyek a felsőbb kur-
zusban taníttatnak, de csak annyiban, mennyiben azt a 
latin nyelvnek, mint főtudománvnak előtérben maradha-
tása megengedi; s a mi fönn nem taníttatik, az ide sem 
jön be*. 

A kollégiumokban berendezett akadémiai tanfolya-
mokon nyerte az ifjúság a tudományos műveltséget és 
szerzett a gyakorlati életpályára szükséges szakképzettsé 
get. Nem a tudományok önálló művelése, hanem papok 
és tanítók képzése volt első sorban feladata a kollégiumok-
nak. E célból adattak elő a tudományok is leginkább 
hittani szempontból. De viszont nemcsak a papi és tanítói 
kar, hanem az egész kálvinista nemesség is a kollégiumok-
ban nyerte kiképeztetését. A szegény fiu szakismeretet 
szerzett itt leendő életpályájára, a gazdag nemes pedig 
bizonyos társadalmi műveltség elsajátítása végett kereste 
fel a kollégiumokat. Majd — miután a század vége felé 
a jogi tanszékek is felállíttattak — itt készült el a magyar 
nemes a megyén és országgyűlésen viselt törvényhozói 
hivatására. A kollégiumok falai közt szerzett közös művelt-
ség és közös szellem egy testté fűzte össze egyházunk 
minden rendű és rangú fiát s épen a közös érzés és közös 
gondolkozás eszközlése által váltak ez iskolák a magyar 
kálvinistaság szilárd támaszaivá. 

Nem mondhatjuk azonban, hogy főiskoláink beren-
dezése, kivált a korszak kezdetén, kifogástalan lett volna. 
A bölcsészet előadásánál a 18-ik század kiváló bölcsészei 
figyelmen kivül hagyattak; a theologiai tudományok Stosch 
német theologus gyarló és elavult kézikönyve nyomán 
taníttattak, melyre nézve Márton István csipős elmeéllel 
jegyzi meg, hogy a magyarországi theologiai professzorok-
ról, azoknak nagy megsértésük nélkül, ingyen sem merné 

* A gimn. okt. tört. Spat. Fűz. 1861. évf. 214. 1. 



felfenni, hogy már ma közülük akármelyik is rosszabb theo-
logiát Írhatna Stoschnál. Ismeretes továbbá a tanszékek 
csekély száma: tudjuk, hogy a hazai és reálirányu tárgyak 
itt sem részesültek megérdemelt figyelemben. Gyakran 
hangzik a panasz, hogy a tanárok a megszabott időre 
nem végzik be stúdiumaikat, bár az egyházkerületek mind-
annyiszor szigorú intézkedéseket tesznek. Kazinczy Ferencz 
a pataki iskolának ilyen és ehhez hasonló fogyatékosságait 
élénken rajzolja Pályája eninlékezetében *; »és mégis Patak 
— folytatja tovább — minden fogyatkozások mellett, mely 
fiakat nevele már akkor is. Mert a tanulás inkább függ 
a tanuló szorgalmától, mint a tanítóétól; mert Pataknak 
20.000 kötetnyi bibliothékája van és a könyvek a tanulók 
szobáiba is kiadattak és mert az igyekező gyertyát gyújt 
a másika gyertyájánál.* A korszak végéig — mint más 
helyen elmondottuk — a főiskolák is nevezetes haladást 
tettek: a tanári székek megszaporodtak, a reál és hazai 
tárgyak uj tanszékeket nyertek, a bölcsészetben és theolo-
giában Márton István kezdeményezése folytán. Kant szel-
leme lett uralkodó. 

Alsó közép és felső iskolák egyaránt az egyház 
szolgálatában állanak, első sorban az egyház céljaira 
nevelnek. Ebből következtethetjük, hogy a vallás-erkölcsi 
nevelésre nagy gondot fordítottak. »Aki ebben sokat csinál 
— irja Háry — a tudományos neveléssel sokkal jobban 
halad*. A tudományok központját az oktatás minden 
fokozatán a vallás tárgyai alkotják. De a tanítás módja, 
mely még korszakunk kezdetén is sok helyen a katechiz-
musok értelmetlen könyvnélkülöztetéséből állott, nem volt 
alkalmas vallásos érzések ébresztésére. A korszak közepe 
felé készült szervezetek azonban már nagyon leikökre 
kötik a tanítóknak, hogy különösen a vallás tárgyainál 
kerüljenek minden értelmetlenséget és mindenek fölött a 
vallásos érzés ébresztésére törekedjenek. A vallásos oktatás 
mellett főként az a puritán kálvinista szellem, mely kisebb 
és nagyobb iskoláinkat áthatotta, volt az egyháziasságnak és 
erkölcsiségnek leghatalmasabb ápolója. Nagyobb iskolákban, 
Debreczenben, Patakon, Pápán és Enveden naponként az 
esti órákban ifjúsági istenitiszteletek tartattak, ezenkívül 
a rendes istenitiszteletek látogatására mindenütt kötelezve 
volt az ifjúság. Mi természetesebb, mint hogy az iskolák 
vallásos színezete, a tanárok theologiai képzettsége a tanu-
lókban is visszatükröződött. 

A vallásos érzésekkel közel rokonok lévén az aes-
thetikaiak, lássuk közelebb, mit tettek ref. iskoláink az 
aesthetikai nevelés érdekében. Legáltalánosabb képző esz-
közül szolgált e tekintetben az éneklés. A kálvinista iskolák 
a régi időben is megtanították növendékeiket az egyházi 
énekekre; mióta pedig Maróthy a debreczeni iskolában 
az énektanítást megjavította, azóta az éneklés a nagyobb 
iskolákban zenei alapot nyert, a főiskolákban énekkarok 
alakultak, igy pl. Sárospatakon már 1782-ben egyletté 
alakult a Harmóniás énekkar, Barczafalvi Szabó Dávid 
buzgó vezetése mellett, Néhány évvel később kezd a rajz 
is tantárgyként szerepelni iskoláinkban. Patakon 1796-ban 
Vay .József állított először rajziskolát s első tanítója ennek 
Nyiri István volt. Debreczenben a filozofus Sárvárv Pál 
kezdte meg a Rajzolás mesterségének tanítását és Péchy M. 
őrnagy javaslatára állíttatott fel 1805-ben rajziskola is. 
A háziipart a Dunamellékiek Tanításmódjában és Háry 
Systemájában találjuk először felemlítve, de tanítására 
nézve adatokkal nem rendelkezünk. Végre a táncz, melyet 
ma részben szintén az aesthetikai képzés eszközei közé 
számítanak, szigorúan meg volt tiltva a református iskolák 
növendékeinek. 

* 18-30- ik lapokon. 

Nemzeti szellemű nevelésről korszakunk kezdetén 
még nem beszélhetünk. A nemzeti élet aláhanyatlása a 
tiszta magyar kálvinista iskolákban is megzsibbasztotta 
a magyar szellemet. Már az elemi iskola utolsó évétől 
kezdve latin volt a tanítási nvelv, ki volt tiltva a magyar 
szó az iskolák falai közül. A hazai nyelvet nem műveli, 
a magyar történetet nem tanulja az ifjúság. A klasszikus 
ókori népek irodalmából tanul hazaszeretetet, Spárta és 
Róma jeles férfiai a hazafiság példányképei. »Hogy ma-
gyarnak illő volna — irja Kazinczy* — nemzeti törté-
neteit ismerni és hogy a széles kiterjedésű studiumhoz 
korán kell látnunk, az Török Istvánnak s még valakinek 
Patakon, a legszükségesebb s legfelsőbb tudomány haszon-
talan örök tanulása mellett eszébe nem tuda jutni. Az 
én koromban — folytatja más helyen — Patakon és 
Debreczenben még nem tanítanak hazai törvényt, nem 
még magyar történeteket, különfogva a világi történetek-
től Az ifjú nem tud egyebet, midőn iskoláit elhagyta, 
mint dogmatika és polernika theologiát. Mely törvény-
cikken állapodik vallásunk, s mi az a bécsi, három 
nikolsburgi, linczi, szatmári béke, azt én Patakon nem 
tudtam, azt később tanultam meg.« A század vége felé 
azonban az ébredező nemzeti szellem hatását már isko-
láink is megérezték. Debreczen ugyan az egész korszak 
alatt hű marad a latin tannyelvhez, de Patakon 1796-ban 
a magyar nyilváníttatott a tanítás nyelvévé; Pápán Márton 
István magyarul irja görög nyelvtanát és erkölcstudomá-
nyát. magyarul tartja bölcsészeti előadásait. A magyar 
nyelv és hazai történet hovatovább nagyobb kiterjedés-
ben vétetett fel az oktatás minden fokozatán. 1815 táján 
ugyan a korábbi nemzetietlen irány reactiója Pápán és 
Patakon még egyszer visszaállítja a latin tanítási nyelvet, 
Debreczenben kiküszöböli a nemzeti tárgyakat, a gimná-
ziumból, de az erősödő nemzeti szellem diadalát az efféle 
erőszakosságok többé már nem igen hátráltatbaták. 

Az értelmi képzésben s ezzel együtt az oktatás mód-
szerében nevezetes előhaladást tettek iskoláink. A pietis-
ták és filanthropok. majd Pestalozzi által a külföldön 
megállapított újabb és célszerűbb nevelési elvek hazai 
iskoláinkban is mindinkább kezdtek tért foglalni és az 
oktatást intenzivebbé, a nevelést öntudatosabbá fejlesz-
teni. A korszak kezdetén még az alsóbb iskolákban a 
tankönyvek szavainak többé vagy kevésbé hü recitálása 
a tudás mérővesszője, a felsőbb iskolákban pedig kézi-
könyvek hiányában a tanár által diktált kéziratból tanulja 
az ifjúság a különböző tudományokat. Az újonnan készült 
szervezetek azonban már utasítják a tanítókat, hogy az 
emlukezet. felesleges terhelése helyett inkább értelemfej-
tésre, a lélek mindennemű tehetségeinek összhangzatos 
fejlesztésére törekedjenek. A Tanításmódja irja, hogy »a 
memóriát a tanulókban gyakorolni kell ugyan, de ugy, 
hogy az a judiciumnak hátramaradásával s kárával ne 
legyen és soha meg ne terheltessék: ellenben arra kell 
minden módon igyekezni, hogy a judiciutn neveltessék s 
öregbíttessék.« A tollba mondást pedig, mint a melyiyel 
csak a drága idő vesztegettetik haszontalanul, általában 
megtiltják s nyomatott kézi könyveket akarnak a tanulók 
kezébe adni. Kiváló paedagogusok, mint Márton I , Háry 
P. küzdenek az értelmesebb tanítás mellett, a felesleges 
könyvnélkülözés és kizárólagos könyvből tanulás ellen. 
»A kincses házba — mondja Háry — kulcscsal kell be-
menni, de a kulcs nem kincstár: igy van a könyvekkel 
is. A természetet és a dolgot magát kell tanulni, ennek 
kulcsai a tudományok, melyeknek ismét magyarázói a jó 
könyvek.« Az általános paedagogiai elvek mellett rész-

* Pályám emiékezelében. 



letes módszertani utasítások is majd minden oktatási szer-
vezetben olvashatók. 

A fegyelemtartás kérdésénél kikelnek az utasítások 
»a mérges kevély tanítóknak tanítványaikon véghez vitt 
kegyetlenségük« ellen. »A fenyíték — mondja Háry — 
legyen igazságos, ne sértse a becsületérzést s a fenyítőt 
vezesse a tiszta emberszeretet«. A dunamelléki Tanítás-
módja pedig a verést már csak erkölcstelenség esetében, 
az iskola kurátorának jelenléte mellett engedi meg. 

A testi nevelést általában ez időben még nem igen 
sorozták az iskola feladatai közé; csak a szigeti iskola 
systemájából olvassuk, hogy Háry Péter már különös 
gondot fordít a test nevelésére és utasításokat ad a játékra 
és testgyakorlatra. A játékügyet különben Nagy-Kőrösön 
is szabályozta egy 1803-iki iskolai törvény, mely tiltja 
a táncot, de megengedi a sakkot, ostáblát és muzsikát. 

A nevelés tényezői között első rangú szerepet játszik 
mindenütt az iskolai élet. Tapasztaljuk, hogy egy-egy 
iskola eltörölhet len vonásokkal nyomja rá minden növen-
dékére a maga jellemét. És ha ez áll általában minden 
iskoláról, különösen elmondható a kollégiumokról. Ott, a 
hol több száz ifjú ugyanazon falak között, ugyanazon 
célból, ugyanazon törvények alatt él együtt és alkot egy 
kis társaságot, okvetlenül fejlődik ki bizonyos közszellem, 
mely ama néhány száz ifjú különböző gondolkozásának 
eredménye, de a melyben mégis a társaság minden tagja 
saját eszméit, saját egyéniségét látja kifejezve. Ez a köz-
szellem. mely lehet jó vagy rosz, ha már egyszer meg-
erősödött, ellenállhatlan erővel alakítja át a társaságba 
belépő ifjúnak jellemét a saját képére és hasonlatosságára. 
Azért egy-egy jó közszellemű kollégium hatása kiszámít-
hatatlan a nemzet erkölcsi és kulturális fejlődésére. A 
magyar kálvinistaság kulturális életének ily hatalmas két 
központja volt a debreczeni és pataki kollégium, mindkettő 
eredeti és virágzó iskolai élettel. Az ifjúság Patakon és 
Debreczenben a tanári karral együtt alkotja a »coetus«-t. 
Egy kis köztársaság ez, mely belügyeit önállólag intézi. 
Élén áll a rektor-professzor, ki az egész iskola felügyelője, 
a törvények őre és végrehajtója. Mellette a gazdasági, 
fegyelmi és rendtartási ügyeket az ifjúság közül választott 
tisztviselők kezelik. Az ifjúság elnöke a szenior, kit az 
ifjúság szavazattöbbséggel választ, a rektor megerősít. 
Tisztsége egykorú az iskolával: az erkölcsök őre, az 
iskolai levéltár és az iskolai jövedelmek kezelője. Ellen-
őrzője a contrascriba, szintén szavazattöbséggel választva: 
ő a rend őre, a benlakások felügyelője. A szenior és 
contrascriba vezetése alatt áll az esküdt deákok vagy 
Patakon a primáriusok testülete, mely 10—12 jól végzett, 
a tanári kar által kiválasztott erkölcsös ifjúból áll. Ők 
vezetik az ifjúsági istenitiszteleteket és alkotják az elsőfokú 
fegyelmi bíróságot. Ezeken kivül különböző nevek alatt 
kinevezett hivatalnokok intézik a háznagyi, gazdasági s 
más egyéb ügyeket; ilyenek voltak az oeconomus, pro-
visor, vini- et libi praebitorok, vigilék, exploratorok, jani-
torok. 

A kollégiumi felsőbb tudományokat hallgató ifjúság 
két rendet alkotott. Az elsőbe tartoztak a publicus vagy 
nemes ifjak, a másodikba tógátusok vagyis a papi és 
tanítói pályára készülő szegény fiuk. Ez utóbbiak jótéte-
ményekben részesültek s egyenruhát viseltek. Mindkét 
rendet, kivált a korszak elején szigorú fegyelmi es rend-
tartási szabályok korlátozák. Igy pl. a bentlakóknak a 
kollégiumból kilépni hetenként csak kétszer, szerdán és 
szombaton d. u. volt szabad; reggel 3 órakor kellett 
felkelni s este 9-kor lefeküdni. Pipázni egyáltalában nem 
volt szabad, de azért a súlyos pénzbírság dacára is, divat-
ban volt a »longissima«. Kávéházba menni nem szabad. 

minthogy a kávé nem diáknak való ital. Nemet ruhát sem 
szabad viselni, minthogy a német mondir nem illeti meg 
a magyar diákot. Érdekes leírását adja a kollégiumi élet-
nek Bessenyei György* ki maga is 5 évig lakott bent: 
»Erkölcsökre nézve — úgymond — a reformátusok pataki 
és debreczeni iskolájában csodát fogsz látni. Annyi ifjúságot 
meg tudnak együtt tartani. Háromszáz nőtlen legénynél, 
kiket deákoknak neveznek, több lakik egy iskolában együtt, 
kiknek idejüket 17 esztendőtől fogva számlálhatod 20-ig, 
30—40-ig. A gyermekeket 7, 8, 9 esztendőnél kezdve 
veheted 17—20-ig. Ezek 1000 számokat meghaladván, 
sokaságukra nézve mind egymás közt laknak, tanulnak, 
élnek, esznek, isznak, hálnak. Hiszed-e, ha mondom, hogy 
köztük forogván 8 eszténdős koromtól fogva, soha életem-
ben semmi fertelmességről nálok még csak nem is hallottam. 
Amennyien voltunk a pataki kollégiumban kicsinyek-
nagyok, azon ocsmányságoknak. zsodomiáknak még csak 
neveiket sem tudtuk, melyeket külső országokon sok helyen 
mások, mint mesterséget, ugy űztek. Micsoda nálok a go-
noszság vagy mit tartanak ők elfajulásnak? Ha észreveszik, 
hogy titkon valamelyik deáknak szerelője van, ha táncol 
közülük egyik vagy másik a vendégfogadóban, ha cifra 
nyakravalót köt vagy hajat bodorít, valami ronda szót 
mond és a szégyen dolgot igazán megnevezi, már az gonosz, 
kire törvényt tesznek s kicsapják. Az ilyeneket csaknem 
ugy veszik nálok, mint külső társaságunkban azokat, kik 
templomokat vernek fel. meglopván azoknak oltári szent-
ségeit. tla nemes ifjat hallottunk is, hogy vendégfogadóban 
táncolt, ugy csodálkoztunk rajta s olybá vettük, mintha 
házat gyújtott volna fel«. 

(Vége köv.) Martori Sándor. 

T Á R C Z A . 
A veszprémi reformált egyház múltja. 

(Folytatás.) 

Ezen levélnek semmi haszna sem lett, sőt a reá 
adott válaszból már baljóslatú sejtelmek tűnnek ki, mert 
mikor Zichy Pál magyar levelére a veszprémi várban levő 
református sereg is magyar nyelvű felterjesztést küld, 
akkor meghallgatás, igazságszolgáltatás helyett eligazítja 
őket. »Vettem — úgymond — a kegyelmetek levelét, 
melyet pro informatione írt kegyelmetek az udvar felől, 
kit födél alá akar venni kegyelmetek. De mivelhogy az 
úrral ő nagyságával nincs ott fön magyar secretarius: 
hogy a kegyelmetek informátióját includálva kúldhessem 
fél ő nagyságának, kegyelmetek deákul csináltassa, és én 
nékem küldje. Interim az épülettől supersedeáljon kegyel-
metek. az úr ő nagysága resolutiójáig.* ' 

Tehát hogy elkezdett munkájukat félbeszakítás nél-
kül folytathassák, mindenek előtt elkészítették az épülő-
félben levő templomról informátiójukat latin nyelven, mely 
a fentebb közöltnek, majdnem szószerint való fordítása, 
különösen hangsúlyozván abban azt, hogy »domum hanc, 
cujus curiam tecto obducere in auditórium intendimus, 
piae memoriae Nicolaus Szabó, dux equestris certorum 
militum in hoc Confinis, in honorem Dei, ac usum mi-
nistrorum huic ecclesiae vesprimiensi confessionis helve-
ticae, testamento legavit.« De ez is hiába való volt. 
Mert még Győrbe sem érhetett a felterjesztés, melylyel 
fundusukat, templomépítési ügyüket legitimálták, máris 

* Holtni-jának 97. lapján. 
1 U. o. 401. 1. A levél kelt Győrött 1627. október 20-án. 



erőszakhoz nyúlt, az e végre felülről sugalmazott Kört-
vélyesi István kapitány. Ugyanis 1627. október 21-ikén 
Varga László és Gyalódi Lőrincz kapuőrző tizedeseket 
tömlöcre vetette, a miért megengedték, hogy épülő refor-
mátus templomhoz fövényét, vagyis murvát vivők beme-
hessenek.1 A kapitánynak ezen, mondhatni önkényü intéz-
kedésével, az épülethez szükséges anyagok hordásától 
eltiltatván, ugyanaz nap, a lehető kellemetlenségek elke-
rülése végett félben hagyták a templom építését is, mint 
az anyakönyv szól: »szünt meg az épület, melynek mintegy 
negyed részét kőrakásában építettük volt meg, a bástya 
felől*. 2 talán azért, hogy a nemsokára Veszprémbe menő 
Zichy Pál érkezéseig zavarokat ne idézzenek elő, azt 
reménylvén, hogy majd az altábornagy személyesen el-
intézi dolgaikat. De ha még reményltek, úgy az a remény-
ség most végkép megsemmisült. Az október 26-án Vesz-
prémbe ért generális, másnap megnézte az elkezdett és 
félbenhagyott református templom falait,3 de semmiről 
nem intézkedett, s igy mintegy szentesítette Körtvélyesi 
István kapitánynak azon rendeletét, melylyel az épület 
anyagok hordását megtiltotta. 

A veszprémi végvárnak derék református vitézei 
azonban, különösen a vallását szerető Palothai Ferencz, 
nem nézhették fájdalom nélkül az épülőfélben levő temp-
-lom puszta falait., s mihelyt 1628. május 7-ikén értésükre 
esett, hogy »a király képe ő nagysága Győrre haza jött, 
mindjárt megválasztotta a sereg Palothai Ferencz uramat, 
hogy nála a templomépítést személyesen kérelmezze. Maga 
mellé vévén hát Gzepke György vajdát és a veszprémi 
várnak több előkelő katonáit, 1628. május 12-én megje-
lentek Győrött, a király képe előtt, nem tisztelgés, hanem 
kérés végett, »alázatosan esedezvén, hogy bántás nélkül 
építhessék auditóriumukat, mert fentszárnyaló telkeiknek 
méltó fájdalma nélkül, nem nézhetnek a félbenhagyott 
munkára. Kegyeskedjék hát véleszülétett nagylelkűségével 
elrendelni ő nagysága, hogy minden akadályoztatás nélkül 
bevégezhessék templomuk építését.« 4 Mely küldöttség 
elvégezvén ezekben közbenjáró tisztét, azon kegyelmes 
válaszszal tért vissza, hogy »építhetnek, csakhogy a többi 
házaknál magassága felyebb ne legyen, és hogy két sin-
delyre, vagy héjjazatra legyen.® 5 

Kétszeres buzgósággal kezdették el ezen engedély 
megnyerése után a félbenhagyott munkát, mint fel van 
jegyezve 1628. junius 5-én, Isten segedelméből, s oly 
buzgó kitartással folytatták azt, hogy azon év októberében 
már a templom falai teljesen készen állottak, csakhogy 
mikor november 17-én a falakra a fenyőgerendákat is 
felrakták volna, Körtvélyesi István főkapitány azonnal 
Győrbe ment és informálta sinistre a király képét, azt 
jelentvén neki, hogy a veszprémiek nem az engedély 
szerint építették azt. Láthatni Körtvélyesi ezen árulkodá-
sából is, hogy ő mint főkapitány és buzgó katholikus 
minden kicsinyes alkalmat megragadott, csakhogy meg-
hiúsíthassa a reformátusok templomépítését, holott val-
lásuk szabad gyakorlatához a veszprémi végvárban levő 
katonáknak épen ugy, mint a város összes protestáns 
lakosságának az 1608 évi koronázás előtti törvénycikk 
I. szakasza értelmében joguk volt. De azon értelmezést 
fűzték ugy a katholikus főkapitány, mint azok. a kik Őt 
sugalmazták eme vallásügyi törvénycikkhez, hogy jóllehet 
annak rendelkezése szerint »a vallás szabad gyakorlata 
Magyarország véghelyein is, a magyar katonáknak min-

1 U. o. 401. lap. 
2 U. o. 402. lap. 
3 U. o. 4 U. o. A kérvény latin fogalmazással. 
5 Ugyanott. 

deni'itt szabadságukra hagyassék«,] mindazonáltal ez sem 
nem rendeli, sem meg nem engedi azt, hogy templomot 
is építhetnek, mivel a vallásszabadságot templom nélkül 
is lehet gyakorolni. Ezért követett el Körtvélyesi főkapi-
tány mindent, hogy a református templom fel ne épít-
tethessék. 

Ugy látszik, a generális is azon véleményben volt, 
mint a főkapitány, mert mihelyt vette a feljelentést, azon-
nal rendeletet küldött Körtvélyesi Istvánhoz, melyet ennek 
távollétében Tállyai György alkapitány tartozott felbontani, 
s miután abban szemrehányólag elmondta volna, hogy 
»jól emlékezhetik kegyelmetek, micsoda feltétel és maga-
tartás mellett engedtük meg, már az elmúlt esztendőben 
a veszprémi mindkét renden levő katonaságnak a templom-
építést, mivel pedig kegyelmetek ezt a feltételt meg nem 
tartotta: auditóriumukat tovább építeni ne merészeljék, 
s annak befejezésétől ezennel eltiltatnak*.2 

Ily sokféle mesterkedések és keresett kifogások által 
akadályoztatott több alkalommal ezen templom felépítése 
közben a veszprémi végvár lovas és gyalog serege. És 
mivel ezen templom építésénél mindenkor a katonaság 
fordul elő, szükségesnek tartom megjegyezni, hogy Kört-
vélyesi Isván főkapitányon kivül, minden alkapitányok 
úgymint Tállyai György, Borsosgyőri János, Újvári Mihály. 
Miskey István, Laskói András, a lovas hadnagyok Vincze 
Gergely, Gál Ferencz, Csajági Máté, Palothai Ferencz, 
Vincze Jakab, Gorup Péter, Palotai Nagy János, Boboz 
Benedek; a vajdák mindannyian: Oroszy István, Kutszeghi 
Lukács, Zente István, Bógor István, Horváth Balázs, Boros 
Mihály, Nagy Gergely, Medgyesi János, Czepke György, 
Vaszary András, Szűcs Mihály, Szűr Tamás, Szabó Márton, 
Ecséri Lázár; a zászlótartók Nagy Albert, Vida Pál, 
Balassa Farkas, Horváth Miklós, Molnár János; a pattan-
tyús Lakatjártó János, a trombitás Tessennyei, a dobo-
sok Horváth János, Horváth Balázs, Gerencsér Imre, 
Katona János, a tömlöctartó Somogyi János, a porkoláb 
Simon Pál az egész őrség mindnyájan reformátusok voltak, 
s igy reformátusok voltak azok is, a kik Veszprém várát 
és magát a várost Pálffy Miklós és Scbwarczemberg sere-
gének segélyével 1598-ban a Törököktől visszafoglalták. 
Az egész veszprémi őrség reformátussága mellett bizonyít 
a többször említett anyakönyv, a melyből mint láttuk, 
kitűnik az, hogyha a templomépítés ügyében felsőbb helyre 
folyamodtak, vagy arra nézve valamiben megállapodtak, 
kérvényüket mindig igy irták alá »Veszprém végvárának 
lovas és gyalog serege*, vagy a latinnak »exercitus 
praesidii Vesprém equestris et pedestris ordinis«, mely 
kérvényükre felsőbb helyről szintén igy jött a válasz: 
»Nemes, nemzetes és vitézlő uraknak, ő császári és királyi 
felsége veszprémi végvára fő- és alkapitányának, a lovas-
ság vezéreinek, vajdáknak, és a többi lovas és gyalog 
renden levő katonaságnak, uraimnak és barátimnak«.3 

Ugy ezek, mint a templomépítésről feljegyzett s előbb 
elmondott ezen szavak: »a veszprémi vitézlő sereg temp-
loma* . . . ismét. » . . . választotta az egész sereg«, . . . 
mind a katonaság reformátusságára vallanak. És ezek a 
jeles vitézek nem nyugodtak addig, mig templomukat 
fel nem építették, és bár a templomra vonatkozó további 
feljegyzések itt megszűnnek az anyakönyvben, de erre 
nézve teljesen eligazít bennünket Kanizsai Pálfi János 
püspök levele, melyben azt írja,4 hogy »Gál Imre a vesz-

1 Zsilinszky: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai. 
H58. lap. 

2 A veszprémi reform, egyház 1614. éven kezdődő anya-
könyve 402. lap. 

3 Zichy Pál leveleinek cime ugyanott. 
4 Tóth Ferencz: Tul a dunai reform, püspökök élete. 107. 

108. lap. 



prémi várban 1629-ben egy szép templomot építtetett, 
melyért különösen is megdicséri, s igéri, hogy püspöki 
prédikációjával maga fogja azt felszentelni«. 

Elkészülvén hát a veszprémi reformált egyház temp-
loma, háborgatás nélkül gyakorolhatták ezután egyházi 
vallásos szertartásaikat az apostoli buzgóságu Gál Imre 
lelkészkedése alatt 1656-ig, mely idő alatt azon tisztesség 
érte, hogy mint veszprémi lelkész a dunántuli egyház-
kerület püspökévé választatott. Nem sajnálható itt eléggé 
azon gondatlanság, mely a veszprémi református egyház 
régi anyakönyvébe hűségesen feljegyzett történeti adatokat 
1629-től megsemmisítette s egész 1710-ig majdnem terra 
incognitová tette a különben igen érdekes beírásokat. De 
ha templom foglalási tények s a reformált vallású lakosok 
háborgatásairól nem emlékezik is az anyakönyv 1710-ig, 
azt tagadhatatlanul bizonyítja, hogy virágzása tetőfokán 
a templomépítés befejezése után volt a veszprémi reformált 
egyház, mert ezután kezdődik a száznál több keresztelő; 
s hogy csak egy példát említsek, 1666-ban 127 volt a 
megkeresztelt, s az anyakönyvbe beirt gyermekek száma, 
pedig hogy ennél is több született, abból bizonyos, hogy 
junius, julius és deczember hónapokban mindenütt vannak 
üres helyek hagyva a megkeresztelt s az anyakönyvbe 
beirt gyermekek között. 

Nem is vitatom hát itt tovább a puszta tényekből 
levonható következtetést, csak azt említem meg, hogy 
Gál Imre mellett fia (iái István 1655-ben már veszprémi 
papnak említtetik,1 s atytya halála után is az volt: való-
színű, hogy ezután nem sokára meghalt. 

III. 

Bátorkeszi István 1669-ben, Losonczi Farkas János 167S-ban 
veszprémi lelkészekké lesznek. Előbbi a pozsonyi rendkívüli 
törvényszék elé idéztetik; gályarabságot szenved. Á végliáz 
folyamodik érte, segélyt is küld neki. Hódosi Sámuel. Loson-

czi meghal 1702-ben. 

Gál Imre halála után, a debreczeni anyaiskolának 
egykori kitűnő növendékét, a hiteért, vallásos meggyőző-
déseért meghalni is kész Bátorkeszi Istvánt választotta a 
veszprémi református egyház lelkészévé J669-ben. Oly 
virágzó volt már ekkor Veszprémben a református Sión, 
hogy csakhamar második lelkészről is gondoskodniok 
kellett, ha azt nem akarák, hogy leikeiket a vallás vigasz-
talásai elől elzárják. Pedig ezt épen nem akarták vala, 
sőt azon igyekeztek, hogy Isten igéje ugy a, várbeli katona-
ság, mint a városi polgárság között mentől jobban hir-
dettessék. Meghívták azért Bátorkeszi mellé előbb a nagy-
szombati, majd a kocsi egyház nagvtudományu lelkészét, 
Losonczi Farkas Jánost, a ki állomását 1673. március 19-én 
el is foglalta.2 Legyen szabad azért nékem e helyen jó 
Tóth Ferencznek, és az ő nyomain járó többi egyház 
történetíróknak azon tévedését kiigazítnom, mintha Losonczi 
1674-ben Bátorkeszi idézése után lett volna veszprémi 
lelkészszé. Jóhiszeműleg Írhatták ezt, de a veszprémi refor-
mátus egyház anyakönyvéből, az ő tévedésüket Losonczi 
sajátkezű bejegyzése alapján helyre kell igazítanom, mert 
igy más világításban lesz majdan a veszprémieknek, elűzött 
lelkipásztoruk iránt való maguktartása is feltüntetve. 
Mert nem ugy áll a dolog, hogy a veszprémiek Bátorkeszi 
helyét mindjárt betöltötték Losonczival, hanem ugy, hogy 

1 Ugyanott 100. lap. 
2 Losonczi sajátkezű bejegyzése : »Nomina in diebus Joannis 

Farkas Losonczi, in ecclesia reformata vespremiensi, per ipsummet 
Collegasque suos venerandos baptizatorum, die 19. mart. Anno 
1673.« Ugyanott 389. lap. 

1673. március 19-től két lelkészük volt, s Bátorkeszit 
sokáig várták vissza magukhoz, s mivel hiába várták 
csak 1690. körül választották helyébe, második lelkészül 
Hodosi Sámuelt, s mikor 1674. március 5-ére Bátorkeszi 
István a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé idéztetett 
s azon meg is jelent: Losonczi már majdnem egy eszten-
dős veszprémi lelkész volt. 

Az 1674-dik év gyászos esztendeje volt nemcsak a 
veszprémi reformált egyháznak, hanem az egész hazában 
levő protestánsoknak. Azon ürügy alatt ugyanis, mintha 
a Wesselényi összeesküvésben részesek lettek volna a 
protestánsok lelkészei és tanítói. Pozsonyba megidéztettek, 
de nem oly céllal, hogy a bűnösök elvegyék méltó bün-
tetésüket, s az ártatlanok szabadon bocsáttassanak, hanem 
azért, hogy mint az eretnek tudomány képviselői, a láb 
alól eltétessenek, s a gyűlölt protestáns vallás, mint eret-
nekség végkép kiirtathassék. Nyilván kitűnik ez abból, 
hogy azokat, a kik a megidézettek közül a róm. kath. 
hitre áttértek, vagy önkényt száműzetésbe mentek, vagy 
hivatalukról lemondottak: a törvényszék nemcsak sértet-
lenül elbocsátotta, hanem az áttérteket még hivatalokra 
is segítette. 

Ide idéztetett meg Bátorkeszi István veszprémi lel-
kész is, és mivel hite s vallása mellett rendíthetlenül 
megállott, mindjárt börtönre vettetett, majd egy évi kinoz-
tatás után a nápolyi gályákra, mint rabszolga pénzért 
eladatott s mint ilyen egyike volt azon hét hitvallóknak 
s vértanuknak, kik Nápolyból Szicziliába vitettek el a 
Franeziák ellen folytatott csatába, s a kik közül csak 
öten tértek vissza életben. A veszprémi reformált egyház, 
mint említettem, nem maradt lelkész nélkül, mert Losonczi 
Farkas János már 1673. március 19. óta ott lelkészkedett 
Bátorkeszi mellett, de azért a veszprémi végvár reformá-
tus vitézei nem szűntek meg folyamodásaikkal esedezni 
a tábornoknál, hogy az »méltóztassék császári és királyi 
koronás királyunk ő felsége előtt teendő hasznos inter-
poziciójával, in libertatibus evangelicae religionis protegát-
tatni és konzerváltatni, prédikátorainkat pedig, gyászba 
öltözött és árvaságra jutott siránkozó cselédeikhez s gyer-
mekeihez visszabocsátani, kegyelmesen promoveálni, mert 
ugy mondanak, nagy szívünk fájdalmával érezzük, hogy 
a mi vasakat viselő szegény prédikátorainknak megfogá-
sával, evangelica religionknak országunk törvényével liber-
táltatott szabad folyása meggátoltatott, szegény prédiká-
toraink is pedig Berencs várában mégis a keserves rab-
ságot szenvedik^1 Mint említve is volt, hiábavaló volt 
mindez, de azért a veszprémi végvár derék vitézei nem 
szűntek meg rabságban levő lelkipásztoruk szabadon bocsá-
tását szorgalmazni. 1688. junius 29-én Veszprémben, a 
pápai és nagyvázsonyi végházak követeivel összegyűlvén 
tiszteletes Losonczi uram ő kegyelme házánál, a vallás 
dolga felől, egyező akarattal közönségesen azt végezték, 
hogy »tihanyi. veszprémi és vázsonyi uraimék, minden 
haladék nélkül egy-egy követet válasszanak Pozsonyba, 
a kik elegendő költséggel, plene instructioval és az protec-
tionalissal is szombaton este Pápán lehessenek, hogy a 
pápai uraimékkal adjungalván magukat, annyival is jobb 
modalitással s leghamarább felmehessenek, és ezen lelki 
jó dologban hasznosan allaborálhassanak. Hogy vice gene-
rális uram biztatott bennünket, avval magunkat szinte 
többé nem fulciálhatjuk, jobb hogy vigyázva és minden-
kor készen találtatunk. Azért a kegyelmetek embere 
holnap délre Vásonba legyen, hogy velünk megegyezvén, 
együtt indulhassunk. Kegyelmetek ezen dologban jól vigyáz-

1 Tóth Ferencz kéziratgyüjteményéből, a Magyar Nemzeti 
Muzeumból. 



zon, az alkalmatos időt el ne mulassza Isten kegyelme-
tekkel*.1 

A veszprémi reformátusoknak, Bátorkeszi Istvánhoz 
való szeretetük és ragaszkodásuk igazolására meg kell itt 
azt is említenem, hogy nemcsak folyamodványokat kül-
döztek érette, hanem szomorú helyzetéhen pénzajándékot 
is küldöztek néki, mint ez a »Gályarabságra hurcolt pré-
dikátorok éneke« 26, 27. versszakából kitűnik:2 

»Vitéz Veszprém vára, Magyarok végháza, 
Nagyobb részrűl pedig az Krisztusnak nyájja, 
Bátorkeszi István, ki valék pásztora — 
Mostan elbúcsúzom tőletek én sírva. 

Fizesse meg Isten az ti hűségteket, 
Sokszor, rabságomban küldött pénzeteket 
Nem szolgállak többé immár benneteket — 
írja föl az Isten mennyben neveteket!* 

A veszprémi végvárbeli katonák folyamodványának 
s az imént említett küldöttség fáradozásainak anyagi 
haszna mindenesetre lett, hogy isteni tiszteletüket minden 
akadály nélkül gyakorolhatták, lelkipásztoruk szolgálatával 
folytonosan élhettek, semmi fennakadásuk e tekintetben 
nem levén. Bizonyos ezen állításom azon körülményből, 
hogy a XVII. század második felében Veszprémben majd-
nem mindig két prédikátor volt. Gál Imre mellett Lusay-
kovics András, majd fia Gál István 1655-ben veszpémi 
papokul említtetnek. Losonczi Farkas Jánosról 1673-ban, 
mint Bátorkeszi tiszttársáról van szó3 majd mikor hasz-
talan várják haza a gályákról Bátorkeszit, 1680-ban előbbi 
kedves iskola rektorukat Hodosi Sámuelt Losonczi melle 
lelkészükké választják. Csűzi Cseh Jakab dunántúli püspök 
1693. decz. 17-ről Hodosi Sámuelt ugy említi, mint vesz-
prémi prédikátort, approbálván Igazság koronája cimü 
Séllyei István felett tartott halotti prédikációját. Két lel-
készük volt egész Losonczi haláláig 1702-ig. 

Csakhogy a XVII. század vége, s a XV1I1. század 
eleje nem volt azért mégsem valami kedvező a veszpré-
mi reformátusokra nézve sem. Egyik papjukat gályarab-
ságra hurcolták, de ezért még hagytak nekik egyet, s 
mikor a török félhold nem csillogott, tündökölt többé 
a haza határain belől, volt elég gondjuk a protestánsok 
ellenségeinek arra, hogy vallásszabadságukat teljesen meg-
semmisítsék. Nem volt már barbár török, a kitől tartani 
kelljen ; felgyújtotta a hatalmas clérus ismét az elhamvadt 
máglyákat, s elkezdték üldözni a protestánsokat. A vesz-
prémi reformátusoknak is csak addig volt szabad Istenü-
ket a saját hitelveik szerint imádni, míg szükség volt a 
végvárra a törökök ellen. Mihelyt elvonult a külső ellenség 
a regnum Marianum eszméje hódított, s ismét kitűzetett 
a régi jelszó a protestánsokat tűzzel vassal kell pusztítani. 
A jelszó megvolt mondva, csak emberére várt, ki az ügy 
élire álljon. Az is találkozott csakhamar, még pedig bíboros 
széken ülő: Kollonics Leopold esztergomi érsek szemé-
lyében. 

A király ugyanis, I. Lipót, az érsek tanácsából, 
1701-ben egy rendeletet bocsátott ki, melynek értelme 
szerint: az 1681. évi XXV. és XXVI. törvénycikkek 

1 Kivül: > Nemzetes és Vitézlő, Tihanyban lakozó, helvetica 
religión levő jóakaró uraiméknak becsülettel adassék. Kglmeteknek 
jóakarója Contra Gergely«. A veszprémi reform, egyházmegye levél-
tárában. 

2 Thaly Kálmán: Adalékok a Thököly és Rákóczy kor iro-
dalomtörténetéhez I. 69—73. 

3 A veszprémi reform, egyház régi anyakönyve 389. lapján 
1673. junius 3-ról ezen bejegyzés olvasható a keresztatyák nevei 
között: »Ego ipse, azaz Losonczi Farkas János mint a fejezeten 
nevét feljegyezte — et Reverendus Dominus Collega Stephanus 
Bátorkeszi*. 

csak azon magyarországi helyekre érvényesek, a melyek 
azon időben Lipót hatalma alatt állottak, azokra pedig 
nem, a melyek azóta foglaltattak vissza, és így ez utóbbiak-
ban szabad vallásgyakorlati jogról szó sem lehet. Mivel 
pedig az evangélikusoknak számos artikulált helyen val-
lásuk szabad gyakorlata csupán azért engedtetett meg, 
mert végvárak voltak: azért azon helyeken, hol azelőtt 
a protestánsoknak prédikátoraik, templomaik és iskoláik 
voltak ugyan, de a törökök kiűzésével megszűntek vég-
várak lenni, a vallás szabad gyakorlata többé nem tűr-
hető meg«. Ilyen végvár volt Veszprém is, s látnivaló, 
hogy mihelyt nem kellett félni a töröktől, Kollonics azonnal 
hozzákezdett kedvenc jelszava végrehajtásához: »Magyar-
országot előbb rabbá, azután koldussá kell tenni, hogy 
végre katholikussá lehessen«.x 

Ezen célból, az említettem királyi parancsra való 
hivatkozással fogatott el Hodosi Sámuel veszprémi lelkész 
1702-ben, s november 2-án az esztergomi börtönbe bezá-
ratott, a hol mint valami kegyetlen és zabolátlan vad-
állatot, egy nagy gerendához kötötték; lábaira bilincsek 
verettek, és életének, egészségének, erejének kimondhatat-
lan kárára, a többi raboknak undorító mocskai és ürítékei 
között szenvedett, mivel mint irja 2 ezeket soha sem szok-
ták a börtönből kihordani. És Hodosi Sámuelnek itt kellett 
senyvednie! Ártatlanságának teljes tudatában három ízben 
folyamodott I. Lipót királyhoz, eleven színekkel festvén 
szenvepéseit; harmadik kérvényében 3 oly meghatóan irja 
le testi és lelki fájdalmas szenvedéseit, hogy hihetőleg a 
király szíve is elfogódott annak olvasása közben és azért 
kegyelmezett meg neki. A bevezető sorokból hadd álljon 
itt egy kis részlet magyar fordításban: »Óh Isten! add 
a te ítéletedet a királynak, és igazságodat a király fiának, 
hogy igazsággal és rendes törvények szerint ítélje el a 
te népednek szegényeit! Küldj néki segítséget a szent 
Sionból, és őrizzed meg azt! Hallgasd meg a naponként 
sanyargatottnak imádságát és kegyelmesen fogadd el azt. 
Ámen. Császári és királyi Apostoli Fenség! Legkegyel-
mesebb Uram! Az esztergomi szűk, nyomasztó börtönből, 
már harmadszor járulok, magamat megalázó és semmivé 
tevő alázatos siralmas leveleimmel legkegyelmesebb apos-
toli fenséged lábaihoz, mint a mindenható Isten után fájdal-
maimnak és nem érdemlett sebeimnek egyetlen és legfőbb 
orvosához: szomjúhozván legkegyelmesebb uramnak kegyel 
mét és irgalmát. Mely alázatos kérvényekre, hogy leg-
kegyelmesebb apostoli Fenséged jóakaratú hajlandóságával 
kegyelmesen megszabadít: épen nem kételkedem*; stb. 
Ezen kérvényére I. Lipót király csakugyan megkegyel-
mezett neki, és egy év múlva, vagyis 1703-ban megint 
folytathatta hivatalát Veszprémben. 

Mint veszprémi lelkész, egyszersmind a veszprémi 
egyházmegyének is esperese vala, és mint ilyen nagy 
bölcseséggel igazgatta azt, mígnem 1708. augusztus 8~án 
tartott egyházkerületi közgyűlésen a pápai templomban 
a dunántúli, vagy veszprémi egyházkerület püspökévé 
választatott meg. Hogy a választás milyen érdemes fér-
fiúra esett, mutatja azon körülmény, hogy közvetlen ta-
pasztalásból óhajtotta megismerni a felügyeletére bízott 
egyházakat, s ezen célból még azon év október havában 
megvizsgálta az őrségi egyházmegye 54 anya- és leány-
egyházát. Nemes igyekezettel megkezdett munkáját azonban 
nem sokáig folytathatta, mert Volkra veszprémi római 

1 Fessler: Geschichte etc. IX. 483. 1. Faciam Hungáriám cap-
tivam, postea mendicam, deinde Catholicam. 

a Közölte latin eredetijét Tóth Ferencz. Túl a dunai ref 
püspökök élete 142—145. 11. 

8 Ugyanott. 



kath. püspök folytonos üldözései miatt, kénytelen volt 
veszprémi papságától és püspökségétől megválni 1710-ben, 
mikor Szikszóra vonult és késő vénséget érve halt meg.1 

(Folyt, köv.) Thury Etele. 

BELFÖLD. 
A koesi ev. ref. egyház a XVII. században. 

Sz. Kiss Károly Töredékek Nagy-Igmánd és vidéke 
múltjából cimü munkájának bírálója e Lap 20. számában 
kárhoztatja a szerzőt, amiért forrásainak >ezeknek a nem 
egykorú, hanem nagyobb részt együgyü öreg emberek 
hűtlen emlékezete után, jó későre készült feljegyzéseknek 
hitelességében túlságosan megbízik«; mintha a történeti 
adatokat ki lehetne írni a kalamárisból, nem a fenmaradt 
emlékekből kellene összeszedni. Ha felhasználta a keze 
ügyében levő forrásokat, jól tette; nem ezt, inkább azt 
kell sajnálni, hogy — ugy látszik — nem merített min-
den kútfőből, a mely a tatai traktus egyházainak törté-
netéhez adalékokat szolgáltathatna. 

Nem lehetünk ugyanis kétségben a felől, hogy a 
kocsi egyház történetét, a mely egyház érdemes papjának 
ajánlja müvét, különös gonddal dolgozta ki és ime előttem 
az eklézsia történetének a XVIII. század elején készült 
vázlata, a mely — csonka bár — nemcsak többet mond 
a nevezett egyházról, mint a mennyi a Töredékek 91—93.1. 
olvasható, de papjait is más rendben sorolja fel és meg-
nevez közöttük olyanokat is, a kiket Szentkuti nem említ. 
Címe: »Succincta descriptio rerum ecclesiasticarum in 
ecclesia reformata Kocsiensi factorum imprimis de suc-
cessione ministrorum ab anno 1612«; egy reá vezetett 
jegyzet szerint Komáromi Pál műve; található a Nemzeti 
Muzeumban. 1043. Qu. Hung. II. 44—47. lev. Közlöm, 
mint egyik fényes egyházunk történetének nem érdektelen 
adalékát minden megjegyzés nélkül úgy a mint találtam; 
Kiss K. is felhasználhatja művének második kiadásában. 

Ezeket a jószágokat birta akkor ama nagyemlékezetü 
Török Bálint, a ki is mind Pápát, mind pedig Debreczent 
reformálá egy Bálint nevü pap által, a kit magával alá-
vitt vala Debreczenbe. Nem találjuk ugyan nyilvánvaló 
írásban ezeknek a helyeknek, melyek tartoznak a gesztesi 
dominiumhoz, reformációjoknak kezdetinek idejét: de két-
ség nélkül az a boldogemlékezetü uri ember ebben az ő 
jószágában is nem mulatta el az evangéliumnak terjesz-
tését, a mint hogy másutt véghez vitte. Ezeknek utána 
penig mikor irnak 1594., 1595. nagy török haddal fel-
jővén Szinán basa Győr alá, megveszi azt és ezt az 
egész vidéket tüzzel-vassal rontván, iszonyú pusztaságra 
fordítja ugy annyira, hogy az egész tartomány neveztetnék 
győri pusztának mind ez mai napig. Ebben a pusztában 
voltanak ezek a helyek épen 1611. és 1612. esztendőkig. 
De 1612. eszendőben osztán a gesztesi dominiumnak 
akkorbéli örökös ura Enyéngi Török István reformáló 
evangélikus nagy ur újonnan kezdette ezeket a helyeket 
szállítani, a mi képen ezen boldogemlékezetü urnák a 
megszállásrul adatott levelébül kitetszik, a melyről hogy 
a postesitas is megemlékezzék, ime szórói-szóra leirom. 

Ily renddel vagyon azért a levél. 
Mi Enyéngi Török István Hunyad vármegyének örö-

kös főispánja, a felséges magyar királynak tanácsa és 

1 Ugyanott 151. lap. 

főkapitánya Pápán. Adjuk tudtára és emlékezetül mindenek-
nek, a kiknek illik, minthogy ez elmúlt háborús időben 
a mi gesztesi várunkhoz tartozó jószágunk teljességgel 
elpusztult volt, mely puszta falunkat most akarjuk meg-
szállítani és építeni, azért valakik reá akarnak szállani, 
adtunk mindeneknek hat esztendeig való szabadságot, 
hogy szabadosok légyenek minden szolgálattul és adó-
fizetésiül ; eltelvén penig a hat esztendő, annak utánna 
esztendőnként summa pénz fizetésben végeztünk vélek 
szolgálatjokért. Ennek bizonságára adtuk e mi pecsétes 
levelünket kezünk irása alatt. 

Dátum in arce nostra Papensi 27. die Április 1612. 
Steph. Török de Enying m. pr. 

Ez levélbül világos dolog, hogy minekutánna ez hely 
sokáig pusztán állott volna, annakutánna kezdették meg-
szállani circiter 1612. esztendőben ügy annyira, hogy már 
1617. esztendőben derék lakóhely volt, a mint az akkor 
írattatott régi urbariumbul kitetszik, mely a mélt. grófok-
nál t. i. gróf Eszterházy József és Eerencz ő excellen-
tiájoknál tartatik és énnékem mutattatott, a mikor 1722-ben 
ő excellentiájok ez dominiumban örökös urainak statuál-
talak. Azutátul fogva azért t. i. a megszállástul fogva 
minden interruptio nélkül az Helvetica Confession levő 
reformata vallás gyakoroltatott ebben a kocsi helységben, 
a mint megtetszik a lelkipásztorinak, kik ebben az ekle-
zsiában tanítottanak lajstromokbul, melyet nagy fidelitóstol 
leirok, a miképpen vagy szavahihető öreg emberektül ki-
tanulhattam, vagy pedig régi Írásokban láttam. 

Meg kell penig jegyezni, hogy continua serie 1655-ig 
a szállástul fogva nem találom fel egymásután, kik kö-
vetkeztenek: mindazonáltal elég ez a célra, hogy az idő 
alatt is református prédikátorok voltanak az eklezsiában, 
1655. esztendőtül fogva penig egymás után való követ-
kezésképpen egész eddig az ideig t. i. 1724. esztendeig 
lehozhatni. 

1. Anno 1614. és 1615-ben és a tájon volt egy 
Berzeti nevü, a kit a község Bárczillainak is hívott. Efelől 
beszélték az öreg emberek, hogy az ő atyáiktól azt hal-
lották, hogy a templomnak pusztulás miatt lett romlado-
zásit ez rakosgatta be. Nem tanulhattam ki. mennyi ideig 
lakott itt. 

2. Anno 1625. volt Saági Gergely nevű, a mikép-
pen egy könyvben levő kézirásbul is világosan kitetszik, 
a melyet »Amicus et conservus Nicolaus Bay minister 
Ecclesiae Reformatae Motsaiensis Erudito Vin Domino 
Gregoris Saeghi. Ministro Kocsiensi fideli ac pio pro con-
servanda sui memoris offert hunc librum Anno 1625. 
22. Octobris; ez penig a könyv volt a prédikátorok tör-
vénye, avagy Canonja, melyet Pápán nyomtattanak ugyan 
1625. és a könyv most is kezemnél vagyon. 

3. Anno 1639. volt Darnai Péter. Ez kitetszik egy 
disputatiobul, melyet Sellyelyi nevű ifjú disputált Macco-
vius doctor alatt ugyan akkor esztendőben. De justifica-
tione peccatoris és több tanítók között ajánlotta Darnai 
Péternek, akkorbéli kocsi prédikátornak. Ez szőnyi prédi-
kátor is lett ennek utánna. 

4. Anno 1655. volt Szilvási István.* Ez régenten 
volt budai prédikátor, (mert a török megengedte mind, 
hogy magyarok lakhassanak a városon, mind hogy tanítót 
tarthassanak) Budáról ment Bicskére és onnan hozták 
ez helyben. 

* Ettül fogva immár egymás után következő lajstrom sze-
rint előszámlálhatni a tanítókat egész az ideig, a melyben leirom 
ezeket én Komáromi Pál, t. i. 1724. esztendeig, mivel vágynák 
régi emberek, a kik már ezt érték. 



5. Anno 1663. mikor a török Érsek-Ujvárt megvette, 
az ott való szép eklézsia is elszéledetf, a melyben taní-
tottanak sok tudós emberek, mint Nikos János, a ki püs-
pökséget is viselt, Szathmári Ötvös István, a ki is mikor 
a török megvette, onnét kijővén, ide Kocsra plántáltatott 
és itt dicséretesen tanított; szép tractája vagyon a meny-
nyei jelenésekre, a melyet itt irt. És itt az Úrban elnyu-
godott. 

6. Ezután következett Nógrádi István. Komárombul 
hozták ide 1667. esztendő tájban; ez itt holt meg. 

7. Anno 1670. mikor a templomok elvétetnek az 
evangélikusoktól, akkor a nagyszombati prédikátort is 
Losonczi Farkas Jánost kiűzték és veszedelmes bujdosás-
ban lévén, úgymint a kinek élete után sok felül incsel-
kedtenek, mivel hires ember volt. azért ebbül a buj-
dosásbul ide hozattatott tanítónak, de kevés ideig lakott itt, 
mert a veszprémi eklézsia elvitte és holtig ott szolgált. 

8. Ezután lett Ürményi Tamás 1674. Ez óvári 
prédikátor volt, onnét ki verettet vén az ellenkezőktől, hozat-
tatott ide. Ennek idejében citáltattanak a prédikátorok 
Pozsonyba és onnét sokan a gályákra vettettenek sanyarú 
fogságra, kik közül az én boldogult atyám is volt, a ki 
győri prédikátorságbul citáltatott a többekkel együtt és 
a neapolisi gályákrul négy esztendeig való rabsága után 
megszabadult. Ez azért az Ürményi Tamás az alatti ez 
helyben minden megakadályoztatás nélkül tanított és a 
mely környékben levő gyülekezeteknek tanítói a fogságra 
oda voltanak. a tanításnak hallgatásáért vasárnaponként 
ide gvülekeztenek. Az időben ezt a helyet zálogban birta 
gróf Zichy István igen kegyelmes ur, a kinek kegyelmes 
patrooiniuma által élhettenek ez szabadsággal. Innét vi-
tetett Étére. 

9. Bécs szállása előtt valamivel t. i 1680. esztendő 
tájban hozatott Losonczrul Csúzi Cseh Jakab szentírás 
magyarázó doctor; innét vitetett Komáromba és itt ta-
nított mind addig, miglen kiüzettettek. 

10. Mikor Bécs alá ment a török 1683. ez helyet 
a tatár egészben felégette, de ottan hamar a lakosok haza 
szállván, építeni kezdették és az alkalmatossághoz képest 
tanítót hoztanak Szenczi Sámuel nevűt, a ki Tatában 
functio nélkül lakott az háborúban és onnét hozattatott ide. 

11. Ez után hozták Ürményi Tamást másodszor 
Etérül 1687. esztendőben és innét ment Ácsra. 

12. Ez után hozták Lepsényi Gergelyt Mocsárul 
Anno 1690., két esztendeig lakott itt és a pápai eklézsia 
elvitte; jó tanitó ember volt, igen szerette a nép, sokat 
is marasztotta az eklézsia, mindazáltal ugyancsak elment. 

13. Ez után hozta eklézsia Karcsai Pétert Simon-
tornyárul Anno 1693. Ez egynehány esztendeig épülete-
sen tanított, de véletlenül járt nyavalyás, mert midőn 
egy alkalmatossággal násznépével menyegzőbe menvén a 
Vértes alá Zámolyra, kocsisa részeg lévén, a kocsit fel-
fordította, mely esésben egyik lábaszára összetörvén, 
azután egynehány hétre nagy kinos fájdalma között meg-
holt Anno 1697., és itt eltemettetett. 

14. Ez az Úrban kimúlván felhatározott esztende-
jének előtte hozattatott helyébe Radványrul a Csilizközbül 
Udvari János Anno 1698., a ki hét esztendőknek forgása 
alatt dicséretesen építette az eklézsiát. . . . 

I f j . Thót Ferencz. 

KÜLFÖLD. 
Egy érdekes könyv. 

H. 
Ezelőtt négy évvel láttam először Sohm Rudolfot. 

Magas, szikár ember. Komoly, de nem épen barátságtalan 
tekintettel. Mikor belépett a tanterembe, a melyben elő-
adásait szokta tartani, néhány száz diák lábdübörgéssel 
adott kifejezést tetszésének. De azután csend lett az óra 
végéig, nem ügy, mint azoknak a tanároknak az óráin, 
akiket a »Student«-had halálra kínoz folytonos zakato-
lásával. Kíváncsian vártam az előadást. Hogy is ne? 
Németországban ritka tünemény az a tanár, a ki, mint 
Sohm, szabadon ád elő. De bizonyára az olyan tanár is 
ritka, a ki a tárgy teljesen tudományos tárgyalásába 
annyi elevenséget, erőt és lelkesedést tudna önteni, mint 
Sohm. Sohm sajátképeni tárgya az egyházjog, de tudni-
való, hogy neki e tekintetben is sajátságos, eredeti, szinte 
az egyházjog terén forradalmat keltő nézetei vannak. Ő, 
a jogász-ember, hangsúlyozza, hogy az egyház, az igazi 
keresztyén egyház életében a jogszabályok teljesen alá-
rendelt szerepet játszanak. Sőt, hogy a Krisztus egyháza, 
a mikor alakult, a lelkekben titokteljesen működő isteni 
kegyelem munkájának eredménye volt s hogy a jog-
szabályok akkor lettek alkalmazásba véve s akkor hatal-
masodtak el abban az emberi intézményben, a mit még 
mindig a Krisztus egyházának neveztek, a mikor az a 
benső ihletésszerü hiterő megfogyott, vagy egészen el is 
enyészett. Ebből azután az következik, hogy minél több 
külső intézkedésre, irott törvényre, szabályrendeletre, uta-
sításra, eljárási szabályzatokra van szükség valamely 
»egyház«-nak nevezett intézményben s minél kisebb a 
szívekben élő hit cselekedetekre hajtó impulzusa, annál 
kevésbbé hasonlít az ilyen intézmény a Krisztus egy-
házához. 

íme, tehát az egyházjog tanára, a ki le tud szállani 
ama titokteljes mélységekbe, a melyekből az igazi keresz-
tyén élet fakad. Az ilyen ember bizonyára alkalmas vezető 
lehet, hogy az események tömkelegében a Krisztus egy-
házának nyomait megtaláljuk. 

Mindjárt müve elején egy rövid fejezetben, tartalmas 
mondatokban, rendkívüli biztossággal rajzolja elénk annak 
a kornak a képét, a melyben a keresztyénség megszüle-
tett. Az első fejezet cime: A világ. Érdemesnek tartom 
e fejezet elejét és végét hamaros fordításban közölni. Kü-
lönben is szándékozom a szerzőt ez ismertetés folyamán 
többször is megszólaltatni. 

Az első fejezet igy kezdődik: »Visszaszállunk idő-
számításunk első századába. Strassburgban a légionárius 
áll őrhelyen s a római parancsszó hangzik. A Rajnánál 
és a Duna mellett, az Eufrates és Nilus partjain, az Atlas 
tövénél s a Pyrenáek mentén a római sas uralkodik. A 
császárság létrejött. A római állam hatalmasan fejti ki 
erőit. Bölcs kormányzás folytán^ virágoznak a tartomá-
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nyok. Egységes akarat vezeti a hadsereget. A katonai 
szervezet hatalmas bástya a külellenség ellen. A biro-
dalom békében van. A jólét általános. A kereskedés virul. 
A görög kultura áldást és életet visz mindenhova, úgy, 
hogy művészet és tudomány fellendül a latinok közt is 
nyugaton Mit kivánhat még az emberiség? Hiszen 
csak úgy hull rá minden földi és szellemi kincs. Hisz azt 
mondhatja a futó pillanatnak: Maradj! Oly szép vagy! 
S mégis minden gazdagság és míveltség dacára is a leg-
jobb hiányzik. . .« 

Majd leirja a pogány vallás hanyatlását s igy foly-
tatja : 

>A pogány világ számtalan helyi kultusa mellett a 
monotheizmus eszméje emelkedett fel s uralkodott is a római 
birodalom minden részében. Csakhogy ez a monotheiz-
mus, a melyre a régi filozófia vezette a lelkeket, a sok 
istenek hivését nem birta kiirtani, valóban népszerűvé 
válni sem tudott. A főbaj különben az volt, hogy a mi 
után mindenki epekedett, bizonyosságot nem volt képes 
adni. Nem ez volt az az erő, mely a régi világot űjjá 
szülhette. E filozófia eredménye nem volt valaminek a 
bírása, megragadása, hanem csak vágyódás az isteni után, 
vágyódás, a mely azonban szive alatt hordozta a kétel-
kedő kérdést is, hogy ugyan létezik-e a mi után vágyó-
dunk. A világ üresen állt. mert a menny lett üressé. Az 
ember úgy sóvárgott, hogy a magasságban levő országot 
felfedezhesse. A görög és római mívelődés megszüli a 
világ vágyát, a mely elibe sietett a világ Megváltójának.* 
E világgal állítja szembe dr. Sohm a keresztyénséget. 
Mily kicsinek, mily nyomorúságosnak tűnik az fel eleinte. 
Minden hatalom, minden fény nélkül élt ott a hatalmas 
római birodalomban. Mégis világot rendítő erő rejlett benne, 
»az isteni igazság ereje, a mely hatalmasabb, mint földi 
életünk minden nagy hatalmasságai«. 

A kisded ker. gyülekezetet üldözték zsidók is, pogá-
nyok is, mégis az eredmény az lett, hogy az egyház, 
bár eredeti tisztaságából sokat vesztett, győzedelmeskedett. 
»Az egyház győzött nem a keresztyének által, hanem a 
keresztyének dacára, az evangélium ereje által;« mondja 
a szerző s utal arra, hogy annak, a mit ker. egyháznak 
neveztek, már Konstantin előtt is sok tagja csak név-
szerint volt keresztyén s hogy csak a kiválasztottak egy 
kis serege volt áthatva az igaz keresztyénség szellemétől. 
A mily igazsággal irja meg dr. Sohm a keresztyénség 
külső fejlődését, ép oly biztos kézzel tünteti fel azt a 
harcot is, a melyet a keresztyén igazságok a zsidó és 
pogány eszmékkel folytattak. Magunk előtt látjuk mind-
azokat az ellenségeket, a melyek a Krisztus egyházát ma 
is, mint akkor, rettenetes örvényekbe igyekeznek juttatni. 
Megjelenik a gnosticizmus, ez a régi rationalizmus. A 
keresztyénséget értelmessé akarta tenni a müveitek szá-
mára s voltaképen meghamisította, teremtő erejétől meg-
fosztotta. A gnosticizmus az emberi bölcseséget ki akarta 
békíteni a keresztyénséggel, de akként, hogy a keresz-
tyénség lényegét megvetette. »Ha a keresztyénség bele-
nyugodott volna e békekötésbe — mondja Sohm — akkor 

tönkre ment volna, mint az a pogányos míveltség tönkre 
ment*. De az egyház nem mondott le szépen hangzó 
tételek kedvéért igazairól s a bölcselkedő eszmék helyett 
a Krisztus hívei »az isteni szeretet ama megtapasztalására 
hivatkoztak, a mely a Krisztusban valóban és egész tel-
jességében megjelent.* Valóban a nagy kérdés az volt: 
a mi bölcseségünk vált-e meg, mi magunk vagyunk-e a 
váltság szerzői vagy az Isten? És Sohm joggal mutat rá 
ama kiváló két alakra Athanasiusra és Augustinra, mint 
a kiknek sikerült a keresztyénség fenséges tartalmát vilá-
gosan és erővel az emberiség szemei elé tárni s egyfelől 
a Krisztus istenségének, másfelől a kegyelem által való 
megszabadulás dicső tanait megállapítani. 

Itt ezen helyen azután ki kell mondanunk, hogy 
nélkülözünk valamit Sohm müvében. A mit különben nála 
hiában keresünk, azt más egyháztörténetiróknál sem talál-
juk fel. Sohm ugyan utal arra, hogy a keresztyénség ere-
deti képe hogy változik meg. Az egyetemes papság esz-
méjét a püspökség kiváló hatalmának eszméje, a világ 
megszentelésének gondolatát a világból való menekülés 
gondolata váltotta fel, sőt később a nagy tömegnél, amely 
magát keresztyénnek nevezte, sokszor erkölcstelenség mu-
tatkozott. Kimondja, hogy az egyház előtt a világ meg-
hódolt, de az egyház is sokat vett fel a világ szelleméből. 
De azért a középkort mégis úgy tünteti fel, mint a mely-
ben a katholicizmus átlag véve jól teljesítette volna fel-
adatát. Nem sajnálkozik azon, hogy az eredeti keresz-
tyénség jóformán csak hamu alatt pislogó parázszsá lett. 
Nem fejti ki határozottan, hogy a pápaság, a baráti ren-
dek ideális magaslatukon is ellenkeznek a keresztyénség 
szellemével. Nem mutat rá arra a nagy veszedelemre, 
a melyet a betüorlhodoxia hozott a világra. A mikor 
t. i. különben általunk is igaznak elismert tételek beta-
nulásától (pl. szentháromságtan) s gépies elsajátításától 
tették függővé az idvességet a helyett, hogy az isteni 
irgalom forrásaihoz küldték volna a lelkeket, hogy ott 
előbb ismerjék meg az Atya gondviselő, a Fiú megváltó 
s a Lélek megszentelő erejét, azután legyen a hitcikk 
annak kifejezője, a mit tapasztaltak s ne tekintsék azt 
az idvesség szerző okának. 

Azért azt mondhatjuk, hogy a középkorra vonat-
kozó fejezetek a mű leggyengébb részét képezik. 

Sz. A. 

RÉGISÉGEK. 
Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 

(Folytatás.) 

III. Pareus levele s buzdítása Alvinczihez a »Tractatus de Pat-
ruum auctoritate* élőbeszédében 1611. 

Alvinczinek Pázmánynyal l(I09-ben folytatott iro-
dalmi harca, a külföldi prot. theologusok figyelmét sem 
kerülte el. A külföldi egyetemekre menő theologusok, részint 
leveleket vittek a hazai prot. egyházakban szereplő jelesek-



tői; részint pedig értesítették a hazai egyházi viszonyokról, 
az ez iránt érdeklődő külföldi prot. egyetemi tanárokat. 

Igy értesítette a külföldre ment Péczeli Király Imre 1 

Pareust Alvinczinek Pázmánynyal vívott irodalmi harcáról. 
Majd kézbesítette 1610. május 14-én Pareusnak Baranyai 
Újfalvi Katona Imre (legutóbb gönczi lelkész) »Tractatus 
de patruum auctoritate* cimü munkáját, hogy azt nyo-
massa ki. 

Míg ezen, az egyházi atyák tekintélyéről irott munka 
kijöhetett volna, maga a szerző meghalt s halálhíre nagyon 
meghatotta Pareust; de annyival inkább buzdította őt, 
hogy azon igyekezzék, miszerint »Krisztus ezen hű szolgá-
jának emlékezete s munkái, mulandó életével együtt, az 
egyházra nézve el ne veszszenek. Más egyéb honi Írásai-
ról . . . gondoskodjanak mások — mondja Pareus — ezt 
pedig, melyet az ő lelkiösmeretességére biztak, kötelessége 
kibocsátani, hogy ezzel is a vitázó theologusokon segítsen. 
Annyival inkább, mert jó fegyverül szolgál a régiség álarca 
a^á rejtőző ellenség legyőzésére. A róm. kath. ellenfél 
ugyanis azt szokta mondani, hogy »jobb a régiekkel 
tévedni, mint az újítókkal helyesen gondolkodni*. Ki nem 
látja már az efféle állítás helytelen voltát! . . . Az efféle 
állításoknak pedig bőviben vannak, valamint annak is, 
hogy a mit egy percben állítanak, a másik percben meg-
tagadják. így vannak az egyházi atyák irataival is. A 
hányszor követelik és vitatják azoknak isteni eredetét, 
ugyanannyiszor meg is tagadják, ha érdekök ügy hozza 
magával. Majd vizsgálat alá veszi Pareus a leghatalmasabb 
róm. kath. vitázó Bellarmin2 jezsuita, majd bibornok 
következő fegyvereit: 1. szent Írásbeli bizonyítékok, 2. zsi-
nati határozatok, 3. pápai rendeletek, 4. az atyák tekin-
télye, 5. az észből vett bizonyítékok. 

1. A szentírást gyéren használja Bellarmin s csakis 
a régi és rossz fordítás szerint.; legtöbbször az apokryfu-
sokból merített s csakis némely zsinatok és atyák, főpa-
pok vagy saját nézete szerint magyarázva az idézetet. 
Bellarmin e fegyveréről tehát, valamint az észből vett 
bizonyítékairól sem kell tovább szólani, mert a szentírás 
helyesen idézve épen ellene fordul; az utóbbi pedig puszta 
helytelen okoskodás. 

A 2-ik fegyveréről a zsinati határozatokról, maga 
Bellarmin bevallja, (De Concil. II. k. 2. fej.), hogy »a zsi-
natok végzéseit hanyagul tárták fenn és hemzsegnek a 
sok hibától, melyeket a régiek szövegéből kell kitaszí-
tani.* Ugy de a sok hibától hemzsegő bizonyítékoknak 
mi értékük lehet? Hogy pedig a régiek irataiból akarja 
a hibákat kijavíttatni, annak sincs értelme; mert a dolog 
természete szerint azok a régi iratok még hibásabbak. 
De Bellarmin azt is bevallja (De Concil. II. k. 12. fejezet), 
hogy némely zsinat, némely dologban tévedhetett. Pareus 
példákkal bizonyítja, hogy a hit dolgában részint téved-
tek, részint egymásnak ellene mondanak a zsinatok. Igy 
a rimini zsinaton 600 püspök az arianismus mellett nyi-
latkozott s tagadta Krisztus istenségét; a 2-ik efézusi 
Eutiches tanát fogadta el. A 2-ik niceai istentörvényével 
egyezőleg megtiltá a képek imádását, de a contanci meg-
csonkítá az Urvacsorát, Krisztus szerzése ellenére. Ellen-
ben helyesen cselekvé mind a konstanci, mind a bázeli 
zsinat, hogy a zsinat tekintélyét proklamálta a pápa felett. 
Végre a tridenti zsinat nemcsak tévedett, hanem csupa 
tévedésből és hibákból áll. 

1 Tractatus de Patrónus aucthoritate előszava. 
2 Bellarmin Róbert II. Marcell pápa nővérének fia, 1592-ben 

kijött »Vitatkozások a jelenkor eretnekeivel, a keresztyén!hit vitás 
tételei fölött* című munkájában, a protestánsok által megíámadott 
r. kath. tételeket akarta kifejteni és szabatosan formulázni. Fraknói: 
»Pázmány Péter.* (Tört. életrajzok) 21 — 22. lap. 

Hogy a zsinatok tévedhetnek Augusztinus (hippói 
püspök) maga nemcsak elismeri, hanem hirdeti is (Liber 
II. Controvers. Donát. Cap. 2.) De bárminők lennének is 
azok a zsinati határozatok, a szentírás ellenében semmi 
bizonyító erővel nem bírnak. Ez az utolsó fórum, Atha-
nasius is azt mondja a zsinatot sürgető ariánusokkal 
szemben, hogy a szentírás tökéletesebb valamennyi zsinat-
nál s azok fölötte áll. 

De a zsinatok több kárt is tettek, mint hasznot; 
mert — Nazianzi Gergely szerint is — csak az egye-
netlenség tüzét szították és pártérdeknek szolgáltak; a 
püspökök fényűzését és hatalmát növelték, mint ezt IV. Jenő 
pápa követe, Jellián bibornok, a baseli zsinaton őszintén 
be is vállá. A római pápa is az ő hatalmát — Krisztus 
tudománya ellenére — a püspökök gyülekezetének kö-
szönheti. 

3. Hijában hivatkozik velünk szemben Bellarmin 
(De concil. lib. II. Cap. 12.) a pápai rendeletekre is; 
mert azok nem szent iratok. A pápák továbbá velünk 
szemben perlekedő felek; már pedig senki a maga ügyé-
ben biró nem lehet. 

4. Az atyák tekintélyét a mi illeti, itt Bellármin és 
jezsuita társai kockajátékosok; mert majd tökéleteseknek 
állítják, majd tökéletleneknek. Egyik egyházi atyát a 
másikkal szembeállítják s véleményöket a szerint fogadják, 
vagy vetik el, a mint nekik tetszik, mint ezt Újfalvi Katona 
Imre Traktátusában bebizonyítja. Meg kell tehát vizsgálni 
— mondja Pareus — valódiak-e azok az irások. melye-
ket Bellarminék az atyák neve alatt árulnak; mert Eras-
mus és más tudósok nagyon sokról kiderítették már, 
hogy költött iratok; sok helyt maguk a jezsuita cenzorok 
rontottak meg álnokul, mint .ez Bertrannus művének 
cenzorájánál nyilvánvalóvá lett. Jogunk lenne tehát meg-
válogatni az egyházi atyák iratait; de még akkor is, 
mit sem bizonyítanak azok a szentirással szemben, épen 
maguk az atyák példája szerint. Igy pl. midőn Hyeroni-
mus Augustinust Péter tagadását illetőleg nyolc régi atya 
tekintélyével zavarba hozta, ez Pál apostolra hivatkozott 
(Epist. 19 ). A Donatust követő Vincentiusnak, ki az egy-
házról szóló vitában Cyprianus, Hilarius és Agrippinusra 
hivatkozik, azt feleli, hogy mit sem érnek azok a kano-
nikus iratokkal szemben. Az atyák maguk sem kívánnak 
több tekintélyt, mint a szentírás. Auguslinus maga mondja, 
hogy csak azt higyjék el neki, a miben nem tévedett. 
Hyeronimus máskép vélekedett az apostolokról, máskép 
a többi írókról: az apostolok igazat mondtak, más téved-
hetett, stb. (Adversus errores Joannis). 

Bellarmin maga is elösmeri (Lib. III. de Verbo. 
Cap. 10.), hogy az atyák némely dologban nem kis mér-
tékben tévedtek. Ha tehát tévedtek: minő érvénye lehet 
ezen állításnak: »az atyák állítják: tehát igaz?* De 
Bellarmin azt is állítja (Lib. II. De Christo. Cap. 2.) »az 
atyák együttesen soha sem tévednek, bár ha olykor valaki 
tévedne is közülök«. De az atyák közül egyik sem volt 
próféta, sem apostol, hogy tévedhetlen legyen! Igy min-
denik atyának meg van a maga külön tévedése is, meg 
van az együttes is, midőn pl. a szentírás ellenére tanítnak 
a pap nőtlenségről, a szüzesség érdeméről, Péter székhelye 
és elsőségéről, az egyházi uralomról, az Anti Krisztusról, 
mint külön emberről, Krisztusnak helyhez kötött leszál-
lásáról az alvilágba, a purgatoriumról, a kereszteletlenül 
elhalt gyermekek elkárhozásáról stb., melyek a legtöbbnek 
könyvében feltalálhatók, ha ugyan azok az atyák könyvei ? ! 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hir. Szász Károly ref. püspök néhány 

hétre Borszékre utazott. 
* Tudósítás. Az illetők tudomására hozzuk, hogy 

a s. tanítói kibocsátás a nagy-kőrösi dunamelléki ev. ref. 
tanitóképezdében, augusztus 1-ső napján esetleg 2-án 
veszi kezdetét. Addig a legtöbb tanítói díjlevelet beküldik 
és az aspiransok is jelentkezni fognak. N.-Kőrös, 1893. 
július 12-én. Az igazgatóság. 

* Húszéves találkozás. Baráti bizalommal kérjük 
föl ez uton is mindazon volt tanulótársainkat, kik theolo-
giai tanfolyamot velünk együtt húsz évvel ezelőtt, 1873-ban 
Debreczenben végezték, hogy 1883-iki, 10 éves találkozá-
sunk alkalmával történt megállapodásunk szerint, folyó 
1893. augusztus 24-én Lajos estvéjéré, családjokkal együtt 
alólirott Cs. L. tanulótársnál húszéves találkozásra jelen-
jenek meg, a mire külön levelekben is fel fogjuk őket 
kérni. Debreczen, 1893. julius 8. Győri Elek, debreczeni 
főiskolai pénztárnok, Csiky Lajos, debreczeni theologiai 
tanár, Tóth Lajos tisza-dobi lelkész. 

* Az erdélyi egyházkerületi papi értekezlet 
megint közelebb van egy lépéssel a megvalósuláshoz. Az 
értekezlet létrehozása ügyében Kolozsvárt jul. 7-én össze-
gyűlt lelkészek és tanárok Szász Gerö kolozsvári lelkész 
elnöklete alatt gyűlést tartottak, a melyen Berde Sándor 
theol. tanár tartott érdekes felolvasást. Azután elfogadták 
az alapszabálytervezetet és kimondották, hogy legközelebbi 
egyházkerületi közgyűlés alkalmából tartandó összejöve-
telen a tisztviselőket is megválasztják. Felolvasták végül 
Szász Domokos püspök levelét, aki a gyűlésen jelen nem 
lehetett, de megírta, hogy az eszmét teljes erejéből pár-
tolja s megvalósítását előmozdítja. Mi is üdvözöljük a 
távolból hitsorsosainkat. Hogy a munkát már most meg-
kezdték s nem töltötték az időt csupán csak az alapsza-
bályok feletti vitatkozással, az a legjobb kezesség arra 
nézve, hogy az erdélyi egyházkerületi papi értekezlet vi-
rulni fog. Ügy legyen. 

* A szatmári prot. irodalmi kör szept. hó 6-án 
tartja — a mint értesülünk — alakuló közgyűlését. Lesz 
ez alkalommal ünnepélyes isteni tisztelet is. Sok sikert 
kívánunk az egyesület tagjainak, de mivel azt is hallottuk, 
hogy az egyesület tagjai hetilap kiadásának eszméjével 
foglalkoznak s mi erősen kételkedünk abban, hogy az a lap 
virágozni fogna, pedig az meg bizonyos, hogy az egye-
sület teljes erejét lekötné: felvetjük itt az eszmét, hogy 
nem jobb volna-e röpiratok és a prot. öntudatot erősítő, 
megjelenésükben időhöz nem kötött történeti művek ki-
adásába fogni a szatmári prot. irod. körnek ? Ha ez eszme 
elfogadásra találna, akkor nagyon valószínű, hogy az 
egyesület az ország minden részéből nyerne támogatást. 

* Tudomásul. Néhai Révész Bálint püspök általam 
kiadandó műveit illetőleg tudatom az érdeklődőkkel, hogy 
a negyedik kötet a »Csokonai nyomda és kiadó részvény-
társaság «-nál már sajtó alatt van s az általam kitűzött 
időre, folyó évi augusztus 10-ig a megrendelők kezeiben 
leend. Előfizetéseket, avagy akár megrendeléseket még 
folyton teljes köszönettel elfogadok. Csiky Lajos. 

* Az evangélikusok iskolaszéki ülése. A dunán-
tuli ág. hitv. ev. egyházkerület nagy iskolai bizottsága 
Győrött e napokban tartotta meg téthi Karsay Sándor 
szuperintendens és szentmártoni Radó Kálmán vasvármegyei 
főispán, egyházkerületi fölügyelő társelnöklete alatt ülését. 
A napirendben levő ügyek között kiválóan érdekes a 
kerület főiskolájának, a jóhirü líceum épületének kibővítése. 

A kormány egyszer s mindenkorra 30,000 forintot engedé-
lyezett az építésre, de az iskola fentartói 11,000 frt évi 
szubvenciót is kértek, melynek megadását most remélik. 
Az építkezés végleges programmját a nyár folyamán össze-
ülő kerületi konventi ülésen fogják megállapítani. Az 
építési bizottság élén Schreiner Károly dr. ügyvéd áll, a 
kinek jegyzőkönyvi köszönetet is szavazott az ülés. 

* A körösi tanárválasztás. Vettük a következő 
levelet: Nagy tiszteletű szerkesztő ur! Becses lapja leg-
utóbbi számában a nagykőrösi tanárválasztásra vonat-
kozólag oly közlemény foglaltatik, mely jórészben téves 
információn alapul. Legyen szabad fölkérnem, hogy ezzel 
szemben e pár fölvilágosító sornak adjon helyet becses 
lapjában. Midőn intézetünknél az iskolai év végén dr. Gulyás 
Istvánnak a debreczeni ev. ref. főgimnáziumhoz történt 
megválasztása folytán a helyettes tanári állás megürült, 
a fentartótestület kimondotta, hogy a mennyiben a tanári 
kar ez állásra szakképzett jelöltet tud ajánlani, akkor 
ez állást a nyilvános pályázat mellőzésével tölti be. A 
tanári kar oly szerencsés helyzetben volt, hogy ezen 
állásra nem is egy. hanem három fiatal tanerőt hozhatott 
javaslatba, névszerint Székely Sándor volt piarista szer-
zetest, Marton Sándort intézetünk egykori jeles növendékét 
s Szathmáry Józsefet s mivel mind három felől olyan 
információi voltak, hogy bármelyikéjök megválasztását 
nyereségnek tekinti intézetünkre, mindhármójukat egy-
formán ajánlotta. A gimnáziumi igazgatótanács örömét 
fejezte ki, hogy három ily egyaránt jeles ifjú között lehet 
választani, s ha a többség mégis első helyen Székely 
Sándor megválasztását ajánlotta a fentartó testületnek, tette 
ezt nemcsak azért — a mit az illető újdonság kicsinylőleg 
említ föl — de a mi reánk nézve, a mi viszonyaink 
között szintén kiváló fontosságú, hogy t. i. az illetőben 
olyan tanerőt nyerhetünk, a ki szaktárgyai mellett a 
tornatanítással is képes foglalkozni, de tette ezt azért is, 
mert az illető a három ajánlatba hozott tanár illetőleg 
tanárjelölt között a legnagyobb képesítéssel bir, a mennyi-
ben egyedül ő az, ki szaktárgyaiból már nemcsak az 
alap. hanem a szakvizsgálatot is sikerrel letette, s a ki 
e mellett már mint tanár is nyilvános tanintézetben egy 
évig működött. Az igazgatótanács ajánlata után Szathmáry 
József ur kérvényét visszavette, s igy csakis Székely S. 
és Marion S. urak között lehet szó választásról; a fentartó-
testület azonban addig, mig Székely S. ur áttéréséről 
szóló bizonyítványát be nem mutatja, nem ment bele a 
választásba. Ebből kitűnik, hogy a választás még mind 
eddig meg nem történt, s hogy az ajánlatba hozottak 
között csak egy volt iskolánk növendéke, s hogy még 
az esetben is, ha a fentartótestület az igazgatótanács 
javaslatát fogadná el, az esetben sem lehet szó az illető 
mellőzéséről, mert a két megmaradt ajánlott képesítési 
viszonyai nem egyenlők. A mi a debreczeni protestáns 
tanár képzőintézet ügyét illeti, erre nézve legyen szabad 
csak annyit megjegyezni, hogy mi, a kik szerény filléreink-
kel szintén hozzájárultunk az alap megteremtéséhez, épen 
azért kívánjuk annak felállítását, hogy tanári pályára 
készülő ifjaink ott a theologia elvégzése nélkül is igaz 
protestáns szellemben nevekedhessenek Nagytiszteletü 
Szerkesztő ur többször tapasztalt szívessége folytán remény-
lem, hogy a közlöttek alapján becses lapjában a kivánt 
helyreigazítást megteszi, vagy a mennyiben szükségesnek 
látja, e levélnek egész terjedelmében helyet ad. Kiváló 
tisztelettel Benkó Imre, gimnáziumi tanár. 

* Gyászhir. Felsöpöri Cseresnyés Sándort a pécsi 
református egyház főgondnokát vesztettük el a mult héten 
világi tanácsbiráink sorából. F. hó 5-én halt meg szív-
szélhüdésben. Halála váratlan volt és megdöbbentő, nem 



csak a pécsi egyházra, melynek szerzője és erős oszlopa 
volt, hanem valláskülönbség nélkül osztozott a részvétben 
Pécs városa, melyben két év alatt sokakat megnyert 
egyszerű, szivélyes modora és műveltsége által. A boldo-
gult még csak 54 éves volt. Mintegy harminc év óta mű-
ködött a közigazgatás és igazságszolgáltatás mezején; 
pályáját a nagyszalontai járásban kezdve, mint szolga-
birósági esküdt, munkássága, igazságszeretete a kir. ítélő 
tábla tanácselnökségéig emelte. A nagykanizsai missziói 
egyház szervezésében oroszlánrésze volt, s midőn 1891. év 
tavaszán a pécsi kir. táblához jött, mint tanácselnök, 
nagy tapintattal és kitartással vitte keresztül a pécsi ref. 
egyház szervezését; a sok felől támadó aggodalmat, sőt 
ellenségeskedést lefegyverezve, már egy év múlva a mintegy 
700 lelket számláló gyülekezet bérelt imaházban és saját 
h. lelkésze vezetése alatt megtarthatta az első református 
istentiszteletet. »Egész életét — irja róla a Pécsi Napló — 
példás szorgalom, ritka becsületesség jellemzi. A birói 
karnak mindenkor kiváló díszére vált alapos tanulmá-
nyával, munkakedvével s munkaerejével, higgadtságával 
s rendkívüli igazságérzékével, judiciumával. Csendes, ko-
moly, de kedves és szeretetreméltó férfiű volt. Nem a 
bőbeszédüség, hanem a tettek embere. Nem játszott nagy 
szerepet; kerülte a fényt, pompát; az egyszerűség embere 
volt, hanem azért részt vett a társadalom minden szép, 
jó, nemes irányű mozgalmaiban.® F. hó 7-én adták át 
a sir nyugalmának, mely alkalommal Pap Zsigmond pécsi 
h. lelkész, halotti beszédjében méltatta az elhunyt érde-
meit, kit a mult évben a tolnai egyházmegye világi tanács-
birái közé választott. Az általános tiszteletnek és rész-
vétnek kifejezése volt az, hogy a megye tisztviselői a 
főispán vezetése alatt, a kir. tábla, az ügyvédi kar, a tör-
vényszék, a katonaság és a római kath. papság több elő-
kelőségein kivül, százakra ment a gyászszertartáson meg-
jelentek száma, kikhez a vidéki ref. lelkészek közül is 
többen csatlakoztak. Áldott legyen emlékezete! — Jeles kol-
legánkat dr. Öreg Jánost súlyos csapással illette a min-
deneket tudó Isten. 15 éves fiát, Kálmánt vette el tőle. 
A vigasztalás Istene adjon enyhet a kesergő szülőknek és 
testvéreknek. 

* Adományok, a) A tanitóképezdei kútra közelebbi 
közlésünk óta befolyt: nagyságos Antos János úrtól a 
kecskeméti: reform, egyházmegye gondnokától 10, azaz 
tiz forint. Sebestyén Bálint tanító úrtól 50 kr., a tanító-
képezdei ifjúságtól június hóról 2 frt. Az eddig bejött 
kegyes adományok öszszege a nagy-kőrösvárosi takarék-
pénztárba van betéve és esedékes kamatain kívül 388 frt 
29 krt teszen. Ezen összegben benne foglaltatik azon 
2 forint is, melyet a Nemesik-egylet és azon 50 kr, 
melyet B. Tóth Ferencz úr már régebben adományozott. 
A kegyes adakozók fogadják köszönetünket. A gyűjést 
folytatjuk. (A kút szeptember l-jén készen lesz), b) Tanító-
képezdék és gimnáziumunk tápintézetére, nt. Ádám Kálmán 
esperes úr küldött a kecskeméti ev. ref. egyházmegyéből 
37 frt 50 krt, harminchét frt ötven krt. Ehhez járultak 
a következő egyházak : Czeglédi egyház 10 forinttal, pándi, 
gombai, jászkíséri, ó-kecskei egyházak 5—5 frttal; szent-
márton-kátai, gyöngyösi, szolnoki, várkonyi egyházak 
1^-1 forinttal s jász-karajenői egyház 50 krral. Összesen 
37 forint 50 kr. Fogadják a kegyes adakozók hálás kö-
szönetünket és elismersünket. Nagy-Kőrösön, 1893. július 
11-én Hegymegi Kiss Kálmán ev. reform, tan. képezdei 
igazgató. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. B. Sárospatak. A cikkért köszönet. Azt hiszszük, hogy köz-

lését nemsokára megkezdhetjük. A kiadó a külön lenyomatra nézve 
akkor adhat felvilágosítást, ha a cikk ki lesz szedve A most közölt 
cikk — még a főszerkesztő' utasítása folytán — azért került a 
>Belföldbe«, mert a »Változások küszöbén* négy számot vett 
igénybe, pedig a szerkesztőség csak kettőre számított. 

L. L. Sárkeresztur. A cikk legközelebb jön. 
P. I. Mórágy. Nem közölhetjük. Légy szives az illetőknek irni. 
G. J. M.-Peterd A mi felfogásunk szerint csak a hitbuzgó 

munkásság segíthet. Az eszmét nem tartjuk megvalósíthatónak. 
Dr. B. B. Sárospatak. A támadást köszönjük. Oly jól érez-

zük magunkat utána, akár az apostolok a Cselek. V. 41. szerint. 
Hogy ott nincs Szahara! Csak nem látja be Dr. ur, mert nem az 
igazi mértéket, az evangéliumot alkalmazza. Ugy látszik szán-
dékosságnak tulajdonílja, hogy levele végsorait elhagytuk. Hiszen 
a levél elejét is elhagytuk, a melyben pedig Dr. ur jóhiszeműsé-
günket még hangsúlyozottan elismeri s csak tájékozatlanságról 
beszél. Hogy hogy azóta szükségesnek látta erősebb húrokat pen-
getni ?! De ha még erősebbeket penget is, az lesz az igazság, hogy 
a Krisztus evangéliumát, mely Istennek ereje minden hívőnek 
idvességére, ki kell hozni a templomokból s bevinni az életbe a 
családba, az iskolába, még a hírlapokba is, mert az szép dolog, 
ha valahol a szószékre vésve ragyog, de nem elég. Ha kivált az 
életben meg nyomát is alig találni. 

B. G. Ó-Kér. Átadjuk a főszerkesztőnek. Nem tudjuk, nem 
késett-e el. 

P á l y á z a t . 
Az eperjesi ág. h. evang. kollégium államilag segély-

zett főgimnáziumában egy rendes tanszékre, melylyel a 
természettan és mennyiségtan tanítása van összekötve, 
ezennel pályázat hirdettetik. 

Az ezen szakra képesítettek felhivatnak, miszerint 
szabályszerüleg fölszerelt kérvényeiket a kollégiumi igaz-
gatósághoz címezve f. é. augusztus 10-kéig küldjék be. 

A megválasztandó tanár fizetése az első két évre mint 
próbaévre 800 frt és 100 frt lakpénz, azután a rendes 
tanári fizetés: 1000 frt, 200 frt lakpénz és 50 frt 10 évi 
korpótlék; ha pedig már alkalmazásban levő rendes tanár 
választatnék meg, fizetése azonnal a rendes tanári fizetés. 

E tanszéket, melyre csak protestáns vallásúak pályáz-
hatnak. a kollégiumi pártfogóság meghallgatása után a 
nm. vallás- és közokt. m. k. miniszter tölti be. 

Az állás f . é. szeptember 1-én elfoglalandó. 
Eperjes, 1893. junius 9-kén. 

Dr. Schmidt Gyula, 
2—2 koll. felügyelő. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási ev. ref. egyháztanács az állami segély 

igénybevételével nyolc osztályra fejlesztendő gimnáziumá-
ban a hetedik osztály megnyitása alkalmából a következő 
tanszékre hirdet pályázatot: 

Egy tanszék: természetrajz és földrajzra. 
Ezen tanszék a nagyméltóságú m. kir. vallás- és 

közoktatásügyi minisztérium kinevezése alá esvén a mi-
niszteri kinevezésig ideiglenesen töltetik be. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A miniszterileg kinevezett okleveles rendes tanár 

a tiszántúli ev. ref. tanári nyűg- és gyámintézetnek köte-
lezett tagja lesz. 

Oklevéllel nem biró tanárjelöltek is pályázhatnak, 
mely esetben, mint helyettes tanárok nyernek alkalmazást 
a helyettes tanári fizetéssel. 

A rendes tanár fizetése 1200, azaz egyezerkétszáz 



forint, (2400 korona). 200 azaz kétszáz frt (400 korona) 
lakpénz és négy ízben 50—50 frt (100 korona) ötödéves 
pótlék. 

A helyettes tanár fizetése 800 azaz nvolcszáz frt 
(1600 korona). 

A pályázók az igazgatótanács elnökéhez címezzék 
folyamodványaikat. E folyamodványokban életkoruk, val-
lásuk, családi állapotuk, hadkötelezettségi viszonyaik, képe-
sítésük, eddigi netáni szolgálatuk okmányokkal igazolandók. 

A pályázati kérvények az alólirott igazgatótanács 
elnökéhez legkésőbb f . évi augusztus hó l-ig küldendők be. 

A megválasztott f. évi szeptember 1-ső napján tar-
tozik hivatalát elfoglalni s szükség esetén köteles más rokon 
tantárgyakat is túlterheltségének kikerülésével előadni. 

Olyan pályázók, kik tornatanári képesítettséggel is 
birnak, számíthatnak arra, hogy a következő tanévben a 
800 koronával díjazott tornatanári állásra is alkalmaz-
tatnak 

Kisújszállás, 1893. július hó 10-én. 
Gulyás Lajos, 

ev. ref. lelkész, ig. t. elnök. 

Pályázat tanári állomásra. 
A sárospataki ev. ref. jogakadémián egy évi szabad-

ságolás folytán megüresedett helyettes tanári állomásra: 
Pályázó, mint helyettes tanár, egy évre (1893/4-re) 

választatik; kötelessége a magyar büntetőjog, közigazga-
tási jog és államjog előadása a tanterv szerint kötelezett 
óraszámban. 

Díjazása: 1000 frt; a főiskolai épületben egy szobás 
szabad lakás, fűtéssel és világítással. 

A pályázók kérvényeiket jogtudori okmányaikkal 
felszerelve az akadémiai igazgató-hivatalához 1893. augusz-
tus hó 15-éig nyújtsák vagy küldjék be. 

A megválasztott állását 1893. szeptember 1-én elfog-
lalni köteles. 

Sárospatak, 1893. július 5-én. 
1—2 Az igazgatóság. 

P á l y á z a t . 
A selmeczbányai evang. kerületi államilag segélye-

zett lyceumban egy klasszika fdologiai tanszék betöltendő. 
Évi fizetés rendes tanárnál 1000 forint, ötöd évi 

50 frtnyi pótlékkal, lakáspénzül 150 frt, helyettesnél lakás-
pénzzel együtt 900 frt. 

A kinevezés joga a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter urat illeti. 

A tanszék a jövő tanév elején lesz elfoglalandó. 
Az állomást elnyerni óhajtók, kik csak protestáns 

hitvallásuak lehetnek, kérvényöket, bizonyítványaikat vég-
zett tanulmányaikról, képesítésökről és eddigi alkalmazta-
tásukról f . évi augusztus 15-ig az evang. lyceum igaz-
gatóságához Selmeczbányára küldjék. 

Selmeczbányán, 1893. julius 12-én. 
Farbaky István, 

1—2 lyceumi felügyelő. 

Pályázat két tanári állomásra. 
A hódmezö-vásárhelyi ev. reform, főgimáziumban két 

tanári állomásra pályázat hirdettetik. 
1. Az első tanszék rendes tanári állomás latin és 

magyar nyelvi szakra. A heti órák száma 20—21. A 
fizetés ezer forint, 200 forint lakbér, és ez idő szerint 
40 forint ötödéves pótlék, de a mely 200 forinton felül 
nem emelkedhetik A fizetés évnegyedi részletekben min-
dig előre adatik ki. 

A megválasztott egy évi próba-idÖ után állandósít-
tatik ; végleges megerősítése után jogos és kötelezett tagja 
a tiszántúli ev. ref. tanárok gyám- és nyugdíj-intézetének, 
ugyszinte a helybeli ev. ref. egyház belső tisztviselői 
özvegy- és árva-gyámíntézetének. 

Ha oklevéllel még nem bíró segédtanár választatnék: 
e minőségében fizetése 800 forint, szintén évnegyedi rész-
letekben előre kiszolgáltatva. Ha oklevelét megszerezte: 
a rendes tanári fizetés élvezetébe léphet. 

2. A másik pályázat a természetrajzi és földrajzi 
tanszakra hirdettetik. A heti órák száma 20—22. 

Ez a helyettes tanári állomás csak az 1893—94-dik 
tanévre szól. Fizetése, ha okleveles tanár választatik: 
900 frt, ha nem okleveles tanár: 800 frt. 

Az első tanszékre csupán ev. ref. vallású egyének 
pályázhatnak. A második, helyettes tanári állomásra, a 
felekezeti álláspont nem köttetik ki. 

A pályázók folyamodványukat keresztlevéllel, esetle-
ges katonai szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett 
tanulmányaikat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bizo-
nyítványnval fölszerelve a f. évi julius hó 21-dikéig bezá-
rólag az ev. ref. egyház elnökségéhez juttassák el. 

Hód-Mező-Vásárhelyen, 1893. jul. 2-án. 
2 — 2 Az ev. ref. egyház elnöksége. 

P á l y á z a t . 
A békési ev. ref. VI osztályú gimnáziumban egy 

megüresedett tanszékre pályázat hirdettetik. 
A megválasztott tanárnak főtantárgya a német 

nyelv lesz, miért is a német nyelvből képésítettséggel kell 
bírnia. 

A német nyelv mellett heti 23 óraszámig más rokon 
tantárgyat is köteles tanítani. 

Évi fizetés: 1150, azaz ezerszázötven forint, évnegye-
ként előre fizetve. 

Okleveles vagy a középiskolai törvény értelmében 
jogosított egyén egy évi sikeres működés után állandósít-
tatik, oklevél nélküli pedig sikeres működés esetén is csak 
akkor, ha a törvényszabta idő alatt az oklevelet megszerzi, 
díjazása azonban az ilyennek is a fentebb kitett összeg lesz. 

Az állandósított tanár a »Tiszántúli ev. református 
középiskolai tanárok nyugdíj- és gyámintézeté «-nek kö-
teles tagja. 

Megjegyeztetik, miszerint a gimnázium állami segé-
lyezése tárgyában a magas ministeriumhoz a felterjesztés 
megtétetett s az ügy kedvező elintézése esetén a tanári 
fizetések annak megfelelőleg fognak rendeztetni. 

Kellően felszerelt pályázatok f . évi julius 31-ig alól-
irotthoz küldendők. 

Békés, 1893. julius 6-án. 
Szegedi Károly, 

ev. ref. lelkész, a gimnáziumi 
2—2 igazgató-tanács elnöke. 

.HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

IX. kerület, Ftpu-tilra x:f. szám, h o v i * kéairatok 
ciinzendök. 

K l H d ó . l i l v a t n l : 
Hornyánfky Viktor liönyvkr-reskrilfise (Akadémia 

bérháza), hová az elötiz. és hirdet, dijak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S 2 K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési Ara : 

Félévra : 4 frt SO kr ; egé«z évre : 9 jW. 

Kyy** fám áru 20 kr. 

Tanúságok nemzetünk történetéből. 
IV. 

A végső tanúságot kell most kivonnunk. 
Mielőtt ezt tennők, foglaljuk össze, a mit eddig 
mondottunk. Legelőször is bevallottuk, hogy az 
evangélizálás a mint ujabban megindult, eddig 
hazánkban nem nagyon sok lelkes barátot nyert 
és azt állítottuk, hogy ez azért van igy, mert 
nemzetünk történetét nem látjuk kellő világítás-
ban. Megindultunk azért nemzetünk történetének 
vizsgálására ós igyekeztünk kimutatni, hogy a 
katholicizmus, mint a mely a keresztyénség he-
lyett formákat, hitcikkeket, szertartásokat és 
szabályzatokat kónyszerített rá a nemzetre, bár 
némi jót a pogánysággal összemérve, eredmé-
nyezett, mégis a nemzeti életet njjá nem alkotta, 
erkölcsi ós értelmi erőkkel át nem hatotta s ily 
módon satnyulni engedte. Azután rámutattunk 
a valódi, az igazi evangéliumra, mint a mely nem 
valami emberek által, németek, angolok vagy zsi-
dók által formált eszme, hanem az élő Isten gyó-
gyító, erősítő, tisztító, megelevenítő ós megszen-
telő erőinek az emberi életben való ténykedése 
s illetőleg e ténykedés valódiságáról való boldog 
bizonyosság, s a mely a magyar nép életébe 
behatolva, minden nemesebb erőinket új életre 
keltette s a nemzeti erkölcsök, a nemzeti műve-
lődés, a közszabadság hatalmas táplálója lőn. 

Mi következik most már ebből? Mi a végső 
tanúság? Az, »hogy az evangélizálás nemcsak 
keresztyéni hanem hazafiúi kötelesség is.« Nem 
akarunk ezzel többet mondani, mint a mennyi 
igaz. Elismerjük, hogy a földmivelós, ipar, keres-
kedés, tudomány és művészet előmozdítása, a 
tanításban való szorgalmatoskodás vagy kis gyer-
mekek gonclos nevelése által is használhat valaki 
hazájának. Tehát nemcsak az evangélizálás haza-
fias kötelesség. De ha nemzetek és társadalmak 
tartósan nem virágozhatnak isteni, épentartó 
s a földi tényezőket értékükben megszázszorozó 

erők nélkül és ha az evangélium Istennek ereje, 
akkor a magyar nemzetnek okvetlenül szüksége 
van oly fiakra és leányokra, akik a Jézus tiszta, 
drága evangéliumát életökben komolyan igye-
keznek megvalósítani s kisebb-nagyobb közössé-
geket alkotva, a nemzeti életbe láthatlanúl s csak 
a következményekben észrevehetőleg, mennyei, 
emberfölötti erőket juttatnak el. 

Erre természetesen az optimisticus hajlando-
ságuak azt mondják: »cle hát kihalt-e közülünk 
az evangéliumi élet egészen? Nem tesz-e sokat 
most is a protestántizmus az erkölcsök erősíté-
sére, a művelődés előmozdítására s a közsza-
badságnak nem erős támasza-e ?« A felelet pedig 
e kérdésre a következő. Az evangéliumi élet nem 
halt meg, de mégis elbágyadt. A protestántizmus 
a léteért folytatott hosszú harcban elvesztette 
eredeti üdeségét, lángoló lelkesedését, a Krisz-
tushoz való hő szerelmét, a nagy feladatokra 
szellemi fegyverekkel való törekvés ama nagy 
erejét, a mit ma törvénynyel, parancsszóval, in-
tézkedéssel akarnak pótolni, de a mit kipótolni 
máskép nem lehet, mintha az evangélizálás láng-
folyama elárasztja az egész protestántizmust és 
ez egy újabb regeneráción megy át, merítve 
abból a kifogyhatlan kegyelmi forrásból, a miből 
az apostolok merítettek. Ha közönséges emberi 
mértéket alkalmazunk, akkor az igaz ki fog tűnni, 
hogy a magyar protestántizmus rendkívül fontos 
tényezője ma is nemzeti életünknek, de nekünk 
jobb arra az isteni, arra az örökkévaló evangé-
liumi ideálra tekintenünk, a mely a Krisztusban 
megjelent, mert ezzel szemben erőtlenségünk, bá-
gyadtságunk, megmere védettségünk, hí tétlensé-
günk és erkölcsi lanyhaságunk talán jobban ki 
fog tűnni, mint a mennyire az nekünk eleinte 
kellemes lehet, de bizonyos, hogy azután a meg-
újulásnak oly korszaka következik be, a melyben 
az evangéliumi igazságok megértése és megbe-
csülése, a krisztusi szeretet megvalósítása, az 
egész nemzeti életnek evangéliumi szellemmel 



való megtöltése tekintetében többre megyünk, 
mint a mennyire a XVI. század reformátorai 
mehettek. 

Hogy ez a korszak bekövetkezhessél^, refor-
málnunk kell a protestáns egyházat még egyszer, 
a mint egy derék világi református ember a 
minap mondotta, nem in capite et in membris, 
mert a mi fejünk a mennyben van, hanem csak: 
in membris. 

Reformálni kell mindenekelőtt a lelkészek 
képzését. Arra kell nevelni az ifjakat, hogy a 
lelki szolgálathoz mindenek fölött jól értsenek 
ós annak végzése gyönyörűségük legyen. Arra 
kell őket nevelni, hogy az igehirdetést, mint az 
idvességre vezérlés egyik leghatalmasabb eszközét 
tekintsék s épen azért ne hangzatos mondások-
kal — a mit talán nem is ők gyűjtöttek össze — 
töltsék meg a templom levegőjót, nem is emberi 
bölcselkedéssel, hanem tüntessék fel Istennek az 
élet minden viszonyára alkalmazható, az élet 
minden sebét gyógyító, minden munkára hatal-
mas ösztönzést adó kegyelmét egyszerű, érthető 
s saját életük által megbizonyított, mert saját 
lelkük mélyéről merített beszéddel. Ha igy az 
igehirdetés reformálva lesz, ha a lelkész folyton 
azért foglalkozik bibliájával, a történelemmel, a 
természettel, az emberi élettel, hogy hallgatóinak 
olyan szellemi táplálókot adjon, a mit Ő gondo-
san megvizsgált, sőt a mit ő maga készített, 
akkor a lelkész lelke majd nem lustúl el, nem 
csügged el, nem lesz meddővé s lelkészi mű-
ködésének nem az lesz az alaphangja : »Minden 
hiába. Ma más világ van. Ma már nem hat az 
evangelium«, hanem az lesz: »A mi hitünk meg-
győzi a világ©t«. Mert a mikor a lelkész folyton 
táplálkozik az igével, oly munkára szerez kész-
séget, a mely munka nem fér már a templom 
falai közé, a minthogy a keresztyének Istenének 
szolgálata nincs a templomhoz kötve. Erezni 
fogja, hogy az igazi evangéliumnak, a megfeszí-
tett és feltámadott Krisztus általunk átérzett és 
itélt evangéliumának ma is van hatása. És ez 
viszi őt az eltévelyeclettek felkeresésére, a hitet-
lenek felvilágosítására, a nyomorultak felsegélé-
sére. Hát ha maga nyomorult ós szegény? Bi-
zony erre nézve is csak az evangélium iránti 
egyetemes érdeklődós felkeltése segíthet. Ne feled-
jük el, hogy az evangéliumot mindig a szegények 
hirdették először, s hogy azután az Isten megin-
dította a gazdagok szivét is, a kik addig a sze-
gényekkel nem törődtek, ele mikor az Isten 
véghetetlen irgalmát megismerték, akkor ezer 
annyit is adtak önként, kész szívvel, mint a 
mennyit azelőtt csak úgy kényszerítve nyújtottak. 

Egyébiránt még nevezetesebb eredményei 
is lesznek az evangélium iránti érdeklődés fel-

költésének és erősítésének, mint az, hogy a gaz-
dagok majd — m i n t már némelyek most is 
teszik — akkor nem azt kérdik, mennyit kell 
okvetlenül fizetni, hanem azt, hogy hol van baj, 
hol van szükség, hadd segítsünk ra j ta!? Az 
evangélizálásnak főeredmónye az lesz, hogy a 
lelkészeket kiemeli abból az áldatlan állapotból, 
amelyben most vannak. Nincs protestáns közös-
ség, a hol a lelkész a tulajclonkópeni lelki szol-
gálat végzésében annyira magára volna hagyatva, 
mint hazánkban. Majdnem katholikusokká let-
tünk már, annyira passiv szerepet játszanak a 
művelt világiak, az előkelő nők, az ifjak és 
leányok a tulajdonképeni egyházi életben. Pedig 
keresztyén, tehát protestáns felfogás szerint az 
evangéliumnak a templomon kívüli hirdetésében, 
vallásos összejövetelek rendezésében, a szegé-
nyek felkeresésében, a betegek látogatásában, 
a bűnösök megtérítésében, a szeretet által alko-
tott és áthatott intézmények létesítésében, fér-
fiak, ifjak és nők erkölcsi művelésére való egye-
sületek létrehozásában, az evangéliumi tudományos 
ós épitő irodalom felvirágoztatásában bár a lel-
késznek kell előljárnia, de magára hagyva lennie 
nem volna szabad. Mivel pedig jóformán magára 
van hagyatva, természetesen jelek tűnnek fel, 
amelyek vészt rejtenek magok mögött, ha csak 
hozzá nem látunk annak az elvnek érvényesíté-
séhez, hogy az egyház minden tagjának erős 
hittudattal kell birnia, öntudatos közösségben 
kell lennie a Krisztus által az Atyával s kisebb 
nagyobb körben, de a neki adott mérték szerint 
részt kell vennie a Krisztus egyháza építésében, 
az Isten országa terjesztésében. 

Válságos, szinte lélekcserélő idők járnak. A 
magyar nemzet, ugy látszik, kényszerítve lesz 
arra, hogy hosszú időkre eldöntse saját sorsát. 
Szegény népünket annyi rosz irányzat ostro-
molja. Képtelen gondolatoknak muló örömökért 
ezrek állottak már is szolgálatába. Sokan, min-
den meggyőződés nélkül, támogatják a katholi-
cizmust, mert félnek, hogy ha ez a hatalmas 
szervezet megdől, akkor vége lesz minden vallá-
sosságnak s a neki vaclult szenvedélyek uralma 
következik be. Nem látják be a vakok, hogy 
igazi, komoly vallásos felfogás épen azért nem 
juthat érvényre, mert a katholicizmus egy oly 
tétel uralma alatt áll, a pápa csalhatatlanságá-
nak kimondása óta, a melyet 1870-ben épen 
a katholikus világ legkiválóbb emberei képte-
lenségnek mondottak, a mi tehát a művelt világ 
előtt sohasem fog másként feltűnni, mint öntu-
datos vagy öntudatlan ámítás. Oh ha 1870-ben 
lett volna élénk, pezsgő, keresztyén élet a ma-
gyar protestánsok között, ha az egész nem-
zettel hathatósan éreztette volna a protestan-



tizmus, hogy vallásos meggyőződésekkel játszani 
nem szabad, ha az evangéliumi igazságok 
ereje a protestantizmusból átsugárzott volna 
a katholikusok közé, akkor, ha valahol, úgy 
Magyarországon alakultak volna át katholikus 
testvéreink egy oly kétségkívül konservativ irá-
nyú, de magyar kath. egyházzá, a mely leg-
alább is két irtózatos veszedelemtől szabadí-
totta volna meg nemzetünket, a melyek közül az 
egyik az, hogy a hit- és erkölcsi kérdések révén 
egy külhatalom uralkodik fölöttünk, a másik a 
coelibátus, a melyet az is megvet a ki igája 
alatt görnyed. Ki tudja, mikor jő vissza az el-
szalasztott jó alkalom? Pedig, ha hamarosan vissza 
nem jő, akkor a mai liberális kath. világ helyébe 
egyszerre csak új nemzedék áll elő, a melyet 
már teljesen a pápaság szolgálatára nevelnek. 

E nagy veszedelem, a nem erkölcsi alapra 
támaszkodó, de annál fanatikusabb ultramonta-
nizmus veszedelme mellett van több is még. 
Ott van az epikuri erkölcstan, a mely mindig 
jobban belopódzik a szivekbe s azok mellé a 
nemzeti bűnök mellé, a melyektől fájdalom, még 
a reformáció korabeli erkölcsi újjászületés sem 
tudott megszabadítani, hoz ujakat, a mik nem-
zetünk előtt eddig ismeretlenek voltak. Az élve-
zet utáni mohó vágy, szenvedélyek kielégítése 
minden áron, a tetszelgés még az erény árán 
is kezd már terjedni az alsóbb osztályokban is 
s vele együtt jár a mindinkább felzuduló elége-
detlenség, erősítve az által, hogy sokan a gazda-
gok közül verejtékkel kerestetik a szegényekkel 
a legesztelenebb és sokszor erkölcstelen örömökre 
a pénzt, a helyett, hogy bekötöznék a sajgó sebe-
ket. És mi ev. protestánsok, a kik tudjuk jól, 
hogy a szegények és gazdagok közti ürt az 
evangélium mily csodás módon tudná áthidalni, 
mikor az evangólizálásról hallunk, vállat vonunk 
s nem értjük meg, hogy az a nemzeti élet leg-
nevezetesebb kérdéseinek megoldására vezető 
utat mutatná meg. 

O bár tudnám én is »tollamat a nap ara-
nyába mártani« s »nyelvemet az égi oltárról vett 
tűzzel illetni«, hogy tudnám minden magyar 
protestáns embernek szivébe vésni amaz igaz-
ságot »a Krisztus evangéliuma Istennek ereje«. 
Vajha tudnám vagy tudná más megindítani a 
vezérlő férfiak, a gazdagok, a befolyásosok, a 
kormányzók szivét, hogy teljes áldozatkészséggel 
tennének meg mindent az evangéliumi igazsá-
goknak szóval ós írásban való terjesztésére, 
minden gyülekezetben evangéliumi egyesületek 
alapítására, a terheknek könnyítésére, a nők 
buzgóságának és leleményességének az Isten 
országa céljaira való felhasználására s oly oda-
adó munkásság megindítására, a melynek ered-

mónyekóp helyén lenne egyházunk minden tagja, 
szülők, lelkészek, tanítók, gazdagok, szegények 
ós egy protestáns ifjú vagy leány se lépne a 
bün utaira, egy protestáns se jutna börtönbe 
s egy protestáns se lenne kénytelen nyomorogni. 
Ha a protestántizmus eljut hivatásának magas-
latára, ha reformálva lesz egyházunk a Lélek 
által, akkor a protestáns gyülekezetek az egész 
nemzetre nézve az erkölcsi energiák megbecsül-
hetetlen s kiszámíthatatlan hasznú gyúpontjaivá 
válnak. Azért térjünk meg mindnyájan! Legyen 
erőnk szakítani képtelen theoriákkal s a régi 
chablonokkal, még ha nagyon hozzájuk szoktunk 
is. Legyen erőnk a damascusi útról visszafor-
dulni. Legyen erőnk elszakadni mindattól, a mi 
akadályoz a jó munkában, még ha nem feltót-
lenül vétkes is az. Evangélizáljunk abban a 
tudatban, hogy mikor a Krisztusnak szolgálunk, 
akkor hazafias kötelességeinknek is a leghasz-
nosabb módon teszünk eleget, 

Dr. Szabó Aladár. 

ISKOLAÜGY. 
Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. 

(Vége.) 

A tanárok. Párhuzam a református és állami közoktatás között. 

Nem lenne egész a tárgyalt korszak oktatásügyéről 
amúgy is gyarló kezekkel rajzolt vázlatom, ha az okta-
tásnak még egy első rangú tényezőjéről meg nem emlé-
kezném. A tanárokat, a tanár- és tanítóképzést értem. 

Tudjuk, hogy a falusi iskolák rektorai és a gimná-
ziumi osztályok publicus praeceptorai a kollégiumok végzett 
növendékeiből lettek, kik 2—3 évi tanítóskodás után a 
tanítói fizetésből megtakarított pénzen külföldi egyetemekre 
mentek s ott fejezték be tanulmányaikat. Természetes, hogy 
az ily módon történt gyakori személyváltozás nem szolgált 
a tanügy nek előnyére. Másik hátránya volt e rendszernek 
az, hogy az ily ifjak — mint a Tanításmódja irja — az 
iskolában való tanítást egyedül őket jövendő átlapotjukra 
segíthető eszköznek tartván, szüntelen csak a maguk célját 
forgatják elméjükben, a tanítást pedig elhanyagolják. Hiba 
volt végre a szakképzettség hiánya is, ámbár ezen igye-
keztek az egyházkerületek segíteni oly módon, hogy 1796 
óta a kollégiumokban a paedagogiát előadták s hallgatá-
sára minden theologust köteleztek. De már a Tanítás-
módja élénken érzi egy paedagogika iskola szükségét; 
Márton István pedig határozottan elitéli az eddigi rend-
szert, midőn egyik müvében* így ír: »igen nagy fogyat-
kozás az a mi iskoláinkban, hogy holmi diákocskákra bíz-
zuk gyermekeink nevelését és tanítását, csakhogy olcsóba 
kerüljön s olcsó húsnak aztán, a mint szokták mondani, 
híg lesz a leve«. 

De ha mai álláspontról tekintve fér is szó a gim-
náziumi és elemi iskolai tanítók szakavatottságához — bár 

* Pápai kollégium tudományos planuma recensiója, Erkölcs 
tanával együtt kiadva. 



annak színvonala azon korban a kath. iskolatanítókét 
felülmulta — a főiskolai tanárok szakképzettsége és tudo-
mánya előtt bámulattal kell letennünk az elismerés adó-
ját. Soha református egyházunknak oly sok kitűnő tudós 
tanára egyszerre nem volt, mint épen ezen korszakban. 
Debreczenben Hatyany István, a hires természettudós, 
Sárváry Pál a bölcsész. Sínay Miklós és Budai Ézsaiás 
történetírók: Patakon Kövy Sándor, a hires jogtudós, 
Szombathy János és Barczafalvi Szabó Dávid; Pápán 
Márton István, Kant filozófiájának hazánkban első hirde-
tője, Tóth Ferencz a szelid lelkű theologus és Látzay; 
Nagykőrösön Losonczi István, a Hármas Kistükör írója; 
Szigeten Háry Péter, az iskola regenerátora, nemcsak 
kiváló paedagogusok, de hires tudósok és mint irók is 
irodalmunk történetének kiváló alakjai. Nem kisebb fér-
fiakat mutat fel e korszakból az enyedi kollégium sem. 
Ott van Ajtai Abód Mihály, kinek nyelvészeti tudománya 
latin grammatikája a külföld elismerését is kiérdemelte; 
Bodola János, az iskola regenerátora; Herepei Ádám, 
kinek történeti előadásait Hegedűs Sámuel * igy jellemzi: 
»Micsoda ékesen szólással folyt az ő szájából az embe-
riség története! általtette az ifjú lelket mintegy arra a 
theátrumra, amelyről beszéliett; mintha látta volna az 
ember a tüzes Miltiadest a Marathonon, vagy az eleven 
Caesart a pharsáliai mezőkön a tömött légiók előtt lova-
golni A sziv utánna ment az ő tanításának; ott volt 
vele a képzelődés a római birodalom roppant elesésén s 
elmélyült, megint felemelkedett az emberi nagyságnak 
elmúlásán*. Itt működik Hegedűs Sámuel, a nagy szónok 
kiváló tanár és író; Köteles Sámuel, az ismert nevű böl-
csész, kinek bölcsészeti előadásait mindenek fölött dicsé-
rik. Es végre e korszak utolsó évében kezdi meg Szász 
Károly, a kiváló politikus, szónok és történész is, kor-
szakalkotó működését. 

A külföldi egyetemeken képződve, az európai művelt-
ség színvonalára emelkedve, nemcsak egyes szaktudomá-
nyok terén, hanem a tudományok egész birodalmában 
nevezhetők eme hires tanáraink valódi nagybirtokosoknak. 
Universalis tudósok voltak ők s tudományuk az egész 
ország tiszteletének, hallgatóik bámulatának volt tárgya. 
Innen az a nagy tekintély, melyet tanítványaik fölött 
gyakorolnak. Tekintélyük szavával, erős egyéniségük egész 
erejével nevelik belátásuk szerint az ifjúságot, idomítják 
a fogékony lelkeket. Szabad tevékenységüknek nem szab-
nak határt pontosan körülirt utasítások; á lánglelkek 
működése nem szorítható szabályok közé, csak egyénisé-
gük és példaadásuk vonzó erejét bénítanák az ily külső-
ségek. Hatásuk és működésük eredményének illusztrálása 
végett elég csak a pápai és szigeti iskolákra rámutatnunk, 
hol egy Márton István vagy Háry Péter egész iskolát 
képes volt alásülyedt állapotából a virágzás magas fokára 
emelni. 

Végig haladva az oktatásügy nevezetesebb mozza-
natain, befejezhetnők a kitűzött kor református tanügyéről 
adott ismertetésünket. Tudva azonban azt, hogy valamely 
intézmény élete és fejlődése csak más, azonkorbeli hason-
nemü intézmény életműködésének ismerete mellett Ítél-
hető meg és méltatható helyes szempontból, befejezésül 
vessünk egy futó pillantást a katholikus vagy állami köz-
oktatás irányelveire, összehasonlítva azokat a református 
iskolák jellemvonásaival. 

A kormány Ratiói egyöntetüleg szervezték a katho-
likus tanügyet és részletes utasításokkal pontosan kijelöl-
ték a tanítók működési körét. A református tanügy nem 
volt ily egyöntetüleg és pontos utasításokkal szabályozva. 

* Emlékbeszédében. 

Mindkét rendszernek meg vannak a maga előnyei. A 
részletekig kiterjedő egyöntetűség bizonyos fokig előnyö-
sen hat egy rendezetlen tanügy fejlődésére, de azonfölül 
gépiességre vezet s az egyéniséget megöli. A kálvinista 
szabadság gyenge tanárok mellett kockáztatással jár ugyan, 
de a kitűnő tehetségek nagy sikerrel használhatják fel a 
tanügy fejlesztésére. Ily kitűnő tanárokban — mint lát-
tuk — iskoláink nem is láttak hiányt; neveik fényes 
betűkkel vannak beírva a történet könyvébe, mig a katho-
likus tanügy munkásai, egy-két kivétellel, az ismeretlen-
ség homályában vesztek el. 

A nevelés céljának kitűzésében egyik fél sem emel-
kedett eszményibb álláspontra. Nem általános emberi, 
hanem különös érdekből nevel mindkét helyen az iskola. 
Reformátust nevelnek első sorban a kálvinista, katholikust 
az állami iskolák. De míg amazok mindinkább öntudato-
san a magyar szellem védvárai maradtak, addig emeze-
ket az idegen kormány az elnémetesítés eszközéül használta 
fel. A középiskolák alapjában mindkét részen az akadémia 
előkészítő iskolái maradtak; de e mellett a református 
iskolák hovatovább az egyetemes emberi műveltség nyúj-
tására is képesek lettek, a katholikusok az első Batió 
nyomán utilitaris érdekek szolgálatát tűzték ki mellék-
célul. A felső iskolák itt is, ott is egyaránt az életpályák 
szakiskolái voltak. De az államot terheli a vád. hogy a 
szabad tudomány érdekei elől még az egyetemet is elzárta. 
Egy történetírónk megjegyzése szerint az egész egyetemi 
oktatás nem állott másban, mint a szorosan megjelölt 
tankönyvek előadásában és kikérdezésében, tán megma-
gyarázásában is A tisztán emberi problémáknak sehol sem 
jutott hely. Nem volt a tudomány soha öncél a reformá-
tus főiskolákon, sem, de azok autonómiája legalább a 
tanárok és tanulók individualitásának engedett nagyobb teret. 
Ha még ehhez veszszük a kormány által szervezett kath. 
iskolákból kiáradó szellemet, mely a gondolat szabadsá-
gát megbénította, a hazafiságot elölte: akkor tanügyi és 
hazafiúi szempontból is jogosnak kell tekintenünk azt a 
küzdelmet, melyet egyházunk iskolái felett az állammal 
megvívott, mert iskoláink hívebben szolgálták e nemzeti 
művelődés ügyét, mint az állam intézetei; mert — hogy 
elmélkedésemet a ref. érdekek javára elfogultsággal nem 
vádolható Marczali szavaival* végzem — »azt a mély 
puritánus erkölcsösséget, azt az őszinte hazaszeretetet, azt 
a büszke önkormányzati tehetséget, mely a református 
kollégiumok árnyában fejlődött ki leginkább, nem pótol-
ható azon korban hazánkban semmi. És legkevésbbé 
pótolhatá azt az akkori mindenbe beavatkozó, minden 
sajátságost és eredetit gyűlölő, üldöző, mindent bizonyos 
színvonalra visszavivő állami hatalom« ! 

Marton Sándor. 

T Á R C Z A. 
A veszprémi reformált egyház múltja. 

(Folytatás.) 

IV. 
Deáki Márkus István veszprémi lelkész lesz 1710-ben. Az 
egyház viszontagságai, küzdelme a létért. Deáki Felsö-Örsre 
megy lelkésznek, a veszprémiek Hosszul'alusi Mártont hozzák 
helyébe 1714. A vallásgyakorlat megszűnik 1717. ápr. 30. 

Mikor Hodosi Sámuel kénytelen volt 1710-ben vesz-
prémi papságát elhagyni, az egyház Deáki Márkus Istvánt 
választá lelkészévé, a ki az anyakönyvbe gondosan fel-

* II. József és kora. III. k. 325. 1. 



jegyezte az egyházra vonatkozó viszontagságokat., s miután 
megemlítette volna, hogy Veszprém elfoglalásakor Heister 
rendkívüli kegyetlenségeket követett el a Rákóczy pártia-
kon, igy folytatja: »Az említett 1710. esztendőben Deáki 
István lelkészsége alatt, ezen veszprémi reformált egyházat 
a következők érték. A vár elfoglalása után kihirdették a 
vallás szabadságát, azon hozzáadással, hogy a vallásügyre 
tartozó dolgok azon módon maradjanak, mint a Rákóczy 
forradalom előtt voltak*. Erre Deáki megjegyzi: »Nékünk 
a forradalom előtt törvénybe is beiktatott szabad vallás-
gyakorlatunk, istenitiszteletünk volt a várban, mindazonáltal 
gróf Zinzendorf várparancsnokunk, a mondott 1710-ik év 
május 17-én közhírré tette a hadtest parancsnok gróf Heis-
ter Sigbertnek rendeletét, hogy a várban levő, s isteni-
tiszteletünk gyakorlására megtartott templomunkat, az éjjeli 
őrség használatára adjuk által, velem pedig és az iskola-
beliekkel pedig tudatta, hogy két óra alatt kimenjünk a 
várból. Május 28-án tiz óra körül értesít, hogy én (Deáki 
István) maradhatok; miközben az iskolás gyermekeket 
eleresztette, nehogy a beteges Hammon, Vagy Hanczman 
szomszédnak lármájukkal alkalmatlanságot szerezzenek, 
és igy félbenhagyatta a gyermekeknek tanítását és beszün-
tette iskolába járásukat. 29-én ő maga a tanulókat beál-
lította és tizet közülök bezáratott. 30- án a templomból 
az éjjeli őrség eltávolíttatott és ajtója bepecsételtetett*.1 

Ezen erőszakoskodások és törvényellenes cselekede-
tek meggátlására a veszprémi reformáta ekldézsia fel-
küldötte Bécsbe, Heister tábornagyhoz folyamodványával 
nemes Szentiványi Pétert, de az kegyelem helyett 1710. 
junius 8-án onnan azon választ hozta: »mivel Veszprém, 
végvár már megszűnt lenni, a templom, mely a várbelieké 
volt elfoglaltassék és a veszprémieknek mindennemű szaba-
dalmai megsemmisíttessenek, s meghagyatott, hogy a refor-
mátusok a várból kitakarodjanak*.2 Kedvező ürügyül 
kínálkozott ezen rendelet" mellett az is, hogy augusztusban 
a pestis Veszprémben kiütvén, s abba először is bizonyos 
Kajári Ferencz nevű deák halván meg: mint a pestis 
behozói a várból kiszoríttattak; s igy nem lévén semmi 
helye a veszprémi reformátusságnak hol Istenét imádhassa, 
augusztus 14-én Losonczi Farkas János puszta fundusán, 
a szabad ég alatt tartottak istenitiszteletet, prédikálván Deáki 
István ezen alapigékről: Máté VIII.: 20 »A rókáknak 
barlangjuk vagyon, és az égi madaraknak fészkük: de 
az ember fiának nincsen fejét holott lehajtsa*. 

Ilyen erőszakoskodással kiűzetvén a veszprémi refor-
mátusok a várból, istenitiszteletük rendes tartása is meg-
szűnt, s kénytelenek voltak Vámosra járni templomba 
egész 1711. október 7-ikéig, a mikor következő rendeletet 
vették: »Érteni adjuk, hogy a Tekintetes Magyar Cancel-
laria a veszprémi kálvinista lakosoktól elvetetett templom, 
prédikátori lakóhely és iskolájuk restituálása iránt igen 
alázatosan instált a felséges császár resolutiója szerint; 
hogy in puncto religionis, mindenek az előtt való mód 
szerint, valamint ezen magyar rebellió előtt voltanak, 
megint helyreállítassanak; a mely szerint ők kálvinisták 
akkoron is minden bántódás nélkül bizonyosan in posses-
sione állottanak légyen. Azért ezen dolognak mivolta 
szerint parancsoltatik ezáltal gróf uramnak (Zinzendorf 
várparancsnoknak), hogy a feljebb említett kálvinista temp-
lom, prédikátor lakóhely, hozzátartozandó iskolákkal együtt, 
tovább való bántás, exeeptio és instantia nélkül a praeten-
denseknek vissza adattassék és restituáltassék. A mint 
gróf uram azoknak már igazságot tud tenni. Bécs die 
7-ma octobris 1711*.3 

1 Deáki István eredeti feljegyzései, a veszprémi ref. régi anya-
könyvéhen. 

2 Ugyanaz, ugyanott. 3 Ugyanott. 

Ezen parancsra is vonakodott a várparancsnok 
visszaadni a reformátusok épületeit, mignem, mint Deáki 
irja, számtalan sürgetések után visszaadatta, de csak a 
templomot, melyet addig raktárnak használtak. Mindenek 
előtt hát kitisztogatásához láttak s avval november 19. 
és 20-án elkészülvén, a rá következő vasárnapon, mely 
akkor november 22-ikére esett ünnepélyesen elkezdődött 
benne a közönséges istenitisztelet, Deáki István azon idő-
beli prédikátor hatalmas egyházi beszédet tartván Sámuel 
II. könyve II részének 15, 25. és 26. versei felett ezen 
szentigékről: »Felkelének azért és egyenlő szám szerint 
általmenének a Benjámin nemzetéből és a Saul fiának 
Isbóseihnek seregéből tizenketten, és a Dávid szolgái 
közül is tizenketten. Akkor egy begy ülekezének az Ábner 
után való Benjámin fiai; és lőn egy sereg, és megállának 
azonegy hegynek tetején, és kiálta Ábner Joábnak, és 
mondá: Vájjon s mind örökké fegyver miatt kell-e meg-
emésztetnünk ? nem tudod-e, hogy siralmas leszen ennek 
vége? és meddig halasztód, hogy nem mondod a népnek, 
hogy térjenek meg az ő attyokfiainak hátokról?* Ugyan-
azon év decemberében az iskolákat is visszanyerték, csak-
hogy mivel már előbb három piaristát helyeztek el a 
paplakban, azok az egész télen át abban tanítottak. Mig-
nem 1712. március 20-án a főcommendáns Veszprémbe 
érkezvén, a református lakosoknak nagy örömére mindjárt 
másnap elrendelte, hogy »15 nap alatt nékik mindenek 
vissza adassanak*. > Április 5-én. irja Deáki, a maga jelen-
létében vissza is adatott mindent; a piaristák tanítványai 
azonban annyira összetörték, zúzták a törhetőket, hogy 
tetemes költséggel lehetett csak helyre hozni*.1 

Ily sok viszontagságok után hozzájutottak ismét 
templomukhoz, paplakukhoz és iskoláikhoz törvényesen. 
Azt hitték a veszprémi reformátusok, hogy most már elő-
vebetik az ellenséges időben föld alatt tartogatott, s fél-
tükben rejtegetett harangjukat is, melyet midőn a torony-
ban felhúzni akartak volna, szándékjukat gróf Volkra 
János azon időbeli veszprémi püspök megtudván, azonnal 
kiküldötte a prépostot és a nemes káptalan bíráját Csik 
Pétert, hogy a harang felhúzásának mondjanak ellent, 
s ha szavuk sikerre nem vezetne, erőszakkal is ellene 
álljanak: de minderre a buzgó veszprémiek semmit nem 
adván, még az nap feltették és meg is húzták.2 Ez 1712. 
november 5-én történt. Deáki Márkus István híven és puri-
tán szigorúsággal folytatván lelkészi hivatalát 1714. március 
14-én megvált Veszprémtől, átköltözött a felső-őrsi egy-
házba, a meghalt alesperes Csó István örökébe. 

Utánna Hosszúfalusi Mártont választá a veszprémi 
gyülekezet lelkészévé, kinek prédikátorsága alatt szintén 
ékesen és jó renddel folytak mindenek. 1715. december 
utolján az említett harangot a bástyatoronyból, mely to-
rony a mai vigyázó torony gömbölyű része volt levették, 
s a parókia udvarán levő puszta kőfalra helyezték, mely-
hez 1716-ban nemzetes Roboz Ferenc a nemes reformáta 
ekklézsia elöljáróinak tetszéséből egy nagyobb harangot 
öntetett Budán, melynek feltevését Vokra ismét megakarta 
akadályozni, de a lelkész Hosszúfalusi és nemzetes komája 
ura Kenessey Péter a földről felemelvén : a dolgot véghez 
vitték; de mivel a szűk hely miatt a két harang nem 
fért meg, és mint írva van consonanter sem zengvén: 
régi harangjukat a szentkirály-szabadi uraimék kis csen-
getyöjükért elcserélték. A hely szűk volta miatt a nagyobb 
harangot húzni még sem lehetvén, bizonyos Csizmadia 
Pál fiacskája temetése alkalmával Szentiványi Péter ütő-
jével kongatta.3 

Visszanyervén a veszprémi reformátusok templomu-

1—3 Ugyanott, ugyanazok. 



kat, paplakukat és iskolájukat, midőn tornyukat haran-
gokkal is ellátták, azt gondolták, hogy ezután már csendes 
lélekkel imádhatják a maguk földén, maguk által épített, 
s ezer veszélyek között megtartott templomukban Istenüket, 
neveltethetik, taníttathatják iskolájukban gyermekeiket, mely 
kegyes reménységre feljogosíthatta őket az 1716. év elején 
elért siker, azonban bármily örömmel szemlélhették mind-
ezt, meg kellett érniök még azon évben azt a szomorú-
ságot, mely a református Siont Veszprémben ismét gyászba 
borította, és egyházukat egy időre végképen elpusztította. 

Az a veszprémi róm kath. püspök gróf Volkra, aki 
már előbb Hodosi Sámuelt elűzte az ekklézsiából. most 
más alkalmatosságot keresett és talált ki, hogy a refor-
mátusok szabad vallásgyakorlatát megsemmitette. Mint 
Hosszúfalusi Márton írja : 1 »a méltóságos főispán úr re-
petáltatta nemzetes főszolgabíró Szentmiklósi ur által 
— mellette levén város nótáriussá Boronkai ur — ő ke-
gyelmének a templomot, parocbiát és scholát. Mely repe-
titiójára feleltem: sem templom, sem parochia, sem pedig 
a schóla nem az enyém, melyre nézve maga méltóságos 
főispán ur ő nagysága megitélheti. hogy énnékem egyiket 
is nem lehet resignálni«. Igv kezdődött el az üldözésnek 
egy eddig ismeretlen és hallatlan módja, az isteni tisz-
telet helyéről, paplakról, iskoláról a püspök és egy sze-
mélyben főispán üzenetére lemondani. Hosszúfalusi Már-
tonnak volt annyi lelkiereje, hogy erre nem állt rá. A 
püspöknek azonban nagyon tetszett a templomfoglalásnak 
általa kieszelt ezen uj módja, rövid nap múlva Salomvári 
főszolgabírót is melléjük adván az említetteknek másod-
szor is követelte a templom, paplak és iskola átadását, 
melyre Hosszúfalusi megint csak ugy felelt;2 és nem 
adva semmit az egész dologra, november hóban előbb 
a paplakot, azután a templom tetejének egy részét meg-
sindelyezték, a tornyot pedig egészen elkészítették.3 Mely 
munkájuk eredményének azonban nem sokáig örülhettek. 

Ugyanis. A főispán róm. kath. püspök nem mehet-
vén szép módjával semmire, hogy magáról az üldözés 
vádját lemossa, királyi parancsot eszközölt ki, a veszprémi 
reformátusok szabad vallásgyakorlata ellen, s azt 1716, 
december 14-én Veszprém vármegye kisgvülésében letár-
gvaltatván, nyilvánosságra hozta azon királyi parancso-
latot, melynek értelme szerint »a veszprémi reformátusok 
paplakukat, templomukat, iskolájukat tartoznak a római 
katholikus püspöknek átadni; az isteni tiszteleteket többé 
megtartani nem szabad; a lelkész és tanító bárhova 
elmehetnek, de ha hivatalaikról önkényt lemondanak, 
mint világi hivatalnokok megmaradhatnak a városban, 
az iskolába járó gyermekek pedig világgá bocsáttassanak, 
s mindezeknek 15 napon belől való teljesítése megparan-
csoltatott*.4 Ezen parancsolat tartalmát gróf Volkra János 
püspök még aznap tudatta Szentmiklósi Mihály és Küllev 
Mihály szolgabirák által Hosszúfalusi Márton lelkészszel. 
a ki a maga személyét illetőleg, arra a következő választ 
cicitcl : 5 »A mi 1. a templomnak, parókhiának. scbölának 
resignaltatását sub praefato vero fermino a cultusnak 
absolute cassalását illeti: az iránt való resolutio nem 
engemet, quá conventionalis szolgát, hanem az egész 
reformáta veszprémi ekklézsiát, quá actualis possessorát 
nézi. 2. Lássa a nemes reformáta veszprémi ekklézsia, 
ha engemet prédikátorát, és velem együtt mester uramat; 
mindkettőnket, mint ekklézsiának szolgáit, sub expiratione 
praefati termini kész lesz-e manuteneálni ? vagy pedig 
mind az alatt a terminus alatt, mind pedig azontúl ő fel-
sége eleibe ezen dolog iránt bemutatandó alázatos instan-

1 - 5 Mindannyit gondosan feljegyezte Hosszúfalusi a vesz-
prémi ref. egyh. anyakönyvébe. 

ciájáig és arra leendő Ő felsége kegyelmes resolutiojáig 
bennünket manuteneálni?® 

A hitéért meghalni is kész Hosszúfalusi Márton 
veszprémi lelkész fájdalmasan hallgatta a gyászba borult 
szegény ekklézsiának siralmas panaszát. A kihirdetett 
parancsolat ellenére másnap, vagyis 1716. december 13-án 
istenitiszteletet tartott, reggel Ápost. Csel. irott könyv 
XXI: 13. alapján eme szentigékről prédikált: »mit mível-
tek sirván, és az én szivemet kesergetvén ? mert én 
nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok 
.léruzsálemben a Jézus Krisztus nevéért*. Evvel még nem 
elégedett meg, mintha előre tudta volna, hogy nem hir-
detheti többé a Krisztus evangéliumát Veszprémben még 
aznap délben újra prédikált a 74 zsoltár 22. verse felett: 
s ez volt az utolsó református istenitisztelet Veszprémben. 

Megsem várva a királyi parancsban megszabott 
határidőt, elkezdték az üldözést, December 15-én az alum-
nus diákok számára ételt hozóktól, mind a nagy, mind 
a kis kapuba elszedték az ételt, az étel vivőket pedig meg-
verték. Melv rettenetes dolgot Kenessey Péter, gróf Zinzen-
dorf várparancsnoknak bepanaszolván érzékenyen előadta, 
hogy még a halálos rabot sem fosztják meg ételétől; 
még a kirendelt 15 napot sem várják be, s ily törvény-
telenséget visznek végbe. A várparancsnok ezen panaszra 
Zádori Mihály akkori prépostra utalt, kihez Kenessey 
Péter szintén elmenvén, mint előbb, ugy ez előtt is elő-
adta jövetelének okát, melyre a prépost ezeket felelte: 
»ám tartsa őket kegyelmetek,' szabad, ha mindjárt pásté-
tommal is a kirendelt quindennáig; de Isten engem ugy 
segéljen, a quindennán tul sem napot, sem órát nem 
várok*.1 Ez a nap volt az 1717. év uj esztendő napja, 
melyen a veszprémi reformátusok temploma, paplaka, isko-
lája elfoglaltatott, és a vallásgyakorlat végképen megszün-
tettelett, Igaz hogy a felséghez folyamodtak kegyelemért, 
de onnan sem jött kedvező válasz, s mivel Hosszúfalusi 
lelkészi hivataláról lemondani nem aksrt elhagyta Vesz-
prémet 1717. április 30-án tevén az utolsó bejegyzést 
az anyakönyvbe, mikor Polgárdjra ment lelkésznek. Ekkor 
egészen beborult a református Sión ege Veszprémben, a 
néma szenvedésére volt kényszerítve az árvánmaradt 
gyülekezet; a pásztorától megfosztott nyáj nagyobb része 
áttért a róm. kath. hitre, a hitüket megtartók pedig részint 
Szentkirály-Szabadjára, részint Vámosra s a Balaton mel-
lékére költözködtek, mig egy kis töredék az üldözések 
dacára is megmaradt Veszprémben 

Érdekes Jesz itt felsorolni azon családokat, kik római 
katholikusok lettek: Halasi, Vaszari, iparai, Paczai, Marton-
f'alvai, Végh. Téssi, Fodor. Szakács, Szente, Fejér, Balassa. 
Bottka, Nádasdy, Rosos, Kapuvári, Boross, Kolmár. Szili. 
Torma. Bajcsi, Ánvós, Sűdi, Pákozdi. Hajnal, Pernyesi, 
Girisich, Érsek. Babai, Galambos, Salomvári, Bajzát, Márki, 
Simoga, Perczel, Küllei, Csornai, Medgyesi, Csik, Battyánvi 
és többek. Szentkirály-Szabadjára mentek: Tatay, Simon, 
Cseh, Rosos. Vámosra: Kajári, Kéri, Saári, Keresztes, 
Puskajártó, Véghelyi, Váczi, Csornai, Dallos. Balaton mellé: 
Torma, Csők s többek. Veszprémben maradtak, s az 
üldözések között is állhatatosan megmaradtak hitükben 
s most is reformált valláson vannak : Vincze, Széli. Tamásy, 
Tamassa, Koboz, Pintér, Csák, Pápav, Segesdy, Devecsery, 
Pap, Szarka, Keresztes. Miklós, Vásonyi, Szinai. Vecsei, 
Török, Kenessey, Oroszy, Csirke, Pongrácz, Bajnóczi, 
.lady, Csonka, Gombás, Jákóv, s többek, a kik a szom-
széd helységekbe jártak istenitiszteletekre, gyermekeiket 
leginkább Vámoson kereszteltették meg, mígnem 1723. 
julius havában ettől is eltiltattak, mit bizonyít a vámosi 

1 Ugyanaz, ugyanott. 



reformált egyház anyakönyve, melyben 1723. évben keresz-
telt s az anyakönyvbe beirt gyermekek nevei között ezt 
olvashatjuk »hic inhibentur vespremienses per Comitatum 
effere liberos suos ad saerum baptisma*. 

(Folyt, köv.) Thury Etele. 

BELFÖLD. 

Protestáns egyetem és a millennium. 
Nem aktuális s talán nem is igen népszerű a protes-

táns egyetem létesítésének kérdése, de csakugyan azzá 
kell tennünk előbb-utóbb. A budapesti református zsinat 
ugyanis kimondotta a nagy szót, hogy : legyen! . . . hogy 
legyen — mint felhívásában mondja — »egy — a debre-
czeni főiskolával kapcsolatban álló teljes bölcsészeti kar, 
mint középiskolai tanárképző intézet, és egy — esetleg a 
kolozsvári tudomány egyetemmel is kapcsolatba hozható 
református theologiai kar* . . . s ha egyszer már kimon-
dotta a döntő szót, félúton megállani többé nem lehet: 
a tervezett két fakultás felállítása a hazai reformátusság 
becsületbeli ügyévé vált. 

Hogy mikorra öltsön testet az elhangzott ige. a 
zsinat nem határozta, nem is határozhatta meg. Akkor, 
a mikor az ismeretes protestáns áldozatkészség elő bírja 
teremteni a még hiányzó alapokat.. . . De ime, akadt egy 
buzgó és praktikus esperes, a ki azt gondolta szivében 
s rögtön ki is adta a jelszót: »Csináljuk meg az egye-
temet a millenniumra!*... Ha már a legutolsó községe 
is e hazának valami állandó s nagyobbszerü alkotással 
akarja magára nézve emlékezetessé tenni az ezeréves 
ünnepet: hordjuk össze mi is —két milliónyi református-
ság — szerény filléreinket, szent vallásunk s a hazai tudo-
mányosság oltárára, s alkossuk meg a millenniumra a 
protestáns egyetemet! 

Ez eszme nagyon tetszetős, nagyon életrevaló s egy 
kis jóakarattal kétségkívül meg is valósítható. Legalább 
mi nálunk Vértesalján, élénk visszhangra talált ez a nagy-
fontosságú jelszó, melyet egyházmegyénk ismert buzgóságu 
és erélyű esperese: Koncz Imre. ur, hangoztatott először 
és röpített világgá, előbb -esperesi szemléje alkalmaval, 
majd ama nyomtatott körlevelében, melyet a zsinati fel-
hivás és mellékletei kapcsán intézett, a vértesaljai egyház-
megye területén lévő református hitsorsosokhoz. illetve 
gyülekezetekhez. 

Csak a jó ügy érdekében cselekszem, ugy vélem, 
midőn ez esperesi körlevelet tágasabb körökben is isme-
retessé kívánom tenni a következőkben. 

Koncz Imre esperes ur, előre bocsátva, hogy az em-
lített két fakultás felállításához még mintegy 280,000 frtnyi 
összeg szükségeltetnék, ekkép folytatja körlevelét: »Ezen 
280 ezer forint egybegyűjtését reményű, kéri és várja 
az egyetemes zsinat, magyarországi két millió lelket szám-
láló református vallású híveitől. Ezen nagy összeg akkor 
jönne egybe, ha minden lélek 14 kr. adakozással járulna. 
Ámde népünk nagyrésze nem fog 14- krral járulni; remé-
nyünk azonban van, hogy nem marad el 2—3 kr. áldo-
zatával. Lesznek azonban, sőt már vannak, kik 10, 50. 
100, sőt ezer forintjaikkal segítik a nemes cél elérhetését. 
Felemlítem ezek közül ]>üspökünket, ki 500 frtot ajánlott 
fel. Felemlítem egyházmegyénkből a 80 éven felül lévő 
Széles Lajos, dobozi lelkésztársunkat, ki régrendeleti-
leg, a debreczeni egyetem orvosi fakultása felállításához 
5000 frtot igér hagyományozni. Egyházmegyénk 40 ezer 

lélekkel foglal helyet a két millióból álló nagy és diszes 
testület kebelén Ezen egyházmegye nem szokott elmaradni 
segedelmével soha ott, hol református anyaszentegyházunk 
felvirágoztatásáról volt szó. Nem fogunk tehát elmaradni 
most sem.* 

»Áldozatot kiván tőlüdk anyaszentegyházunk. De mi-
csodaáldozat ez, a mult századok fotyama alatt élt hitbuzgó 
őseink azon áldozataihoz képest, melyeket ők a pozsonyi, 
eperjesi vértörvényszékekhez, a különféle kinzóhelyekre, 
börtönökbe, sőt a nápolyi gályákra vittek áldozatul ref. 
anyaszentegyházunkért?! Micsoda áldozat ez ahhoz, midőn a 
ref. részről, a szegény néptől, a zsarnok hatalom, az 
istentelen ármány templomait szedte el, és ez a szegény 
nép, önerejéből, ezek helyett újakat emelt, melyekben 
könyörgött Istennek a szabadításért ?! . . . Ők életöket és 
vagyonukat vitték: mi néhány fillért viszünk áldozatul.* 

»Az adakozáshoz több rendbeli ívet küldött szét 
a zsinat. Adakozni ezek bármelyike szerint szabadságá-
ban áll mindenkinek. Mivel azonban az adakozásnál semmi 
korlátot nem állított fel a zsinat, hanem a szegényektől 
filléreket, a vagyonosabbaktól nagyobb adományokat kér, 
ez évi esperesi szemle alkalmával, a gyülekezetek elöl-
járói, lelkészei, tanítóival megbeszélvén a dolgot, mi az 
adakozáshoz a következő eljárást választottuk: 

1896-ban ünnepli a magyar nemzet ezer éves itt 
lakásának nagyszerű ünnepét. Az ünnepély fényét emelni 
kívánja a tudomány, művészet, ipar, kereskedelem, föld-
mivelés teréről felmutatható magyar termékeivel. Mi ma-
gyarországi reformátusok, mutassuk be magunkat Európa, 
sőt a világ előtt, hogy a mult századok zsarnok üldözé-
sei nemcsak nem pusztíthattak el bennünket, hanem ime 
élünk, és hogy szeretett magyar nemzetünk, Európa kul-
íur-népei közt illő helyet foglalhasson el, e célra közre-
működünk, és most az ezeréves ünnepély díszítésére Deb-
reezenben, Kolozsvárit egyetemet állítunk fel és mutatunk 
be a világnak.« 

»Ezen eljárásunkat kerületi úton elfogadás végett a 
konvent elé óhajtjuk terjeszteni*. 

»Felkérem ezek folytán hitsorsosimat, hogy a deb-
reczeni, kolozsvári egyetem felállításához járuljanak segé-
lyeikkel. A szegényektől filléreket, a vagyonosoktól nagyobb 
összeget kérünk. A nép ajánlatát lelkésztársaim lesznek 
szívesek minden egyházban névszerint egy adakozó ívre 
feljegyezni. Az alább megnevezettt hitsorsosim, lesznek 
szívesek ezen ívre, neveid után, ajánlataikat sajátkezüleg 
feljegyezni. Nem különben lelkésztársaim és tanítóink is 
feljegyzik ide a már nálam bejelentett ajánlataikat. Aján-
latunkat három cv alatt, 1893., 94., 95.-ben mindenkor 
aratás után fogjuk befizetni.« 

— Im, ezeket tartalmazza a vértesaljai esperes kör-
levele, melyet ajánlunk megszívlelésre általában minden 
magyar református embernek, de ajánlunk különösen a 
minden nemesért melegen érdeklődő espereseink és lel-
készeink buzgó figyelmébe. 

Itt, Vértesalján, már is kedvező eredménye mutat-
kozik a lelkes felhívásnak. Lelkésztársaim 3—6—8—10 
frtot, tanítóink ez összegek félét ajánlották fel. mit három 
évi részletekben fogunk befizetni. Földbirtokosaink egyen-
kint szólíttatnak fel az adakozásra s már is arról érte-
sülök, hogy Szüts Sándor, abai buzgó ref. földbirtokos, leg-
közelebb 100 frtnyi alapítványt tett a szent czélra. Lelkészi 
karunk Nesztora: Széles Lajos dobozi lelkésztársunk szin-
tén kiállította már nevezetes alapítványáról, az öt ezer 
frtról szóló adománylevelét, a leendő, prot. egyetem orvosi 
fakultása javára (Mellékesen megjegyezve: nem a kis 
dobozi egyház szerény javadalmából került ki ez a nagy 
összeg). Reméljük, hogy gyülekezeteink sem tagadják meg 



filléreiket, a nemes ügyről, a melylyel mintegy dokumen-
tálni fogjuk ország-világ szine előtt, hogy mi is itt vagyunk, 
hogy nem tespedünk s hogy nem halt ki még belőlünk 
az ősi áldozatkészség. 

Igaz ugyan, hogy — mint a zsinati felhivás is el-
ismeri — a prot. egyetemnél volnának bizony égetőbb 
szükségeink is. Szegény, terhek alatt roskadozó egyhá-
zaink, nélkülözéssel küzdő lelkészeink felsegélése; a nagyon 
kívánatos lelkészi gyám- és nyugdíjintézet felállítása, a 
szórványokban lelki gondozás nélkül veszteglő hitsorso-
saink felkeresése s egyházunk, hazánk számára való meg-
mentése: mind-mind elsőbbrendü szüksége volna a hazai 
ref. anyaszentegyháznak. Reméljük, e szükségek orvoslására 
is rákerül a sor lassankint. Ki tagadhatná azonban, hogy 
egy protestáns vagy mondjuk : református^ egyetem felál-
lítása a Kálvinista Rómában, nem kevésbbé, »szép és 
nagy gondolat*; hogy sok tekintetben szükségünk is van 
rá, a még mindig erős, sőt — úgy tetszik — hovatovább 
nyakasabb ultramontánizmussal szemben. És ki tagad-
hatná, hogy egy protestáns egyetem, az igazi szabad-
elvüség és tudományosság e világító tornya, mig egyfelől 
jelentős szolgálatot tenne a magyar hazafiságnak, másfelől 
fényt árasztana mindenkor, legközelebb a millennium al-
kalmával is, e hazában élő összes protestánsokra. 

Azért, ha nem volna is épen népszerű, vagy a mos-
tani egyházpolitikai reform-mozgalmak közepette, időszerű, 
a prot. egyetem kérdése: ám ha az országos zsinat egy-
szer kimondta a legyen szót, s felhívását az adakozásra 
szétbocsátotta, szóval, ha megütöttük a nagy dobot: most 
már szégyen nélkül meg nem retirálhatunk. 

Azért hát csak előre! Vessük kezünket a nagy mun-
kára! Az aratásra való gabona bizony sok . . . álljatok 
elő ti aratók! Zörgessetek és megnyittatik, kérjetek és 
megadatik: adakozzunk, hogy legyen protestáns egyete-
münk a millenniumra! 

Lévay Lajos. 

Egy kis adalék az unitárizmus ujabb 
történetéhez Magyarországon. 

Száraz tényeket beszélek el röviden, semmit azokhoz 
nem adva, sem azokból semmit el nem véve. Nyilványosság 
elé lepésem által nem annyira a közvéleményt akarom meg-
nyerni ügyünk számára; mint inkább szertelen buzgalmá-
ban azon tiszteletreméltó férfiút óhajtanám egy kis önbi-
rálatra s meggondolásra bírni, ki a protestántizmus bő 
köpönyege alatt ugyancsak kikalapálva kaszáját s számítva 
ifjú lelkésztársa tapasztalatlanságára, ott akar minden áron 
aratni, ahol nem vetett. 

Mezőberényben unitárius fiókegyház alakult az ev. 
ref. egyház kebeléből történt tömeges áttérés után; hogy 
az áttérésnek mi volt az oka, az átalánosan tudva van: 
ott a hitbeli meggyőződés szerepet egyátalában nem játszott. 

Mikor három évvel ezelőtt az ev. ref. egyház egye-
tértő bizalma engem ide lelkészül megválasztott, dacára 
a mindenfelöl hallott ijesztgetésnek, örömmel s lelkesedéssel 
vettem kezembe ez egyháznak bonyolult ügyeit. Termé-
szetes, az volt az első teendőm, hogy hacsak lehet begyó-
gyítsam az égető sebet: ugy a templomi szószékben, mint 
társadalmi érintkezéseimben a mult nagy tévedésének 
szomorú következéseit feltárva, az egyház ügyeiért buzgól-
kodásra kértem s intettem híveimet. 

Nem a magam működésének, de a kegyelem Istené-
nek tulajdonítom, liogv híveim önérzete, önbizalma lassan-
kent fokozódott, sőt néhány unitáriussá lett szívében is 

megzendült a lelkiismeret szava s csakhamar visszatértek 
elhagyott egyházakba. 

A szegényebb néposztályhoz tartozók voltak ezek s 
az egész áttérési processust nem Derzsi Károly úrral, 
hanem hódmezővásárhelyi helyettesével, kinek közvetlen 
gondozása alatt állott a m.-berényi unitárius fiókegyház 
— intéztem el. 

A hozzánk visszatértek közül egy, ki két kezével 
keresi mindennapi kenyerét, midőn értésökre adtam, hogy 
ismét bevannak véve egyházunk kebelébe — ily nyilat-
kozatot tett: Hála Istennek! leszakadt hát a lelkemről 
egy nagy teher! 

E szegény emberek fölvétele ellen Derzsi Károly ur 
nem tiltakozott s igy megerősített engem azon meggyőző-
désemben, hogy hódmezővásárhelyi helyettese, ki a szent 
sakramentomok kiszolgáltatását is eszközli, bír azon nagy-
korúsággal, hogy a kitérők jelentkezését tudomásúl veheti. 

Ámde csakhamar fordúlt a kocka: egy pár előkelő 
ember tért vissza ismét hozzánk s a tanuk által jelentke-
zéseikről kiállított bizonyítványaik alapján, a fölvételök-
ről szóló jelentést, újra a hódmezővásárhelyi unitárius 
lelkészi hivatalhoz küldöttem és pedig 1892. jan. 13ikán; 
még azonban erre sem kaptam semmi választ. Február 
6-ikán ismét egy pár ember áttéréséről küldtem ugyanoda 
jelentést s uramfija! erre aztán már jött ám a tiltakozás 
Derzsi Károly úrtól, hatalmas levélben keresve meg engemet. 

E levélben, egyházam tanítói ellen nyilvánított gyanú 
és nekem adott törvénymagyarázat után, igy szól: »Én 
(bármikép vádolt is a ref. világ egész a rágalmazásig) a 
m.-herényieket, a ref. egyházból kilépetteket, nemcsakhogy 
nem csábítgattam áttérésre, de nem is vettem fel csakúgy 
könnyű szerrel. Előre figyelmeztettem őket a dolog komoly-
ságára s a nehézségekre, küzdelmekre és áldozatokra, 
melyek rájok várnak stb. s csak akkor vettem fel, midőn 
jelezték, jól meggondolták és mindenre készek. Ez sem 
volt elég. Mikor először közéjök mentem, határozottan 
kijelentettem, hogy a felvételt csak most fogom véglegesnek 
tekinteni; tehát ha valaki megbánta vagy elsiette: száljon 
s nyomban kibocsátom; ha pedig megállanak: akkor itt 
az élő Isten előtt s egymás előtt jelentsék ki becsületükre, 
hogy az uj egyházhoz mind a végig hivek lesznek. Ezt 
ők egyhangúlag becsületökre fogadták. Ez a dolog története. 
Én tehát jogosítva volnék esetleges kilépni akaráskor bár-
melyiknek is szemébe mondani, hogy szószegő stb. A 
csábító térítgető tehát — ha ezt tudja — nemcsak vissza-
térésre, hanem ugyanakkor szószegésre s igy jellemtelen 
ténykedésre is csábít; s e szerint nemcsak törvénytelen, 
hanem erkölcstelen dolgot is művel, hacsak mi protestán-
sok is el nem fogadjuk a jezsuita elvet, hogy: >a cél 
szentesíti az eszközöket«. 

Ezt kívántam szíves tudomására hozni nagytisz-
teJetüségednek, mint aki nemcsak a saját egyházának, 
hanem abban s azonkívül is, a közvallás-erkölcsiségnek 
is bizonyára őre kiván lenni. Ha mindkét részről — az 
eszközökben nem válogatva — megindítjuk a térítgetést, 
ebből külső nyeresége egyik-másikunknak tán lehet, de 
vallás-erkölcsi nyeresége a köznek aligha lesz. 

A hódmezővásárhelyi segéd- vagy helyettes lelkész 
csak március 4-ikén ébredt fel, miután én már Derzsi 
Károly ur ama levelére válaszolván, ugy emlékszem a 
korábbi áttérések zavartalan menetére hivatkoztam. Már-
cius 4-ikén kelt ugyanis az a hódmezővásárhelyi levél, 
melyben a s. lelkész ur nagy bátran kinyilatkoztatja, hogy 
ő az értesítést tudomásul nem veheti, ugyanekkor Derzsi 
Károly úrtól is megkaptam a fenyegetést. 

Természetes, hogy a fölszólalásra ily körülmények 
között nem adhattam semmit, annyival inkább, mert az 



áttérők közöl egv sem jelentette, hogy lépését meg-
bánta volna. 

Esperesünknek is föl terjesztettem ez ügyet s tőle 
eljárásom helybenhagyását nyertem ki. 

1892. május 16-ikán ismét két áttérésről küldtem 
jelentést az unitárius fiókegyház közvetlen lelkigondoző-
jának, mint a ki előtt történt a két rendbeli jelentkezés 
is; erre Derzsi Károly úrtól kaptam a következő sorokat: 
»Addig is mig a szándékos törvénytelenség ellen a kellő 
lépéseket megtenném, kijelentem, hogy ez eljárás vagyis 
az illetők felvétele ellen a törvény és igazság nevében 
tiltakozom. De hát miért is nem utasítja nagy tisztel etű-
séged az ily behálózottakat már a falusi biróhoz, vagy 
a szolgabíróhoz? Épen ugy megtehetné! 

Különben ügy tetszik, hogy a tanuk kerülnek bajba, 
ha a bizonyítványt nem ugy állították ki, a mint a dolog 
történt. Mert ha azt írták, hogy a s. lelkész ur őket hoz-
zám utasította, mint illetékes lelkészükhez, ekkor még 
sem teszem fel még kálvinista papról sem, hogy ily bi-
zonyítványok alapján fölvette volna«. 

A tény az, hogy csakugyan fölvettem őket, de nem 
olyan bizonyítványok alapján. 

Eljárásomról egyházmegyénk közgyűlésének is refe-
ráltam esperesi utasítás folytán s ott az törvényesnek, 
korrektnek ismertetett el. 

Rendkívül sajnálom, hogy e szégyenletes dolgokkal 
nyilvánosság elé kell lépnem: nem azért teszem, mint 
mondottam, hogy a közvéleményt ügyünk számára meg-
nyerjem; nem is azért, hogy talán ilyen módon elégtételt 
vegyek magamnak a »kálvinista papra« vonatkozó, ki-
csinylő, lenéző vagy megvető hangért, hanem egészen más 
okból. 

Egész itteni működésem alatt, csak ez évben volt 
reá eset, hogy egy férfi feleségével és még más két ref. 
nő egyházunkból kitérésre jelentkezett. Kérdésemre, hogy 
miért? a férfi egész jó képpel azt válaszolta: azért Uram! 
mert a ref. egyházban megnyúzzák az embert, az unitárius 
egyházban pedig csak ajánlani kell; a nők nem szóltak 
semmit. Igyekezetem felvilágosítani, de mind hiába! Apja 
ki tanuképen szerepelt és aki unitárius jól elkészítette 
már a vallás változtatás útját. Másodszor is jelentkezett; 
de már megelőzőleg eljött hozzám a felesége bünbánólag 
az édes atyjával, ki jó ref. ember, s kijelentette, hogy ő 
első lépését kényszerítés következtében tette s bár el kellett 
hagynia a házat, bármi történjék unitáriussá nem lesz. 

A férfi azonban és a másik két nő, ez utóbbiak 
azon indokhói, hogy a férjök unitárius, kitértek és Derzsi 
Károly ur által föl is vétettek. 

Én erre is hajlandó voltam fátyolt vetni; azonban 
pár héttel ezelőtt amaz áttért férfinak a felesége és egy 
másik ifjú ref. nő jelentek meg nálam, kinek a férje 
szintén unitárius; és kitérési szándékukat jelentették. Ta-
nuul két unitárius férfi szerepelt, s ezeknek egyike, ki 
pár évvel ezelőtt, ügy hallom, kántori szolgálatokat is 
teljesített új egyházában, kéretlenül azon jellemző nyilat-
kozatot tette: vallás, vallás! 

A jelentkezés azonban, nem tagadom, meglepett, 
mert a második nő szüleit is ugy ismerem, mint igen jó 
reformátusokat; ugyanazért vettem magamnak a fárad-
ságot: beszélni az édes anyjával s tőle tudtam meg, hogy 
hogy bár a leánya ugy ment férjéhez, hogy őt vallásában 
háborgatni nem fogják, mégis örökös zaklatásnak volt 
kitéve; sőt ha át nem tér, még elkergetéssel is fenyeget-
ték. Ugyanezen nő adta értésemre, hogy több vegyes házas 
van hasonló nehéz helyzetben. 

Ezek után elérkeztem a következtetéshez s felszó-
lalásom indokolásához: a családi béke feldulásáért Isten 
és ember előtt feleljen Derzsi Károly ur! 

Illyés Endre, 
ev. reform, lelkész. 

KÜLFÖLD. 
Egy érdekes könyv. 

III. 
Ez alkalommal Sohm művének egy rendkívül érde-

kes és gyönyörűen megirt fejezetét akarom bemutatni, 
hogy azután egy befejező közleményben végezzek vele. 
A fejezet, a melyet gyors fordításban egész terjedelmében 
közlök, Lutherről szól, vagy inkább arról az ellentétről, 
a mely a zárdai világnézlet és a keresztyén felfogás közt 
fennáll. Ez a fejezet igazolja kifogásunkat, a melyet a 
múltkor Sohm ellen azért emeltünk, mert a középkor 
tárgyalásánál a keresztyénség meghamisítása ellen teljes 
erővel ki nem kél, de egyúttal kárpótol is minden hiányért, 
a melyet az író a középkor rajzolása közben esetleg 
hagyott. Ha soha semmit nem irtak volna is a reformáció 
jogosultságáról, nagyszerű és jótékony hatásáról, világ-
történeti jelentőségéről, ez az egy fejezet elég igazolás 
lenne minden katholikus ráfogás ellenében. Másfelől min-
den selejtes magyarázatot mellőzve, Sohm igazán mélyére 
hatol azoknak az eszmeáradatoknak, a melyek a refor-
mációt szükségessé tették s diadalra segítették. Az erős 
keresztyén hitről, mély ember és világismeretről, erőteljes 
erkölcsi érzékről s hatalmas irói képességről egyaránt 
tanúskodó fejezet, ím itt következik. 

36. §. Luther. 
A segítség onnan jött, a honnan a legkevésbbé vár-

ták, a szerzetesek köréből. A szerzetes felfogás a Gergely-
féle mozgalom erőre vergődésével létrehozta a középkori 
egyházat s most ismét egy szerzetes mérte a halálos 
vágást a középkori egyházra. 

Nem volt az egyházban senki, a kit a felvilágosodni 
kezdő ember a középkor vége felé annyira megvetett, 
mint a barátot! A barát menekülni akart a világból, 
mindent el akart hagyni, de a világ a saját szivében, a 
bűnös kivánság, az önzés lálhatlanul vonult ki vele a 
pusztába, a remeteségbe, a zárdába, hogy attól meg nem 
menekedhetett. 

És a barát szivéből is jöttek gonosz gondolatok, 
érzéki vágyak, világi vágyak. A világ, a melytől szaba-
dulni akart, meghódította a szerzetest s épen a baráti 
rend volt az egyház amaz Achillessarka, a melyre a hu-
manisták a gúny nyilait irányozták, ha az egyház hibáit 
akarták ostorozni. Mind ennek dacára, ha megzavarva 
és eltemetve is, gyakran egészen észrevétlenül még maradt 
valami a szerzetekben a valódi keresztyénségből s a zár-
dák rejtekhelyein voltak néhányan, a kik félelemmel és 
reszketéssel keresték a megigazulást, a mely kedves az 
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Isten előtt. S a vallásos élet e nyilatkozatai hatalmasab-
baknak bizonyultak az akkori világ megszabadítására és 
egyszersmind reformálására, mint annak a kornak mivelt-
sége s nevezetes felfedezései. A szerzetesnek a mint id-
vességét kereste, futva a világ elől és sanyargatva magát, 
ha komolyan küzködött, szükségképen arra az eredményre 
kellett jutnia, hogy a törvény cselekedetei által egy test 
sem igazul meg Isten előtt, hogy emberi cselekvéssel az 
üdvösséget elnyerni nem lehet, hogy az igaz, szent, a 
bűnt gyűlölő s negyedíziglen büntető Isten haragja elől 
menekülni lehetetlenség s hogy a szerzetesi felfogás min-
den önkínzás és világról való lemondás dacára is hiába-
való az üdvösség megszerzésére. A szerzetesség fejlődése 
a sanyargatás elvének fokozása volt. E fokozás az elv 
megsemmisülésére vezetett. Ezt a fejlődési folyamatot élte 
át Luther is, egy tüzes s nagyra hivatott lélek egész lán-
golásával. Az isteni törvény teljes súlyával ránehezedett 
rendkívül érzékeny lelkiismeretére. Voltak órái, a mikor 
Istenben való hite testet és lelket kinzó gyötrelemmé vál-
tozott, a mikor Isten, mint »egy oroszlán« zúzta szét a 
vele idvességeért tusakodó barát csontjait. Ezekben az 
órákban készített Isten a barátból hatalmas eszközt ma-
gának. Mily aggodalmak, mily küzdelmek és azután — 
mily győzelem! »Az igaz ember hitből él* ez volt azaz 
édes dallam, a mely, mind erőteljesebben zúgva, lelkét 
mennyei örömmel tölté meg. Az ember nem cselekedetei 
által igazul meg. még kevésbbé önkínzás vagy a világból 
való menekülés által, hanem hit által, kegyelemből, irgal-
mas, kimeríthetlen, ingyen kegyelemből. A kegyelem és 
igazság, a mely a Jézus Krisztusban megjelent, fénylőn, 
békét hozva ragyogott az elragadtatott férfiúnak mindig 
viharosabb életére. > Tágasra felnyílt ajtó a paradicsomba« 
lett neki, dacára belső küzdelmeinek, a melyektől később 
sem lett megkímélve, az újonnan felfedezett s oly soká 
fájdalmasan nélkülözött, oly soká eltemetett evangélium. 
Mily soká éhezte és szomjúhozta az igazságot?! Most 
megelégíttetett. Mennyire kereste mindenek felett az Isten 
országát és ime, mindent megnyert, az Isten fiainak bol-
dogságát, a mely minden napot ünneppé változtat, s a 
keresztyén ember szabadságát, a ki az ő hite által »Ur 
minden dolgok fölött*. 

S kényszerítve érezte magát, hogy a mi rá nézve 
boldog bizonyossággá változott, azt harsonaszóval hir-
desse az egész világnak. Ellenfelei voltak, a kik őt világra 
szóló pályafutására szorították, mig végre azt látta, hogy 
az egész egyházi szervezetet, a melyhez lelkének egész 
odaadásával ragaszkodott, hagyományaival, szentségeivel, 
papságával s hatalmasságaival, közte s a tiszta evangé-
lium közt áll. S e pillanatban — ez volt az ő nagy tette — 
nem gondolkozott egy pillanatig sem, hanem mindazt, a 
mi addig nagy, dicső, szent, nélkülözhetlen és pótolhatlan 
volt előtte, elvetette s feláldozta a Jézus Krisztus evan-
géliumáért. Bizony, az evangéliumért lett szegény abban, 
a mi addig gazdaggá tette. Az egész világ, a melyben s 
a melyből addig élt, összeomlott körülötte. Forrón sze-
retett egyházába vetett hitét fel kellett áldoznia, hogy azt 

a Jézus Krisztus által való váltság és megigazulásban 
való teljes és drága hittel cserélje fel. Ifjúsága világát el 
kellett veszítenie, de kárpótlásul övé lett a jövő. A szer-
zetességgel és sanyargatásával, az egyházak és hatalmas 
hierarchiájával merészen szembe állította az evangéliumot, 
egy kimeríthetetlen, gazdag evangéliumot, a mely telve 
volt reformáló erőkkel s képes nemcsak a régi elrombo-
lására, hanem arra is, hogy életteljes, a régiség bilincseit 
belső tartalmasság által széttörő kort varázsoljon elő nagy 
diadallal. 

A szerzetesség Luther Márton személyében azzal 
végződött, hogy elvetette magától a sanyargatást, eldobta 
a csuhát s a zárdarendszert, el a bőjtölést és koldulást, 
s visszatért a világba, hogy ne meneküljön a világból, 
hanem megszentelje azt. 

Az újonnan életre kelt evangélium, az egyház refor-
málását, s az egyház reformálása által az egész világ 
ujjá alkotását foganatosította. 

A középkornak a világ a bün világa volt. Azért a 
középkor vallásossága is abban állott, hogy ellentétbe 
helyezte magát a világgal s annak javaival. Ezért kerüli 
a barát a házasságot, a birtokot, az egész világot s annak 
művészetét, tudományát, örömeit, kötelességeit, hogy meg-
öldökölje testét és annak minden kívánságait. Mliy fensé-
ges nyilvánulása az önfeláldozásnak! S mégis jaj neki! 
A bün világával együtt kerüli az erkölcsiség világát is. 
Fut a kísértés elől, de egyszersmind fut ama feladatok 
elől is, a melyeket Isten az egyes, igazán minden egyes 
ember elé állított e világban. Fut a családi és társadalmi 
élet feladatai elől s ama lemondás, önfeláldozás és valódi 
igazi, tettrekész erkölcsiség elől is, a mit a családi és 
társadalmi élet követelnek. Az önző barát a világ elől 
zárdájába vonul, hogy többé ne embertársainak, hanem 
önmagának éljen. Az ajtó bezárul mögötte s ő nem látja 
többé a világot és a vele járó kötelességeket, hanem 
csak önmagát. Az élet vihara elől könnyelműen elhúzó-
dott, a gondok, a munka, a mindennapi élet tengeréből 
a béke kikötőjébe tért be, kivül hagyva minden más 
emDert: segítsenek magukon, a hogy tudnak. Az élet 
küzdelmét kikerülte. De jaj neki! Mert futása a zászlóhoz 
való hűtlenség. 

Mennyire megváltozott a világ ábrázata a hit által 
megigazulás tana következtében! Higyj az Ur Jézus 
Krisztusban s idvezülsz mind te, mind a te házadnépe: 
ez a teljes, tökéletes isteni evangélium, a melyhez sem 
hozzátenni, sem belőle elvenni nem szabad. Óh vedd drága 
tartalmát, hadd üdítsen fel! Magadnak semmit nem kell 
hozzátenned. El az önmagunk által gyártott erkölcsiséggel, 
vallásossággal s a sanyarú, világot kerülő élet szentségé-
vel. A szerzetes nem akar bizni az Isten által a Krisztus-
ban felajánlott kegyelemben s e kegyelemhez az önmaga 
által készített igazságot akarja hozzátenni. Azért el a 
szerzetességgel! Az Isten az embert nem azért helyezte a 
világba, hogy kerülje a világot, hanem hogy a világban 
Istennek szolgáljon. A világba, a hivatás, a családi élet, 
a felebarátainkkal s az azokért folytatott élet örömeibe 



s bajaiba való belépés, hogy az Istenben való hit által 
az igazi örömöt, s egyszersmind a győzelemre szükséges 
erőt minden külső nyugtalanság dacára is a belső békét, 
a világias viszonyokban az isteni, az örök, a felfelé vezető 
erőt, megtaláljuk: ez az igazi keresztyén erkölcsiség. A 
kötelesség teljesítése az igazi istenitisztelet. Igy vezet a 
hit a világba, felebarátaink szolgálatára. Igy szüli a hit 
a szeretet erejét, a mely nem azt keresi, a mi nekem, 
hanem a mi másnak szolgál. A mint a hit a keresztyén 
embert úrrá teszi minden dolgok fölött, ugy teszi a sze-
retet által egyszersmind mindenek kész és alázatos szolgá-
jává. Az a valódi keresztyén tökéletesség, ha az emberi 
élet zajában vagyunk keresztyének s ha a mindennapi 
foglalkozás közben harcoljuk meg a nemes harcot, a 
melynek győzelem lett igérve. 

A reformáció levette a szégyen foltot a világról s 
a világban folytatott életről. A világi foglalkozásban, az 
államban, községben és családban töltött élet nem tünt 
fel többé elkerülhetlen rossznak, a mit a gyengébbek 
kedvéért eltűrtek és halálthozó vésszel telt pohárnak, hanem 
ugy tünt fel, mint az igazi és tökéletes keresztyén, er-
kölcsiség megvalósítása. Az embernek minden életvi-
szonya az Istentől elénk állított feladat teljesítésére ösz-
tönöz. Minden életviszonynak meg van a maga sajátos 
erkölcsi értéke s ereje arra, hogy az önzés kísértéseitől 
megszabadítson. Ezt az erőt az ember bűne gátolhatja 
ugyan, de meg nem semmisítheti. 

Im ott van a házasság! Ugy tünt fel, mint igazi, 
szent és magasztos életviszony. Istentől rendelt intézmény 
az. nevelő iskola a felnőtt férfiú számára, melyben nőt 
és gyermekeket nyer, mindmegannyi menedéket az élet 
zivatara elől. mindmegannyi mindig megujuló örömfor-
rást, az élő szeretet mindmegannyi táplálóját s a mely 
az embert a házi életből folyó teendők által erkölcsileg 
gyakorolja, ápolja, erősíti, javítja, az életet a másokért 
való életté változtatja s a házasság öléből új életre kelti 
az ideálokat, a melyek épugy ragyognak a nevelő és 
oktató, mint a neveltek előtt. 

lm ott van az állam! Nem ugy tűnik fel többé, 
mint az ördög vagy a bün vagy az igazságtalanság műve. 
Nem, mint a családot, ugy az államot is Isten alapította 
s meg van ennek is a maga sajátos erkölcsi feladata. 
Az állam arra való, hogy a külső szabadságot, a mely 
az erkölcsi szabadságnak előkészítője, lehetővé tegye. Im 
ott van az egész társadalmi élet, a földmívelés, a keres-
kedés, az ipar, a tudomány, a művészet, ott van a paran-
csolás és engedelmesség, a szolga és szolgáló, a biró és 
katona, a hivatalnok és a fejedelem munkája; ime, akár-
hova nézesz, ha ezt a munkát, mint Istentől rendelt hi-
vatást végzed, az lesz az Istennek kedves istentisztelet. 
Az egesz világ meg lett szentelve s nem volt többé tisz-
tességtelen. A világ sokféle feladatával ugy tünt fel, mint 
az Ur szőlőhegye, mint az Isten temploma, a melyben 
szolgálnunk kell az Istennek lélekben és igazságban. 

Ezek a reformáló eszmék viharzottak át a nyugoti, 
különösen a germán világon. Ezek alkották meg a jelen 

kort s nemzették a jelen kor erkölcsi ideálját. A közép-
kori, világot kerülő, sanyarú életfelfogást egy új a világ 
felé forduló, a világot megértő és megragadó s ennyiben 
a renaissance-szal rokon életnézet váltotta fel, de nem 
hogy a humanizmus, hanem hogy a Jézus Krisztus esz-
méivel töltse meg a világot. 

E fordulat által ezer meg ezer erkölcsi erő lett sza-
baddá, hogy a családi, politikai és társadalmi élet szol-
gálatába álljon. Most kezdődik a világi hivatásnak, az 
államnak, a közszabadságnak igazi megbecsülése. Feltűnik a 
jelenkor állama s az erkölcsi ideálok, a melyeket az állam 
megvalósítani igyekszik, egyesülnek az egyházi törekvé-
sekkel. A világ szabaddá lett s kivétetett az átok alól, 
a melylyel a középkori egyház sújtotta. A világ is refor-
máltatott. Az egyház reformálása létrehozta a világ refor-
málását. 

A XV. század törvényalkotásokkal és fegyelmi sza-
bályokkal próbálta végrehajtani az egyház reformálását. 
Hiábavaló fáradság! Luther az egyház tanát, azt az evan-
géliumot, a mit az egyház hirdetett, támadta meg, alakította 
ujjá s töltötte meg új szellemmel. Ezáltal, anélkül hogy 
eleinte maga is tudta volna, eltalálta az egyetlen pontot, 
amelyből az egyház egész létét és életét mozgásba hozni s át-
alakítani lehetett. Az egyház szive a hit. A milyen a hit, 
olyan az egyház. És az egyház hitélete a reformátori 
mozgalom által mélyebbé lett s nem sejtett erőket nyert. 
Az egyházról kétszeres mértékben áll, hogy nemcsak ke-
nyérrel él, hanem minden igével, mely az Isten szájából 
ered. És az Isten igéje megint hatalmasan hangzott 
mindenfelé. Bejárta az országokat, harsonaszóval hívo-
gatta a népeket, életet keltett, erősítette a sziveket és 
gyümölcsöt termett az örök életre. A XVI. században 
mindig jobban erősödik az isteni dolgok iránti érdeklődés. 
Oly erős volt, hogy a humanizmust is háttérbe szorította. 
A vér kerengett ismét az egyház szivében s ezáltal az 
ismét egészségessé lett. Nemcsak azt jelenti ez, hogy a 
prot. egyház előállott. Nem a hit nagy kérdéseiért való 
küzdelemben az ellenkező felfogás is, a mely a középkori 
alapokat nem akarta elvetni, bár mégis azokon tovább-
építeni törekedett, alkalmas erőket nyert nagy erkölcsi 
reformok létesítésére. A XVI. század gyümölcse a szaka-
dás. a prot. és kath. egyházak különválása, de nemcsak 
ez, hanem egyúttal a régóta óhajtott, hő vágyódással ke-
resett s végre a lélek zúgásával megérkezett reformáció. 
A reformáló mozgalom, mely Németországból mindenfelé 
elhatott s tüzet gyújtott a keresztyén országokban, hatás 
és ellenhatás következtében nemcsak a prot. egyházat 
létrehozta, hanem az egész egyházat reformálta.* 

Eddig tart a gyönyörű jellemzés. Valóban nemcsak 
történetileg hű, hanem egyúttal a jelenre is tanúságos 
jellemzés. Vajha minél többünket indítaná legalább e két 
kicsiny, de tartalmas mondat feletti elmélkedésre: >Az 
egyház szive a hit. A milyen a hit, olyan az egyház*. 

Sz. A. 



RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

Szívesen elismerjük azonban, hogy az atyák sem 
egyenként, sem együttesen nem tévednek, midőn a szent-
írás szerint tanítanak Istenről, a szent háromság titkáról, 
Krisztus személyéről. 

Majd okát adja Pareus miért küldi Újfalvi Katona 
Imre »Tractatusát« Alvinczinek. 

»Ismeretes, mondja, hogy a szerző szomszédod és 
barátod volt, s ennélfogva kegyeletben tartod emlékét. 
Hiszem azt sem feledted el, minő véleményben voltam 
felőled, midőn 10 évvel előbb — magyar honfitársaiddal — 
a mi múzsánk táborában forgolódtál! Én sem feledtelek 
el, mivel reményemet betöltötted, sőt felülmultad.... Téged 
Magyarország egyik királyi városában egy elsőrendű egy-
ház lelkipásztorává tett a szentlélek: én az élet utján 
lefelé haladó, miért ne üdvözölnélek! Kívánnám egyszer-
smind, hogy éber gonddal őrködjél Istennek nyája felett 
és hűséggel ékeskedjél; de ezek nálam nem hiányzanak. 
Dicsőségedre szolgál az is, hogy téged a szent szónoklatok 
tartására méltóztatott Erdély ama hőslelkü fejedelme, még 
éltének a sors kedvezett. . . . Küzdj tehát vitézül állhata-
tosan, te az Urnák legvitézebb katonája . . . hogy elvehes-
sed a dicsőség amaz elévülhetlen koronáját! Az öreg és 
téged szerető Pareusnak emlékét őrizd meg s az Isten 
áldjon meg! Veled s mindazon testvéréinkkel, kik veled 
Magyarország gyülekezeteiben hűségesen munkálkodnak, 
legyen az Ur az ő szent lelkével és áldjon meg bő áldás-
sal! Ámen*. Heidelberg, március 7. a megváltás 1611-ik 
évében. 

Maga e könyv »Emerici K.(atona) Ujfalvini ungari 
Tractatus de Patruum Authoritate ex iisdem Patribus fere 
concinnati« cimet visel.1 Három fejezetre oszlik. Az I. 
azon ellentéteket tárgyalja, melyek a protestánsok és római 
katholikusok közt vannak: a Il.-ban a protestánsok értel-
mének igazságát s a római katholikusokénak téves voltát 
bizonyítja; a 111. a római katholikusok érveit cáfolja, 
még pedig a) a szentírásból, b) az emberészből, c) az 
atyák mondásaiból vett érveiket. 

Mindezeket — mondja Pareus — a szerző rövid 
jegyzékbe foglalta össze, hogy azokat a vitázó minden 
nagy fáradság nélkül egyszerre föllelhesse és használhassa. 

Mintha érezte volna Pareus, midőn e »Tractatust« 
kiadta, hogy Magyarországon a harcnak vége nincs s 
legfeljebb csak fegyverszünet s épen annak, kihez a könyv 
ajánló levelét irta — Alvinczi Péternek — kell a keztyüt 
fölvennie, hogy a magyar Bellarminnal, Pázmánynyal, 
megvívhasson: azért mintegy készíti neki a fegyvereket. 

IV. Alvinczit II. Mátyás király magyar nemességre emeli 1 6 1 2 . 
Alvinczi nejéről s családjáról s vagyoni ál lapotáról 

Alvinczit 1612-ben nagy kitüntetés érte, még pedig 
oly oldalról, honnan alig várnánk, II. Mátyás király magyar 
nemesi rangra emelte. Az armalis (nemes levél) 1612. 
október 6. kelt Bécsben s a nemességet összes gyerme-
keire u. m. Péter és György fiúira, Erzsébet és Anna 
nevü leányaira terjeszti ki. E nemes levelet nem ösmerjük; 
de az tény, hogy Abauj vármegye 1613. április 29-én 
Gönczön tartott gyűlésében, a megyei jegyzőkönyv szerint, 

1 Meg van a sárospataki főiskola könyvtárában. 

kihirdették.1 Nem ismerjük az Alvinczinek adományozott 
cimert sem, de talán nem más az, mint a mely Alvinczi 
leveleire nyomott pecséteken látható, t. i. egy cserépben 
díszlő virág. (A pecsét körirata: »Petrus P. Alvinczi«),2 

Azt sem tudjuk kik eszközölték számára a nemes 
levelet, de talán aligha tévedünk, ha az abauj vármegyei 
rendek mellett Perényi György abauji, Mágóchy Gáspár 
tornai és beregi főispánokra utalunk. Lehet, hogy mig 
Ulésházy nádor kezdte s ennek utóda Thurzó György 
folytatta az ajánlást. 

Alvinczinek csak gyermekeit sorolja fel a hivatolt 
abaujvármegyei jegyzőkönyv; de nejét nem említi. Hihe-
tőleg a nemeslevélben sem volt fölemlítve; mert nemes 
aszszony volt. Alvinczink felesége Putnoki Anna, hihe-
tőleg az abaujvármegyei Putnoki családból, melynek tagjai 
a XVI. század végén és a XVII. elején előkelő megyei 
tisztségeket viseltek. Igv pl. 1564-ben Putnoki Pál tábla-
bíró, Putnoki Bálint 1587—1591. táblabíró, 1591-ben 
szolgabíró, Putnoki Boldizsár 1591.-ben táblabíró, Putnoki 
Imre 1608-1018. táblabíró, 1618—1622. alispán.3 

Alvinczi ugy látszik elég tehetős ember volt. A kassa-
városi jegyzőkönyv szerint 1614-ben tulajdon majorbeli 
jószága volt, az Alsó-Hóstátban, az Ispilál-utcában, Erszény-
gyártó János majorja szomszédságában. 1615-ben pedig 
(Erzsébet napja előtt egy héttel) csere-szerződésre lépett 
néhai Erős Gergely özvegyével — lengyelfalusi lakos — 
Bay Katával, mely szerint ez cserébe adja Kassán levő 
házát Alvinczi Péternek, a klastrombeli házáért, melyre 
Alvinczi még 225 magyar forintot fizet toldásul.4 Később 
jószág-adományozásban is részesült, m i r ^ a l á b b lesz szó. 

Már 1610-ben uj adományért folyamodik Alvinczi 
azon házra, melyben lakik, a széplaki rész-jószággal együtt, 
mely egykor az egri káptalan tartására jelöltetett, hogy 
igy alkalmasabb legyen családja fenntartására,5 s a melyet 
talán Bocskay István fejedelemtől kapott. Kérelme ez 
alkalommal aligha teljesült; mert — az árva-vári levél-
tárban őrzött — folyamodványára ez van jegyezve: »alkal-
mazkodjék az ország végzéseihez, a melyek ellen más 
rendelkezést tenni nem lehet.« Kassa, 1610. ápr. 22-én. 
Később ugy látszik perre került a dolog s mert 1614. 
május 1. Szőrös György kassai ügyvédet vallja jogai 
képviselőjéül Thurzó György nádorhoz intézett iratéban.6 

V. Pázmány >Kalauza*; országgyűlési t ámadása 1 6 1 3 . Kassán 
csak a »biblica religiót* köve t ik ; az »öt városi confessio« 

3 nyelvű k iadása s rövid t a r t a lma . 

Az 1613-ik év sem folyt el békésen. Pázmány ugyanis 
ekkor bocsátotta ki »Isteni igazságra vezérlő kalauzát«, 
melyet ő Bellarmin után irt, s melyben a szivre is és 
nem csak az észre hatni igyekszik.7 Bod Péter szerint 
»ebben a könyvben minden ékesen szólásának és elmés 
találmányainak vastag folyamatját kiöntötte az ellenkező 
vallásúak ellen, nevezet szerint a reformátusok ellen; 
és ügy irt, mintha valósággal azoknak tudományukat 
nem tudta volna; holott jól tudta. . . Azért is irta róla 

1 Korponay János: »Abauj vármegye monografiája« 11. k. 
104. lap. 

2 Kassa városi levéltár. Pajkos Endre ref. lelkész közle-
ménye szerint. 

3 Korponay János: »Abaujvármegye monográfiája® II. kötete 
43. 68. és 80. lapjain. 

4 Kassa város jegyzökönyve 1615. és 1618. Pajkos Endre 
ev. ref. lelkész úr közleménye. 

5 Árvavári levéltár Acta Religionaria Nro. 79. 
6 Árvavári levéltár. Correspond. Thurzonica 1614. Nro. 87. 

Kubinyi M. úr közlése. 
7 Fraknói V. : »Pázmány Péter« 55—59. lap. 



Geleji István, hogy viszszakiáltó lelkiismerettel irta, a mit 
irt, jól tudván, hogy a reformátusok nem űgv értenek 
és cselekesznek*.1 

A Kalauz mellett újra kiadta Alvinczi ellen irt »0t 
levelét« — is. 

E >Kalauzban* az előbb ismertetett Ujfalviféle moz-
galmat is felhasználja Pázmánv argumentumul. »A váradi 
kalvinista prédikátor — Újfalvi Imre — mondja Pázmány, 
nemcsak a prédikáló székből nyilván kiáltotta, hanem 
egy néhány zsinatban erősen vitatta: hogy a Debreczenben 
lakó kálvinista superattendens Antikrisztus. Azért halálos. 
sententiája után sok ideig sanyarú fogságban gyötrődék. 
Tanítását egyéb bizonyságok között azzal erősítette, hogy 
az apostolok egyenlők voltak hatalmukban, egyiknek fel-
sősége, birodalma nem volt a másikon. Azért Luther a 
pápát Antikrisztusnak nevezte, mivel magának fölebbvaló 
hatalmat, bíróságot, uralkodást tulajdonított: a debreczeni 
attendenst ugyanezen okból Antikrisztusnak mondhatjuk. 
Mert az ő szolgatársának nyakára akar ülni, azokat fog-
sággal és egyéb hatalmaskodással sanyargatja*... Az új 
tanítók az Antikrisztus elöljárói. Ez kitűnik Luther és 
Kálvin tanainak és tetteinek az Antikrisztus tanaival és 
tetteivel való egybevetéséből. Az Antikrisztus elszakasztja 
az embereket a Krisztustól, erre széles utat nyitnak az 
újítók. Az Antikrisztust a bűn emberének nevezi a szent-
írás; Luther és Kálvin szerint »a mi jó cselekedeteink 
olyanok Isten előtt, min t . . . az undokságok, bűnök, kár-
hozatra méltó latorságok.* Az Antikrisztus buja és faj-
talan lesz; ilyenek voltak az »Antikrisztus evangelistái« 
Luther, Kálvin, Béza«.2 

De elég ez épületes (?) és »elmés találmányoknak 
vastag folyamatjából* mutatványul.' 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** A »Kalászok«-nak egy évi próba ideje lejárt. 
Az előfizetők száma s az általános érdeklődés, mely 
különösebben a református egyház lelkészei részéről nyil-
vánult, bátorítja a szerkesztőket arra, hogy e folyóiratot 
továbbra is fenntartsa. A késedelmes befizetések, valamint, 
a nálunk szokásossá lett, hátralékok miatt ugy a nyom-
dánál, mint a honoráriumok kiszolgáltatásánál nehézségek 
támadtak, melyek mind ez ideig eloszlathatok nem voltak, 
mégis dacára annak, hogy a szerkesztők nemcsak a 
szerkesztés fáradalmai s gondjaiért semmi jutalomban 
nem részesülhettek, de saját kiadott munkáikért sem nyer-
hették meg a honoráriumot: a közérdekért továbbra is 
fentartják a folyóiratot. Az irói honorárium mennyiségét 
nem állapítjuk meg, attól tesszük függővé, mily arányban 
jelentkeznek az előfizetők, s hogy folynak be az előfizeté-
sek. Programmunk a többek által kifejezett óhajtáshoz 
képest lényegesen változik; amennyiben egy füzetben 
közönséges vasárnapi, egy füzetben ünnepi, egy füzetben 
temetési és egy füzetben vegyes tartalmú s különösebb 
esetekre vonatkozó beszédeket fogunk adni. Előfizetés egy 

1 Bod P. : »Magyar Athenás* 218—219. lap. 
2 Franki V. : »Pázmány P. és kora* I. köt. 127-129 . lap. 

évre: 4 frt. Az előfizetési pénzek Hornyánszky Viktor 
úrhoz küldendők. Budapestre, Akadémia épület. A »Kalá-
szok*. szerkesztői. 

** Ujitás az iskolai térképek terén. A Lampel-
féle könyvkiadó cég (Wodianer F. és fiai) rendkívül érdekes 
kivitelű megyei térképeket kezd közzébocsátani, melyek 
népiskoláink körében bizonnyal csakhamar a legszélesb-
körü elterjedésre fognak szert tenni. E térképek ugyanis 
— egybehangzóan a tanterv ama követelésével, hogy a 
népiskolában a szemléleti oktatásnak a lehető legtágasabb 
tér biztosíttassék — nemcsak a közigazgatási beosztást, 
a városokat, folyókat, vasutakat, megyei utakat stb. tüntetik 
föl a legáttekinthetőbb módon: hanem, a mit eddig még 
sehol meg nem kíséreltek, feltüntetik egyúttal, a térkép 
keretéül alkalmazott színezett rajzokban, az illető megye 
terményeit, lakossága viseletét, foglalkozását, a megye 
legfontosabb épületeit, vidékeit; sőt még ennél is tovább 
menvén: a megye területén lefolyt legfontosabb történelmi 
eseményeket is rajzban mutatják be. Igy pl. az előttünk 
levő csongrádmegyei térkép kerete a következőket ábrá-
zolja: a megye címerét, a szegedi rakodót, halász-szerszá-
mokat, a csongrádi népviseletet egy parasztleányon és egy 
kanászon, a szegedi gőzmalmok és annak gyártmányait, 
a szegedi szappant, búzát, tengerit, dohányt, paprikát, egy 
ménest, és végre bemutatja ügyes képben a pusztaszeri 
gyűlést. Hasonló módon van bekeretezve Krassó-Szörény 
megye térképe Herkulesfürdő rajzával, az oláh népviselet-
tel stb. A kiadók, a kik eszméjüket szabadalommal is 
védik, igen olcsón, 20 és 30 krajcárjával árulják a tér-
képeket. 

** Az Athenaeum Képes irodalomtörténetéből 
(szerk. Beöthy Zsolt) megjelent a 8-ik füzet, az előbbiek-
hez hasonló gazdag tartalommal és illustratiókkal. A cikkek 
során: Badics Ferencz befejezi az előbbi füzetben kezdett 
tanulmányát a XVI. századi elbeszélő költészetről, itt a 
regényes vagy szépbistőriákról szólván; Beöthy Zsolt Szép 
próza cim alatt először a misztérium-drámákról s ezek 
magyar nyomairól szól, eredeti felfogásával egészen uj 
világításban tüntetvén föl a költészetnek ez ágát, majd a 
dramatizált polémiákat s a Balassi Menyhárt áruitatásá-
ról fenmaradt »comoediát* jellemzi; a cikk második 
részében az aesopusi meseirókkal (Pesti és Heltai) s a 
novella legrégibb maradványaival (Salamon és Markalf, 
Mánkóczi; Poncianus stb.) s végül Báthori István megható 
prózai zsoltáraival foglalkozik. E cikk egyszersmind befe-
jezi a XVI. század irodalmának ismertetését s visszatekin-
tőleg Beöthy találóan mutatja ki e kor munkáiban a 
műfaji kialakulásokat. A következő cikk: A katholikus 
visszahatás, melyben Széchy Károly az 1606—1676-ig 
terjedő időszak vallásos és irodalmi harcainak fejtegetését 
kezdi meg. A szöveget 14 illustratio díszíti: ritka munkák 
cim- vagy kezdő lapjai, aláírások, arcképek stb.; különö-
sen érdekes: egy középkori misztérium-dráma előadásának 
egykorú rajza. Külön mellékletekül: Károlyi híres vizsolyi 
bibliájából van közölve egy lap szép, továbbá a Pesti fabu-
láinak és Sylvester nyelvtanának nyomdailag is érdekes 



címlapjai. A legközelebbi füzet, mint a borítékon olvas-
ható, szeptember elején jelenik meg. A mű megrendelhető 
40 krajcáros füzetekben minden könyvkereskedésben vala-
mint a kiadótól (Athenaeum könyvkiadóhivatala, Budapest, 
Ferenciek-Tere 3.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. Maglódon f. hó 16-án iktatták 

be ünnepélyesen Simhó Gyula újonnan választott evan-
gélikus lelkipásztort. A beiktatást Török József pestmegyei 
főesperes végezte a környék intelligenciájának, több szom-
széd ev. és ref. lelkésznek jelenlétében. A nógrádmegyei 
Bodonyból választott fiatal és magyaros lelkipásztort nagyon 
rokonszenvesen fogadta a tét ajkú gyülekezet. A kegye-
lem Istene adja rá bő áldását. — Eperjesről irjáh: A 
Fabriczy János halálával megüresedett praeparandiai tan-
székre egyhangúlag Simlcó Endre rimaszombati polgári 
iskolai tanárt választották meg. Melegen gratulálunk. — 
A debreczeni gimnázium tanárává a napokban dr. Vargha 
Bálint, jeles tanár és buzgó protestáns férfiú választatott. 
Jeles munkatársunkat S. Szabó Józsefet pedig Nviregy 
háza nyerte meg gimnáziumi tanárul. Gratulálunk válasz-
tóknak és választottaknak egyaránt. 

* A sáros-zempléni esperesség f. hó 18-án tar-
totta Eperjesen a főiskola praeparandiai kis termében 
ez idei előkészítő közgyűlését Chotvács E. főesperes 
és Körtvélyessy Béla ideiglenes felügyelő elnöklete alatt. 
Azt megelőzőleg gyámintézeti istenitisztelet tartatott, a 
melyen Jungmann Géza felsőkemencei lelkész, az espe-
resség egyik legjelesebb szónoka szónokolt, s a melyet közös 
testvéri gyónás követett. Az azt követő lelkészi értekez-
letnek főtárgyát a zsinati .törvény ismertetése s ezen az 
alapon az augusztus 22. rendes évi közgyűlésnek előkészí-
tése képezte. A dr. Tahy Mihály eltávozásával megürült 
esperességi felügyelői tisztségre egyhangúlag Bánó Árpád 
árvaszéki ülnök jelöltetett ki, a kit a főesperes elnöklete 
alatt kiküldött négy tagu bizottság kért fel a jelöltség 
elfogadására. A szavazatok beküldésének határidejéül 
augusztus 8. tüzetett ki. A közgyűlés egyik fénypontját 
a részletesen kidolgozott esperesi jelentés felolvasása és 
helyenként való megvitatása képezte, a melynek főleg az 
egyházpolitikai javaslatokkal szemben való liberális állás-
pontja általános helyesléssel találkozott. Köszönetet szava-
zott a gyűlés dr. Sztehló Kornél budapesti ügyvédnek, 
az esperesség volt világi zsinati követjének, ki zsinati 
díjaiból a lelkészi özvegy- és árvanyugdíjra 100 frtot 
engedett át. Az egyházaknak gyámintézeti gyűjtése 107 frt 
9 krt, a gyámintézeti istenitisztelet offertoriuma 6 forint 
10 krt tesz ki. Az egyetemes felügyelői tisztség betölté-
sére vonatkozó szavazatok beadásának határidejéül ha-
sonlóan augusztus 8. tüzetett ki. Az esperesség mult évi 
határozatához hiven tagja lett a Luhertársaságnak s a 
Prot. írod. Társaságnak, s pénztáros a tagsági díjaknak 
mielébb való beküldésére hivatott fel. A Baldácsyanum 
elnyerésére vonatkozó kérvények elintézése az aug. 22. 
r. közgyűlésre halasztattak. A Zsedényi-féle ösztöndíj 
elnyerésére az esperesség részéről Chotvács Mihály buda-
méri tanító ajánltatott, az esperességi gyámíntézeti pénz-
tárból 28 forint 72 kr. segélyben Kázmér leányegyház 
részesült. A nagy szeretetadományra a laposi (sáros), a 
kerületi gyámintézeti segélyre pedig a ranki és felső-
kemencei egyház ajánltatott. A délben Eperjes egyik 
vendéglőjében tartott közebéden lelkes felköszöntők hang-

zottak el a királyra, Prónayra, Csákyra, Zelenkára. s az 
esperesség világi, papi és tanítói tagjaira. A világi és 
a tanítói elem a közgyűlésen föltűnően gyéren volt kép-
viselve. A Tátrafüreden tartandó szeptemberi kerületi 
közgyűlésre három világi és három egyházi tag s egy 
tanító küldetett ki. (sz.) 

* Felvételi hirdetés. A soproni ev. egyházkerületi 
tanítóképző intézetbe fölvétetik minden oly ép testű ág. h. 
evang. növendék, ki 12-ik évét már meghaladta, s a 
vallástanban, magyar-nyelvben, számvetésben, földrajzban, 
történelemben és énekben annyi jártassággal bir, mennyit 
a gimnázium vagy reáliskola vagy a polgári iskola négy 
alsó osztályában tanítanak. A belépni kivánó növendék 
erről vagy nyilvános iskolai bizonyítványt köteles előmu-
tatni, vagy felvételi vizsgálatnak kell magát alávetnie. A 
felvétel iránti megkeresés augusztus 25-ig küldendő be 
az intézet igazgatóságához. A kérvényhez melléklendő 
a) keresztlevél, b) iskolai bizonyítvány, c) orvosi s ujraol-
tási bizonyítvány. »Elégtelen« osztályzattal biró tanulók 
a felvételi vizsgálatra nem bocsáttatnak. A képzőintézet 
tanfolyama négy éves, s benlakással van egybekötve. A 
köztartás közös az egyházkerületi theol. intézettel s főgim-
náziummal. A lakbér egész évre 20 frt, a köztartásért 
járó 60 frt. Díj-leengedésben azok részesülhetnek, kik 
arra szegénységük kimutatása mellett jeles bizonyítványaik-
nál fogva érdemeseknek találtatnak. A jövő 1893/4. iskolai 
évre való felvételi vizsgálatok augusztus 31-én tartatnak 
meg. Szept. 1., 2., 3., s 4. napjain történnek a beírások. 
Szept. 5-én lesz az iskolai év megnyitása. Sopron, 1893. 
julius 18. Kapi Gyula, igazgató. 

* Emlékeztetés a debreczeni 25 és 21 éves 
találkozásra. A március elején több egyházi és politikai 
lapokban közzé tett felhívásom értelmében, a kik f. évi 
augusztus hó 23-án el akarnak jönni Debreczenbe: e 
szándékukat velem hacsak egy levelező lapon is, de sür-
gősen legkésőbb augusztus l-ig tájékozás végett tudatni 
szíveskedjenek. Gyüd u. p. Siklós, 1.893. julius 17. Túri 
Lajos, ref. lelkész. 

* Tanítóképző növendékek felvételi hirdetése. 
Az eperjesi evang. tanítóképző intézet I. tanfolyamába oly 
ép testű növendékek vétetnek fel, kik a 15-ik életévüket 
már betöltötték, s a gimnázium, reál- vagy polgári iskola 
4 alsó osztályát legalább elégséges eredménynyel bevégez-
ték és erről bizonyítványt képesek bemutatni, vagy kik 
ily előkészültséggel nem birván, a magyar nyelv és törté-
nelemben. földrajz és számtanban legalább annyi jártas-
sággal bírnak, a mennyit a gimn., reál- vagy polgári iskola 
4 alsó osztályában tanítanak, a miről a tanári kar fel-
vételi vizsgálat alapján győződik meg. Az ág. hitv. evang. 
növendékek, kik a jótétemények (tandíjelengedés, benn-
lakás, élelmezés) egyik vagy másikában vagy valamennyi-
jében részesülni akarnak, folyamodványaikat folyó évi 
aug. 15-ig a tanítóképző igazgatósághoz nyújtsák be. A 
folyamodványhoz, a tanulmányi bizonyítványon kívül, 
szegénységi-, ujraoltási-, orvosi bizonyítvány és kereszt-
levél csatolandó. Az internátusba felvett minden növendék-
nek legalább 6 nappali és 2 hálóinge, 6 drb gatyája, 3 drb 
törölközője, 6 pár kapcája vagy harisnyája, 6 drb zseb-
kendője, megfelelő számú inggallérja és kézelője, egy 
nyári s egy téli öltözete, téli felső öltönynyel legyen. Az 
újonnan belépő növendék tartozik még hozni: egy szalma-
zsákot, egy vánkost két vánkoscihával, egy paplant két 
paplanlepedővel, vagy egy dunnát két cihával, 2 lepedőt, 
egy ágyterítőt. Minden ág. hitv. evang. növendék tandíj-
mentes ; de a kerületbeli a beiratásnál 3 frt 30 krt, más 
kerületi és más vallású növendék 7 frt 30 krt és beira-
tási díjat (csak egyszer) 1 frtot íizet. E díjakat fizetik a 



magántanulók is, kik azonkívül vizsgadíj fejében, ha evan-
gélikusok 10 frtot, más vallásúak 20 frtot fizetnek. Minden 
tanuló a felvételről és a nyert jótéteményről aug. 20. körül 
értesítést kap. A jövő 1893—94-dik iskolai év szept. 1-én 
kezdődik. A felvételi és javító vizsgálatok és beiratások 
szept. 1—3. napjain tartatnak. A tanítás szept. 4-én veszi 
kezdetét. Kelt Eperjesen, 1893. julius 15-én. G-amauf 
György tképző igazgató. 

* Wupperthaler Festwoche. Ez a német protes-
tánsok előtt egészen jól ismert collectiv kifejezés amaz 
evangéliumi ünnepségeket jelent, a melyek a Wupper völ-
gyében fekvő két prot. városban, Elberfelden és Barmenben 
tartatnak. Ez ünnepségekre eljönnek az evangéliumnak a 
környékben (egyesek távol vidékekről is) lakó barátai s 
templomban, egyesületi helyiségekben nap nap után meg-
tartják a »nyugot-németországi ker. ifj. egyesületek«, a 
»bergi biblia-terjesztő társulat*, az »evangelizáló egyesület*, 
a barmeni külmissziói intézet évi ünnepélyét. A környék-
ben lakó lelkipásztorok lelkészi értekezletet tartanak, 
a melyen ez évben dr. Schlatter, greifswaldi tudós tanár 
»Glaube an die Bibel* címen tart előadást. Az ünnepsé-
gek egy álló hétig tartanak és természetesen egy csomó 
»Gesellige Vereinigung* is esik, a melyek közül egyen 
évekkel ezelőtt én is részt vettem, s most is fülembe 
cseng, mint 4—500 ifjú énekelte harsány hangon a ret-
tenetes rossz kávé élvezése előtt: »Fahre fort! Zion fahre 
fort ím Licht. Lass die erste Liebe nicht!* Plej! ha 
ezt a mondást mi magyarra fordítva jól megszív-
lelnénk! 

* Sikertelen erőszakoskodás. Érdekes eset történt 
a napokban Pforzheimban, bizonyságául annak, hogy a 
r. kat. papok, ezek a békés lelkek, ugyancsak nagyszerű 
fogalommal bírnak a szülők szabadakaratáról és hogv 
minden istentelen eszközt felhasználnak arra, hogy a 
vegyes házasságból származott gyermekeket, »egyedül üd-
vözítő* gondoskodásuk alá vegyék. A pforzheimi római 
kath. pap, valami Brandhuber nevű ügyes, minden alkalma-
tosságnál szereplő, látszólag nemcsak türelmes, de kedves 
ember is. Hirdeti a békét, mint a mieink, fényes toaszto-
kat mond az egyetértésre, mint a mieink, ezzel szemben 
kath. népgyűléseket tart, mint a mieink Komáromban 
és titkon lélekcsemp észéssel foglalkozik, szakasztott úgy, 
mint a mieink. Ez a képe ma a győzedelmes, triumpháló, 
az egyedül üdvözítő egyháznak. Újabban is bizonyságát 
adta, hogy nemcsak a világban forgolódáshoz, hanem a 
modern pápista pap kötelességéhez is nagyon ért, bárha 
a protestáns öntudat hajótörést szenvedett is törekvése. 
Egy katholikus férfiú betegen feküdt. A beteget látogató 
öreg nénikék által figyelmessé téve, a beteg akarata elle-
nére próbálgatta és elkezdette papi vigasztaló munkásságát, 
azt kívánta, hogy az atya beleegyezésével evangélikusnak 
keresztelt gyermekek katholikusnak Írassanak át s nagyobb 
argumentumul látogatásai kezdetén egy-két márkát ha-
gyott a betegnél. A mint látszik, hogy szép szóval és fényes 
tallérral nem sikerül terve, feddőzéshez fogott s elmondta, 
hogy az asszony halálos bűn alá rekesztetett, a mi soh'se 
bocsáttatik meg neki, a miért soh'se nyer kegyelmet. 
A mint ilyen »ker.« intésekkel sem boldogult, megtudta 
az orvostól, hogy a betegnek napjai meg vannak számlálva, 
ezt közölte a beteggel s újabb fenyegetésekkel támadta 
meg. Az ember meghalt anélkül, hogy engedett volna. 
A halál után egy pár perccel, jő a szeretetteljes pap. 
a legkeserűbb szemrehányásokkal illette az asszonyt, hogy 
nem hivatta illő időben, a legnagyobb indulattal hagyta 
ott a halottas szobát, miközben rákiáltott az özvegyre: 
»Gondoskodjék, hogy valaki eltemesse férjét, mert én ezt 
nem cselekszem*. Az asszony nyugodtan felelt vissza: 

Tisztelendő ur, majd csak találkozik valaki, a ki eltemesse. 
Az elhunytat azután evangélikus lelkész temette el. (ő) 

* Gyászhír. Az ágfalvi, bánfalvi és lépesfalvi ev. 
egyházközség megszomorodott szívvel s kegyelettel jelenti 
nagytiszteletü Fleischhacker Károly ágfalvi evang. lelkész 
urnák, a soproni felső evang. egyházmegye esperesének, 
folyó évi julius hó 16-án, éjjeli 10Vs órakor hosszas 
szenvedés után, életének 73-ik, ágfalvi lelkészi hivatalos-
kodásának 46-ik évében történt gyászos elhunytát. Áldott 
legyen emlékezete! 

A D A K O Z Á S . 

A N a g y p é n t e k i Ref. Tá r saságba , melynek célja 
az elzüllött gyermekeknek Budán Otthont építeni, beléptek: 
50 frttal alapító tagul Mechwart András; 10 frttal rendes 
tagokul Babics József (Zsombolya), özv. Plarmatzy Béláné 
»Koszorú* szerk., és Pándi István (Kigyós), pártoló tago-
kul Garzó Lajos, Garzó Eugénia (Pécs), dr. Harmatzy 
Dezső, Kanel Emília, özv. Bogriguez Károlyné. Adomá-
nyoztak : Kovács János (Tata) 10 frt., Budai el. iskolai 
gyermekek 3 frt 41 kr., K.-Szt.-Miklósi ref. egyház 3 frt., 
Fejérvári Gyula hoboli 1. 2 frt 25 kr., Pál János (Nagy-
Várad) 1 frt 50 kr., Baksay Sándor, Deák Lajos (Maros-
Vásárhely), Lepage Lajos, Stark A. és Szalai Sándor 
(B.-Csaba), dr. Hajnal Albert (Kigyós), özv. Losonczyné, 
Rodriguez Károly és Vándorfi Venczel 1 — 1 forinttal, 
városhidvégi egyház 89 krt. Budapest, 1893. julius 17-én. 
Szöts Albert, pénztárnok. 

Szerkesztői üzenetek, 
M. F. N . . . . ty. Átadjuk a küldeményt a főszerkesztőnek. 
Sz. M. E s. Köszönet és igazi, magyaros kézszorítás. Az 

apróságok jönnek azonnal. A »Külfödi szemle* jön augusztus elején. 
Az ismertetés egy kicsit később. Hát Martensen ethikáját nem is-
mertetnéd egyszer? Janetnek utánna nézzünk. A figyelmeztetést 
köszönjük. Reméljük máshova is ment ily szózat. Az I. Kor. XIII. 
és a Zsid. X. 24 szellemében való munkálkodás a mi ideálunk, 
bár néha kényszerítve érezzük magunkat a Gal. II. 11. értelmében 
való szólásra. 

Pályázat tanári állomásra. 
A nyíregyházai ág. ev. főgimnáziumnál, áthelyezés 

folytán a magyar-német nyelv tanításával egybekötött 
helyettes tanszék megüresedvén, arra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

A helyettes tanszék elnyeréseért pályázni akaró, 
protestáns hitvallású, képesítéssel biró tanárok, kellően 
felszerelt kérvényeiket a főgimnázium igazgatóságához 
f . évi augusztus hó 15 ig nyújtsák be. 

Fizetés: 800 frt o. é. 
Azon megválasztott, ki a tanári értekezlet által meg-

szabott rendes tanóráin kivül a tornatanításra is képes, 
feltéve, hogy ez állás külön szakember által be nem töl-
tetik, a tornatanításért még 400 frt javadalomban ré-
szesülhet. 

Nyíregyházán, 1893. julius hóban. 
Lefjler Sámuel, " Br. Meskó László, 

főgimnáziumi tanácsjegyző. 1—2 főgimn. felügyelő. 



Pályázat tanári állomásra. 
A kis-kún-halasi ev. ref. főgimnáziumban a Jalin 

és görög nyelvi rendes tanári állomásra pályázat hirdettetik. 
Heti órák száma: 20—21. 
A fizetés 1000 frt 200 frt lakbér és 50 frt ötödéves 

pótlék. 
A fizetés évnegyedenkint előre adatik ki. A megvá-

lasztott egy évi próbaidő után állandósíttatik; végleges 
megerősítése után jogos és kötelezett tagja a dunamelléki 
ev. ref. egyházkerületi tanári gyámegyletnek. 

Ha sikeres működéséről ismert tanár választatik 
meg, állandósítása azonnal kimondható. 

Ha oklevéllel még nem biró segédtanár választatnék: 
e minőségben fizetése 800 frt szintén évnegyedenkint 
előre fizetve. Ily egyén csak egy évre választatik. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású egyének. 
A felszerelt pályázati kérvények f . évi augusztus 10-ig 

alólirt elnökséghez adandók be. 
A megválasztott, állomását f. évi szept. 1-én elfog-

lalni köteles. 
Kis-Kun-Halason, 1893. julius 16-án. 

1 — 2 Az ev. ref. egyház elnöksége. 

82/1893. sz. P á l y á z a t . 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégiumnál a német 
nyelvtani helyettes tanári állásra pályázat hirdettetik évi 
800 frt fizetéssel. 

Pályázhatnak oly ref. tanárjelöltek, a kik egyetemi 
tanulmányaikat bevégezve legalább alapvizsgát tettek. 

A megválasztott köteles heti 18 órán német nyelvet 
tanítani. 

A pályázók szabályszerűen felszerelt folyamodvá-
nyaikat a marosvasárhelyi ev. ref. kollégium mélt. tanárt, 
elöljáróságához címezme folyó év augusztus hó 15-kéig 
küldjék be. 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium elöljárósága 
nevében : 

M.-Vásárhelyen, 1893. junius 30-án. 
Dósa Elek, Gyulai Kálmán, 

gondnok. 1—3 jegyző. 

Pályázat tanári állásra. 
A hajdúnánási ev. reform, hatosztályu gimnázium-

ban lemondás folytán üresedésbe jött magyar-németnyelvi 
esetleg latin-németnyelvi tanári székre pályázat hirdettetik. 

Fizetés 1000 frt, melyből 100 frt lakbér, az egyház 
pénztárából évnegyedenkint előre fizetve. Ha okleveles 
pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek tanár-
jelöltek is; ez esetben azonban a fizetés 900 frt, melyből 
100 frt lakbérnek tekintetik. 

A kivánt oklevéllel biró egy évi sikeres működés 
után állandósíttatik, a midőn a tiszántúli ev. ref. közép-
iskolai tanárok gyám- és nyugdíjintézetének jogos és 
kötelezett tagja leend. Nem okleveles egyén csak helyettes 
tanári minőségben és csak egy évre választatik, de ha 
ez idő alatt a kivánt tárgyakból oklevelet szerez és sikeres 
működést mutat fel, a következő évben mint rendes tanár 

állandósítlathatik. Végre ha okleveles, de nem a kiirt 
szakokból képesített egyén választatnék, az szintén csak 
helyettes tanári minőségben és csak egy évre alkalmaz-
tatik, fizetése azonban 1000 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. é. augusztus 
végén, legkésőbb szeptember 1-én elfoglalni köteles s ha 
családos, 40 frt, ha pedig nőtlen, 15 frt költözködési 
átalányt kap; ez összeget azonban, ha állomását három 
év letelte előtt elhagyja, visszatéríteni tartozik. 

Megjegyeztetik, miszerint a gimnázium teljessé tétele 
és állami segélyeztetése tárgyában a nagyméltóságú minisz-
tériumhoz a felterjesztés megtétetett s az ügy kedvező 
elintézése esetén a tanári fizetések annak megfelelőleg 
fognak rendeztetni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges ka-
tonai szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanul-
mányaikat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bizonyít-
ványnyal felszerelve f. é augusztus lÖ-ig az ev. reform, 
egyháztanács elnökségéhez küldendők. 

Kelt H.-Nánáson az ev. ref. egyháztanács 1893. 
julius 17-én tartott üléséből. 
BenkŐ Lajos, Kállay Imre, 

lelkészelnök. főgondnok. 
Bodnár Lajos, 

1—2 jegyző. 

Pályázat tanári állomásra. 
A sárospataki ev. ref. jogakadémián egy évi szabad-

ságolás folytán megüresedett helyettes tanári állomásra: 
Pályázó, mint helyettes tanár, egy évre (1893/4-re) 

választatik; kötelessége a magyar büntetőjog, közigazga-
tási jog és államjog előadása a tanterv szerint kötelezett 
óraszámban. 

Díjazása: 1000 frt; a főiskolai épületben egy szobás 
szabad lakás, fűtéssel és világítással. 

A pályázók kérvényeiket jogtudori okmányaikkal 
felszerelve az akadémiai igazgató-hivatalához 1893. augusz-
tus hó 15-éig nyújtsák vagy küldjék be. 

A megválasztott állását 1893. szeptember l-én elfog-
lalni köteles. 

Sárospatak, 1893. július 5-én. 
2—2 Az igazgatóság. 

P á l y á z a t . 

A sélmeezbányai evang. kerületi államilag segélye-
zett lyceumban egy klasszika filologiai tanszék betöltendő. 

Évi fizetés rendes tanárnál 1000 forint, ötöd évi 
50 frtnyi pótlékkal, lakáspénzül 150 frt, helyettesnél lakás-
pénzzel együtt 900 frt. 

A kinevezés joga a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter urat illeti. 

A tanszék a jövő tanév elején lesz elfoglalandó. 
Az állomást elnyerni óhajtók, kik csak protestáns 

hitvallásuak lehetnek, kérvényöket, bizonyítványaikat vég-
zett tanulmányaikról, képesítésökről és eddigi alkalmazta-
tásukról f . évi augusztus 15-ig az evang. lyceum igaz-
gatóságához Selmeczbányára küldjék. 

Selmeczbányán, 1893. julius 12-én. 
Farbaky István, 

2—2 lyceumi felügyelő. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kurUlet, Pipa-utca 23. szám, hová a késiratok 

c imzendök. 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Hornyánstky Tiktor könyvkereskedést (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dijak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
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A jövő munkája. 
I. 

Sokszor hangzott már el e hasábokról az 
»evangelizáció« fenséges szózata, sokszor, olyan 
sokszor, hogy a mint fájdalommal tapasztaltam, 
sok ember előtt már egészen unalmassá vált. 
S ha én mégis csak erről óhajtok egyet s mást 
elmondani, teszem azt azért, mert csak az evan-
gelizáció sikeres keresztülvitelében látom egy-
házunk jövőjét biztosítva. A jövő nagy munkája 
ez, melyben kicsinynek és nagynak, gyengének 
és erősnek vállvetve kell együtt munkálnia, hogy 
a magasztos cél elérve legyen. Mert én nem 
tartom az evangelizációt puszta röpke frázisnak, 
hanem benne s egyedül benne látom lanyha 
egyházi életünk regenerálóját, tétlenné vált egy-
háziasságunk ujjászülő erejét s hazai protestáns 
egyházunk jövendőbeli egyedül biztos fundamen-
tumát. A jövő, mely előtt állunk, talán minden 
más egyéb, csak biztató nem. A nagy egyház-
politikai kérdések s az elvi ellentétek ős chaosz-
ként gomolyognak előttünk, küzdve, harcolva 
egymás ellen, mint az ős gygászok. S bármi 
megoldást nyerjenek is, semmi esetre sem lehe-
tünk velők szemben közönyösek. Ha már a harcba 
bele nem ártjuk is magunkat, de mindenesetre 
figyelmes szemlélőként kell felettük állanunk, 
vigyázva, kellően elkészülve, hogy a harc kime-
netele bennünket is el ne söpörjön. Mert akár 
a liberális irány nyer győzedelmet, akár a sötét 
reactió, mindenképen szükséges, hogy helyünket 
megállva felhasználjuk azokat az eszközöket, 
melyek saját jólétünk előmozdítására rendelke-
zésünkre állanak. Ezt meg kell tennünk, mon-
dom, bármely irány nyer is győzedelmet. Mert 
nézzük csak figyelmesen a dolgok állását. Ha 
a liberális irány jut uralomra, vele együtt be-
jönnek a liberális reformok: a polgári anyakönyv, 
a polgári házasság, a teljes szabad vallásgyakorlat 
és ezeknek mindegyike olyan jogokat s olyan 

eszközöket vesz ki kezünkből, melyeket eddig a 
legteljesebb nyugalommal, mondhatni a jövőre 
egyáltalán nem gondolással használhattunk, ugy 
arra, hogy híveinkkel való — habár kényszerű —-
érintkezésünket fentartjuk, mint arra, hogy álta-
luk anyagilag is biztosítva legyünk. De ha a 
kényszerűség kötelékei lehullanak, elvesztettük 
hivatalos befolyásunknak ós hatalmunknak egy 
tekintélyes részét, nem maradván kezeink között 
azok az eszközök, melyekkel eddig híveinket 
magunkhoz kapcsolhattuk. Uj eszközök után kell 
tehát látnunk, hogy befolyásunkat továbbra is 
í'entarthassuk. S ha a reactió nyer diadalt, hely-
zetünk talán még veszedelmesebbé válik. Mert 
igaz, hogy az antiliberális irány a régi hatalmi 
eszközök egy részét megakarja őrizni, de csak 
azokat, a melyek által a saját érdekét mozdít-
hatja elő, mig azokat, a melyek reá nézve akár 
veszedelmesek, akár kellemetlenek a mi kezeink-
ben ő ellene, minden áron megsemmisíteni igyek-
szik. Önmagát biztosítani óhajtja ugyan, de ugy, 
hogy minket minél több oldalról megfoszszon 
védő bástyáinktól. S ha terve sikerülne, majdnem 
teljesen ki volnánk szolgáltatva vissza nem torol-
ható támadásainak. Ez iránynyal szemben is tehát 
uj védelmi eszközökre van szükségünk, ha csak 
azt nem akarjuk, hogy magunkat teljesen ki-
tegyük a veszedelemnek. Épen nem korai dolog 
tehát a védelemre készülés, akár egyik, akár 
másik irány ellenében. De kérdés miben álljon 
védekezésünk s honnan vegyük a harc győze-
delmes fegyvereit? 

Nézetem szerint önvédelmünk csak akkor 
lehet sikeres, felvirágzásunk csak akkor lehet 
biztos, ha egyházi életünknek minden részébe 
be tudja vinni az evangélium életet és lelket 
teremtő szellemét, ha minden őrálló elvégzi az 
Úr által reábizottakat híven, igazán, nem tekintve 
sem fáradságra, sem nyereségre, hanem szent 
lelkesedéssel, pusztán az evangélium magasztos 
ügyét tartva szemei előtt. 



8 vájjon teszünk-e e tekintetben valamit? 
Itt-ott, elvétve mintha láttunk volna némely törek-
veseket erre nézve, ele ezek csak olybá tűnnek 
fe^ még, mint a sötét éjben halvány fénynyel 
csillogó pásztortüzek. Bizony nem alap nélkül 
teszi fel Fraxinopolitánus egy legközelebbi cikké-
ben a kérdéseket : »A fizetett munkán kivül 
tettünk-e egy lépést gyülekezetünk általános 
művelődésének érdekében; van-e minden faluban 
kezdeményezésünkre vagy közreműködésünk foly-
tán népkönyvtár; megismertettük-e népünkkel 
nemzetünk történetét magunk vagy a tőlünk 
felbuzdítottak által tartott felolvasásokban; ügyel-
tünk-e arra, hogy ne legyen az uzsora áldozata; 
van-e minden községben a szegény embernek 
olcsóért vetőmagot s kenyérnek valót adó egy-
házi magtár; akár ennek jövedelméből, akár 
segélyző egyesületek alakítása által segítettünk-e 
a vagyontalanokon, betegeken, temetkező szegé-
nyeken ? 

Terjesztettük-e a vallásos iratokat; meg-
• ismertettük-e egyházunk történetét, egyházunk 

intézményeit; szólottunk-e gyülekezetünk előtt 
arról a nagyszerű munkásságról, melyet nálunk 
előbbrevaló hitrokonok az evangéliumnak ter-
jesztése körül kifejtenek ; felkerestük-e már csak 
a közellévőket is, meglátogattuk-e a betegeket, 
vagy a tőlünk elpártoltakat?c< S nem alaptala-
nul sóhajt fel e kérdések után keserűen: »Ilányan, 
de hányan vagyunk, rendkívül nagy többségben 
vagyunk, kik mindebből semmit sem tettünk!« 

S midőn bizonyos megdöbbenéssel olvassuk 
ez ostromló kérdéseket s a reájuk adott keserű 
választ, lehetetlen, hogy fel ne támadjon lel-
künkben a gondolat: mit cselekedjünk tehát? 
mivel előzhetnénk meg a reánk ólálkodó vesze-
delmet? E gondolatokra magam sem tartom 
elégnek csak annyit válaszolni: evangélizáljunk ! 
mert e fényes szó önmagában hangoztatva csak 
üres semmi, s csak akkor lehet s leend sikert 
adó valamivé, ha tartalmát is megadjuk s ipar-
kodunk kijelölni az eszmék és gondolatok köl-
csönös kicserélése által azokat a feladatokat, 
melyeknek megoldásában rejlik az evangólizálás 
reális értéke. E barátságos eszmecserében óhaj-
tok magam is néhány eszmét és gondolatot fel-
vetni, hogy megértvén egymást s közös erővel 
hozzáfogva a munkához, a jövő boldogság és 
felvirágzás alapjait lerakhassuk. 

Hamar István. 

ISKOLAÜGY. 
Veteményes kértéink. 

I. 
Törvényerőre emelkedett a vallás- és közoktatási 

miniszternek a néptanítók fizetésének rendezéséről szóló 
javaslata, mely ha egészen nem elégíti is ugyan ki a 
néptanítók jogos kívánságát, de a korpótlék behozatalával 
minden bizonnyal nagyot lendít a szegény tanítók nyo-
masztó anyagi helyzetén. 

Ezt az uj törvényt, mint minden olyan intézkedést, 
mely a népoktatásügy fejlődését van hivatva előmozdítani, 
mi protestánsok is szívesen üdvözöljük; de másfelől lehe-
tetlen észre nem vennünk, hogy ez a törvény ismét egy 
hatalmas gyökerét vágja el iskolai antonomiánk hajdan 
életerős fájának. Mert midőn e törvény kimondja és ismé-
telten kötelezővé teszi a minimális 300 frtos fizetést, 
azután pedig minden tanítónak kilátásba helyezi az 
50—250 forintos korpótlékot: oly nehéz terhet ró az isko-
lát fentartó testületekre, melynek elhordozására nagyobb 
egyházaink is alig lesznek képesek. Midőn pedig már 
50 forintnyi állami segély mellett a kormány részére a 
tanítók választásánál a megerősítés, fegyelmi ügyeikben 
hozott ítéletnél a felülbírálás jogát állapítja meg: oly 
nagy mértékben korlátozza iskoláink felett eddig gyakorolt 
örvendelkezési jogunkat, mely a nyújtott segélylyel arány-
ban egyáltalában nincs. 

Tisztelettel hajlunk meg a törvényhozás akarata 
előtt, mert elismerjük, hogy saját jogával él, midőn a 
közoktatás fejlődését törvények által irányozza: szívesen 
fogadjuk az uj törvényt, mert tudjuk, hogy midőn a kor-
mány részére veto-jogot állapít meg, nagy mértékben 
emelni fogja a magyar állam hatalmát és tekintélyét épen 
azon ellenünk törő nemzetiségek tanítóinak segélyezése 
által, a melyek erre majd leginkább rászorulnak; de magá-
ban tekintve a törvényt és az abból reánk nézve szár-
mazó helyzetet, mi protestánsok bizony nem dicsekedhetünk 
azzal, hogy méltányos volt az ország törvényhozása a 
népoktatásügy oltárán négy század alatt hozott áldozataink 
iránt. Ellenkezőleg ezt a törvényt is ugy tekinthetjük, 
mint egy lépéssel való közeledést ahhoz az ideális célhoz, 
melynek megvalósítására ma még a magyar állam gyenge 
ugyan, de arra folytonosan törekszik és a mely nem más, 
mint az összes autonom testületek iskoláinak államosítása. 

Bár az 1868-iki népiskolai törvény továbbra is bizto-
sította számunkra az iskolatartás jogát, de egyszersmind 
erősen körül is sáncolta szabad rendelkezési jogunkat, 
midőn a népoktatás szervezetét, a tantárgyak számát és 
minőségét pontosan megszabta, iskoláinkat az állam kö-
zegeinek ellenőrzése alá helyezte. Ugyanezt cselekedte az 
1883-iki XXX. t.-cikk középiskoláinkra nézve, a melyekkel 
szemben autonomikus törvényhozásunk ma már csak 
kormányzati és fegyelmi ügyekre terjed ki. Ami pedig 
a tantervet illeti, erre nézve önrendelkezési jogunk csak 
abban határozódik, hogy átveszszük az állami tantervet, 
és azután legföllebb annyi változtatást teszünk rajta, hogy 
egyik-másik tantárgyat más osztályban tanítunk, mint 
amint azt az állami tanterv előírja. Semmi részünk nincs 
tanáraink képesítésében: országos törvény rendeli, hogy 
iskoláinkban tanárokul csak oly egyéneket alkalmazhatunk, 
akik valamelyik állami bizottság előtt oklevelet szereztek. 
Sőt ma-holnap azt is megérjük, hogy az állam ad nyug-
díjat is a mi pénzünkből tanárainknak. Ha még ezekhez 
veszszük, hogy néhány középiskolánk az államsegély révén 



kormányzati függetlenségét is elvesztette, bizony elmond-
hatjuk a Hármas Kis Tükör Írójával iskolai autonómiánk-
ról is, hogy »régi hirében fogyatkozott immár*. 

Nem panaszként hoztam fel az eddig elmondottakat, 
hanem csak a jelen helyzetet akartam megjelölni, hogy 
azután egy érdekes összehasonlítást tegyek 100 év előtti 
és mai állapotunk között és ehhez néhány gondolatot 
fűzzek az adott helyzetből folyó teendőinkre nézve. 

Száz évvel ezelőtt mi protestánsok hiusítottuk meg 
M. Teréziának és II. Józsefnek államosító törekvéseit; ma 
pedig majdnem közönyösen nézzük, miként kerülnek isko-
láink fokozatosan az állam befolyása alá, sőt nem ritkán 
épen mi hangoztatjuk legerősebben, hogy az iskolatartás 
kötelessége kizárólag az államot illeti. Száz év előtti prot. 
Őseink az iskolát az egyház > veteményes kerté «-nek 
ismerték s az uralkodóhoz benyújtott felterjesztéseiknek 
minduntalan előkerülő gondolata volt az, hogy az iskolák 
mindenestől oly szorosan az egyház testéhez tartoznak, 
hogy azoknak elvétele egyházunk romlására vezetne; ma 
is nevezzük ugyan még veteményes kerteinknek az isko-
lákat, de sokan küzülünk azt mondják, hogy az iskolák 
alkalmatlan teherként nehezednek egyházi életünkre s 
hasonlítják azokat a nadályokhoz, mint a melyek az egyház 
testének minden vérét kiszívják. 

Valóban csodálatos változás a felfogásban. Ma ká-
rosnak tartjuk annak meglétét, a minek elvételét őseink 
veszedelmesnek Ítéltek!? Hát iskoláink ma már megszűn-
tek veteményes kerteink lenni? E véleménykülönbség okát 
részint a korszellem, részint a körülmények, részint pedig 
magának az intézménynek megváltozásában találhatjuk fel. 

Tudjuk azt a nagy kölünbséget, mely egyházunk 
mai és még csak József császár alatti államjogi helyzete 
között van. Ha ismerjük azt a gyűlöletet, melylyel az állam 
akkori legfőbb organumai, a bécsi udvari kancellária és 
a budai helytartótanács József császár előtt és után is a 
protestántizmus és a magyarság iránt viseltettek, nem cso-
dálkozhatunk rajta, hogy őseink egyházuk romlására vezető-
nek hitték iskoláik államosítását és az államosított iskolákból 
kiáradó szellemet. Ma már — hála Istennek — a magyar 
államot nem az udvari kancellária, sőt még csak nem is a 
helytartótanács képviseli, hanem a nemzet többségének 
akaratán nyugvó felelős magyar kormány, mely kötelességé-
nek ismeri a nemzet alkotmányát és a prot. egyház szabad-
ságát fentartani és oltalmazni. Ezért nem látjuk mi egy-
házunk romlását abban, a miben őseink látták: az iskolák 
államosításában. 

Ez az egyik oka a száz év alatti véleményválto-
zásnak; a másik magának az intézmény természetének, 
szellemének átalakulásában rejlik. Reformátoraink azért 
alapítottak iskolákat, hogy eszméiket, a reformált keresz-
tyénség elveit terjeszszék általuk a nemzet alsóbb és fel-
sőbb köreiben Jó keresztyéneket, hű protestánsokat akar-
tak ők nevelni első sorban. Ezt a célt még csak száz év 
előtt is sokkal inkább megközelítették iskoláink, mint 
manapság. Általánosságban elmondhatjuk, hogy iskoláink 
az ujabb időben megszűntek veteményes kerteink lenni 
oly értelemben, a minőben a reformáció korában a keresz-
tyén szellem melegágyai voltak. Azért tartják ma az iskolát 
egyházi életünk alkalmatlan terhének, mert a prot. iskolák 
hajdani előnyeit és hasznát ma már nem ismerjük. Ezért 
mondogatják sokan, hogy az iskola elvonja egyházunkat 
saját céljainak munkálásától és ezért vonják le azt a 
következtetést, hogy tehát iskoláinkat minél előbb át kell 
adnunk egyedül jogos tulajdonosának: az államnak. Né-
zetem szerint azonban nem ez a helyes következtetés. 
Ha iskoláink ma már nem veteményes kerteink, nem a 
keresztyén szellem melegágyai: törekedjünk arra, hogy 

ismét azokká tegyük. És ezt tennünk kell annyival is 
inkább, mert mi az államban iskoláink által bizonyos 
súlyt képviselünk, a melyre ma még szükségünk van; és 
mert a magyar állam még egy jó ideig ugy sem lesz 
olyan helyzetben, hogy összes iskoláink terheit magára 
vállalhassa. 

Miként gondolnám én iskoláink meglanyhult keresz-
tyén és épen protestáns szellemét feleleveníthetőnek, erről 
nézeteimet egy közelebbi alkalommal mondom el. 

Marton Sándor. 

T Á R C Z A. 
A veszprémi reformált egyház múltja. 

(Folytatás.) 

V. 

Vallás-erkölcsi élet, egyházi fegyelem. 

Érdekes lesz néhány sort a veszprémi reformátusok 
valláserkölcsi életének megemlítésére, s az egyházi fegye-
lem gyakorlására szentelni e helyen. 

Ha a valláshoz való benső ragaszkodás, annak külső 
intézményei iránt tanúsított áldozatkészség csak némi 
reszben is hőmérője lehet a valláserkölcsi életnek, akkor 
a veszprémi reformátusokét ugy kell feltüntetnünk a múlt-
ból, mint példányszerűt és követésre méltót. Csak a sem-
miből előteremtett templom, lelkészi és iskolaházak fel-
építését hozom fel, melyeket bevégezhetni leiküknek nemes 
törekvése volt. Csak a derék őrséget említem meg, a ki 
mig kardjával védte a hazát, addig lelki eledeléről, az 
Isten igéjének hallgathatásáról is gondoskodott. Csak a nehéz 
napokban megmutatott vallás szeretetét hozom emléke-
zetbe ennek a vértanú egyháznak, és ezen tényekkel 
fényesen igazolva van a veszprémi református egyház 
tagjainak a vallás szent oltárára tett, nem sok ugyan, 
de annyi áldozata, a mennyit az minden igaz tagjától 
mindenkor megkövetel. 

A valláserkölcsi élet minőségéről legjobban eligazít 
bennünket az egyházi fegyelem gyakorlása. Olyan helyen, 
a hol a fegyelem szigorú, ott igen vigyáznak vala mind-
arra, a mi az erkölcsi életre bár legkisebb részben is 
árnyékot vet. Még a mult században is maga bíráskodott 
egyházunk valláserkölcsi ügyekben saját tagjai felett; 
kizárta a bűnöst, kebelére fogadta a bűneit megbánót. 
Az egyházi törvényekben előirt szabályok Veszprémben 
szigorúan megtartattak, s tanúságot tesznek az előfordult 
esetek, hogy azon igyekeznek vala, miszerint mindenek 
ékesen és szép renddel történjenek közöttük. Ha valaki 
bűnösnek Ítéltetett, megkövette az ekklézsiát, vagy hosz-
szabb rövidebb ideig eltiltatott az urasztalától, s mig 
megtérésének bizonyos jelét nem adta, olyannak tekinte-
tett, mint a ki az egyházon kivül van. Valóban érdekesek 
ezek az egyházi törvénykezési esetek; ma már ugyan 
tulszárnvaltattak a kor szelleme által, de azért mégsem 
tagadhatjuk azoknak jogosultságát és a valláserkölcsi életre 
való jótékony hatásukat a mult századokban. Curiosum-
ként ide irok egyet: >1712. 7. junii. Kapolyi Gergely 
feleségéhez való kegyetlenséggel vádoltatott; de, omnibus 
auditis nyilván lett, hogy felesége engedetlen, kemény 
természete s nyelvessége volt az oka. Azért megintetett 
szemtől-szembe, menjen haza, s urához köteles engedel-
mességét gyakorolja. Rectractalta: azért három nap enged-
tetett néki; jöjjön eszére, s a deliberatum szerint magát 



alkalmaztassa; ha nem cselekszi, vi Canonum Ecclesiast. 
Classis 3-ae Can. 38. manebit excommunicata. Praesente 
Steph. Deáki ministro, Fr. Roboz, Petro Szentiványi, Joh. 
Könczöl, primariis ecclesiae*.1 

Legyen ez itt feljegyezve, a jó régiek valláserkölcsi 
életéről. 

VI. 

A veszprémi ref. egjlióz iskolája. Szűcs Gergely, Göinörí 
István, Hodosi Sámuel. 

Luther nagy elvét »minden templom mellé egy iskola 
építtessék« református őseink lehetőleg átvitték az életbe 
mindenütt, a tanítást tartván hitünk legerősebb funda-
mentumának, a minthogy ma is veteményes kertje egy-
házunknak az iskola A veszprémi református egyház 
iskolájáról nem állanak ugyan valami nagyszámú adatok 
rendelkezésemre, de annyi bizonyos, hogy volt olyan 
iskolája, mely a mai középiskolának megfelel, vagyis a 
mely előkészített a felsőbb tudományok hallgatására. Az 
egyház régi anyakönyvében csak két tanító nevét találtam 
feljegyezve, az egyik Ssücs Gergely tanító volt 1628-ban,2 

a másik Gömöri István schola mester 1668-ból.3 Hodosi 
Sámuel iskola mester volt 1676—77-ben,4 a kiről oly 
elismerésre méttó levél van kezeim között, hogy jónak 
láttam azt egész terjedelmében ide iktatni, annyival is 

1 Feljegyezve a veszprémi ref. egyház 1614. éven kezdődő 
anyakönyvében. 

2 Ugyanott. 178. lap, ez évben nősült meg. 
3 Ugyanott 378. lap. 
4 »Kegyelmeteknek, mint minékünk becsületes urainknak, 

készséggel való szolgálatunkat ajánlván, hogy Isten kegyelmeteket 
lelki, testi minden jókkal szerencsésen megáldja, szívből kívánjuk. 

Tiszteletes Uraink! Jól emlékezhetik kegyelmetek arra. hogy 
egynehány hetek multa után esztendeje lészen, a mikor kegyelmetek 
rendes és dicséretes directiója alól tisztességes hivatal szerint becsü-
letes Hodosi Sámuel urunk schola mesterségre hozzánk feljőve. 
Kinek dicséretes magaviseletét szeretvén, akarjuk vala, ha ő kegyel-
me tovább is köztünk ezen functióban marad vala, mely meg is 
lett volna, ha a kegyelmetek levelét perveniálván nem afficiáltuk 
volna; magát búsíttatástól, s minket gondtól kegyelmetek megment-
hetett volna; de ha így lett, patientia. Ő kegyelme második eszten-
dőre való marasztásunkor absolute magát úgy resolválá, hogy ne 
fáradnánk ő kegyelme marasztásában, mivel semmiképpen arra 
nem bocsátkoznék; hanem kegyelmetek és édes attya tetszését fogná 
exequálni. Igy levén a dolog, szükségesképpen kelle kegyelmeteket 
per presentes requiralnunk és becsülettel s jó akarattal kegyelmeteket 
kérnünk, hogy kegyelmetek schólamesterségünkre megirt becsületes 
Hodosi Sámuel urunk helyébe, ordinaljon egy discretus és recomo-
dabilis becsületes ifjút, mint ezen atyánkfia volt, aki alkalmatos 
nem csak schólabeli instruetiora, hanem inter tam varii status 
hominos, külső magaviselésre is magát accommodalni, a minthogy 
igen meg is kívántatik, és nem viszálykodni s fennen látni. Lévén 
mindazonáltal kegyelmetekben, mint becsületes urainkban oly bizo-
dalmunk, bizzuk a kegyelmetek jó, okos, Szent János prudentiájára. 
Azon pedig, hogy emberünket nem küldhettük, kérjük szeretettel 
kegyelmeteket megbocsásson, maga megítélheti kegyelmetek az nem 
lehetett; azon becsületes következő ifjú apprehensióba ne vegye. 
A feljövetelt ugy kellene alkalmaztatni, hogy kisasszony napjára 
a győri vásárra feljővén, onnan hozhatnánk alá; ne is lehetne 
hire egyik helyébe másik successiójának. A szokás szerint való 
exitust a három forintot és a rendes viatikumot Isten felhozván 
azon becsületes ifjút, tudjuk megfizetni. Cum reali affectu kegyel-
metektől választ várván, maradunk míg élünk kegyelmetek igaz 
jó akarói, szerencsés, hosszú életet kívánván kegyelmeteknek. Dátum 
in praesidio Veszpremiense, die 10. mensis augusti, 1677. Kegyel-
metek igaz jó akarói, míg élünk szolgálunk: mi a veszprémi helve-
tica confession levő ecclesiának gondviselői, a több keresztyén tag-
jaival együtt.* Kívül: Clarissimis, Doctissimis, eximiaeque pietatis 
viris Dominis. Dominis Georgio Martonfalvi et Martino Szilágyi, iIli 
sacro sanctaetheologiae doctori eximio,hincvero sanioris philosophiae 
professori acutissimo, utriusque illustris scholae Debrecinensis direc-
toribus mentissimis etc. Dominis, Dominis Colendissimis. Az egész 
Losonczi Farkas János írása. Eredetije a veszpr. ref. egyházmegye 
levéltárában. 

inkább, mert tudtomra ez a legrégibb magyar nyelven 
irott oklevél, a melylyel iskola tanítót kértek a főiskolától. 

A veszprémi reformált egyház iskolájáról Tóth Fe-
rencz ugy emlékezik,1 mint a melyben öreg deákok is 
voltak. 1697-ben Csúzi János volt az iskola mester. Az 
üldözés alatt is szó van mindenütt az iskoláról, sőt az 
anyakönyv alumnus diákokról is beszél, a kik bizonyára 
nem helybeliek voltak. Gál János azt irja,2 hogy »Vesz-
prémben ugyan öreg deákká is lett«. Az bizonyos tehát, 
hogy iskolájuk volt, azt a kor színvonalán tartották, s 
eléggé ügyeltek arra, hogy abban, iskoláikat már elvégzett 
jó készültségű rektorok tanítsanak. Ezen iskola is akkor 
szűnt meg, mikor az egyház. 

VII. 
A veszprémi árva ekklézsia. A vallásügyi vizsgálat, s az 

utáuna következett néma gyász 

Elűzetvén Veszprémből a református lelkész és tanító, 
ez a nemrég még oly fényes gyülekezet is azok között 
említtetik már 1717-ben, amelyek árva ekklézsia elneve-
zés alatt fordulnak elő. Nincs lelkivezérük; valóban olya-
nok, mint az apátlan, anyátlan árva gyermekek; meg-
verték a pásztort és széjjel mentek a nyáj juhai! 

A veszprémi református egyház árvaságának oka 
az 1714 — 1715. évi országgyűlés XXX. XXXI. törvény-
cikkében keresendő, mely az ágostai és helvét hivallásuak-
nak békekötéseken nyugvó szabadvallásgyakorlati jogukat, 
királyi kegyelemből még megerősíti ugyan, de nem engedi 
meg, hogy sérelmeik orvoslásáért ezután testületileg folya-
modhassanak az országgyűléshez, hanem kiki magányosan 
folyamodjék a trón zsámolyához. És a trón avval jutal-
mazta meg a vár megvédéseért a veszprémieket, hogy 
lelkészüket, tanítójukat elűzte. 

Ugyanezen 1714 — 1715. évi országgyűlés nevezett 
ki a vallás ügyének megvizsgálására, a sérelmeknek orvos-
lására és a visszaéléseknek megszüntetésére egy vegyes 
bizottságot, oly utasítással, hogy mindeneket a királyi 
magyarázatokkal és az országos törvényekkel megegyező 
állapotba helyezzen vissza. Ez a bizottság, sok húzás, 
halogatás után végre összeült Pesten 1721. március 15-én 
de munkálkodásának alig a valamivel felérő eredménye 
lett csak. A protestánsok fájdalmasan panaszolták el, 
hogy vallásuk gyakorlatában minden módon gátoltatnak, 
az 1681. évi soproni országgyűlés XXVI. törvénycikke 
által visszaadatni rendelt mindazon templomaik, melyeket 
maguk építettek, s a róm. kath. egyház szertartása szerint 
felszentelve nincsenek, még mindez ideig sem adattak 
vissza és azokhoz semmiképen nem juthatnak. 

Ezen célból vizsgálat, vagyis nyomozás rendeltetett 
el az egész országban, s ennek az intézkedéséből ejtetett 
az meg Veszprémben is 1721-ben; mely alkalommal a 
következő kérdésre kellett a kihallgatott tanuknak felele-
tet adn iok : 3 

»Tudja-e nyilván, avagy hallotta-e a tanú, hogy 
a veszprémi várban mostan pusztán levő oratorium és 
közönséges imádságnak háza, mióta tudniillik a tanú 
emlékezhetik maga emberi idejére, mindenkor a helvetica 
confession, vagyis a mint most hívják kálvinista nemesek 
és lakosok szabados bírásában voltak-e? Kik építették? 
és mindenkor emberi emlékezetétől fogva vannak előtte 
kik részéről való volt ? Szabados isteni szolgálatnak közön-
séges folytatása gyakoroltatott-e, a megirt helyen ? és 

1 Túl a dunai ref. püspökök élete. 117. lap. 
2 Ugyanott. 
3 Egykorú hiteles másolata a veszprémi ref. egyházmegye 

levéltárában. 



voliak-e mindenkor paröchiális házaik schöiával együtt 
azon megnevezett evangélikusoknak, s hol voltak?* 

Mi természetesebb mint az, hogy a kihallgatott tanuk, 
bár nagyobb részük róm. kath. vallású volt, az igazsághoz 
hiven mindannyian ugy vallottak, a miként előadtam már 
fentebb, hogy t. i. paplakjuk, templomuk, iskolájuk mind 
a várban volt a protestánsoknak, s azokat a maguk 
erején építették. De hogy előadásom még hitelesebb legyen, 
összefoglalom a tanuk vallomásait a következőkben: 

Egyező értelemmel vallják a feltett kérdésre, hogy : 1 

»Tudják mióta csak Veszprémben laknak, 30., 50 esz-
tendő óta, hogy a veszprémi várban levő, mostanában 
pusztaságban szállott oratorium, vagy imádságnak háza, 
a mióta csak életük idejére emlékezhetnek, mindenkor 
a kálvinista nemesek és lakosok birtokában volt. a közön-
séges istenitisztelet mindenkor szabadon gyakoroltatott 
abban; ezen felvül a várban voltak az említett kálvinis-
táknak paröchiális házaik, iskolával együtt, a melyekben 
most a praesidiariusok vagyis várőrző vitézek laknak*. 
Ehhez a 23, 24, 25, 26 tanuk még azt vallják, hogy 
»hallották atyáiktól, a kik mind kálvinisták voltak, mi-
szerint azok a templom építésén eleget dolgoztak*. 

Ez volt a törvényesen elrendelt vallásügyi vizsgálat 
jegyzőkönyve, melyből látni való. hogy a veszprémi refor-
mátusok imaházát inkább hagyta összedőlni a helytartó-
tanács, mintsem azt nekik jogos lulajdonukba vissza 
bocsátotta volna. 

A mi ezután következett, az a vallásgyakorlafuktól 
teljesen megfosztott református lakosok szivében volt fel-
írva. mély gyászszal és fájdalommal. Templomba nem 
járhattak imádni az Istent, templommá változott hát min-
den ház, iskolájuk nem volt, tanító lett minden szüle és 
térdeire véve kicsiny gyermekét megtanítá az Isten dol-
gaira. A mit az egyház nem teljesíthetett, a családi kör 
igyekezett pótolni. És elismeréssel legyen mondva, hogy 
a nagy rész megmaradt apái hite és vallása mellett; 
mely körülményt nem lehet máskép megmagyaráznunk 
és megértenünk, mint csakis ugy, ha az apák és édes 
anyák nevelési módszerére Arany János szavait alkal-
mazzuk : »Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál édes 
gyermekem!* 4 

És meg is taníták őket imádkozni. Mikor tehették, 
eljártak a szomszéd kádártai, vámosi és szentkirály-
szabadjai reformátusok templomaiba, hallgatni az evan-
gélium vigasztalasait, mely helyeken emez igék visszhan-
goztak : Jöjjetek én hozzám mindnyájan, és én meg-
nyugasztlak titeket! Csakhogy vidékre sem járhattak 
minden üldözés nélkül; Bíró Márton ettől is eltiltotta 
őket, s az erőszakoskodásairól híressé lett veszprémi 
püspök, mint a vármegye főispánja minden hatalmát latba 
veté, hogy még a vidékre való templomba járás nem 

1 A kihalgatott tanuk ezek voltak : 1. Egresi István 46 éves, 
kath. 2. Rehák Péter 64 éves, kath. 3. Sifner György 57 éves, kath. 
4. Kovács Anna, Veimár György özvegye 56 éves, kath. 5. Kutas 
Orsolya, Jaksics Mihály özvegye 65 éves, kath. 6. Vid Zsuzsánna, 
Márkus Máté özvegye 70 éves, kath. 7. Szathmáry István 73 éves, 
ref. 8. Ormándy Miklós 70 éves, ref. 9. Zágrábi Péter 54 éves kath. 
10. Sunya János 75 éves, ref. 11. Filep Imre 73 éves, ref. 12. Tobak 
Pálfi Miklós 56 éves, kath. 13. Szentmiklósi Mihály Veszprém várme-
gye táblabírája 66 éves. 14. Simoga Ferencz 47 éves, kath. 15. Soly-
mosi György 45 éves, kath 16. Csik Péter táblabíró. 5i éves, kath. 
17. Salomvári János táblabíró, kath. 18. Vizkeleti József táblabíró, 
51 éves, kath. 19. Perczel Tamás Veszprém vármegye főbírája 
55 éves, kath. 20. Küllei Mihály szolgabíró. 48 éves, kath. 21. Varga 
Miklós 60 éves, kath. 22. Gyarmathy Pál 60 éves, kath. 23. Szent-
iványi Péter 68 éves, ref. 24. Szabó János 52 éves, ref. 25. Miskei 
Ádám 49 éves, ref. 26. Kapolyi György 40 éves, ref. 27. Benyóczki 
Mátyás 36 éves, kath., kik mindanynyian felesketésük után hall-
gattattak ki. 

minden fáradság nélküli örömétől is megfossza őket; s 
igy kénytelenek voltak éjszakának idején hagyni el a 
várost, s csak az éj késő óráiban térni vissza abba, ha 
istenitiszteletre járni akartak. 

A vallásosságnak még a külsőségekben is ily állha-
tatos megbizonyítása, és a vágy: megláthatni újra a refor-
mátus Siont Veszpémben. valának az okozói a hitben 
erős, de számban megfogyott egyháztagoknal annak, hogy 
a kedvezőtlen külső körülményeket jól megfontolva, s 
bár vérző szívvel, de mégis eltudták hordozni a reájuk 
mért csapást. A néma szenvedések kora volt ez, a mély 
gyászé és fájdalomé, a mely szenvedés, gvász és fájdalom 
az isteni gondviselésben, és az ő benne vetett reménység-
ben keresett egyedül vigasztalást magának. Csaknem két 
ember nyom halt meg Veszprémben a nélkül,-hogy be-
mehetett volna az igéret földjére, az 1717-ben elfoglalt 
református templomba, mignem második József türelmi 
parancsa után egy jobb jövő hajnala derült fel a vesz-
prémi református egyházra is. 

(Folyt, köv.) Thury Etele. 

BELFÖLD. 

A »referendum«-hoz. 
Bégen olvastunk bosszantóbb cikket, mint a 24-ik 

számban megjelent »Referendum« cimüt Okoskodása fej-
tetőre állított: pénzügyi, jogi fogalmai egyszerűen absur-
dumok: prot, alkotmány, szabadság és autonomia-szere-
tete = 0. Tamás vagyok benne, hogy az »Orsz. gyám-
és nyugdíjintézet« halvaszületett, s régi alakjában soha 
keresztül nem vihető tervének szülői valami nagy hálára 
éreznék magukat kötelezetteknek az álcás bajnok vagda-
lózásaiért. Mi pedig, a kik mindég és midenkivel szemben 
nyilt védői voltunk, vagyunk és leszünk is a mig élünk, 
a mi őseinktől öröklött protestáns autonómiánknak: kik 
nem szégyeljük annak vihartól tépett rongyait, szakado-
zott foszlányait, sőt nem is vagyunk hajlandók azokat a 
mutatós, de csak szolgalelkeknek kedves uj libériával 
felcserélni: mi, kiállunk a sikra, s azzal, ki nagy és életbe-
vágó jogokat, intézményeket csak ugy incidentaliter akar 
eltemetni, lerombolni, egy pár szót kívánunk váltani. 

Azt kérdem Tamás úrtól: hát ott, Kül-Somogyban 
nem vették még észre, hogy "a 10 évi centralizáló törekvés 
előbb titkos morgolódást, elégületlenséget, később többé-
kevésbbé nyilt reactiót idézett föl? Azt hiszi-e, hogy a 
konventi tagok választásának jogától való megfosztást, a 
gyülekezetek mint egyedek szavazati jogának megszorítását, 
illetve a kisebbek háttérbe szorítását elfeledték már a 
presbvteriumok ? Azt hiszi, hogy elérkezett az ideje annak, 
miután a gyülekezetek jogaik jelentékeny részét elvesztették 
— hogy utánuk az egyházmegyéktől és kerületektől is 
elvétessenek a jogok és a (majdnem azt mondám »cs. és 
kir.*) egyházi főtanács »a mit üdvösnek itél. azt hajtsa 
is végre* bárki megkérdezése nélkül: más szóval ezen 
kivül ne legyen a reform, magyar egyház testében többé 
testület, mely a jelentősebb határozatokba befolyjon, akara-
tát érvényesítse, a közvéleményt tolmácsolja; itt ezután 
csak engedelmeskedők és — fizetők legyenek csupán, éppen 
mint — Muszkaországban? Talán egyúttal oda is mehet-
nénk, nemde? Hát, én azt hiszem, ha ilyen rengeteg fő-
hatóság felállításában találják a reformátusok reformálan-
dóit: azért kár az embernek magát reform, protestánsnak 
nevezni, mert ez a név mindig a lelki szabadsággal, sőt 



hazánkban minden szabadsággal szorosan volt összeforrva. 
De, ha Kül-Somogyban ilyen hangot ad a közvélemény: 
ám legyen. Mind a mellett én szeretem hinni, hogy magyar 
hazánkban ez a vélemény sokáig magán vélemény mara-
dand; sőt, hovatovább annak a kárhoztatott »elvben szép 
liberalismusnak« adand helyet, melynek homályosulása: 
alkony és gyász, növekedő fénye: virradat, öröm s diadal-
ünnep volt és lesz nemzetek és egyesek előtt, a melyek 
és a kik nem szeretnek s nem is tudnak önalkotta bál-
ványok előtt áldozni. 

Hellász, Francziaország és a Svájcz egyiránt moz-
gásba jönnek ellened, oh szegény referendum! Bókot kap 
a »magasb látókört igénylő javaslatot visszavető (talán 
külsomogvi?) traktus;« és igazán nevetséges a vergődés, 
melylyel a cikkiró kézzel-lábbal rá akar birni bennünket, 
hogy vessük el azt a referendumot. Utolsó erőssége oly 
nyomatékos, oly bölcs következtetésü, hogy nem képzelek 
olvasót, a ki meg ne mosolyogta volna. 

Im, felállít egy tételt: a publica salus a fő. De adós 
marad vele: mi itt a publica salus; hanem azt mondja: 
»valamint a közjóra irányzott eszmék megvalósítása ellen 
működő főrendiház újjáalakítása iránt a művelt városok 
és megyék felszólamlanak, alakítsa át vagy épen törölje 
el a zsinat (talán a magas konventet ? hisz ez következ-
nék!) azokat a törvénycikkeket % melyek mint autonomi-
kus szabadságunk sarok-kövei tétettek le annak idején, 
az egyházi alkotmányunkban idegen s háromszáz évnél 
tovább (s még nem tudjuk, nem-e méltán) perhorreszkált 
egyház-főtanácsi intézménynyel szemben. A milyen logi-
kátlan, ép oly vakmerő és hiábavaló kívánság. 

Hát, a milyen Tamás urnák a logikája, ép olyan 
pénzügyi ismerete és jogérzete is; s bizony, mondom, 
kevés protestáns jogérzület mutatkozik az ő — minden 
drága jogot vakmerő könnyelműséggel oda dobó — szavai-
ban. S a könnyelműség, melylyel a dolog pénzügyi és jogi 
természetével elbánik, igazán elszomorító. 

Mert én nem nevezhetem egyébnek ezt, ha ily nagy 
kérdés megoldásába ereszkednek olyanok, a kik a pénz-
ügyhöz nem értenek, kik a gyámintézet fogós kérdésé-
vel még csak dillettansként sem foglalkoznak; már pedig 
e cikk irója nem foglalkozott, nem foglalkozhatott. Mert 
az a terv, hogy az egyházmegyékről a pénz vitessék a 
földhitelintézet pénztárába, s ugyanonnan nyerjék az özve-
gyek és árvák »ugyanannyi illetményüket, mint eddig 
élvezték* lehetetlenség is, képtelenség is és az egyetemes 
gyám-pénztár tervétől messzebb vetne, mint valaha állot-
tunk. Lehetetlenség, mert a fölhalmozott tőkék 3°/0-os 
kamatai nem bírják azon segélyeket, melyek a vidéki 
6—8°/0-os gvümölcsözésből voltak nyújthatók; képtelenség 
is, hogy a segélyzettek javára válnék a pénznek e ván-
doroltatása s költséges bürokratai uton kikunyorálása; 
de nem is lenne egyetemes az a gyámintézet, mely kinek-
kinek annyit nyújtana, a mennyit eddig élvezett (és a ki 
eddig semmit sem élvezett?). Ez a terv egyszerűen nevet-
séges. Azzal a »már is 18,800 frttal*. melyet mi »még 
csak 18.800 ?*-nak nevezünk, ne hozakodjék elő. Tudja 
meg, hogy az egy nagyszabású »gyám- és nyugdíjintézet* 
felállításánál, melynek legalább is pár millió érínthetlen 
tőkét kell gyűjteni, mondom, az első lépésre, szervezési 
költségre is kevés lenne. 

Elhiszem, hogy a mely egyházmegye papjai összedugott 
kezekkel várták szájukba repülni a sült galambot, azok 
évenkint »csak 25 forintocskát* bírnak nyújtani; hát aztán 
cikkiró elhiszi-e, hogy viszont a központ akadály nélkül 
kifogná szolgáltatni a 300, sőt több erős forintokat is az 
arra jogosultaknak ? Cikkiró, neve ellenére nagyon is hiszé-
keny; félek, hogy ő nem is Tamás. 

E szerint a felvetett terv egyátalán alkalmatlan arra 
a célra, hogy a gyámintézet kérdését csak egy lépéssel 
is előbbre vigye. De nem hagyhatjuk figyelmen kivül 
jogi érvelését; szóljunk hát az általa felvetett concret 
kérdéshez: * Van-e joga a zsinatnak az egyházmegyéket ön-
erejükkel alkotott és fentartott özvegy- és árvagyámtárak 
átadására kényszeríteni?* 

»Igen is van« — felel vakmerőn. Nincs, nem volt, s 
nem lesz, mondom én, s mondja minden természeti, mint 
irott jog. A jogot nem pénzügyi vagy humán okok és 
nézetek adják; ez alapon el lehetne venni a jómódúak 
vagyonát, a koldusok segélyezésére. Ilyennel, komoly 
lapban, kár eléhozakodni. Különben is felhozott okai 
annyira gyermekesek és meg nem állhatok, hogy csak 
ennek tulajdonítom a hallgatást, mely szerint cáfolatra 
sem érdemesítették. Én azonban okulva a múltból, hogy 
az ily könnyű vértü lovagok nem ok nélkül állanak ki 
a síkra, hanem a hangulatot kémlik csupán, s nem lehetetlen, 
hogy nehezebb fegyverzetű lovagok állnak háta megett, óvás 
nélkül nem hagyom e vakmerő kísérletet, s hangsúlyozni 
kívánom, hogy e cikkely célját az autonómiának minden 
ép érzékű híve perhorreszkálja, visszautasítja. 

Tisztázzuk csak a kérdéseket. 
Hogy a magas körökben nyűg- és gyámintézetet és 

pedig a kettőt csakis együtt és egyszerre létesíteni, s erre 
a célra az egyes egyházmegyei papi-testületek (és nem 
egyházmegyék /) által gyűjtött, illetőleg önmaguktól s csa-
ládjuktól megvont s féltő gonddal megtakargatott, s nemes 
hivatását kisebb vagy nagyobb mérvben mindig pontosan 
teljesített, kisebb-nagyobb gyámintézeti tőkéket is számí-
tásba szeretik venni: azt tudjuk; valamint azt is, hogy 
a református egyház egyeteme, illetve nagy többsége, 
ritka egyértelműséggel utasított vissza minden ide vonat-
kozó kísérletet; ellenben oly alapos, a célnak megfelelő 
tervezetet várt és követelt, mely a gyakorlatból már meg-
lehetősen ismert ilynemű intézmény felállítása s biztos 
virágzására kellő feltételekkel birván, a hozzá fűzhető 
várakozásoknak minden időben és minden körülmények 
közt megfelelhessen; a nélkül pedig, hogy magánjogi 
érdekeket sértene. Ezt tenné pedig, ha a kisebb-nagyobb 
papi körök több évtizedes önmegtagadó takarékosságának 
gyümölcsét a segélyző pénztárakat — önkéntes felajánlás 
nélkül — még csak kombinációba is venné. Mig jogállam-
ban élünk, vagy jogról csak beszélhetünk is, erről még 
csak szólani sem lehet, sem pénzügyi, sem humán, sem 
jogi ok alapján. Nem tehette ezt maga az állam sem a 
tanítói nyugdíj felállításánál, s ujabb időben még csak 
célozni sem mert többet reá. Ez az analógia, az igazi 
praecedens és nem a községi árvatárak, melyeknél a 
község nem mint tulajdonos, vagy részvényes, hanem 
mint (tegyük hozzá: rosszul) felügyelő hatóság ténykedett. 
A ki ennyit se tud. az ne fogjon jogi fejtegetésekbe. 

Nem mondjuk mi. hogy a zsinat jogosítva ne volna 
egyetemes gyám-, s ha tetszik nyugdíjintézet létesítésére, 
s arra, hogy bennünket a belépésre kötelezzen; sőt inkább 
ez régóta érzett és sürgős kötelességként állott előtte, s 
első összejövetelével el is rendelte azt. De nem okozhatjuk 
sem a zsinatot, sem a papságot a visszahozhatatlan évek 
meddő elfolyásáért, hanem egyedül és csakis a konventet, 
mely a célnak meg nem felelő s annyi oldalról kifogásolt, 
megtámadott, célszerűtlen tervét jobbal a közvélemény 
kívánalmainak megfelelőkkel nemcsak fel nem cserélte, 
de készebb volt inkább az egész nagyfontosságú ügyet 
sarokba dobni, mintsem senkinek sem kellő, alaposan 
kifogásolt tervezetén gyökeresen változtasson. Pedig még 
a kötelező belépés is jogszerínt csak annyiban mondható 
ki a javadalmazandókra, a mennyiben önmaguk az ön-



segély elve alapján, legalább is a létesítendő intézet által 
jiyujlandott összeg erejéig segélyző pénztárral nem bír-
nának. 

Legyen szíves Tamás ur, ujjait az egyes egyházme-
gyékben létező papi gyámpénztárak fájó sebeibe dugni 
és azonnal meg tudhatja, hogy ezeknek legnagyobb nyo-
morúsága éppen az, hogy teljesen önerejükre hagyatva 
egyszerű társulatai ezek az elhagyottaknak; hogy oda 
sem kerületi sem egyházmegyei segélyek nem folynak, vagy 
alig észrevehető mérvben ; úgyszintén egyházközségi segé-
lyeknek s világi uraink adományainak csak némi nyomai 
is alig fedezhetők fel benne. És ha ezt tudja, meri-e mon-
dani, hogy azok az egyházmegye, annál inkább, hogy az 
egyház egyetem tulajdonát képeznék? Sőt, helyesen fogva 
föl, mindaddig, mig a kormányzó testületek, az erkölcsin 
kivül, oly anyagi támogatásban nem részesítik ez intéz-
ményeket, a melvlyel a tisztán körvonalozott cél minden 
eshetőséggel szemben biztosítható legyen: intézkedő joga 
sincs, hanem csupán, a felügyelet joga illeti. Azért hát: 
»bands off!« a mások pénzének békesség adassék ; mert 
azt önkéntes felajánlás nélkül nem lehet combinatioba se 
vonni. Azt nem engedjük, oda nem adjuk, arról még ne 
is beszéljünk! 

Cikkező ur pénzügyi és humán okaihoz nem szólok. 
Azok a cáfolatra sem érdemesek; annyira kisszerűek, 
gyermekesek. Valamely intézmény pénzügyi és humán 
oldalait egészen más mértékkel szokták mérni. 

De a jogi furcsaságról, hamis elméletről szólanunk 
kellett. És még valamiről: 

Tegyük fel — de ne engedjük meg — hogy a keser-
vesen összegyűjtött fillérek parancsoló bevonása egy jól 
kigondolt terv kivitelére célszerű, hasznos, jó, sőt szük-
séges. Mit gondol cikkező ur, érdemes vagy szükséges 
volna-e azért egyházi alkotmányunk egyik sarkalatos tételét 
feladni, századok viharát kiáUptt s azok által megpróbált 
autonomiánk utolsó bástyáját, a referendumot lerombolni ? 
Az idők nem intenének? E válságos napokban kell-e ily 
reactionarius indítványnak felmerülni? Nem halljuk-e 
agyon adminisztrált épületünk eresztékeinek csikorgását; 
nem félünk-e az uj idők hevesebb fuvalmaitól ? Csínján, 
uraim! vegyük észre, hogy egyéb teendők is várnak reánk 
a központosító okvetetlenkedésnél. »Est modus in rebus*, 
hanem azt meg kell találni, s nem mindent egy kapta-
fára húzni. Az ácsi, emelkedett gondolkodású presbyte-
rium megmutatta az utat, melyet alólirott is régen és 
többször hangsúlyozott, a melyen járni kell a nagy esz-
mének megnyerni, s az egyetemes egyháznak kell tetemes 
áldozatot hozni, s a százados mulasztás pótolva, annak 
szégyene le lesz mosva. És ezt a konvent a referendum-
mal jobban kiviheti, mintha jogot tiporva, önkény útjára 
lépve, parancsoló »igy akarom«-mai akarná az idült sebet 
egyszerre begyógyítani. 

A kötelességgel szemben jogok állanak. Mindkettőből 
bőven jutott a magyar reform, egyházaknak. Mégis tudták 
becsülni ezeket, a mily híven és készséggel viselték azok 
legterhesebbjeit is. Ma már a jogból alig maradt valami, 
a kötelességek pedig napról-napra szaporodnak. Vigyáz-
zunk! hogy a mérleg szára fel ne billenjen és pedig vissza 
állíthatatlanul. 

A ki a papok nyomorúságán segítni akar, teheti 
azt jogfosztás és vagyonkobzás nélkül is. Nem vagyunk 
kisérletezők e téren. Virágzó nyűg- és gyámintézetből 
állanak fenn; de mindenütt a fentartó testületek, gyárak 
sőt egyes tulajdonosok túlnyomó részvételével. A ki akarja 
a célt: akarja az eszközöket is! 

Ha életet akarunk önteni egyházunk testébe, alapján 
kell azt kezdenünk. Rendezzük az egyházi adózás kérdését, 

hogy ne sirva énekelje az Istenhez vágyó szegény lélek 
a dicséretet: »Ur Jézus! mely igm drága a Te igédnek, 
világa«, hanem érezze a szeretet közösségének boldogító 
voltát, s az uj életre ébredt hit megtermendi gyümölcseit 
a munkás szeretetben; meglesz, a krisztusi könyörület és 
önsegély alapján az oly régóta, szégyennel nélkülözött 
egyetemes papi nyugdíj- és gyámintézet is a referendum 
sérelme nélkül, az autonomikus, buzgó öntevékenység alap-
ján; de a referendum eltörlése csak vihart, veszedelmet 
hozna, a várt áldás nélkül. 

Nagyváty. Morvay Ferencz, 
ref. lelkész. 

KÜLFÖLD. 
K ü l f ö l d i s z e m l e . 

Az ókath. reformmozgalom az államkormányok 
mostohasága, a vaticanismus fanatismusa s a protestan-
tismus inditferentismusa dacára az örvendetes haladás 
stádiumában van, mely fejlődés benső életképessége jogo-
sultsága és szükségessége mellett tesz bizonyságot. Igy 
a müncheni gyülekezet 50, a dessendorfi 39, a luzerni 151, 
a constanzi 170, a heidelbergi 120 ujabbi áttérést mutat, 
s másfelé is, a gyülekezetek megerősödéséről értesülünk. 
Az ókath ügy benső megszilárdítására azok az előadások 
is szolgáltak, a melyeket Weber, a fáradhatatlan tevé-
kenységű generál vikárius tartott Heidelbergben, Mann-
heimben, OfTenburgban, Freiburgban és másutt, mely elő-
adások a római kathol. papok erőltetett dernonstrátiója 
dacára igen jó szolgálatokat tettek e nagyobb részvétre 
és pártfogásra érdemes kath. egyházi reformmozgalomnak. 
Az Istennek »lélekben és igazságban*, nem pedig cere-
móniákkal valódi »imádását« is komolyan veszik az óka-
tholikusok. Igy Nürnbergben ép úgy. mint Münchenben 
meghonosították a német misét, miáltal egy lényeges lé-
pést tettek a protestántizmusnak a közös épülést célzó 
istentisztelete felé. Berlinben napról-napra várják az ókath. 
parochia legfelsőbb elismertetését, Svájcban, a berni kan-
ton legújabb szervezetében pedig az evangéliumi s a római 
egyház mellett az ókath. lett fölvéve és elismerve harma-
dik tartományegyháznak Francziaországban is haladás 
észlelhető az ókath. ügy fejlődése terén. A szervezés mü-
vére alkalmatlan, de mint szónok kiváló Loyson Jácint 
»gallikán kath. egyházát*, a melynek Párisban egy gyü-
lekezete s egész Francziaországban nagy diasporája van, 
az utrechti érsek főegyházi hatósága alá helyezte, hogy 
annál nagyobb mértékben szentelhesse a maga szónoki 
erejét és idejét a kath. reformmozgalom folyton erősödő 
missziójának. A gallicanismusnak a jezsuiták által hajda-
nában elnyomott jansenismussal való eme egyesülése ál-
dásos leend a katholikus jezsuita-ellenes reformmozgalom 
további terjedésere. Más az ókatholikusok helyzete Spa-
nyolországban. Fiunkét dublini érsek imaházat emelt 
nekik, mely a római fanatismus erőlködései dacára föl is 
szenteltetett A 4 — 5000 lélekből álló spanyol-portugal 
ókatholikusok tehát az anglikánusok pártfogása alatt álla-
nak, kik csakis Angolországra való tekintettel tűretnek 
meg a sötét papi fanatizmus e klasszikus hazájában. 
Örvendetesnek jelezhető még az a körülmény is, hogy a 
bonni ókath. theol. seminarium javára Reinkens püspök 
a mult évben 20 ezer márkát kapott, s hogy az özvegy-
árva s iskola-alapok s különféle nő- és legényegyletek ügye 
is örvendetesen halad az ókatholikusok körében. Lehetetlen 
tehát ez egyházban Krisztus nyomaira nem akadni, mig 



a romanizmus következetesen halad a paganismus s az 
önző ultramontán tendenciák megvalósítása felé, a hol 
aztán a trieri rokkok kiállításától s a konstantinápolyi 
scutarii üvöltő és táncoló dervisekre emlékeztető szent 
ugrások és táncok alkalmazásától és pengő pénzben való 
kiaknázásától sem irtózik. Mert hát azt tartja az ő mo-
rálja: finis sanctificat média . . . ad majorem Dei glóriám ! 

Ezzel szemben a német protestántizmus hazája saját-
ságos képet mutat, és csakugyan »válságos helyzetben® 
van. A császárnak római látogatása mellett, főleg a katonai 
javaslat által szükségessé vált legújabb választások azok, 
a melyek kiváló érdekességüknél fogva figyelmet érdemel-
nek. Az ultramontán párt, az úgynevezett centrum, aris-
tokratikus konzervatív elemekben vesztett ugyan, sőt a 
klerikális törekvések ellensúlyozására demokratikus oppo-
zíciót is szült, de azért mégis legnagyobb pártja maradt 
a birodalmi gyűlésnek, a melynek veszélyes eszmeáram-
lata — mint olvassuk — már a mi parlamentünket is 
kisérti. A választások ideális tanúsága az, hogy a német 
birodalmi egység reális gondolatának két ellenséggel, úgy-
mint az ultramontanizmussal s az ujabban 12 szavazattal 
erősödött sociáldemokráciával kell megküzdenie. A leg-
újabb ev. sociális kongresszus »ker. szektának« nevezte 
a sociáldemokraciát. Beyschlag szerint ez elnevezés nem 
találó, mivel »haeresis« valami ker. tartalmat feltételez, 
a miről pedig a sociáldemokracia rendszerében ez idő 
szerint szó sem lehet. E rendszer elvileg szakít a szellemi-
nek és természetinek összefüggésével, tagadja az üdv 
szellemi világának a létezését s imádja az öt érzéknek 
a világát, oly mammonizmussal van itt dolgunk, mely 
épen olyan veszélyes, mint a tőke imádása. Nem hára-
tikus keresztyénség ennélfogva a sociáldemokracia, hanem 
elvi alapon »antikeresztyénség«, mely legfeljebb a társa-
dalmi életkérdések fel forgatására, nem pedig azok bajainak 
enyhítésére vagy eloszlatására képes. A suum cuique még 
nem idem cuique, mely végső következményeiben a ker. 
társadalom mellett az annak alapját és kiinduló pontját 
képező »ker. személyiség* elvének a megrontására, sőt 
megsemmisítésére vezet. A prot. Németországnak is vi-
gyáznia kell tehát, és nagyon szükséges, hogy a német 
protestántizmus is kevésbbé negatív, elkritizáló, hanem 
inkább építő, pozitív irányban fejtse ki erőit a socialista 
és anarchikus elemekkel szemben is, a melyek a társada-
lomnak kétségtelenül meglevő bajaira és sebeire mutatnak. 

Mellesleg itt megjegyezzük, hogy a mint nálunk az 
egyházpolitikai javaslatokkal szemben az ultramontaniz-
musnak a hazafiatlan nemzetiség, ugy Németországban 
a sociáldemokracia, tehát egy hasonló tagadó szellem a 
természetes szövetsége. S aztán mégis deklamálunk a 
vatikáni katholicizmus hazafiságáról, loyális hűségéről, 
államalkotó és fentartó jellegéről stb. stb.! E tekintetben 
Szabó Aladár »tanúságai* szomorúan igaz és megfigye-
lésre méltó tanúságok a katholicizmus hazai történetéből. 

A német prot. theologia is igen sajátságos képet 
mutat. Az Apostolicum felett folyt vitának még mindig 
nincsen vége, sőt annak ujabbi de szomorúbb kiadása 
a három hassziai generálsuperintendensnek kasseli böjti 
pásztori levele, illetőleg annak Eerrmann és Achelis mar-
burgi tanárok mint a Ritschl-féle iskolának követői felett 
mondott anathemája. E főpapok modern theologiaellenes 
fanatizmusa által vezetett lelkészi értekezletek szótöbbsége 
tehát az, mely kevésbbé meggyőződésen mint kierőszako-
láson alapulva a ker. igazság érvényének eldöntésére 
volna hivatva. Ez fogná a jövőben meghatározni, hogy 
melyik theol. iskola vagy irány volna összeegyeztethető 
a jelenlegi egyházi gyakorlattal ? Szomorú fejezete e betü-
biróság a német protestántizmus XIX. századbeli törté-

netének, mely méltán bizonyít a mellett, hogy a közép-
kori tekintély egyházi katholicizmus békóiból megszaba-^ 
dúlni még mindig nem tudunk. A theol. tudománynak e 
főpapi disqualifikálása, mely aztán a theol. candidátusok-
nak az egyházi szolgálattól való Ublhorn-féle eltiltásában 
nyilvánul, a theol. studiumnak s az egyházkormányzatnak 
Összezavarására, az egyház és a theológia ellentétének 
kiélesítésére, vagy pedig képmutatásra és Schremp-féle 
agitatórius mozgalmakra vezet a protestántizmusban. 

A Schrrmpf-féle mozgalomnak utóhatásai még min-
dig kisértenek Württembergben. Tekintélyes laikusok a 
conzistoriumhoz intézett felirataikban hangsúlyozzák, hogy 
a theol. tudomány mai haladottabb vívmányain alapuló 
vallástanítás az egyházi tangyakorlatnak meg nem felel, 
a miért is a vallásoserkölcsi élet józanabb és igazabb 
fejlesztése érdekében kérik az egyházi főhatóságot, hogy 
a jelenleg érvényben lévő egyházi tanrendet a theol. tudo-
mány ujabbi vívmányaival egyező uj hitvallási formulá-
nak a készítésével változtassa meg. Erre a konzistorium 
azt felelte, hogy a württembergi tartomány egyháznak 
elég oka van továbbra is ragaszkodni a lutheri reformá-
ciónak jogi és történeti összefüggéséhez, vagy is továbbra 
is érvényben kivánja tartani az írást, az Augustánát s a 
vallásos tapasztalat hatalmát, a mi még nem szünteti meg 
a theol. kutatás önállóságát vagy az evangéliumnak az 
egyházi beszédben való személyes hitbeli értelmezését. Az 
egyházra »veszélyessé« csak az az eljárás válhatik, ha 
valaki egyházi állását a tényleg fennálló egyházi tan- és 
rend felforgatására s a gyülekezeti közhit megbotránkoz-
tatására használja fel. A vallástanítás főtárgya az írás 
tartalma s az egyház positiv tana és történelme, a mi 
azonban még nem zárja ki »az ujabb theoíógia vívmá-
nyainak « kellő mérséklettel és helyes paedagógiai tapin-
tattal való felhasználását az érettebb ifjúság vallásos 
oktatásánál. Jólmondja Beyschlag, hogy bármennyire lehet 
is rokonszenvezni a felirat őszinteségével és beismerni a 
tényleg fennálló egyházi tangyakorlat s a modern theol. 
tudomány közötti ellentétet, a konzistórium válasza egész-
ben véve helyes, a mennyiben a theol. egyházi kérdések 
megítélése terén is forrongó korunk legkevésbbé alkalmas 
egy uj tangyakorlatnak a létesítésére, vagy pláne egy uj 
hitvallásnak a megalkotására. Hiányzik honunkban az 
öntudatos hiterő s az evangélizáló hitélet, mely egyedül 
van hivatva ilyen nagyszabású reformoknak a létesíté-
sére! — Eközben a mozgalom agitatórius vezérének, 
Schrempfnek Württemberg határain kivül is tartott 
»vallásos beszédei« is megjelentek. Az igazság iránti 
páthosát és személyes vallásosságát tisztelnie kell annak, 
ki e beszédeket elolvasta, az azokban letett subjectiviz-
mussal azonban egyházat alapítani, fentartani vagy pláne 
reformálni nem igen lehet. Schrempfnél hiányzik a tör-
téneti érzék az egyház rendjének és állapotainak, nem-
különben az egyházi reformok természetének a megítélé-
sére. S a midőn fegyverét szegzi az egyháznak, azzal 
legfeljebb szektáskodást, de semmi esetre sem lehet refor-
mot létesíteni. 

E kérdéssel foglalkozott Haupt tanár is Halléban 
az »evangéliumi középpárt« május 29. tavaszi közgyűlésé-
ben »a heterodoxia jogosultságáról az evangéliumi egy-
házban* cimmel, a melyet egészen helyesen vezetett le 
magából a vallásos egyéniség elvét hangsúlyozó reformáció-
ból, a filozofia s a kritika befolyásából, a haladó termé-
szettudományból s az irás s az egyházi tan történeti 
értelmezésének a szükségességéből. A német theologia ez 
égető benső prot. napikérdésének alapgondolataira leg-
közelebb még visszatérünk. 

A kath. egyháznak az ilyen kérdések körül igen 



könnyű a helyzete. Egyszerűen az Indexbe foglalja az ilyen 
törekvésekkel foglalkozó műveket. Igy tett a Günther, 
Baader és mások filozófiájával, Sailcr és Hirscher erkölcs-
tanaival, Möhler simbolikájával s igy tett a junius 14-én 
elhalt Frohschammer, müncheni tanár filozofiai műveivel 
is, a ki méltán sorozható a modern filozofia vértanúihoz. 
Sőt miután a hierarchia s a vatikáni dogma túlkapásai 
ellen küzdött, 1871-ben excommunikálták, előadásainak 
a megtartása és hallgatásától eltiltották, s müveit sorra az 
Indexbe helyezték. Mint Goethe Wertherét, igy őt is egyházi 
assistentia nélkül temették. Az ókath. mozgalomhoz teljes 
határozottsággal nem csatlakozott. 

Másik nagy halottja a kath. egyháznak IIcfele, a 
szomorúan hires rottenburgi püspök. Nagy történettudós 
volt, de hiányzott benne a férfias jellemerő s a meggyő-
ződés szilárdsága. Lapunk reá vonatkozó korábbi szűk-
szavú tudósítása csak annyit említ róla, hogy a magyar-
osztrák és német püspökökkel egyetemben a vatikáni 
dogma ellen opponált, de már azt nem említette, hogy 
1871-ben erkölcsileg ő is megtört, megadta magát, felál-
dozta »értelmét és lelkiismeretét®, vagyis Hasé jellegzetes 
szava szerint: a püspök ölte meg benne a tudóst. E szomo-
rúan érdekes alak legnagyobb műve a »Conciliengeschich-
te«, a melynek Honorius pápa ismeretes esetére vonatkozó 
adatait azonban az 1870 utáni kiadásokban meghonosította 
azaz a vaticanismus s az infallibilitas értelmében átalakí-
totta. A dogma korrigálta itt is a történetet, mint az egész 
Janssen-féle ultramontán történetírásban általában. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

Egy érdekes könyv. 
IV. 

Azután a remek kép után, a melyet Sohm Luther-
ről. illetőleg a baráti és keresztyén eszmék küzdelméről 
rajzolt, jól esnék a kálvinista léleknek, ha Sohm művében 
Kálvin fenséges alakját is egész fényében feltűnve, lát-
hatná. A schweiczi reformátorokat azonban csak néhány 
vonással állítja Sohm lelki szemeink elé. Bizonyára nem-
csak azért, mert lutheránus, hanem azért is, mert német 
ember. A német protestáns embernek Luther harca és 
a német reformáció nemcsak protestáns, hanem nemzeti 
ügy is. Azért ha hiány is Sohm művében az, hogy a 
schweiczi reformátorokkal sokkal kevesebbet foglalkozik, 
mint Lutherrel, teljesen érthető. És én határozottabb rosz-
szalást három okból nem hangoztatok Sohm eljárása fölött. 
Először is azért nem, mert egy rendkívül nevezetes gon 
dolatnak az érvényesülését látom benne, a mit mi, ma-
gyarok, fájdalom, eddig nem becsültünk meg eléggé. Mi, 
ha reformációi ünnepélyeket tartunk, folyton Lutherről meg 
Kálvinról beszélünk, csak a budapesti és debreczeni theol. 
akadémiákon mutatkozik e tekintetben néhány év óta üdvös 
változás, a mennyiben az ünnepi szónokok Dévai Bíró Mátyás-
sal és Szegedi Kis Istvánnal, Melius Péterrel is foglalkoztak. 
Nagyon nevezetes tárgy ez, de nem engedhetem, hogy mesz-
szire vigyen, azért csak annyit mondok, hogy egy nemzetre 
nézve jelentőségteljesebbek az ahhoz a nemzethez tartozó 
reformátorok, mint valamely más nemzetből származott 

reformátor, ha esetleg ez egyetemes szempontból kiválóbb 
alak lenne is. Tehát a németre nézve Luther nevezete-
sebb, mint Kálvin; reánk magyarokra nézve a magyar 
Luther nevezetesebb, mint a német. 

De Sohm eljárását, hogy t. i. csak Luther képét 
festi meg s a többi nagy reformátorét nem, azért sem 
kárhoztatom fölöttébb, mert Luther nekem is reformáto-
rom. A lutheri és kálvini reformáció nem ellentétek, 
hanem egy magasabb szerves egységnek megfelelő részei. 
A két nagy reformátorról nevezett, persze Krisztusra 
alapított egyház házastársak, esetleg néha rosz házastár-
sak, de mégsem ellenségek. 

Végül meg kell említenem, hogy Sohm teljes mél-
tánylattal viseltetik a kálvini reformáció iránt. Kiemeli, 
hogy a református egyház nagy dolgokat vitt végbe, a 
mennyiben az evangéliumot az egész világra elterjesztette 
s mindenfelé megbecsülhetetlen, vasjellemet fejlesztő vallás-
erkölcsi erőket vitt magával. Sohm nem titkolja el, hogy 
a protestántizmus két részre szakadása nagy baj volt, 
de másfelől hangsúlyozza, hogy az individualizmus érvé-
nyesülése az által, hogy két hatalmas evangéliumi irány-
zat keletkezett, sok áldás forrásává is lőn. Valóban Sohm-
mal együtt mi is elmondhatjuk: >A mily káros volt a 
két prot. hitvallás egymás ellen folytatott küzdelme, ép 
oly áldásos volt a kölcsönhatás, a melyet sajátos ado-
mányaik kölcsönös közlése által egymásra gyakoroltak*. 

Nem szólok most már részletesen Sohm művének 
ama részeiről, a melyekben a róm. kath. ellenreformáció 
rettenetes üzelmeiről szól az iró. Csak azt említem meg, 
hogy Sohm a jezsuitarendet nem azért támadja meg, 
mert annak egyes tagjai irtózatos bűnöket követtek el, 
hanem a rend erejét képező, amaz általános alapelv miatt, 
a mely a régi baráti felfogásokból azt a képtelen követ-
keztetést vonta ki; a teljes askezis az egyéni akarat teljes 
megsemmisítését is magában foglalja. A mai róm. katho-
licizmus ennek a jezsuita-rendnek köszöni lételét. Valóban 
ez a legkiáltóbb bizonysága annak, hogy a róm. katho-
licizmus erkölcsi szempontból nyomorult alapokon nyugszik. 

A mi a protestántizmus további küzdelmeit illeti, 
azt mondhatjuk, hogy Sohm e küzdelmeknek is igazságos 
bírálója. Nem titkolja el a bajokat, hanem feltárja azokat 
teljes nyíltsággal. Bármennyire becsüli is a lutheránus 
konfessziót. helyteleníti azt az irányzatot, a mely a keresz-
tyénséget a tanok szőrszálhasogató s aprólékos megállapí-
tásában kereste s a XVI. század elejének friss eszme-
áradata helyébe az élettel nem törődő s azt elhanyagoló 
betüorthodoxia uralmát helyezte. Bármily nagyon csodálja 
is azt az organizáló tevékénységet, a melyet a református 
egyház kifejtett, mégis sajnálattal mutat rá, hogy, mikor 
az evangélium helyett a puritán szabályzatok irányozták 
a hivek életét, a cselekedetek által való megigazulás prot. 
formája vált divatossá. 

A protestáns egyházak elernyedését követte a pietiz-
mus, vagyis az életnek az evangélium szellemében való 
megújítása, másfelől a rationalizmus, vagyis az emberi 
ész uralomra vergődése a művelődés minden terén, a 
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mivel természetesen igen sokszor nemcsak az egyházak 
merev uralmának, hanem a bibliai világnézletnek meg-
döntése is együtt járt. Sohm mind a két irányzatnak 
elismeri fényoldalait, de hibáik előtt sem huny szemet. 
A pietizmus visszaadta a prot. egyházaknak, legalább 
némi részben az eredeti üdeséget, bensőséget s a merev, 
száraz, tétlen orthodoxiával szemben a gyakorlatiasságot. 
Hibája, a mitől azonban még Franké ment volt, a sepa-
ratizrnus. A pietista közösségek a helyett, hogy az egyházzal 
külső kötelékben levők nagy tömegét áthatni igyekeztek 
volna, elzárkóztak tőlök s igy később igen sok pietistánál 
forma lett a megtérés, a Krisztussal való közösség s a 
kegyes élet egyaránt. Intő példa ez nekünk is. Az egyház 
reformálása ma sem meg} máskép mintha először kisebb 
közösségek komolyan veszik a keresztyén igazságokat is, 
a keresztyén életet is. Az ilyen közösségek ma is meg-
kapják a pietista nevet azoktól, a kik a fölszinesség ked-
velői ép úgy, mint az első időkben a nazarénus gúnynevet 
kapták az Ur hivei. Ettől a névtől azonban nem kell meg-
ijednie senkinek. Csak a separatizmussal, a minek a vége 
azután öntetszelgés lenne, szemben arra kell igyekezni, 
hogy a komolyabb s gyakorlati ker. irány hivei mind 
jobban törekedjenek bátortalanságuktól, lassúságuktól, ön-
zésüktől az Isten irgalmába való elmerülés által megsza-
badulni s a látható egyház egész testét jótékony erőkkel 
áthatni. 

A rationalismus fő eredménye Sohm szerint a tü-
relem eszméje. Hibája a rationalizmusnak, hogy midőn 
az egyházi tan külső uralma ellen jogos harcot folytat, 
gyakran az evangéliumban adott megtermékenyitő isteni 
erőket is elveti s igy az emberiséget épugy hajótörésre 
vezeti, mint a türelmetlen katholicizmus. 

Sohm müvének utolsó füzete a XIX. századot 
mutatja be lázas küzdelmivel, eleinte visszahatásokkal 
a franczia forradalom rázkodtatásai után, a romanticizmus 
uralomra jutásával a század elején, a liberalizmus dia-
dalaival a század közepe táján, végül a jelen realizmusá-
val. Sohm művének végeredménye az. hogy a protestan-
tizmus, a mennyire csak emberi intézménytől azt várhatni, 
teljesen jó mederben jár. Természetesen ő a német pro-
testántizmust tartja szem előtt. Feltünteti, hogy a protes-
tántizmus megvizsgálva saját alapjait is, arra az ered-
ményre jutott — jó nagy részben — hogy minél komo-
lyabban kell positiv evangeliomi keresztyénségre törekednie. 
Még a prot. egyház szabad szelleméből folyó, de néha 
a múltban nagyoij sekélyessé s következtetéseiben kép-
telenségekre jutott, mert a keresztyénség igazi lényegével 
ellentétben álló kritikai eszmeáradat is mindig okosabb, 
történeti érzékkel jobban megáldott s a keresztyénség 
nagy eredményeit megérteni törekvő, bár természetesen 
ma is még igen sok tekintetben meddő irányzatnak ad 
helyet. 

A ker. egyház, a Krisztus egyháza mindenesetre 
a protestantizmus körében talált helyet s protestánsok 
azok, a kik a Krisztus egyházát építik. Az ev. protestan-
tizmussal szemben áll két nagy ellenség. Egyik a pápás 

katholicizmus; a mely a legutóbbi időkben a teljes abso-
lutizmust juttatta érvényre s a század elején még virágzó, 
eszményi, romantikus katholicizmust letiporta. Az egyház 
tekintélye, a mit a reformátorok megtámadtak a Krisztus 
nevében, a pápa tekintélyével lett s a vak, erkölcstelen 
engedelmesség elve a jezsuita rendből kihatva, meghódította 
az egész kath. egyházat. Másik nagy ellensége a tömegek 
vallástalan és teljesen romboló irányzatú világnézlete. 
Sohm e jelenség megítélésénél az ótestamentumi próféta 
hevével, Isten ügye iránti lelkesedésével az újkori tudós 
finom, boncoló képességét egyesíti. Hatalmas szavát fel-
emeli s azt kérdi a fenyegetett birtokos és müveit osztály 
tagjaitól: Nem ti vetettetek-e szelet, hogy most vihart 
arassatok ? Nem ti gunyolódtatok-e először a keresztyénség 
nagy tényei és igazságai fölött, hogy most egy állatias, 
erőszakoskodni kész, semmi isteni tekintélyt, semmi keresz-
tyén szeretetet nem ismerő tömeg ellenetek fordítsa a 
fegyvert, a mivel ti a keresztyénség épületét ostromoltátok ? 

Azután egy fenséges magaslatra felemelkedve mondja 
ki, hogy: »A gyűlölet hatalmát nem győzheted meg más-
ként. csak Istennek a Krisztusban nyilvánított szeretete 
téged meg nem győzött*. És minden veszélyt feltárva, 
mégis bízva, teljes reménynyel s egyszersmind az igazi 
eszközre rámutatva végzi be művét: »Még mindent meg-
menthetünk. Egy dolog azonban bizonyos, hogy nem 
műveltségünk ment meg bennünket, hanem az evangélium«. 

Én pedig végére érve a mű ismertetésének, ismét 
csak azt mondhatom, hogy ezt a könyvet minél előbb 
magyarra kellene fordítanunk. Nem a tudósok számára. 
De annyival inkább a gyakorló lelkészek számára, a kik-
közül a századik sincs abban a helyzetben, hogy 8—10 
kötetes egyháztörténetet áttanulmányozhasson, de a kik 
közül mindeniknek szüksége volna arra, hogy gyakorlati 
működésében a ker. egyház múltját feltüntető oly tudós 
munka támogassa, a melyiknek ez a tanúsága: Az evan-
gélium által mindent megmenthetünk. Jó volna továbbá 
e mü oly világiaknak, a kik, a mióta a gimnáziumból 
kikerültek, a ker. egyház történetével, annak magasztos 
hivatása s fontosságának kérdésével nem foglalkoztak. 
Hát még oly művelt prot. nőknek, a kik meg az evan-
géliumi élet áldásaival alig ismerősek, mert a bibliaolvasás 
kiment a divatból s dacára, hogy oly sokan büszkén 
emlegetik, mily nagyszerű és dicső állapotban van nálunk 
a protestantizmus, talán életökben sem olvastak el — mert 
ha akartak volna, sem igen találtak volna — hiterősítő 
s élvezetes könyvet. Annyit azonban mondhatok, hogy ha 
eszmékben és eredeti felfogásokban gazdag művet akárki 
is haszonnal olvashat, akkor merem állítani, hogy Sohm 
müvét legtudósabb egyháztörténészeink is tanúsággal és 
gyönyörrel olvasnák, sőt bizonyára már olvasták is. 

Sz. A. 



RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

A protestánsok közül tüzetesen a Kalauzra senki 
sem felelt s egy névtelen kalvinista prédikátor egy külön 
röpiratban indokolta is, miért nem felelnek reá a protes-
tánsok. Nagy Benedek »Pázmány Péter pironsági« című 
munkájában csak egyes helyeit érintette. A lutheránusok 
latinra fordíttatták s 1617-ben kiküldték Németországra 
megcáfolás végett, melyet Balduin Frigyes Wittenbergi 
tanár végzett s 1626-ban jelent meg. 1622-ben Bártfán, 
szintén jelent meg »Pázmány Péter Kalauzzának, tizen-
harmadik könyvére való felelet, melyet irt de invocatione 
sanctorum; az szenteknek segítségül hívásokról és esede-
zésökről< Kecskeméti J. C. ungvári prédikátoroktól. (38 ne-
gyedrét levél.)1 De jelent meg több részlet is; sőt a tiszántúli 
reform, egyházkerület az 1629. febr. 18-ki tasnádi zsinaton 
kimondá hogy »meg kell cáfolni* ; 1629. jun. 17-kén 
Nagy-Váradon, ugyanazon kerület »Pázmány rágalmazó, 
dühös és veszedelmes műve« a Kalauz kilenc első köny-
vének megcáfolását a váradi papokra; a többit a füg-
gelékkel együtt a tiszántúli papokra bizza; az 1629 nov. 
25. sz. németi közzsinat végül kimondja, hogy a Kalauz 
megcáfolása folytattassék.2 E cáfolat sorsáról nincs tudo-
másunk. 

Pázmány a > Kalauz« kiadásával nem elégedett meg; 
a harcot az irodalmi térről az országgyűlésbe vitte. 

Az 1613-ik évi országgyűlésen, Pázmány nagyon 
sürgette, hogy »a harmadik (t. i. kathol. religió is szabadon 
follyon mindenütt; mert Kassán — úgymond — két 
religió vagyon: lutherana és calviniana: azért méltó, hogy 
a catholica is becses legyen Kassán*. Kassán átláttak a szitán 
s észrevevén mi rejlik a nagy szabadelvüség alatt: Azonnal 
convocalván — tehát — az öt városnak, azon vallástételt, 
melyet az augustana confessioból kiszedegettek és 1549-ben 
1.Ferdinánd királynak bemutattak,* latin, magyar és német 
nyelven 1613. kinyomatva »oda (Bécsbe) felküldötték és 
ugy dugták be a szájokat, hogy csak egy igaz biblica 
religió vagyon* Kassán.3 

Ez a confessio a Stöckel Lenárt által irt confessio 
volt s magyar cime: »Az öt szabad városoknak Fölső-
Magyarországban. Kassának, Lőcsének, Bártfának, Eperjes-
nek és Szebennek. Keresztyén tudományról és hitről való 
Vallástétele. Mely beadattatott az boldog emlékezetű Ferdi-
nánd királynak 1549. esztendőben. És három nyelven, 
deákul, németül és magyarul kinyomattatott, Kassán, Fischer 
János által, 1613. esztendőben.« (4-rét A — B. 2 ív, 8 szá-
mozatlan levél.) 4 

E vallástétel 20 cikket tartalmaz. I. Istenről (vallja 

1 Ugyanott III. k. 364-365 . lap. 
2 »Adalékok a tiszántúli ev. ref. egyházkerület történetéhez« 

22., 24 , 26. lap. 
3 Alvinczi 1625-ki levele a kassai tanácshoz. 
4 Latin c íme: »Confessio christiamae Doctrinae quinque 

Regium Liberarumque Civitatum in Hungaria Superiore, Cassoviae, 
Leuchoviae, Bartphae, Eperiesini, ac Cibiny. Exhibita laudatissimae 
quondam recordationis Regi Ferdinando Anno 1549. Intribüs lin-
gvis, Hungarica, Latina, Germanica impressa Cassoviae per Joan-
nem Fischer. Anno MDCXIII. (4-rét, 6 számozatlan levél). Német 
c ime: »Bekanntniss Christlicher Lehre und Glaubens der 5 königl. 
Freustádte*. (6 levél. A két darab együtt A—C. 3 iv). Meg van 
a Magy. Nemz. Muzeumban (s ezt használtam most), a kézsmárki 
ev. lyceumnál kéziratban, a sárospataki ref. főiskola egyik kolli-
gatumában, honnan 1865-ben magyarra fordítám. Lásd Sárospataki 
füzetek 1865. folyt. 159-165. lap. 

az egységet a háromságban s a háromságot az egységben.) 
II. A teremtésről. (Tanítja az orthodox tanokat.) III. Az 
erededendő bűnről (az LI. zsolt. 7. verse és a Genesis V) 
8 szerint.) IV. A Krisztus megtestesüléséről (szintén az 
orthodox tanok, különösen Ézsaiás VII: 14. János ev. I. rész: 
II. Kor. 5. Róm. IV: 25 stb. szerint.) V. A megigazulás-
ról (ingyen, Isten kegyelméből a Krisztusért. Róm. ÜL 
23—24 ) VI. A hitről, (mely a Szent-Lélek ajándoka. 
Róm. X: 17 és XV: 31.) VII. A jó cselekedetről, (mely 
szükséges; de a üdvességnek nem érdemlő oka.) VIII. Az 
egyházról, (mely csak Istenigéjéhez és a sákramentumok-
hoz köttetett; testileg a polgári társaságból való: egyedüli 
feje a Krisztus; látható és láthatatlan; vannak lelkipászto-
rai, de nem urai.) IX. A keresztségről, mely az egyházba 
avató sákramentom bármely korú emberre s az újjászületés 
feledője.) X. Az urvacsoráról (lutheri értelemben.) XI. A 
gyónásról, (melyet a tudatlanok, a háborgó lelkiösmeretüek 
és a bűn alól való feloldozásért megtart.) XII. A poeniten-
tiáról melyet sürget) XIII. A sákramentumokról, (melyek 
az Isten hozzánk való jó akaratának és szövetségének pe-
cséti.) XIV. Az egyházi szolgákról (mint tanítókról és a 
sákramentumok kiszolgáltatóiról.) XV. A cerimóniákról, 
(melyek közül némelyek, mint több ünnep, éneklések, 
felolvasások, szónoklatok és imák elvetendők.) XVI. A 
polgári társaságról, (melyet evangéliumszerünek ismer el.) 
XVII. A házasságról, (melyet Isten rendelésének tart.) 
XVIII. A halottak feltámadásáról, (mely után ítélet, juta-
lom és büntetés következik.) XIX. A szabad akaratról, 
(melylyel az eset után nem birunk, kivéve a külső dol-
gokat.) XX. A szentek segítségül hívásáról, (melyet az I. 
és II. parancs ekként tilalmaz: Ne legyenek neked idegen 
Isteneid stb. És: A te uradnak, Istenednek nevét híjában 
fel ne vegyed! stb.1 ' 

VI Ujabb polémiák 1614. »Lelkiorvosság*. »Kálvinista prédiká-
torok tüköré*. A Pázmányféle »Igazság győzedelme* s ennek 

kiadója Balázsffy. 

1614-ben egy kálvinista munka jelent meg, »Lelki-
orvosság* cim alatt, németből fordítva. A közvélemény 
Alvinczit tartotta kiadójának. Alvinczi tiltakozott ez ellen 
és kárhoztatja Pázmányt, hogy reá fogta a »Lelkiorvos-
ság* fordítását. Ebben és egyéb kálvinista iratokban, 
szent Ronaventurát, mivel Szűz Máriát dicsőité, bálványo-
zónak nevezték s több kathol. hitágazatot és Pázmány 
személyét is megtámadták. E > Lelkiorvosság« ma már 
egy példányban sem ismeretes, s a mit tudhatunk felőle, 
azt a Pázmányféle »Igazság győzedelme* tartotta fenn. 

Pázmány a »Lelkiorvosság« ellen Lethenyei István 
név alatt. 1614-ben válaszol »Az calvinista prédikátorok 
ingyenes erkölcsű tökéletességének tüköré* cim alatt, mely 
Bécsben jött ki. Lethenyei csepregi lutheránus prédikátor 
volt s mindenki tudta, hogy nem Lethenyei a szerző, 
hanem Pázmány, mely ellen ez nem is tiltakozott. E 
»Tükörben« Alvinczi ellen nem egy helyen gyalázólag és 
gúnyosan szól. Aztán állítja, hogy »három csontos, tete-
mes hazugság* vagyon a >Lelki orvosságban*. Első, hogy 
a jézsuiták tagadják, hogy ők a meghalt szenteket segít-
ségül hívják: második: tagadják, hogy Sz. Máriát imád-
ják ; harmadik: hogy a sz. Írásban nincsen ilyen segít-
ségül hivás: »Uristen hallgass meg engem Ábrahámért.« 
Ezután fejtegeti a római kathol. egyháznak a szentek 

1 E Confessio szerzője Stöckel Lénárd. Született és tanult 
Bártfán, majd Wittenbergben, honnan 1538-ban a bártfai iskola 
igazgatására hivatott s oly fényes eredménynyel tanított, hogy 
még Oláh Miklós esztergomi érsek is vele neveltette unoka-öcscseit. 
Meghalt 1560. (Bod Péter Magyar Athenás 248. lap). 



segítségül hívásáról szóló tanait és cáfolgatja a kálvinisták 
ellenkező érveit.1 

Alvinczi nem maradt adós a felelettel és 1614. év 
végén, ellenébe állítá a Pázmány »Tükörének* a maga 
»Tükörét.* E munkának fájdalom, még címét sem ismer-
jük teljesen. Franki szerint Alvinczi »ezzel amazt és szer-
zőjét elhomályosítani igyekezett szemkápráztató sophis-
mák (?) által.« 2 

Alvinczi »Tüköré« akkor jutott Pázmány kezéhez, 
midőn ez 1614. végén Forgách bibornoktól küldve, Ró-
mába indult. Hirtelen egy könyvecskét irt Alvinczi ellen, 
s azt barátja Balásfy Tamás címzetes bosnyák püspök 
által kiadatta. A munka még' 1614-ben megjelent s »Az 
igazságnak \győzedelme, melyet Alvinczi Péter Tükörében 
megmutatott Pázmány Péter* hangzatos cimet visel. Al-
vinczi támadásait kivált a szentek tisztelete és segítségül 
hivása ellen intézte — mondja Franki. E miatt ismétlé 
Pázmány, a mit már előbb e tárgyban elmondött. ^Szo-
kása szerint ezen munkájában is kíméletlen kifejezésével 
él ellenfele i r ányábanAlv incz i Péter — írja egy helyen — 
másszor ha irni akarsz elsőben is egy kis helleborussal 
megtisztítsad az agyad velejét, kinek t a miatt 
semmi bölcsesség nem fér agyadba« stb.3 Alvinczi az 
efféle »betyáros* szitkok miatt — a mint Erdélyi János 
jellemzé Pázmány irályát, »Tüköré* toldalékában azt irá, 
hogy a Pázmány német neve magyarul »hizlalt disznót* 
jelent, Pázmány is a munkájához csatolt »barátságos inté-
sében Alvinczihez« kijelenti, hogy a ráruházott cimet 
magának tartsa meg irója; mert ő nem »Pasman. hanem 
Pázmány* és visszatorlásul gúnyverset közöl Alvinczira. 
Ráadásul, még a munka kiadója Balázsfi4 is leckézteti 
Alvinczit, hogy megmutassa, miszerint »ha Pázmány el-
távozott is; de a veszszőt nem vitte el stb.*5 Alvinczi 
azonban most az egyszer nem válaszolt, hanem későbben. 
»Itinerariumában« megtalálhatók az ide vonatkozó fele-
letek is. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** Előfizetés egyházi beszédekre. Illyés Endre 

mezőberényi ref. lelkésztársunk alábbi előfizetési felhívá-
sára felhívjuk az érdeklődők figyelmét. Egyházi beszédeim 
égy kötetére ezennel előfizetést hirdetek. Nem tagadom : 
vérmes reményeket nem táplálhatok az eredmény iránt; 
mert nevem ösmeretlen s ezen felül még azon őszinte 
vallomással is tartozom, hogy önállóan a lelkészi pályán 
mindössze három év óta működöm. Tudom, hogy nyilvá-
nosság elé lépni ily esetben nehéz felelősséggel jár; de 
bátorít azon körülmény, hogy hallgatóim épen ezen ki-
bocsátandó beszédeimet kiváló figyelemre látszának mél-

1 F rank i : »Pázmány P. és kora* I. k. 134. és 135. lap. 
2 Ugyanott 135 lap. 
3 Franki : »Pázmány P. kora* I. k. 138. lap. 
* Balázsfi Tamás unitáriusból convertált. Kolozsvártt, Bécs-

ben és Rómában tanult, azután győri kanonok, ltí 13. c. bosniai 
püspök lett, ki egy percben vad haragra lobbanva fölfegyverzi 
szolgái s áldozatainak (egyháziaknak és világiaknak egyaránt) há-
zára tört, máskor ellenben a megnyerő és hódító modor minden 
előnyeit egyesíti magában. Pázmánynak őszinte csojdálója volt ; 
fölénye előtt meghajolt. Igy benső viszony keletkezett közöttük. 
1616-ban két terjedelmes könyvet és egy röpiratot adott ki 
Pázmány védelmére. Fraknói »Pázmány Péter* 64. lap. és Franki. 
»Pázmány P. és kora* I. k. 397—398. és 418. lap. stb. 

6 Fraknói: »Pázmány Péter* (a Tört. életrajzok közt.j 1B9. lap. 

tatni. Gondolatmenetem egyszerű, mélyen filozofálni nem 
tudok, nem is akarok, a sziv és elme szükségét mester-
kéletlen keresem. Sok jó, de nehezen használható prédi-
káczióink mellett olyanokkal kívánok szolgálni, melyek 
ugy a lelkész ajkain, mint esetleg a nép kezében is egy-
aránt épitő hatásúak lehetnek. Munkám megjelenését nagy 
áldozat árán nem forszírozhatom, kérem azért legalább a 
megrendelést hozzám (Mező-Berény, Békésmegye) ez évi 
augusztus hó 10-ig beküldeni. Az előfizetési pénz beküldé-
sére, ha a megrendelés megtörtént, a munka megjelené-
séig — ez év szeptember 15-éig elvárok; további kése-
delem esetén utánvét mellett fogom azt az illetőknek 
megküldeni. Az egész mü mintegy 28 közönséges és alkalmi 
beszédet fog körülbelől 15 ivnvi terjedelemben tartalmazni, 
a megfelelő kiállításról Kner Izidor nyomdája Gyomán 
gondoskodik. — Előfizetési ára egy fűzött példánynak 
1 frt 50 kr. 

** Az evangéliumi elmélkedésekből, melyeket 
Dicsöfi József debreezeni ref. lelkész ír és ad ki, megjelent 
a 11. és 12-ik ív. Befejezi a Nagypéntek üdvtani jelen-
tőségének fejtegetését (10. §. vége), tárgyalja a Húsvét 
(11. §.) az Áldozó csütörtök (12. §.) és a Pünköst. (13. §.) 
fontosságát a keresztyén üdvéletben, s belekezd a Jézus 
Krisztus neveinek (Az ember fia, 14. §.) ismertetésébe. 
A tudományos alapon, bibliai szellemben és épitő modor-
ban tartott elmélkedéseket melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. A megrendelések szerzőhöz intézendők Debre-
czenbe. 

** Ráth Mór iskolai kiadásaiból a II.—Vb füzet 
Arany János műveiből van összeállítva. Zrínyi és Tasso, 
melylyel Arany 1859-ben székét elfoglalta az Akadémiá-
ban, ára 50 kr. — írói arcképek, mely Gyöngyösy, Orczy, 
Gvadányi, Szabó Dávid és Ráday Gedeon irókat jellemzi, 
ára 40 kr. — Bírálatok, mely Merényi népmeséit, Bulcsu 
Károly költeményeit, Szász Károly Trencséni Csákját, 
Szász Gerő és Szász Károly költeményeit méltatja, ára 
50 kr. — Az elveszett alkotmány, ára 50 kr. — A Nagy-
idat cigányok, ára 40 kr. Arany műveinek ezekre a 
szép iskolai kiadásaira felhívjuk az iskolai elöljáróságok 
figyelmét. 

** A Pallas Nagy Lexikonának füzetes kiadásá-
ból megjelent a 33. és 34. füzet, a Benzoésav és Betlen-
telep közti címszókkal. A 33. füzet mellékletei a »Berlini 
épületek* és »Bereg vármegye térképe«, a 34-ikéi: »Berlin 
tervrajza*, »Beszterce-Naszód vármegyetérképe* és »Boga-
rak (Fedeles szárnyuak) *. Ez utóbbi különösen valóságos 
remeke a színnyomásnak, amilyen magyar munkát eddig 
alig díszített. A földolgozott cikkekből különösen kiemel-
jük a következőket: Beöthy-család (Marczali, Négyessy és 
György Aladártól). Bereg vármegye (Dr. Thirringtől), 
Bérszerződés (Dr. Lányi Bertalan és Dobieczky Sándortól), 
Berzsenyi Dániel (Dr. Négyessytől), Bessenyey György 
(Dr. Négyessytől), Beszámítás (Dr. Heil és dr. Fleischmann), 
Beszterce-Naszód vármegye (Dr. Thirring), Betegsegélyző-
pénztár (Dr. Gerő), Bethlen család. Mindkét füzetet több 
igen sikerült szövegrajz is díszíti. A Nagy Lexikon megren-
delhető füzeteként 30 krjával, kötetenként kötve 6 frtjával 
akár a Pallas részvénytársaságnál, akár bármely könyv-
kereskedésben. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Értesítés. Lapunk felelős szerkesztője, Szőts 

Farkas, nyári üdüléséből visszatérvén, helyét a szerkesztő-
ségben a jelen számmal ismét elfoglalta. 

* Személyi hirek. A nagykőrösi ev. ref. főgimná-
zium fentartó testülete a megüresedett latin-magyar nyelvi 
tanszékre Székely Sándor tanárt választotta meg, a ki 
a mult iskolai évben még piarista szerzetes és privigyei 
gimnáziumi tanár volt. — A darnói egyház lelkészi állo-
mására Csepelyi Menyhért, Andorlcó Sándor és Sipos 
József lelkészek vannak jelölve. — A debreczeni ev. ref. 
felsőbb leányiskola internátusának igazgatónőjévé Kalocsa 
Róza ismert paedagogiai iró- és nevelőnő választatott meg. 

* Királyi adomány. A király a dévai ev. reform, 
egyházközség régi és történelmi nevezetességű templomá-
nak helyreállítási munkálataira a napokban 100 forintot 
adományozott. 

* Az erdélyi egyházkerületi lelkészértekez-
letró'l irják Lapunknak, hogy a minap tartott gyűlés az 
alapszabálytervezetet csak általánosságban fogadta el, a 
részletes megvitatás a kerületi gyűlés alkalmával tartandó 
értekezletre maradt, a melyet megelőzőleg még az egyház-
megyei lelkészi értekezletek, eshetőleg a sajtó is hozzá 
szólanak a tervezethez. 

* A polgári házasságról szóló törvényjavaslat, 
mint a napi lapok irják, az igazságügyi minisztériumban 
elkészült, a minisztertanács által elfogadtatott és b. Fehér-
váry miniszter által előzetes jóváhagyás végett király ő 
felségéhez felterjesztetett. Tartalmáról azt újságolják, hogy 
a családjog keretében az egységes házasságjog és a meg-
szorított felbonthatóság elvére helyezkedik. Majd kitudó-
dik a maga idejében, hogy mi a valóság e hírekből. 

* A gyülekezetek életéből. Az avasi misszió terü-
letén, a bikszádi fürdő nagy termében f. hó 30-án S:él 
György missziói lelkész a fürdő közönség s netáni szét-
szórva élő hitfeleink résztvétele mellett, Ányos Miklós 
sz.-váraljai állami tanító segédkezése és harmónium kísé-
retével — népesen látogatott isteni tisztelelet tartott — 
fejtegetve, hogy a társadalom bajait, kóros tüneteit csak 
is a hit átalakító ereje orvosolhatja. Perzselypénzül ez 
alkalommal az országos közalap javára 11 forint gyűlt 
be. Örvendetes eseményül jelezhető a misszió területéről, 
hogy a felső-falui ev. ref fiókegyház imaházára mintegy 
700 forint gyűlt be eddig. De sajnos! hogy még körül-
belöl 500 forintra lenne szükség — minek összehozása — 
hitfeleink szegénysége és kevés száma folytán, önerejükön 
remélhető a közel jövőben. 

* Felsőbb leányiskola Nagyváradon, A bihari, 
érmelléJci és nagyszalontai egyházmegyék, mint már több 
izben említettük, egyesült erővel felsőbb leányiskolát szán-
dékoznak felállítani Nagyváradon, Biharmegye központján. 
A nagyfontosságú intézet javára országos gyűjtést indí-
tottak, melynek élén védnökként Tisza Kálmánné szül. 
Dégenfeld Ilona "grófnő áll. A hozzánk is beküldött »Fel-
hívás* meleg szavakkal ajánlja hitsorsosaink figyelmébe 
a protestáns nőnevelés ügyét, melynek érdekében a leg-

nagyobb áldozattól sem szabad visszariadnunk. Az ado-
mányok f. évi december 31-ig Némethy Károly ref. főgond-
nokhoz küldendők Nagyváradra. Adományokat Lapunk 
is szívesen közvetít és nyugtatványoz. 

* Protestáns árvaházak Debreczenben. Debre-
czen város legutóbbi közgyűlésén elhatározták, hogy az 
úgynevezett prot. árvatartó alap a két evang. egyháznak, 
árvaház létesítése végett autonom kezelésre kiadassék. Az 
alap, melynek egyik részét már régebben kiadták a római 
katholikusoknak. kevés híján 800,000 frt, lélekszám ará-
nyában akként osztatik meg, hogy az ev. ref. egyház 
291,897 frtot, az ág. ev. egyház pedig 6266 frtot kap. 
Az átadás a közgyűlés határozata szerint 1894 január 
1-én fog megtörténni. Debreczeni egyházunk ezzel egy 
hatalmas humanitárius eszköz birtokába jut, s építtethet 
belőle oly árvaházat, mely párját ritkítja az országban. 

* A tanképesítő vizsgálatok reformálása. A 
közoktatásügyi miniszter szabályzatot dolgoztatott ki, a 
felső nép- és polgári iskolai tanítók és tanítónők képesítő 
vizsgálata tárgyában. Az uj szabályzat főleg azt célozza, 
hogy a magántanulók ezentúl nem mehetnek okleveleik 
bemutatásával egyszerre képesítő vizsgálatra, hanem köte-
lesek minden osztályból külön szakvizsgát kiállni. A tanév-
ben ezentúl háromszor tartanak vizsgálatot. A vizsgálatok 
megtartása végett egy-egy országos vizsgáló bizottságot 
szerveznek, melyek egy-egy elnökből, alelnökből, minisz-
teri biztosból s kellő számú bizottsági tagból fognak 
állani. Az elnököket a miniszter nevezi ki öt évre. A 
vizsgálatok három részből állanak, és pedig szóbeli, írás-
beli vizsgálatból és gyakorlati tanításból. Az uj szabályzat 
a jövő tanévben lép életbe. 

* Az országos tanítóbizottság szokott évi nagy-
gyűlését ez évi augusztus 22-én délelőtt 8 órakor fogja 
megtartani Budapesten. A gyűlés tárgyait az igazgatótanács 
a következőkben állapította meg: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés a lefolyt évről 3. A tanitói mellékfog-
lalkozások kérdése. Előadó György Aladár. 4. A tanítók 
szolgálati viszonyainak szabályozása. Előadó Somlyay 
József. 5. A népoktatási intézeteknek a közoktatás többi 
tagozatával összefügő reformálása. Előadó Volenszky Gyula. 
(Torda.) 6. A népoktatás ügye az ezredéves kiállításon. 
Előadó Nagy László. 7. Az orsz. bizottság újjáalakulása. 
8. indítványok. A gyűlést megelőző napon, augusztus 21-én 
délután öt órakor eloértekezlet lesz. Az elnökség kéri az 
orsz. bizottság rendes és póttagjait, hogy e gyűlésre teljes 
számmal megjelenni, a hazai tanítóegyesületeket és tes-
tületeket pedig, hogy magukat e gyűlésen képviseltetni szí-
veskedjenek. Az egyesületi (testületi) képviselők megbízó 
levéllel látandók el. A gyűlésen netán tárgyaltatni kivánt 
indítványok legalább nyolc nappal a gyűlés előtt az elnök-
ségnek írásban benyújtandók. Az orsz. bizottság elnöksége 
utazási kedvezmény kieszközlése céljából lépéseket fog 
tenni a m. kir. miniszternél. Kik ily kedvezményben ré-
szesülni kívánnak, neveiket, lakóhelyöket s az utvonalat 
alulirt h. elnökkel (Budapest, I. ker. koronaőr-utca 2.) 
legkésőbb aug. 10-ig közöljék. 

* A próbapapolásnak egy uj módja. Köztudomás 
szerint az uj zsinati törvények a reformátusoknál a próba-
papolást eltörölték. Mind a mellett többféle kísérletek 
történtek e törvény elkerülésére, vagy inkább kijátszására, 
leginkább az által, hogy a próbapapolók valamely szom-
széd községben papoltak, előre tudtára adva ezt az illető 
gyülekezetnek. Az egyházmegyék és egyházkerületek azon-
ban ily papolást a törvény célzatos kijátszására követett 



próbapapolásnak minősítették, mert az a törvény inten-
ciójával ellenkezik, s ennek alapján az ily eljárást követett 
káplánt a kijelölésből kirekesztették, vagy a választást 
megsemmisítették Történt azonban legközelebb a próba-
papolásra nézve egy uj leleményesség ily módon: A duna-
melléki egyházkerületben egy megüresült lelkészi állomás 
küldöttei egy vasárnapon egy egyházban a segédlelkész 
papolását hallgatták meg. A küldöttek előtte való napon 
egy szomszéd lelkészhez betérvén, e lelkész ajánlatba 
tette nekik, hogy egy más egyház segédlelkészét vasárnap 
délutánra sürgönyileg magához fogja hivni, kinek papo-
lását meghallgathatják, ha haza utazva a községen keresz-
tül utaznak, mit a küldöttek örömmel vettek tudomásul, 
minthogy ez nekik sem pénzbe, sem fáradságba nem 
került. S igy történt, hogy a sürgönyileg meghívott segéd-
lelkész megjelent azon egyházban, és ott a küldöttek 
előtt papolt, nem a templomban, hanem a paplaknál a 
pesbyteri gyűlésteremben. Kérdés, hogy ily eljárás meg-
egyeztethető-e a próbapapolást eltiltó törvény szellemével, 
és ez alapon történt lelkészválasztás megengedhető-e ? 
— Közlő. 

* A h a n v a i Tompa-ünnepély, melyet a gömöri 
egyházmegye a nagy költő halálának 25-ik évfordulója 
alkalmából julius 30-án rendezett, az egyházi és világi 
hatóságok és díszes közönség részvételével fényesen sikerült. 
Az ünnepély korán reggel kezdődött, a hanvai templom-
ban, hol a Tompa emlékére Csizy Jánosné által állíttatott 
disses uj orgonát szentelte fel nagyobbszabásu ünnepély, 
alkalmi beszédek mellett, oly nagy közönség részvételével, 
mely a különben elég tágas templomba felerészben sem 
fért el. Az orgona szentelés után az egész, mintegy három-
ezer főnyi közönség a templom elé vonult, hol a költő 
gránitobeliszkkel jelzett, sírhalma domborodik, melyet a 
hanvai kegyeletes nők gyöngéd figyelme állandóan bájos 
virágoskertté varázsol át. A díszes sirhelv előtt legelébb 
a rimaszombati dalárda »Itt nyugszik a nagy költő* 
kezdetű dalt énekelte el teljes precizitással s azután Nagy 
Pál gömöri esperes rövid, lelkes beszéddel megnyitotta 
az ünnepélyt. S. Szabó József tanár hatalmas szónoki 
hévvel mondta el nagy gonddal, alapos tudással, melegen 
érző szivvel megirt szép beszédét, melynek általános nagy 
hatása alatt az egész nagy közönség a könyekig megindult. 
Közben a dalárda énekelt, majd Lévai József esernyő 
alatt szavalta el meleg hangon irt gyönyörű alkalmi költe-
ményét. Utána Br. Veres Samu rimaszombati főgimná-
ziumi tanár a Tompaszobor-egyesület nevében: »A költő 
élete: álom; halála: örök élet« feliratú díszes szalaggal 
ellátott óriási koszorút helyezett a síremlékre lendületes 
beszéd kíséretében. Majd Lukács Géza Gömörmegye tisz-
teletbeli főjegyzője mondta el rövid, de hangulatos bezáró 
neszédét, s végül a dalárda énekelte el Mosonyi »Szentelt 
hantok* cimü gyászdalát, mire a közönség nagy része, 
mintegy 300-an, ünnepi bankethez ült, melynek kedélyes-
ségét nagyban fokozták a rimaszombati dalárda által 
művészien előadott szebbnél-szebb darabok és a számos 
felköszöntők. Az ünnepélyen jelen voltak: Kun Bertalan 
püspök, Hámos főispán, Gömör-, Borsod- és Szabolcs-
vármegyék, a sárospataki, miskolczi és rimaszombati fő-
gimnáziumok köldöttségei, a gömöri papság stb. 

járultak: Mátyus Sándor 20 kr., Mátyus Erzsébet 20 kr, 
Kis Magdolna 20 kr., Nagy Mária 20 kr., Víg Lídia 10 kr.. 
Gellérfi István 10 kr.) — Az ugrai konfirmándusok Nagy 
Imre ref. leik. által 1 frt 50 kr. (Ehhez járultak: Nagy 
Gizella 20 kr., Kornyits Zsuzsánna 2 kr., M. Nagy Ág-
nes 2 kr., Tóth Eszter 10 kr., Tóth Eszter 2 kr., Tornyi 
Eszter 3 kr , Bertalan Eszter 3 kr., Bózsa Margit 3 kr., 
Tóth Lujza 2 kr., Kis Lujza 2 kr., Makra Zsuzsánna 3 kr., 
Oromics Juliánná 3 kr., G. Tóth István 4 kr., Erős Lajos 6 kr., 
Erős Mihály 4 kr , Makai Péter 10 kr., Bertalan Mihály 5 kr., 
Vas Zsigmond 1 kr., Cs. Nagy Károly 2 kr., Cs. Tóth 
István 20 kr., Szabó Károly 5 kr., B. Nagy János 3 kr., 
Rózsa Sándor 2 kr., Pap Sándor 2 kr., Biri László 4 kr., 
Pap Imre "2 kr., Tar István 3 kr., B. Nagy József 6 kr., 
M. Kis József 4 kr., M. Arany Károly 2 kr., Makra 
Károly 10 kr. — A makói konfirmándusok Szőllősi Antal 
ev. ref. lelkész által 10 frt 06 kr. — Az iványi konfir-
mándusok Kimili László r. 1. által 1 frt. (Ehhez járultak: 
Kis Gyula 30 kr , Mihó János, Nagy Juliánná, Nagy 
Mári 10—10 kr , Nagy Gábor, Mózs János 5—5 kr ; a 
lelkész által f írtra egészíttetett ki). — A káh icsi és maró-
csai konfirmándusok Kiss József lelkész által 1 frt 30 kr. — 
A 27. számban kimutatott adakozások hozzászámításával 
jelen közlés összege 279 frt 45 kr. 

Kiadóhivatal. 
A Nagypénteki ref. társaságra: Hadics Illésné 

(Nagyvárad) 5 frt. — A török-szt.-mitdósi konfirmándusok 
Kutas Bálint ref. lelkész által 5 frt 36 kr. (Ehhez járul-
tak : Ráczi Juliánná 10 kr.. Löki Mária 5 kr., Kuncze 
Etel 10 kr., Dikó Zsuzsánna 10 kr., Balog Ilona 10 kr., 
K. Szabó Sára 10 kr , Csánky Mariska 10 kr., Szabó 
Eszter 5 kr., Pap Jusztina 5 kr., Gulyás Bozália 5 kr., 
Elekes Mária 5 kr., Szőke Irma 60 kr., Élekes Klára 10 kr., 
Botlik Eszter 20 krajcár, Botlik Ilona 10 kr., Asztalos 
Juliánná 10 kr., Hodosi Klára 2 kr., Kánya Jusztina 10 kr., 
F. Tóth Klára 10 kr., Arnót Bozália 2 kr , Elekes Krisz-
tina 5 kr., Balla Bozália 2 kr., Szilágyi Sára 2 kr., 
Karakas Rákhel 20 kr., Gelei Erzsébet 4 kr., Vig Mária 5 kr., 
Sánta Erzsébet 2 kr., Szabó Lidia 2 kr., Szikszai Rozá-
lia 10 kr., Kánya Erzsébet 10 kr , Sánta Eszter 2 kr., 
Pap László 10 kr., Tokaji János 10 krajcár, Simon Fe-
rencz 10 kr., Szikszai Imre 1.0 kr., Lőrinci Gábor 10 kr., 
Bagdi Sándor 5 kr., Tóth Károly 10 kr., Balog József 10 kr., 
Sajtos Károly 3 kr., Kerekes István 40 kr., Pató Illyés 5 kr., 
Juhász Imre 2 kr., Fehér Illyés 5 krajcár, Szabó Zsig-
mond 10 kr., Bodnár Bálint 4 kr., Nyakó Imre 5 kr., 
Ponyokai István 3 kr., Balázs János 5 kr., Sánta Imre 2 kr., 
Tőkési Sándor 5 kr., Dögei Antal 2 kr., Farkas Lajos 3 kr., 
B, Szűcs István 5 krajcár, Nagy Béni 5 kr., M. Kovács 
Miklós 5 kr , N. Pap Imre 4 kr., Szilágyi Zsigmond 10 kr., 
Karancsi Lajos 2 kr., Lőrinczi Károly 2 kr., Szentesi 
István 1 kr., Gulyás Mihály 2 kr., Cs. Szabó Illyés 10 kr., 
Szegő József 1 kr., Dorka Imre 5 kr., Bakos József 10 kr., 
Pap Zsigmond 10 kr., Erdős László 2 krajcár, Hajnal 
Bálint 10 kr. — hnre Sándor (H.-M.-Vásárhely) 1 frt. — 
Br. Imre Lajos (H.-M,-Vásárhely) 1 frt. Összesen 12 frt 
36 kr., mely összeget mai napon Szőts Albert társ. pénz-
tárnok kezeihez juttattuk. Kiadóhivatal. 

A D A K O Z Á S . 
A prot. országos árvaházra: Örségi ref. tanítói 

kör (Őri-Szt.-Péter) 1 frt. — A győri konfirmándusok Isó 
Vince ev. lelkész által 14 frt 62 kr. — A nemes-bikki 
konfirmándusok Kerekes Károly lelkész által 1 frt. (Ehhez 

Szerkesztői üzenetek. 
T. G. — Gy. Utána nézek s az eredményről, ha lehet, már 

a jövő számban értesítem. 
U. L. — L. B. Megkaptam és jövőre közölni fogom. Az 

ily kérdésben jó látni az érem másik oldalát is. 
D. K. — B. P. Jogosnak látom kívánságát s a cikket jövőre 

közölni fogom. 



B. G. Ó—K. A cikk közlését jövő számban kezdem. 
Kérem a folytatását. 

M. S. L. B Köszönet a küldeményért. A kéziratot pontosan 
kérem, hogy fennakadás ne legyen. 

P á l y á z a t . 
A karezagi ev. ref. gimnáziumnál az 1893/4-iki 

tanévre betöltendő egy tanári állomás német-latin, esetleg 
magyar-német tanszék. 

Ezen állomással ez idő szerint, ha okleveles tanár 
választatik 1000 frt törzsfizetés és 200 frt lakpénz, ha 
pedig képesítéssel nem biró helyettes tanár alkalmazta-
tik, 800 frt fizetés jár. 

A fizetést évnegyedenként egyenlő részletben az 
egyházi pénztár előre szolgáltatja ki. 

A megválasztott tanár állomását 1893. szept. 1-én 
köteles elfoglalni. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. 

A megválasztott rendes tanár egy évi próba-idő 
után véglegesíttetik, s kötelezett tagja a tiszántúli ev. ref. 
tanári nyugdíjintézetnek; a helyettes tanárul alkalmazott 
oklevele megszerzése után választatik meg rendes tanárrá. 

A pályázók folyamodványukat, életkoruk, tanulmá-
nyaik s a véderőhöz való viszonyukra vonatkozó okmá-
nyaik kíséretében folyó évi augusztus hó 15-ikéig a kar-
czagi ev. reform, gimnázium igazgató-tanács elnökéhez 
küldjék be. 

Karczag, 1893. julius 30. 
Hajnál Elek, 

1—2 ev. ref. lelkész s gim. igazgat, elnök. 

Pályázat tanári állomásra. 
A nyíregyházai ág. ev. főgimnáziumnál, áthelyezés 

folytán a magyar-német nyelv tanításával egybekötött 
helyettes tanszék megüresedvén, arra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

A helyettes tanszék elnyeréseért pályázni akaró, 
protestáns hitvallású, képesítéssel biró tanárok, kellően 
felszerelt kérvényeiket a főgimnázium igazgatóságához 
f . évi augusztus hó 15-ig nyújtsák be. 

Fizetés: 800 frt o. é. 
Azon megválasztott, ki a tanári értekezlet által meg-

szabott rendes tanóráin kivül a tornatanításra is képes, 
felteve, hogy ez állás külön szakember által be nem töl-
tetik, a tornatanításért még 400 frt javadalomban ré-
szesülhet. 

Nyíregyházán, 1893. julius hóban. 
Leffler Sámuel, Dr. Meskó László, 

főgimnáziumi tanácsjegyző. 2—2 főgimn. felügyelő. 

Pályázat tanári állomásra. 
A kis-kún-halasi ev. ref. főgimnáziumban a latin 

és görög nyelvi rendes tanári állomásra pályázat hirdettetik. 
Heti órák száma: 20—21. 
A fizetés 1000 frt 200 frt lakbér és 50 frt ötödéves 

pótlék. 
A fizetés évnegyedenkint előre adatik ki. A megvá-

lasztott egy évi próbaidő után állandősíttatik; végleges 
megerősítése után jogos és kötelezett tagja a dunamelléki 
ev. ref. egyházkerületi tanári gyámegyletnek. 

Ha sikeres működéséről ismert tanár választatik 
meg, állandósítása azonnal kimondható. 

Ha oklevéllel még nem biró segédtanár választatnék: 
e minőségben fizetése 800 frt szintén évnegyedenkint 
előre fizetve. Ily egyén csak egy évre választatik. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású egyének. 
A felszerelt pályázati kérvények f . évi augusztus 10-ig 

alólirt elnökséghez adandók be. 
A megválasztott, állomását f. évi szept. 1-én elfog-

lalni köteles. 
Kis-Kun-Halason. 1893. julius 16-án. 

2 — 2 Az ev, ref. egyház elnöksége. 

82/1893. sz. P á l y á z a t . 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégiumnál a német 
nyelvtani helyettes tanári állásra pályázat hirdettetik évi 
800 frt fizetéssel. 

Pályázhatnak oly ref. tanárjelöltek, a kik egyetemi 
tanulmányaikat bevégezve legalább alapvizsgát tettek. 

A megválasztott köteles heti 18 órán német nyelvet 
tanítani. 

A pályázók szabályszerűen felszerelt folyamodvá-
nyaikat a marosvasárhelyi ev. ref. kollégium mélt. tanárt, 
elöljáróságához címezve folyó év augusztus hó 15-kéig 
küldjék be. 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium elöljárósága 
nevében : 

M.-Vásárhelyen, 1893. junius 30-án. 
Dósa Elek, Gyulai Kálmán, 

gondnok. 2—3 jegyző. 

Pályázat tanári állásra. 
A hajdúnánási ev. reform, hatosztályu gimnázium-

ban lemondás folytán üresedésbe jött magyar-németnyelvi 
esetleg latin németnyelvi tanári székre pályázat hirdettetik. 

Fizetés 1000 frt, melyből 100 frt lakbér, az egyház 
pénztárából évnegyedenkint előre fizetve. Ha okleveles 
pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek tanár-
jelöltek is; ez esetben azonban a fizetés 900 frt, melyből 
100 frt lakbérnek tekintetik. 

A kívánt oklevéllel biró egy évi sikeres működés 
után állandősíttatik, a midőn a tiszántúli ev. ref. közép-
iskolai tanárok gyám- és nyugdíjintézetének jogos és 
kötelezett tagja leend. Nem okleveles egyén csak helyettes 
tanári minőségben és csak egy évre választatik, de ha 
ez idő alatt a kivánt tárgyakból oklevelet szerez és sikeres 
működést mutat fel, a következő évben mint rendes tanár 
állandósíttathatik. Végre ha okleveles, de nem a kiirt 
szakokból képesített egyén választatnék, az szintén csak 
helyettes tanári minőségben és csak egy évre alkalmaz-
tatik, fizetése azonban 1000 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. é. augusztus 
végén, legkésőbb szeptember 1-én elfoglalni köteles s ha 
családos, 40 frt, ha pedig nőtlen, 15 frt költözködési 
átalányt kap; ez összeget azonban, ha állomását három 
év letelte előtt elhagyja, visszatéríteni tartozik. 

Megjegyeztetik, miszerint a gimnázium teljessé tétele 
és állami segélyeztetése tárgyában a nagyméltóságú minisz-
tériumhoz a felterjesztés megtétetett s az ügy kedvező 



elintézése esetén a tanári fizetések annak megfelelőleg 
fognak rendeztetni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges ka-
tonai szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanul-
mányaikat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bizonyít-
ványnyal felszerelve f. é augusztus 10-ig az ev. reform, 
egyháztanács elnökségéhez küldendők. 

Kelt H.-Nánáson az ev. ref. egyháztanács 1893. 
julius 17-én tartott üléséből. 
BenkŐ Lajos, Kállay Imre, 

lelkészelnök. főgondnok. 
Bodnár Lajos, 

2—2 jegyző. 

Pályázat két tanári állomásra. 
A hódmező vásárhelyi ev. reform, főgimnáziumban két 
tanári állomásra pályázat hirdettetik. 

1. Az első tanszék rendes tanári állomás latin és 
magyar nyelvi szakra. A heti órák száma 20—21. A 
fizetés ezer forint, 200 frt lakbér, és ezidő szerint 40 frt 
ötödéves pótlék, de a mely 200 forinton felül nem emel-
kedhetik. A fizetés évnegyedi részletekben mindig előre 
adatik ki. 

A megválasztott egy évi próbaidő után állandósít-
tatik ; végleges megerősítése után jogos és kötelezett tagja 
a tiszántúli ev. ref. tanárok gyám- és nyugdíj-intézetének, 
úgyszintén a helybeli ev. ref. egyház belső tisztviselői 
özvegy- és árva-gyámintézetének. 

Ha oklevéllel még nem biró segédtanár választatnék: 
e minőségben fizetése 800 forint, szintén évnegyedi rész-
letekben előre kiszolgáltatva. Ha oklevelét megszerezte: 
a rendes tanári fizetés élvezetébe léphet. 

2. A másik pályázat a természetrajzi és földrajzi 
tanszakra hirdettetik. A heti órák száma 20—22. 

Ez a helyettes tanári állomás csak az 1893 —94-ik 
tanévre szól. Fizetése, ha okleveles tanár választatik: 
900 frt; ha nem okleveles tanár 800 frt. Az első tanszékre 
csupán protestáns vallású egyének pályázhatnak. A máso-
dik helyettes tanári állomásra, a felekezeti álláspont nem 
köttetik ki. 

A pályázók folyamodványukat keresztlevéllel, had-
kötelezettségi viszonyaikat igazoló irattal, továbbá végzett 
tanulmányaikat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bizo-
nyitványnyal fölszerelve a f . é. augusztus hó 10-ig bezá 
rólag az ev. ref. egyház elnökségéhez juttassák el. 

Hódmező-Vásárhelyen, 1893. julius 27. 
Az ev. ref. egyház elnöksége. 

1867/93. Pályázat rajztanári állásra. 
A szászvárosi ev. ref. Kún-kollégium főgimnáziumá-

ban a rajztanári rendes tanszékre, melylyel a rajzon 
kívül a gimnázium alsóbb osztályaiban a számtan tanítása 
van egybekötve s melyet az erdélyi ev. ref. egyházkerület 
közgyűlése választás utján fog betölteni, ezennel pályázat 
hirdettetik. 

E tanszékkel a következő javadalmazás jár : készpénz 
fizetés 1000 frt, egyezer frt, havi előleges részletekben 
200 frt, kétszáz frt, szálláspénz vagy szállás természetben 
és 100 frt ötödéves pótlék három izben. 

A megválasztott tanár az erdélyrészi ev. ref. taná-

rok özvegy-árvai gyámintézetének kötelezett tagja s állása 
f . évi október 1-én elfoglalni tartozik. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
Pályázni kívánók kellően felszerelt kérvényüket, mely-

ben a vallás, életkor, tanári képesítettség, családi állapot 
és katonai szolgálati viszony okmányokkal kitüntetendő 
f . évi aug. hó 20-ig az erdélyi ev. ref. egyházkerület 
igazgató-tanácsához Kolozsvárra nyújtsák be. 

Az erdélyi ev ref. egyházkerület igazgató-tanácsától, 
Kolozsvárt, 1893. julius 20-án 

elnök helyett: 

Domokos Antal, Parádi Kálmán, 
ig. tanácsos. 1—2 tanügyi előadó. 

1260/93. sz. P á l y á z a t , 

Az ungi egyházmegyébe kebelezett ágteleki ev. ref. 
egyház lelkészi állomására, melynek évi jövedelme pénz-
ben, földben és stólában — hivatalos becslés szerint —-
543 frt 13 kr. s igy a IV. osztályba tartozik. 

Az elválasztandó hivatalát 1895-ik év ápril havában 
foglalhatja el s az egyházmegyei gyámintézetnek kötelezett 
tagja leend. 

Pályázni óhajtók kellőleg felszerelt kérvényeiket f . év 
aug. 27-ig napjáig nagyt. Szabó Endre esperes úrhoz 
küldjék be. (Csieser, u. p. Nagy-Kapos). 

Miskolczon, 1893. julius 21-én. 
Kun Bertalan, 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 

P á l y á z a t . 
Dobsina r. tan. város iskolaszéke részéről egy taní-

tói állás betöltésére pályázat hirdettetik. 
A megválasztandó, kitől a magyar és német nyelv-

ben való egyaránt tökéletes jártasság megköveteltetik, köte-
les a községi iskolában az I. fiosztály (I. évfolyam) veze-
tése mellett esetleg a törvényszabta heti órákon belül, 
tanítótársaival történt megállapodás és iskolaszéki jóvá-
hagyás értelmében más osztályokban is az énektanítást, 
és az evang. egyháznál az orgonista és énekvezéri (kán-
tori) szolgálatnak kétharmadát elvállalni. 

Javadalma: 700 frt fizetés, 100 frt lakpénz és hat 
ötödéves 50 frtnyi pótlék; 120 forint orgonista-énekvezéri 
dij, a temetési szolgálat után 30 frt és az egyházi tagok-
tól az egyház határozmányainak megfelelő stóla (körül-
belől 50 kr.) 

Hivatalban még nem levő egyén csak egy próbaév 
sikeres működése után véglegesíttetik. 

A pályázók közül többen utazási költségük megté-
rítése mellett orgonista-énekvezéri próbára meghivatnak. 

A kellően felszerelt folyamodványok bezárólag folyó 
évi augusztus 20-áig alulírotthoz küldendők. 

Dobsina (Gömörmegye), 1893. julius 28. 
Klein Samu, 

1—2 iskolaszéki elnök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. kerület, Pipu utca 23. szám, h o v i a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hortiyánstky Viktor könyvkereskedés• (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hi rdet , d i j ak in tézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési i r a : 

Félérrt: * frt BO kr ; «gész érre : 9 frt. 

K<jy*s i«4m ára 90 tcr. 

A jövő munkája. 
II. 

Sok embertől — és pedig papi embertől — 
hallottam már, hogy az evangólizációval csak 
csinján kell bánni, mert az a magyar embernek 
nem való s vagy teljesen elriasztja az egyházi 
élettől, vagy baptistává ós nazarónussá teszi. 
Hogy e nagyfontosságú dolognak ajtóstul neki 
nem ronthatunk, azt én is vallom, de hogy helye-
sen alkalmazva ne volna a magyar embernek 
való, azt el nem ismerhetem. Egy pár sikertelen 
s néhol szomorú következményekre vezetett 
kísérlet miatt az egész ügyet elitélni s alkalmat-
lannak jelenteni ki, nem lehet. Ha azok a kísér-
letek, melyeknek következtében az evangélizáció 
magasztos ügye gyanússá lett, nem a kellő ered-
ményeket hozzák létre, azt bizonyára nem ma-
gának a dolognak eredendő bűnei okozták, hanem 
mindenesetre az eszközöknek s a módszernek 
nem alkalmas megválasztása. Mert igaz ugyan, 
hogy az evangélium csak egy, de az evangéliumi 
elvek, erők s szellem közlése igen sokféle lehet, 
majdnem annyiféle, a hány emberre l vagy egy-
házzal azt közölni akarjuk. S a dolog sikere 
abban rejlik, hogy az alkalmas közlési módot 
megtaláljuk. Hogy e tekintetben óvatosságra s 
alapos körültekintésre van népünkkel szemben 
szükség, azt elismerem, mert tudom, hogy a 
magyar ember a szemforgatást, a vallásosságnak 
uton-utfélen való farizeus fi togtatását soha nem 
szerette s ma sem szereti, s ki igy akarna hozzá 
közeledni, gúnyt és visszautasíttatást találna csak. 
De másrészről azt is tudom, hogy a magyar 
nép nem volt soha vallástalan s ma sem az. 
Vallásos történetében igaz, hogy nem fordultak 
elő skót és amerikai systemáju »revival«-ek, de 
nem fordult elő a franczia, minden szentet lerom-
boló hitetlenség sem. Csendesen ós méltóságosan, 
haladó, de soha ki nem apadó folyam volt a 
magyar nép vallásossága, mely a körülmények 

hatása alatt mégis nem egyszer zajdult föl s 
mutat ta meg mélyén rejtőző kincseit. Ha ma 
talán elapadni látszik az s mélységei elsekélye-
seclni, az sok tekintetben a körülményektől is 
függ, de függ attól is, hogy kellőleg nem szabá-
lyoztuk, nem tisztítottuk s nem sokan akadtak 
búvárjaink, kik mélységeibe leszállván, kincseit 
napfényre hozni törekedtek volna. Hogy e méltó-
ságos folyamot ú j ra tisztává, mélylyé, az evan-
géliumi életnek igazán élő vizévé tehessük, elis-
merem, hogy nem importálhatunk minden válo-
gatás nélkül külföldről eszközöket, mert a mi 
ott kellő eredményt hozhat és hoz létre, az mi-
nálunk, legalább még most a dolog kezdetén, 
meglehet, hogy épen kárt okozna. Külföldön — a 
mint szerencsém volt tapasztalni — az evangéli-
záció fája már teljes virágzásában áll s gondo-
zásának számtalan aprólékosságig kiterjedő módo-
zatai vannak, nálunk azonban e nemes csemete 
még csak csirájában rejtőzik, de épen azért annál 
gondosabb ós körültekintőbb ápolásra szorul. 
A mi ocla künn az erőteljes fa gondozására 
alkalmas, az sok tekintetben nem volna alkalmas 
a mi gyengéd hajtásunkra, s hogy nem is alkal-
mas, bebizonyították egynehány helyen a siker-
telen kísérletek. Ez azonban korántsem azt teszi, 
hogy semmit se tegyünk, vagy hogy külföldi 
hitrokonainktól ne tanuljunk. Mert gondoljuk meg, 
hogy sem Angliában, sem Hollandiában, sem 
Amerikában, sem Németországon, sem Schweitz-
ban nem voltak a dolgok egykor ugy, a hogy 
most állanak. A evangélizáció fája ott is kicsiny 
csirából indult ki, mint kiindul nálunk, ha az 
ég kegyelme vele leend. S ne gondoljuk, hogy 
minden jó és tökéletes ocla künn; sok-sok minden 
van még ott is javítani, orvosolni való. Sem az 
angol, sem a holland nem született s nem szüle-
tik az evangélizációval együtt, ott is sok gondos 
munkára van szükség, mig az eredmény elérhető. 
Ők sem voltak egykor jobbak nálunknál, de 
hiszem, hogy mi sem voltunk rosszabbak. Csak 



megelőztek bennünket, de hogy mi is oda ne 
jussunk, a hol ők állanak, épen nem látom ki-
zárva. Az evangélium az életnek élő vize, mely 
önmagától is csergedez, csak meglegyenek az 
alkalmas csatornák, melyek azt az egyeseknek 
s tömegeknek szivéhez elvezessék. E csatornákat 
kell helyesen kijelölnünk s megépítenünk ós 
akkor ügyünk nyerve leend. 

De melyek legyenek e csa tornák? — ez a 
nagyfontosságú kérdés. Hogy sikeres munkánk 
lehessen, első dolgunk kell hogy legyen a terep 
tanulmányozása és előkészítése. A terep, melyen 
munkálkodni akarunk: gyülekezetünk, s nemcsak 
egészében, hanem egyes tagjaiban is. Az első 
feladat, szivéhez férkőznünk embereinknek. S en-
nek eszköze nem lehet más, mint az őszinte 
szeretet. Csak az őszinte szeretet, mert népünk, 
— mint érintkezésében eleinte zárkózott termé-
szetű — könnyen felismeri, ha a hozzá mutatott 
bizalom csak számításon alapul, s mint a csiga, 
az idegen érintésre házába vonul vissza, ugy a 
magyar ember is bezárja fülét, szivét s alig van 
mód rá többé, hogy megközelíthető legyen. E 
veszélynek azonban nem leszünk kitéve, ha né-
pünknek javát Őszintén leikünkön hordozván, 
annak természetes nyilatkozásával, az őszinte 
szeretettel iparkodunk hatni minden téren. Lehet, 
hogy először szeretetünk csak tettetettnek fog 
feltűnni a sok szeretetlenség között ós aztán s 
lehet, itt is — ott is hidegségre, zárkózottságra 
találunk, de annak nem szabad elkedvetlenítenie 
bennünket. A lélekhez, a szívhez fórkőzós s annak 
megnyerése nem könnyű dolog, mit egy lépéssel, 
egy kísérlettel véghez lehetne vinni. Közeledjünk 
mindig szeretettel — mutassuk ki őszinte jóin-
dulatunkat minden tetteinkben s ne csak a szó-
széken legyünk hirdetői a szeretet magasztos 
evangéliumának, hanem legyünk hű képviselői 
is annak akár hivatalos, akár mindennapi érint-
kezésünkben. Mert népünk természetes érzéke 
igen könnyen észreveszi, hogy egyébként jóin-
dulatunk csak tettetett, a mely mögött lappang 
valami egyéb érdek is. Becsüljük embereinkben 
az embert s mutassunk irántok szeretetet és 
érdeklődést mindenkor, a mikor annak alkalma 
és helye van. A mikor annak alkalma és helye 
van, mert a szeretet kell, hogy meg legyen 
bennünk mindenkoron, de azt ostentative muto-
gatnunk sem nem szükséges, sem nem helyes. 
Idvezítőnk sem fitogtatta azt, de a mikor alkalma 
volt, mindenkor bebizonyította. Vegyünk példát 
ő róla s ha híveinket hivatalos ügyeikben előzé-
kenységben, magán természetű ügyes-bajos dol-
gaikban helyes és jóindulatu tanácsban része-
sítjük, ha a szegényt s ügyefogyott, nyomorultakat 
el nem hagyjuk, de híveink szeretetét s áldozat-

készségét irántuk feltámasztani igyekezünk s e 
mellett mint papok ugy a szószéken, mint egyéb 
hivatalos eseteknél igazán az igaz evangélium 
hirdetői vagyunk: lehetetlen, hogy az igy meg-
nyilatkozó szeretet híveinknél viszontszeretetet 
ne ébresztene ugy saját magunk, mint azon 
ügy iránt, melynek hivatalos képviselőiül be-
állíttattunk. 

S ha megnyertük — meglehet, hogy csak 
évek multán — e szeretetet, meg van az alap 
a továbbműködésre. A további feladat: érdek-
lődést kelteni az egyház és az evangélium ügye 
iránt. Ebben pedig azt hiszem a leghelyesebb 
módszer a közelebbiről a távolabbira haladás. 
Érdeklődést keltünk először helyi egyházunk 
ügye iránt s ebből haladjunk át az egyetemes 
egyházira, majd végül az egyetemes keresztyén-
ség s épen az evangélium magasztos ügyére. E 
fokozatos haladás azonban korántsem zárja ki, 
hogy alkalom adtán az alsóbb fokon már a fel-
sőbbről is ne beszéljünk, mert a határokat itt 
élesen elkülönözni ugy sem lehet. A mit fentebb 
mondottam a fokozatos haladásról, az inkább 
csak azt akar ja kifejezni, hogy működésünk ne 
legyen tervnélküli kapkodás, hanem konkrét 
végcél határozza meg annak minden lépését. 

Hogy helyi egyházunk iránt érdeklődést 
kelthessünk, beszélgetnünk kell arról minél több-
ször s mindig szeretettel és jóindulattal. Közöl-
nünk kell híveinkkel azon módozatokat, melyek által 
az egyház szellemi, erkölcsi s anyagi felvirágzá-
sát előmozdíthatni reméljük. Ott van minden 
lelkész mellett egy hivatalos testület, a presby-
terium, mely első sorban kell hogy érdek-
lődjék egyháza iránt. Ezt kell jóindulatunkkal 
megnyernünk, de nem ugy, hogy a presbyteriumi 
ülésen basáskodjunk, hanem inkább bizalmas 
eszmecserék között. Ne torkoljuk le azt az egy-
szerű embert, ha talán hosszabban mondja el 
azt, a mit akar, hadd mondja el, jól esik neki, 
joga is van hozzá. A ki kimondja azt, a mi 
szivén fekszik, könnyebb megnyerni, mint azt, 
a ki hallgat, de csak azért, mert beszélnie nem 
szabad. Az a presbyteriumi gyűlés ugy is a r ra 
való, hogy azok, kiket az egyház a saját igaz-
gatásával megbízott, gondolataikat, terveiket meg-
beszélvén s egymást a szeretet által megértvén, 
együtt törekedjenek a jóknak és helyeseknek 
ítélt dolgok megvalósítására. Lehet, hogy néme-
lyek erre azt mondják, de ugy hova lesz a papi 
tekintély, hova lesz a hivatalos színezet? De 
erre én csak azt mondom, hogy az evangélium 
szolgájának basáskodással nem lehet, nem szabad 
kormányozni, a mi peclig a hivatalos színezetet 
illeti, abból meg jobb volna, ha kevesebb volna 
fent és alant s több volna helyette a szeretet-



teljes jóindulat. S a presbyteriumban fel lehetne 
vetni mindazon terveket, miknek megvalósítása 
által az egyház felvirágzását előmozdíthatjuk. 
Felvetni, megbeszólgetni, kimutatván hasznát, 
fontosságát, erkölcsi s esetleg anyagi előnyeit 
s mindezt ugy, hogy önmagunk legyünk lelke, 
vezetője az egésznek, a nélkül, hogy a legtávo-
labbról is erőszakolni akarnánk valamit. S hogy 
miket lehetne itt megbeszólgetni, arról Szerkesztő 
ur becses engedelmével talán jövő cikkemben 
fogok szólani. 

Hamar István. 

Az ág. hitv. ev. zsinat munkája. 
1. Bevezető megjegyzések. 

A magyarországi ág. hitv. ev. egyházban a hozott 
zsinati törvények alapján az uj szervezkedés már meg-
indult. Az 1891-ben megkezdett és 1892. és 1893-ban 
folytatott zsinat a megalkotott törvényekben szép munkát 
végzett. Ezen törvények 0 Felsége, apostoli királyunk 
által ez évi március 18-án kelt legfelsőbb jóváhagyással 
szentesíttettek, mely eképen hangzik: »A magyarországi 
ágostai hitvallású evangélikusoknak legfelsőbb engedel-
múnkkel, az 1891. év deczember hó 5 , és folytatólag 
az 1893. évi február hó 7. és következő napjain Budapest 
fő- és székvárosunkban tartott országos zsinata által al-
kotott, s vallás- és közoktatásügyi miniszterünk utján leg-
felsőbb jóváhagyásunk és királyi megerősítésünk alá hó-
dolattal felterjesztett jelen egyházi alkotmányt ezennel 
jóváhagyjuk és megerősítjük«. Kelt Bécsben, 1893. évi 
márczius hó 18-án. Ferencz József s. k. Gróf Csáky 
Albin s. k. — A szentesített zsinati törvények ez évi 
május 4-én a zsinati ülésben kihirdettettek és azóta min-
den magyarországi ág. hitv. ev. hivőre és testületre nézve 
jogérvényesek és kötelező erővel birnak. 

A püspöki leiratokban, melyek kíséretében a most 
már jogérvényes és kötelező zsinati törvények az egyes 
egyházaknak megküldeltek, meghagyatott a lelkészeknek, 
hogy ezen törvények a hiveknek a templomban kibirde-
tendők és minden előforduló egyházi ügy vagy kérdés 
felmerülése alkalmával a köz- és presbyteri gyűléseken 
megmagyarázandók. 

Továbbá, hogy minden felettes hatóság az alsóbbat 
utasítással fogja ellátni s azért az esperességi közgyűlés-
nek a szükséges szabályrendeletek megalkotására nézve 
intézkednie kell. Hogy a jelenleg működő presbyteriumok, 
gondnokok, egyházfelügyelők hivatalviselők idejének tar-
tamára hivatalaikban megmaradnak; annak lejártával az 
egyházközségben szabályrendeletileg megállapítandó idő-
tartamra történik az uj választás. Végre, hogy legsürgő-
sebb eljárást kiván a közalapra való intézkedés, mert ez 
már a jövő évben életbe lép, a mennyiben az egyetemes 
közgyűlés a végrehajtás szabályozásáról jó eleve gondos-
kodni fog. 

Látni való, hogy a zsinati törvények életbeléptetése 
és foganatosítása sok és igen fontos teendőt vár az egyes 
egyházközségek, egyházmegyék, egyházkerületek és az 
egyházegyetemtől. 

Ezen belső szervezkedéssel vannak tehát jelenleg 
elfoglalva az ág. hitv. ev. egyházi testületek. 

A mi a hozott törvényeket illeti, ugy azok az ág. 
hitv. ev. egyháznak nem adnak egészen uj alakot; inkább 
csak az eddigi szervezetet, mely a szokásjogon épült fel, 
kodifikálják. Tartalmaznak ugyan eddig nem létezett intéz-
kedéseket, de ezek többnyire csak alakiak, melyekhez az 
a remény köttetik, hogy az egyházi igazgatást szabato-
sabbá és könnyebbé fogják tenni. De ez csak akkor lesz 
elérhető, ha a zsinati törvények elvi határozatai egyöntetű 
szabályrendeletek nyomán megvalósíttatnak. 

Legfőbb vívmánya az ág. hitv. ev. egyháznak az, 
hogy a zsinati törvényekben elvalahára szentesített szer-
ves alkotmányt nyert s igy öntudatosabb állást foglal-
hat az országban létező többi egyházakkal szemben. 
Továbbá, hogy az egyetemes gyűlés, melynek intézkedései 
némely esetekben jogosak és érvényeseknek el nem ismer-
tettek, most már az ág. hitv. ev. egyháznak legfőbb tör-
vényes fóruma. Meg van teremtve az egyház egyeteme, 
mely eddig csak névleg létezett, mert volt négy kerület, 
de az egyházegyetem úgyszólván csak díszpolgári szerep-
ben részesült. 

A szellem, mely a zsinati törvényeket eleitől végig 
átlengi, tiszta presbyteri és e tekintetben elüt az ev. ref. 
testvérek zsinati törvényeitől, melyek szerény nézetem 
szerint konsistorialis szelleműek. Végre az is igen fontos 
vivmánv, hogy törvényes alapon az egyház felvirágozta-
tását előmozdító közalap fog létrejönni és a háztartást 
az egyházközségtől kezdve egészen fel az egyetemig szabott 
határozatok értelmében vezetni és ellenőrizni kell. 

Mindenesetre remélhető, hogy a hozott zsinati intéz-
mények által az egyház fejlődésére nézve üdvös ered-
mények fognak eléretni. Senkihez többé nem fog illeni 
azon lutheránus panasz hangoztatása, hogy oldott kévék 
vagyunk. Az egyesítő és összetartást célzó törvény meg-
van s a ki mégis emlegetné ama panaszt, az csak arról 
tenne tanúbizonyságot, hogy mint tagja az ág. hitv. ev. 
egyháznak, saját feladatáról és hivatásáról kellő öntudat-
tal nem bir. Még a különböző anyanyelvek sem képez-
hetnék az említett panasznak okát. És erre nézve van a 
hozott zsinati törvényekben oly intézkedés, mely komolyan 
inti minden egyes tagját az egyháznak arra, hogy a ma-
gyarországi ág. hitv. ev. egyháznak valódi, élő és üdvö-
sen működő tagja csak akkor lehet, ha állampolgári kö-
telességeit is teljes szívből fakadó odaadással teljesíteni 
törekszik. 

Erre alkalom fog nyilni az egyház minden egyes 
tagjának, annak is, a ki szórványban, más felekezet hivei 
között lakik, miután a zsinati törvények az iránt is intéz-
kednek, hogy az ág. hitv. ev. hivek beosztassanak anya, 
leány-fiókegyházakba és missziói helyekbe, minél fogva 
mindenki fel fog kerestetni, jogot fog nyerni, az egyházi 



ügyek előmozdításában részt venni. Nagy baj volt eddig 
többek kőzött az is, hogy számos ág. hitv. ev. hivő, ki 
valamely ág. hitv. ev. egyházközségtől távol lakott, nem 
tudta, hová tartozik; a lelkészek, hogy egymást ne kese-
rítsék, vagy hogy kényelmüket félbeszakítani ne kénytele-
níttessenek. az illetőt nem keresték fel s igy az, gyakran 
egész családjával az ág. hitv. ev. egyházra nézve elveszett. 
Most a lelkésznek mulbatlan kötelessége leend, az ő illető-
ségéhez tartozó körben élő minden egyes hívőt felkeresni, 
vele a zsinati intézkedéseket megismertetni s egész pasz-
torális tapintatosságával oda hatni, hogy az illetőt az 
egyháznak buzgó tagjává megnyerje. 

Világosan és tüzetesen meg van jelölve ez által az 
úgynevezett belmisszió tere, mely eddig szabályozva nem 
volt s csak az egyes lelkészek buzgóságuk által lett kör-
vonalozva. 

Egy dolog nem ugy intéztetett el, mint azt sokan 
kívánták volna: a papválasztási mód. Az érdemszerinti 
s igy a fokozatos előléptetés lehetővé tevő jelöltetés 
figyelmen kivül hagyatott. Azon kérdés sem határoztatott 
meg tüzetesen, mily módon menjen végbe a lelkészvá-
lasztás. Erre nézve az egyes egyházkerületek szabályren-
deletet fognak alkotni, melyre nézve az egyházegyetem 
jóváhagyása szükséges. 

E tekintetben is nagyon elágaznak a vélemények. 
Ugylátszik legtöbben azt óhajtják, hogy a lelkész ne vá-
lasztassák az egyház közgyűlése által, hanem a nagy 
egyháztanácstól. Igen kevesen vannak, kik ellenkező né-
zetben vannak. 

Annyit már most állítani lehet, hogy ezen kérdés 
helyes megoldásától leginkább fog függni az egyházi fej-
lődésre oly felette szükséges megelégedése a papi testü-
letnek. Mert nyilvánvaló, hogy ha a papi testület meg-
nyugszik az intézkedésekkel, melyek erre vonatkoznak, 
akkor odaadással és lelkesedéssel munkálkodnak az egyház 
felvirágoz tatása érdekében. 

Ezen bevezető megjegyzések után egy következő 
cikkben a mélyen tisztelt szerkesztő ur * engedelmével is-
mertetni fogjuk a zsinati törvényeket részletesebben. 

B. G. 

T Á R C Z A. 
A veszprémi reformált egyház múltja. 

VIII. 
II. József türelmi parancsa. Tatay Imre Bécsbe megy a 
kérvényuyel. Uj vallásügyi vizsgálat. A clerus ellentmondása 
és az arra adott válasz. Kérvényüket felszerelve újra bead-
ják, Tatay megint Bécsbe megy. Ujabb kifogásokat keresnek. 
A helytartótanács szabad vallásgyakorlatot enged 1783. má j. lí). 
Az első istenisztelet. Templom, papliáz l'elépiil, az iskola-
építés betiltatik, de újra folyamodnak s kegyelmes választ 

nyernek. 
Csakugyan igaza lett II. Frigyes porosz királynak, 

a ki II. József trónra lépésekor ezt irta minisztereinek: 
»Mária Terézia nincs többé, a dolgoknak uj rendje kez-

* Szívesen veszem, só't kérem, Szcrk. 

dödik«, mivel vele, reánk reformátusokra is, kissé derül-
tebb napok kezdtek következui. Nem is lehetett ez máskép. 
Egy oly felvilágosult, szabad gondolkodású, egyedül a 
közjót, az állam érdekét előmozdítani akaró nemes lelkű 
fejedelemtől, a ki mindjárt uralkodása kezdetén meghagyta 
a kancelláriának, hogy vallásos ügyekben enyhén és szelí-
den járjon el, mert ez az igazi apostoli mód, ismétlem, 
egy ilv fejedelemtől már előre jót remén vihettek refor-
mátus őseink. 

A felvilágosult fejedelem előtt minden ember annyit 
ér, a mennyi valósággal, bármily vallású leg-yen az. Már 
1781-ben elrendeli, hogy a polgári hivatalok betöltésénél 
nem a vallásra, hanem a képességre, a közjó és a mun-
kásság előmozdítására kell első sorban tekintettel lenni, 
minden figyelem nélkül a személyes viszonyokra. Szerinte 
a valláskülönbség magában véve nem baj az államra 
nézve, csak a mennyiben a fanatizmus és pártszenvedély 
járul hozzá. Hogy tehát országaiban mindenki hitelvei 
szerint imádhassa Istenét: a kancellária által előterjeszteti 
a vallás tekintetében érvényben levő összes királyi ren-
deleteket, a melyekből meggyőződött arról, hogy gyakran 
volt igaz okuk panaszra a protestánsoknak, és az állam 
érdeke követeli, hogy ennek vége vettessék. Ily általános 
elvből, a vallásszabadság elvéből kiindulva jött létre, hires 
türelmi parancsa 1781. október 20.), melynek főbb vonásai 
im ezek: 

»Mivel ugy vagyunk meggyőződve, hogy minden 
kényszerítés, mely az emberek lelkiismeretén elkövettetik 
igen ártalmas dolog; mig a keresztyéni szeretetből szár-
mazó türelem mind a vallásra, mind az államra igen 
sok hasznot hozhat : ezen türelmet, minden örökös orszá-
gainkban bizonyos törvényekkel megszilárdítani elhatáro-
zott akaratunk. Az ágostai és helvét hitvallásuaknak, az 
országban mindenütt, még oly helyeken is, a hol a tör-
vény értelmében nyilvános istenitiszteleti joggal nem is 
birtak, vallásuk magán gyakorlata megengedtetik. Ezen 
magán vallásgyakorlat azonban nem veendő korlátolt 
értelemben, mint eddig, hanem ugy, hogy a hol száz 
protestáns család találkozik, s imaház, iskola, paplak 
építésére és az egyházi személyek ellátására megkívántató 
tőkét, az adózó nép érezhető megterheltetése nélkül elő 
tudja teremteni: ily épületeket emelhet, lelkészt, tanítót 
hivhat s formaszerü rendes istenitiszteletet tarthat; bete-
geket helyben, vagy azon kivül látogattathat, csakhogy 
az ily imaházak, nehogy formális templomok legyenek, 
torony, harang és utcai bejárás nélkül építendők. Temp-
lomaik és iskoláik háborítatlan birtokában megmaradnak, 
és ott, a hol azoknak javítása, vagy teljes újraépítése 
szükséges, a helytartótanácstól nyerendő előleges jóvá-
hagyás után, tetszés szerint építhetnek«.x 

Ezen türelmi parancs Veszprémvármegyének 1782. 
évi januárius 15-dikén tartott gyűlésében kihirdettetvén, 
azonnal hozzá láttak a városban lakó reformátusok a 
szervezés munkájához. Mindenek előtt pedig célirányosnak 
tartják vala, hogy kérvényüket, melyben szabadvallás 
gyakorlatért esedeznek, egy küldöttség vigye fel Bécsbe 
magához a felséghez, hogy igy mintegy informálva legyen, 
jól tudván, hogy a tulajdonképeni kérvényt és mellékle-
teit a vármegyén kezdve kell a helytartótanácshoz be-
nyújtani ; ámde előre feltették a vármegyéről, hogy az 
a nemes fejedelem türelmi parancsának egérfarkába ka-
paszkodva, minden lehető boszantást elkövet, csakhogy 
a reformátusok templomukat fel ne építhessék. Hogy tehát 
ennek elejét vegyék, Tatay Imre táblabíró és Jezerniczky 

1 Hiteles másolatról a veszprémi ref. egyházmegye levél-
tárából. 



Sámuel curator felmentek Bécsbe a felséghez, mely uta-
zásuk lefolyását híven feljegyezte Tatay Imre, kinek leírását 
jónak láttam itt eredeli szövegében közölni: 1 

>1782. márczius 19-én, József napján, midőn instan-
tiánkat, melyben előbbeni szabad vallásgyakorlatunk, ugy 
mint prédikátorunk, mesterünk, iskolánk helyreállításáért, 
jelesen azon napon, melyen VI. Fius pápa Bécsbe bejött, 
én Tatay Imre beadtam volna, el nem hallgathatom, mely 
nagy kegyelmességét mutatta Ő felsége hozzám, minek 
utánna megértette tőlem instantiánknak kezébe lett nyúj-
tásával, hogy én a veszprémi reformáta ekklésiának kül-
döttje legyek. Ugyanis a gangon, reggeli 7 és fél órakor, 
mintegy 60 instánsok sorba állván, midőn többek között 
én hozzám elérkezett a kegyelmes Felség és a mellettem 
levő instáns a maga instántiáját által adná: minden el-
szedett instantiákat a Felség, kezéből a földre leejtvén, 
míg azoknak összeszedésében szomszédom foglalatoskodna, 
módom és időn lett szóval is a Felségnek rövidesen el-
mondani, hogy én ki legyek és mit kérjek? Ekkor a Felség 
tovább menvén a többi instantiáknak önnön kezeivel 
leendő elvételére, ennek végeztével ismét felém jővén így 
szóllított meg, mivel Jezerniczky Sámuel kurátorral vol-
tam: »Jöjjetek!« és így követvén a Felséget, csupán mi 
ketten mentünk be a Felség cancelláriájába, a hol a sok 
instantiákat asztalára letevén és félénk fordulván így szól-
lott hozzánk: »Hallottátok-e az én türelmi parancsomat ?« 
Feleltem: »Örvendezve hallottuk Felséged lelkének irán-
tunk bebizonyított királyi kegyességét !* Szólt ismét:»Lát-
játok! én a ti lelkiismereteteket felszabadítottam, de mit 
mond a papság, mint a vármegye ?« »A tisztelendő papság 
tagadja Felségednek a vallás ügyére való ily nagy befo-
lyását. a vármegye ellenben ezen jogot az 1715. évi 
XXX. törvénycikk rendelkezésével Felségedének nyilvá-
nítja.* »IIány családból álltok ?« kérdi a Felség. »Felyül 
300-on Fenséges ur!« »Bizonyára megkapjátok, de régi 
fundusaitokat ne kérjétek.* Ezen elbámulván, hogy még 
instantiájokat sem olvasta el, mégis ily kegyes intésével 
is tanítani kivánt; erre visszatagoltam: »Alázatos folya-
modványunkban is elállottunk fundusainknak visszatérí-
tésétől, mivel fundusainkra a nemes vármegye a maga 
házát sok költséggel felépítette s elégtelenek is vagyunk 
anynyi épületnek kifizetéséhez.* »Azért mondottam nék-
tek* s evvel tőlünk elvált.« 2 

Mint már említettem is, a vallásra tartozó ügyek 
elintézése a türelmi parancs szerint a helytartótanácsra 
volt bízva. Ez még 1782. év elején dolgozott ki egy 
mintát, melynek alapján kellett eljárni minden előforduló 
esetben. Eszerint ha szabad vallásgyakorlatért folyamodás 
érkezik, a városnak, vagy a megyei hatóságnak a követ-
kező kérdésekre kellett feleletet adni: >Hány család van 
ott a kérvényező felekezetből ? Menynyi a készpénz s mi-
csoda alapból? Menynyi készpénzben, vagy terményben? 
Vannak-e a folyamodó községeknek és magánosoknak 
adósságaik, s nincsenek-e adóval hátralékban ? Menynyi 
az adójuk ? Menynyit fizet mindenki papnak és mester-

1 Eredetije a veszprémi ref. egyházmegye levéltárában. 
2 Az eredetiben latinul így: »Veniatis!« »Audivistis meum 

tolerantiale mandatum?* »Grato audivimus animo Vestrae majes-
tatis erga nos contestatam Regiam Clementiam!* »Videtís! ego vest-
ras constientias eliberavi. Quid ergo dixit Clerus, quicl Comitatus?* 
»Venerabilis Clerus negavit tantam esse Majestatis vestrae in re 
religionis authoritatem; Comitatus vero jus illud ex dispositione 
articuli XXX, 1715. vestrae Majestati competere asseruit.* »Quot 
habetis familias?* »Supra 300. Augustissime Domine!« »Pro certo 
obtinebitis, antiquos autem fundos vestros ne repetatis.« »Imo in 
supplici quoque nostro petito a restitutione fundorum supersedimus 
siquidem in fundo nostro comitatus domum suatn gravioribus 
sumptibus extruendo, sumus impares ad exsolutionem tantorum 
aedificorum. 

nek? A begyült segélyt csak templomépítésre használják-e? 
s nem valami jövendő célra is? Nem árt-e az uj beren-
dezés a nép jóllétének? Van-e belsőség? Mily közel van 
más vallásgyakorlat? Nem lesz-e kárára az uj hitközség 
a katholikus plebánusnak és mesternek ? Mi az épületnek, 
mi a pap és mester tartásnak költsége?* Fontos kérdések 
ezek, mert mint Marczali is igen helyesen jegyzi meg 
II. Józsefről szóló müvében, bizonyos, hogy az a 12. pont 
oly beavatkozást foglalt magában, mely a törvényes alapon 
lehetővé tette a folyamodások legnagyobb részének visz-
szautasítását. 

Ezen utasítás értelmében 1782. május 20-án leér-
kezett a veszprémi reformátusok kérvényére a vizsgálatot 
elrendelő parancsolat, mely Veszprémvármegyének 1782. 
évi junius 22-én tartott közgyűlésében felolvastatván, egy 
deputátió neveztetett ki, mely küldöttségbe Szőke János 
és Sárkány Gábor református vallású táblabírák is kine-
veztetvén : a helytartótanács utasításában foglaltaknak 
megvizsgálására, az említett vármegyei küldöttség augusz-
tus 17-én összeült s munkálkodását ugyanazon hónap 18. 
és 19-én is folytatván, ugy találta, hogy Veszprémben a 
református családfők száma 334-re megy; a ref. egyház 
régi elhelyezett pénze 1378 frt 29 kr. A deputátió előtt 
a templom, pap- és tanítólakás s iskola építésére telt 
kegyes adomány 2859 frt 10 krt tesz ki, a lelkész és 
tanító eltartására pedig 246 frt 75 kr folyt be és igy 
összesen 4484 frt 14 krajcárra megy a veszprémi refor-
mátus egyháznak a rendelkezésre s az óhajtott kegyes 
célok megvalósítására álló pénze. Mégis ezen felyül meg-
ajánlottak a lelkésznek és tanítónak 80 pozsonyi mérő 
rozsot és 34 pozsonyi mérő alá való földnek évenként 
leendő használatát. 

A megirt épületekre összeadott 4484 frt 14 kr . 
mint forrásom mondja*,1 csakhamar 6385 frt 26 krra 
növekedett, sok kegyes és buzgó, belső és külső emberek 
adakozása által*. 

Mikor a vármegyei küldöttség jelentése 1782. évi 
szeptember 2-án Veszprém vármegye közgyűlésén felolvas-
tatott a megejtett vizsgálatról: nagy összeütközése lett 
a római katholikusoknak és reformátusoknak, mert a 
klérus és buzgó csatlósai nem akartak egyebet, mint 
csupán csak azt, hogy a reformátusoknak a szabad vallás-
gyakorlatot még csak kérelmező folyamodványa, már az 
első tárgyalás alkalmával tétessék félre, s az nékik semmi 
szin alatt meg ne engedtessék. S hogy célhoz jussanak, 
azonnal egy feliratot nyújtottak be, a királyi felséghez 
címzettet^ melyben okaikat bőségesen előszámlálták. A 
református rész kérte, hogy a feliratot közöljék velük, de 
ez sikertelen volt, s igy kénytelenek voltak az ellenük 
koholt vádakra azoknak egyszeri felolvasása után azonnal 
válaszolni. 

A legelső vád az volt, hogy a veszprémi reformátusok-
nak, fentebb elősorolt adományaik, a kivánt épületekre, 
a prédikátor és mester eltartására nem elegendők; melyre 
ez volt a felelet: olyat építnek, a milyent erszényük s 
tehetségük meg bir; de mivel erős számmal is vannak, 
és a református lakatosok, kovácsok, asztalosok, kik feles 
számmal vannak és nagyobb részint nemesek is, maguk 
munkájukat a templom körül megteszik: a fuvarozások-
ban a nemes helységek, ugy mint Vámos, Szentkirály 
Szabadja, Szent-Gál s többek is segítségül lesznek. A 
kőbánya f'undusukhoz 300 ölnyire levén, és a követ maguk 
fejtetvén s behordatván a kő, mely az anyagoknak nagyobb 
részét teszi, ugy szinte a homok vagy murva is pénzbe 
nem kerülnek. 

1 Tatay Imre feljegyzése, a veszprémi ref. egyházmegye levél-
tárában. 



A második kifogásnak minősíthető ellenvetés ez: 
A városnak sok adóssága van, és igy a városi reformá-
tusok is terheltetvén evvel, majd elégtelenek lesznek a 
megígért előállítandók megtételére. Felelet: A város adós-
ságából, nagyobb levén sokkal a katholikusok száma, 
hogy mi esnék a reformátusokra? nehéz lenne kiszámí-
tani, de különben is van a városnak együtt véve többet 
érő fundusa, rétje, földje, háza, mint adóssága. De ha 
ezen ok helyet találna is, lehetne-e ezért a római katho-
likusok istenitiszteletét cassálni, hogy ők adósak ? Azonban 
egyenes adóval a reformátusok ezen esztendőre nem 
adósok. 

Harmadik ellenvetés: hogy a felség országgyűlés 
nélkül szabad vallásgyakorlatot nem is adhat. Fele-
let : Ezen feltétel nemcsak a királyi felség jogainak 
mond ellene, hanem indokolás nélkül való is, mert itt 
ezen esetben csak azt adja vissza a királyi Felség, a mit 
tőlük ama boldogtalan idők, a hazai törvények megtaga-
dásával elragadozlak; de különben is itt a nemes vár-
megye a maga cselekedetével jön ellentmondásba, mert 
mikor a türelmi parancs 1782. január 15-én a nemes 
vármegyén kihirdettetett, akkor a többek között ily fel-
iratot intézett a nemes vármegye a királyi felséghez: 
»megértettük rendelkezéséből, hogy a vallás ügyére tar-
tozó dolgok, az 1715. évi XXX. törvénycikk alapján a 
királyi fenség jogkörébe tartoznak« stb. 

Negyedik ellenvetés: mikor a veszprémiek szabad 
vallásgyakorlatért folyamodnak, akkor ezen cselekedetükkel 
a törvény megrontóivá teszik magukat. Felelet: midőn 
valaki azt kéri és kívánja, a mi a hazai törvényeken 
alapszik, az nem nevezhető törvény áthágónak, midőn 
tehát a veszprémiek azt kérik, a mit minden vétkeik 
nélkül elvesztettek, és a mit nékik a hazai törvények, 
nevezetesen az 1608. és több következő törvények meg-
adtak, s midőn azt követelik, a minek birtokában 1600 tói 
fogva 1717-ig meg voltak, nem a törvénynyel ellenkez-
nek, hanem inkább a törvénynek mellettük és érettük tett 
rendelkezéseinek teljesítését kívánják; és igy a ki a tör-
vény rendeléseért könyörög, az a törvénynek sem el nem 
rontója, sem által nem hágója. 
(Folyt, köv.) Thury Etele. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Luthardt, Geschichte der christlichen Ethik seit der Refor-
mation, Leípzig, 1898. Dörffling & Franké XII., 744. 1. Ára 16, 

az előző kötettel (1889) együtt 25 mark. 

I. 
Nagyszabású munka, mely tárgyilag véve dicséri 

a szerzőt, alakjára nézve pedig a jóhirü Dörffling & Franke-
féle cégnek méltóan kiállított terméke. Előző kötete még 
1889. jelent meg, s a kritika osztatlan elismerésével talál-
kozott mindenfelé a liberális s a pozitív táborokban egy-
aránt. 

Luthardt tanár, mint iró, Lapunk olvasó közönsége 
előtt is eléggé ismeretes. Mély tudományu vapologétilcai 
előadásai a keresztyénség vallásos-erkölcsi alapigazságairól«, 
hittani kompendiuma és alapos kommentárai, nemkülön-
ben hiterősítő és mélyreható prédikációi sokkal ismerete-
sebbek, hogy sem azokat itt egyenként bemutatni vagy 
azok után Luthardtot méltatni kellene. 

A mint az ethika terén általában, ugy ujabban annak 
története terén is az irodalom meglehetősen gazdagnak 

mondható. Gass, Ziegler és mások hasontárgyu és cimü 
müvei becsületére válnak a német kutatásnak az ethika 
terén. De ezek közül egy sem tesz olyan szolgálatokat 
a tudományosságnak és az egyháziasságnak egyaránt, 
mint épen Luthardt műve, mely ugy tárgyilag, mint alaki-
lag véve mesterileg foglalja össze a nehéz tárgyat, s az 
első kötethez fűzött várakozásoknak az anyag rengeteg 
nagysága dacára minden tekintetben megfelel. A miénk-
kel nem egyező pozició álláspontja sem bántó a műben, 
sőt inkább annak bizonyos melegséget és evangéliumi 
erőt kölcsönöz. 

A mi a műnek forrásszerü alapon való feldolgozását 
illeti, ugy a modern lutheri konfesszionálizmusnak eme 
elsőrangú szószólója és tekintélye csakis a róm. kath. 
egyház s a református németalföld mystikája, illetve 
pietizmusánál s az angol és francia morálíilozofiánál 
elégedett meg a tárgyába vágó eddigi feldolgozásokkal, 
mig a többi részeknél teljesen önállóan halad, és maguk-
ból a forrásokból építi fél az egyes korszakok és kiválóbb 
képviselőinek ethikai rendszereit, sőt azoknak tárgyalásá-
nál is inkább az olvasó önálló Ítéletére bizott kevésbbé 
hozzáférhető bő kivonatokat hoz, mintsem az olvasót 
megvesztegető önálló kifejtéseket. Előnye a műnek az is, 
s e tekintetben is megfelel az I. kötethez fűzött várako-
zásoknak, hogy a keresztyén erkölcsi élet fejlődését az 
egyes korszakok egyháztörténeteiről, nemkülönben azok 
kiválóbb személyiségeiről adott mesteri rajzokban tünteti 
fel, vagyis a történetet veszi a tudományos tárgyalás 
alapjául, a mi aztán a műnek bizonyos szemléltető eleven-
séget kölcsönöz. S az, hogy műve »a keresztyén ethika 
történetét* irja le, nem azt jelenti, mintha az annak 
körén kivül eső ethikai irodalmat fel nem dolgozta volna, 
sőt inkább a theologiai ethika irodalomtörténetével pár-
huzamosan folytonos tekintettel van a filozofiai erkölcstan 
történetirodalmára is. 

A reformáció korszakától napjainkig terjedő theol. 
és filozofiai ethika történetét és irodalmát, főbb mozzana-
taikat tekintve, hét fejezetben tárgyalja, és pedig a »Theol. 
Literaturblatt« Schulze-féle bírálatát is felhasználva követ-
kező sorrendben: 

Az J. fejezetben »a reformátorok ethikáját« ismer-
teti, a mint az a reformációnak, mint eminens értelemben 
vett vallásos erkölcsi mozgalomnak, s a pogány-humanis-
tikus renaissancenak ellentéte által van meghatározva. 
Egészen helyesen emeli ki szerző azt a gondolatot, hogy 
sem Erasmus, sem Reuchlin nem lett volna képes a 
reformáció művének eszközlésére, mivel az »odi profanum 
vulgus« elvét vallva, érzékük sem volt a szegény elha-
gyott nép vallásos-erkölcsi bajai és szükségletei iránt. A 
középkori ethikát az egyháznak a világhoz való askétikus 
viszonya jellemzi. A világ megtagadása által uralkodott 
az egyház a világ felett, mignem a reformáció megtörte 
a keresztyénségnek és az egyháznak római értelemben 
vett hagyományos azonosítását. A lehetőség most már 
az volt: hogy vagy szakítottak az egyházzal együtt ma-
gával az általa képviselt keresztyénséggel is, mint a re-
naissanceban, vagy pedig az egyház római hierarchiai 
formájától hitünk örök forrására, az evangéliumra tértek 
vissza, mint azt a reformátorok tették, a mi aztán ma-
gának az egyháznak is reformációjára vezetett. Ott az 
egyén szabadsága a világéletben, itt az üdvhitre ébresz-
tett lelkiismeretben nyilvánul, vagyis az Istentől rendelt 
földi hivatásnak keresztyén betöltésében. A renaissance-
korszak hamis individualismusa, mely a külső egyházi 
tekintély szolgálatába állva, magában a római egyházban 
is érvényesült — képezi alapját a mai történetellenes 
forradalomnak épúgy, mint a socialismusnak. A reformáció 



ellenben a Krisztus evangéliumában újjászületett szemé-
lyiség elve alapján megszüntette ugy a római egyház meg-
kötöttségét, mint a renaissance féktelen szabadságát, és 
Luther vallásos-erkölcsi életfél fogásával meg van adva, 
sőt biztosítva az irány az ujabb idők, s a jövendő fejlő-
dés ethikai gondolkozásmódjára nézve egyaránt.* 

Az evangéliumi morálnak Luther által vetett alap-
jaival a 2. § foglalkozik. S itt szerző teljesen halomra 
dönti az i. v. előző felfogásokat. Ha ugyanis Staudlin 
azt mondja: »hogy Luther reformátori alapelvei mellett 
keresztyén morál fon nem állhat*, vagy ezzel egyezőleg 
de Weüe: »hogy Luther sokkal kevesebb tudományos 
érzékkel bírt, mintsem a hit- és az erkölcstan összefüggő 
tárgyalásának a lehetőségére gondolhatott volna*, ugy ezzel 
szemben szerzőnk meggyőzően kimutatja Luther keresztyén 
ethikájának ugy elvi benső egységét, mint annak reális 
különféleségét, habár másrészt tagadhatlan, hogy Luther 
is általában a reformációnak épen vallásos-soteriológiai jel-
legénél és feladatánál fogva az erkölcstannak a hittan 
melletti önálló felfogására és theol. feldolgozására el nem 
jutott, a mi egy későbbi időnek, a ref. Danausnak s a 
luth. Kalixlusnak lett fentartva. De Luther helyesen 
karakterizálta a középkori ethikát akkor, amidőn annak 
lényegét hamis világiasságában és hamis egy háziasságában 
látta. Teljes joggal emeli itt ki a szerző, hogy Lutherben 
oly biztos, szabad s mégis valóban keresztyén erkölcsi 
világnézetre akadunk, a milyenről az egyház addigi tör-
téneti fejlődésének sejtelme sem volt. Messze fölötte áll ez 
az erkölcsi gondolkozásmód az addigi fejlődési alakjainak, 
még egy Augustinus, vagy pláne Aquinói Tamás filoso-
fiailag átalakított ethikájának is. Csak ha Pál apostolra és 
annak üdvhirdetésére, sőt magára a Krisztusnak isten-' 
emberi személyiségére térünk vissza, találhatjuk meg azt 
a szabad szellemet, mely Luther evangéliumi keresztyén 
ethikájának éltető lelkét képezi.** S ugyanilyen módon is-
merteti Luthardt Melanchton s a lutheri symbolikus köny-
vek ethikai világnézetét, mi mellett folytonos figyelemmel 
van a Krisztus követését hangsúlyozó mystikának, illetve 
az abból eredő anabaptista mozgalomnak ethikai tévedé-
seire és Luthernek azokkal ellentétes viszonyára. 

Párhuzamosan halad e fejtegetésekkel »a református 
ethika* ismertetése, a mint annak alapját Zwingli, bővebb 
rendszeres kifejtését Kálvin, felekezeti betetőzését pedig 
a ref. óprot. scholastika adta meg a XVII században. 
A lutheri és ref. orthodoxia theologusainak tudományos 
ethikai rendszereiben sok az anyag és igen rendszeres a 
feldolgozás, de hiányzik azokból a szabad tudományos 
felfogás és a dogmatizmustól való mentesség. De a refor-
mátus ethika a lutheránusnál mégis korábban jutott el 
— bár még kezdetleges alakban — a rendszeres fel-
dolgozás gondolatára Danáus törekvéseiben, a melyek 
az újjászületés elvére alapítják a keresztyén ethika rend-
szerét. Ép azért Vcnalorius műve 1527-ből és Hyperius 
rendszeres theologiája 1566-ból, valamint Aristoteles ethi-
kájának könyveihez irott megjegyzései 1553-ból csak 
gyenge kísérletek a keresztyén ethika rendszerének későbbi 
felépítéséhez. 

A II. fejezet (105 — 173. 1.) a restauráció korszaká-
nak római kath. ethikájával foglalkozik, mely fejezetnek 
14. §-át a bő irodalommal fölszerelt jezsuita íworaZ ismer-
tetése képezi. E morál irodalmát szerző egészen napjain-

* Részletesebben fejti ki e gondolatokat szerzőnek »Renais-
sance és reformáció* cimü tanulmánya Lapunk 1891. évi folya-
mának 12. és következő számaiban. 

** Részletesebben foglalkozik a kérdéssel szerzőnek »Luthers 
Ethik« (2. kiad. 1.875.) cimü műve, melyre többször is hivatkozik 
i. v, fejtegetéseiben. 

kig kiséri, a melynek alapján mély betekintést nyerhetünk 
e fekete csapat keresztyén vallást és erkölcsiséget felfor-
gató ethikai elméletébe és gyakorlatába egyaránt. Neve-
zetesen bő kivonatokban értékesítette DölUnger-Jiensch 
legújabb monumentális művét a XVI. század katholikus 
egyházának »morál vitáiról« (1889"), a melyek felette becses 
s eddigelé föl nem használt adatokat tartalmaznak a je-
zsuita rend történeti jellemzéséhez. Jól mondja Schulze, 
hogy Luthadrt i. v. meggyőző fejtegetéseit át kellene ta-
nul mánvozniok a német birodalmi gyűlés összes tagjainak, 
akkor talán kiábrándulnának a jezsuita rend sürgetett 
visszahívásának vészteljes mámorából. Szinte jól esik 
a továbbiakban a jezsuita morál s a római katholikus 
mystika ellenhatása, a mely a XVí. és XVII. században 
a tridentini-jezsuita gondolatelemekkel szemben a szeretet 
műveiben gazdag specifikus keresztyén vonásokat hang-
súlyozta az ethikában. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

BELFÖLD. 

Adalékok a kálvinizmus újabb történetéhez 
Magy arországon. 

E becses Lap f. évi julius 27-iki számában »Egy 
kis adalék az unitárizmus újabb történetéhez Magyar-
országon* cim alatt Illyés Endre mezőberényi ref. lelkész 
úrtól egy közlemény jelent meg, melyre, személyesen is 
érintve és felhiva lévén, kénytelen vagyok — a nt. Szer-
kesztő urnák mindig megnyert szives engedelmével — 
reflektálni. 

Megvallom, hogy — régen nem lévén megénekelve — 
már-már abban a gondolatban ringottam, hogy a ref. ellen-
felek belátták az eddig ellenem emelt vádak alaptalanságát; 
az elfogulatlanabbak tán észre is vették, hogy az unitáriz-
mus fellépése a ref. egyházra is, közvetve s bensőleg, jóté-
konyan hatott, s igy a békésebb viszonyok elébb-utóbb 
bekövetkeznek Sőt a protestánt izmusnak a katholicizmus -
sal szemben indított védekezése s a vallások szabad gyakor-
latának kimondása után támadható eshetőségek fejtegetése, 
illetve e fejtegetések olvasása közben örömmel láttam, 
hogy az unitárius egyház végre-valahára nincs az úgy-
nevezett »szekták* közé sorolva. Ezt is nagy kegynek 
vettem. 

De lám, egész váratlanul, eléáll Illyés Endre ur s 
sajnálattal felhoz oly dolgokat, melyek ha valóban »szé-
gyenletesek« — nem reám nézve ilyenek. Én legalább, 
dacára hogy leveleim csak részben vannak idézve és a 
tények a cikkiró javára szinezve, még igy sem látok 
magamra nézve semmi szégyenletest, sem lelkiismeret-
furdalót. De ugyanekkor örvendek, hogy a felhozottakhoz 
nyilvánosan is hozzá szólhatok. 

Tény az, hogy budapesti lelkészségem ideje alatt 
az anyaegyházközségen kivül hat fiók-, illetve két leány-
és négy fiók-egyházközség alakult, és pedig a dolog ter-
mészeténél s logikájánál fogva nagy részben a református 
egyházból. Tény az, hogy a leány- és fiókegyházközségek, 
valamint a két (hódmezővásárhelyi és polgárdii) segéd-
lelkész is, a budapesti anyával s rendes lelkészével kánon-
szerü összeköttetésben, függő-viszonyban állanak: tény 
az, hogy a segédlelkészek ez idő szerint tőlem nyerik 
utasításaikat s csak azokat a lelkészi teendőket végezhetik, 
a melyekkel megbízattak. Tény az, hogy én — ép az 
ifjúi tapasztalatlanságból s mohó felvételi étvágyból szár-



mazható kellemetlenségek kikerülése miatt — az esetleges 
áttérések elintézésének jogát mind a négy fiók-egyház-
községben fentartottam magamnak s csak a két filia terü-
letén biztam az illető segédlelkészekre. Tény az. hogy 
— a két filián kivül — az átlépni vagy kilépni akarók 
hozzám folyamodnak ma is az egész »szűkebb« Magyar-
országon. Tény az, hogy ezt a jogomat elbírálni, elvenni 
vagy átruházni csak a saját egyházi felsőbb hatóságom 
(s nem bármelyik református lelkész, esperes, vagy megye) 
lehet illetékes. Tény az, hogy ezt a jogomat elismerte és 
tiszteletben tartotta az Illyés ur boldogult elődje is, ki 
egy visszatérni akaró egyén érdekében egyenesen hozzám 
fordult s hozzám utasítá az illetőt. Tény az, hogy ama 
nőnek, a ki ottlétemkor előttem jelentkezett s kinek e 
jelentkezését kivételesen ott is elfogadtam, a szintén jelen-
volt segédlelkészem csak azért adott kibocsátó bizonyít-
ványt, mert én őt erre ott akkor nyilvánosan élő szóval 
felhatalmaztam; ha tán — mit alig hiszek — máskor 
is adott: tévedett, de ez a jogtalan felvételt jogossá nem 
teszi. A tanukra nézve is fentartom, mit irtani A tanuk 
csak akkor adhatnak bizonyítványt, ha az illető lelkész 
ezt megtagadta; de ekkor is — mint mindenkor — csak 
azt bizonyíthatják igazán, a mi történt. Ha — mint 
irja — »nem olyan (t. i. nem a valódi tényt és történe-
tet igazoló) bizonyítványok alapján« vette fel: akkor 
szükségképen hamis bizonyítványok alapján vette fel, s ekkor 
a tanukon a felelősség; ha pedig olyan (t. i. valódi és hű) 
bizonyítványok alapján vette fel: akkor méltán Írhattam, 
hogy ilyet még kálvinista papról se teszek fel, s hogy 
eszerint utasíthatta volna őket (mert utasította!) akárme-
lyik nem illetékes egyénhez, tehát a szolgabíróhoz is. Nem 
rég egy nő jött hozzám, két bizonyítványnyal, felvételét 
kérve. Kilépése felőli tudakolásomra előadta, hogy az egyik 
alkalommal a plébános ur nem volt otthon s igy ő a 
káplán előtt jelentkezett, a ki azt mondotta, hogy nem 
veheti tudomásul, mert erre csak a plébános ur illetékes. 
A tanuk azonban, abban a föltevésben, hogy a káplán ur 
erre is jogosítva van, a bizonyítványokat kiáilitották. Mit 
tettem én? Egyszerűen felkértem a nőt, hogy tanúival 
együtt csak menjen és jelentkezzék újra és pedig a plé-
bános ur előtt; mert én azt, hogy a káplán 'ur e tény-
kedésre felhatalmazva van-e vagy nincs, elbírálni nem 
vagyok hivatva és jogosítva. Véleményem szerint, egyedül 
ez a helyes, jogos, törvényes, igazságos és méltányos el-
járás. Hogy a kálvinista felfogás az unitáriustól gyakran 
különbözik, ezt jól tudom, mert sokszor tapasztaltam; de 
jelen esetben az Illyés ur eljárásának törvénytelenségét 
a ref. egyház egyik kerületének eljárásával is bizonyítha-
tom. Mint e Lap előtt is ismeretes, Magyar-Ladon 
(Somogyvármegye) is alakult egy kis unitárius fiók-egyház-
község. Hogy mily nehézségeket gördítettem az áttérésük 
(felvételük) elé, miként kértem lelkészüket, a ki szemé-
lyesen is fölkeresett, hogy találja módját a visszamarasz-
talásnak, s végül mily reluctanter vettem fel s alakítottam 
fiókká, ezt bővebben emlegetni nem akarom. Tény az, 
hogy az ottani ref. község, a melyből kiléptek, uj lelkészt 
nyervén, a beiktató lelkész ur — az unitárizmust kép-
zelhetőleg nem nagyon magasztalva — a szószékből nyilt 
hajszára szólította a híveket a kilépettek visszaterelése 
érdekében. (E dicső beszéd nyomtatásban is megjelent). 
Volt is némi hatása. Begedi esperes ur s gondnoktársa, 
személyes látogatásukkal megtisztelve felkértek, hogy köny-
nyítsek a visszatérendők ügyén, illetve, hogy ne kívánjam 
a személyes jelentkezést. Azt feleltem, hogy ez most már 
kissé késő, nehéz és kényes dolog, mert miután már át-
jöttek s egyházzá is alakultak, magam is angazsirozva 
vagyok s a felvételi feltételek az áttérteket ép ugy, mint. 

engem erkölcsileg is köteleznek, ámde azért a lehetőt 
megteszem, feltéve, hogy dobra nem ütik. tőkét belőle 
nem csinálnak. Megállapodtunk. 

Néhány nap múlva csakugyan kaptam is a nt. esperes 
úrtól egy megkeresést három lélek visszabocsátása érde-
kében. És mi történt? Alig küldöttem el a kibocsátó 
bizonyítványt, már is ott olvastuk e becses Lapban az 
örömzengeményt (nem tudom, kitől), hogy a m.-ladi uni-
táriusok mind visszatérnek, ennyi meg ennyi család már 
is jelentkezett, stb. Mit volt mit tennem, megírtam az 
esperes urnák, hogy — igy állván a dolog — ígéretem 
alól fölmentve érzem magamat, az esetleges kiképezendő-
ket tehát szíveskedjék a törvény szerinti jelentkezésre 
utasítani. Ez az ügy aztán az illető egyházmegyei s később 
a kerületi közgyűlés elé került, hol — ugy látszik — 
belátták, hogy igazam van; kimondották — mint ezt a 
tényekből következtethetni — hogy a visszatérni szándé-
kozók tartsák meg a törvényt, jelentkezzenek budapesti 
illetékes lelkészük előtt; de miután az illetők szegények: 
a kerület 100 frt uti-költséget szavazott meg számukra 
(ezt csak hallomásból tudom, a levelező átallotta közzé-
tenni); a kerületi lelkészek pedig felhivattak, szólítsák 
fel a szószékről híveiket, hogy a m.-ladi unitáriusok 
Budapestre leendő szállíttatása céljaira az útiköltségekre 
adakozzanak (ezt legalább egy református lelkész tényleg 
megtette s bár nem kutattam, nincs okom hinni, hogy a 
többiek is meg ne tették volna; azt se kérdem, hogy a 
begyült összeg hol van ? valószínűleg kamatozik!) Mind-
ezekről értesülvén, nem csekély várakozással néztem az 
esemény elé, midőn az én magvar-ladi egész ekklézsiám 
— a más költségén szállítva — egyszerre csak megjele-
nik szinem előtt! Néhány hét múlva csakugyan jelentkez-
tek nyolcan. Hogy miket beszéltek csaknem egy órai 
beszélgetésünk alatt, elhallgatom. Ugyanezek, a pressziónak 
engedve, pár hét múlva másodszor is jelentkeztek . . . és 
pedig egy református lelkész vezetése alatt (!!). De mindez 
csak illusztráció és . . . adalék. A fődolog az a kérdés, 
hogy az a helybeli illető református lelkész, az az esperes, 
az az egyházmegye és az a kerületi közgyűlés — elte-
kintve attól, hogy unitáriusok ügyébe elegyedni semmi 
törvényes joga nem volt, mert a ki unitárus, az unitárius, 
akár annak született, akár áttérés utján lett azzá; de 
ha már a beleszólásra jogot formált — kérdem, miért 
nem utasította a kilépni akaró unitáriusokat a jelentkezés 
végett a közelebb fekvő Polgárdiba ?! Hiszen a polgárdii 
unitárius segédlelkész épen olyan hivatalos viszonyban 
van velem, mint a hódmezővásárhelyi, s a magyar-ladi 
fiók ép ugy a közvetlen gondozására van bizva a polgárdi 
segédlelkésznek, mint a mezőberényi a hódmezővásárhelyi-
nek ! Lám, lám, nemcsak ketten állunk szemben, hanem 
a dunántuli református kerület is, ez egyszer mellettem 
állva, ellene mond a tiszántúli és inneni felfogásnak s 
eljárásnak! Világos tehát, hogy én ama törvénytelenül 
fölvett mezőberényi unitáriusokat ma is az én egyházam-
hoz tartozóknak, ma is unitáriusoknak tekintem, és ezt 
teljes joggal teszem. Ép azért örvendek, hogy ez az ügy 
a nyilvánosság elé került. 

Még csak pár megjegyzést. 
Hogy ama néhány kilépendő közül — mint Illyés ur 

irja — az elébbiek szegények, az utóbbiak pedig előkelő 
gazdagok voltak: azt biz én nem tudtam s nem tudom, 
mert én a hiveim telekkönyvi kivonatát nem szoktam 
bekérni. De ha — ép az utóbbiak — csakugyan gazda-
gok : miért nem utaztatta őket Budapestre ? Könnyen 
megtehették volna s igy legalább nyugodtan és békén 
bírhatta volna őket s élvezhette volna — sértés nélkül 
mondva — megfelelően gazdagabb egybázadójokat is. 



Hogy az a férfi azt felelte, hogy azért térnek ki, 
»mert a ref. egyházban megnyúzzák az embert, az uni-
táriusban pedig csak ajánlani kell« ez is tán nem reám 
nézve »szégyenletes ?« És igaz, hogy Budapesten azonnal 
megindítottam az angol és amerikai rendszert, t. i az 
önkéntes kepefizetést. Merészség lehetett, de behoztam a 
fiókokban is. Budapesten teljesen bevált, de nem panasz-
kodhatom a fiókokra nézve se. Hiszen pld. éppen a mező-
berénvi mintegy 150 lélekből álló fiók, dacára hogy a 
ref. egyház embertelensége miatt egy felekezeti iskola 
felállításánál; s tanító-tartásnak terhét kellett és kell 
hordoznia, e teher mellett mégis egy szép házaslelket 
vásárolt 2500 frton s ez összeget — pár száz frt hijján — 
már ki is fizette, és pedig csupán a saját erejéből, az 
egyesek önkéntes adományaiból. Ezt én nemhogy szégyen-
leném, sőt büszke vagyok r á ; az önkéntes kepefizetés 
behozatalát nem fogom szégyenleni még akkor sem, mikor 
azt majd a ref. egyház is elfogadja s alkalmazza. Addig 
szégyeneljék magukat, a mennyiben igaz, az *embernyuzók«. 

Arra, hogy én (tehát nem a s.-lelkész!) azt a pár 
egyént törvényes kilépésük után fölvettem, fátyolt vetni 
vagy nem vetni: tetszés dolga; de a törvénytelen felvé-
telre én nem fogok fátyolt vetni. 

Hogy az egyik férfi azt mondotta: »vallás, vallás!« 
nem tudom felfogni, mit hibázott ebben. Igaz, mondhatott 
volna egyebet is, kérdezhetett volna dogmai dolgokat is, 
a mint néha tenni szokták; de jobb volt igy. 

Hogy Illyés ur az ujabban kitért és általam fölvett 
két nő fölötti keservében engem »a családi béke feldu-
lásáért Isten és ember előtt felelőssé« tesz, ezt már való-
ban nem olvashatám mosoly nélkül. Hiszen azt a két nőt 
én, tudtommal, soha se láttam, őket nem biztattam, nem 
csábítgattam (hacsak akaratlanul és véletlenül el nem 
bűvöltem vagy meg nem igéztem, mert ezzel is voltam 
már vádolva!) De ha a családi béke csakugyan feldula-
tott és ha áll az, hogy a családtagok egvvallásusága (mint 
némelyek hiszik) a békére nézve előnyös: tanácsolnám, 
hogy térjenek át hozzánk a szülők is; ha most ők jó 
reformátusok, biztosítom, hogy jobb unitáriusok lesznek, 
s egyúttal a lelkiismeret dolgaiban megmenekülnek a papi 
le- és rábeszélésektől s kérdezgetésektől, melyek nem min-
dig hoznak békét. 0Bizony, gyarló ez a magyar törvény, 
mely megadja a jogot és szabadságot az egyházváltozta-
tásra, de ki ezzel élni akar, annak (sőt olykor nagyapjá-
nak is) elébb a papi torturát kell átszenvednie. Mintha 
bizony akár papnak, akár egyháznak joga lenne az egyéni 
lelkiismeret dolgait monopolizálni s a vallásos érzést pisz-
kálgatni. Boldogok vagytok (vagy inkább lesztek) t. i. na-
zarénusok, ha ugyan valaha a teljes vallás-szabadságot 
megéritek! 

Ha a lelkésztárs ur i f j n és tapasztalatlan, azt én 
mostanig nem tudtam. Keresztlevelét nem láttam; hiva-
talos levelei pedig elég elszánt sőt megrögzött határozott-
sággal szólnak még a törvénytelenség mellett is; s hacsak 
a Dunántuliak döntvénye nem zsenirozza : nyugodt lehet, 
mert esperese s egyházmegyéje is tapasztaltsága mellett 
bizonyítottak, ezek pedig tán idősebbek. Azt a protestán-
tizmus bő köpenyegét, ha ugy tetszik, én oda engedem. 
Nekem nem elég bő. A mint tetszik látni, én nemcsak 
némely dogmai tantételekben, hanem a törvény és igazság 
érdekében is, mikor azt megsértve látom, még a protes-
tánsok ellen is protestálok. Hogy a »kálvinista« szóban 
kicsinylés, lenézés vagy megvetés hangzik — erre alig 
gondoltam. Széltében használják, még a ref papok is, 
szóban és Írásban is. Ha igy haladunk: azt kell hinnem, 
hogy némelyek megrestelték ezt a nevet, mint a román 
az oláhot. Jó lesz tudnunk. Hogy valaki ott is aratni 

akar. a hol nem vetett — ez olykor meg lehet; de hogy 
a ki mit vet, azt aratja — ez gyakran bizonyos. És most 
az olvasóra bizom megítélni mindkét részről az adalékok 
értékét, lévén és addig a meddig maradván a budapesti 
unitárius anya- és a hozzátartozó leány- és fiók-egyház-
községeknek ez idő szerint egyedül illetékes és rendes 
lelkésze. 

Berzsi Károly. 

Néhány igaz szó az »ó'szinte szó«-ra. 
Mint a babilóniai rabságra hurcolt zsidó nép, midőn 

hazája romlását, pusztulását látta, búnak és bánatnak 
hajtá fejét és nagy siralommal keserge; vagy mint Pál 
apostol, midőn lelkében előre sejti, hogy honfitársai, meg-
átalkodott makacsságuk, utálatos gőgjük miatt hazájukból ki-
űzetnek s mint nemzet örökre megsemmisülnek, s e felett 
való bánatában gyötrődik, szive keserűséggel telik el s kész 
mindent elszenvedni, kész magát feláldozni »kész a Krisz-
tustól elszakított átok lenni« csakhogy rokonait, atyjafiait 
a végpusztulástól megmentse: úgy én is, midőn szeren-
csére még nem látom, csak hallom vagy inkább olvasom, 
hogy vallásomat, egyházamat, melyet ép oly bensőséggel 
szeretek, mint a zsidók hazájukat vagy Pál az ő honfi-
társait, pusztulás, veszély fenyegeti, midőn hallom vagy 
olvasom, hogy egyházamban a vezérek, a köztagok hűt-
lenek ahhoz a zászlóhoz, melynek örök hűséget esküdtek, 
hogy a buzgóság, a szeretet tüze a szivekből kialudt és 
az éltető meleget a hidegség, a közöny fagya váltotta fel, 
midőn ilyenféle dolgokat hallok, olvasok, szomorú érzés 
fogja el szivemet s gyötrődöm egész lelkemben. 

Ilyen szomorú érzés fogta el szivemet, midőn Fraxi-
nopolitánusnak »Őszinte szavait* olvastam. Hogyan! — 
kérdezém magamtól — hát már igy vagyunk . . . ennyire 
jutottunk.. . csakugyan megizetlenült a só? Azért küz-
döttek, tűrtek, szenvedtek őseink, hogy mi hűtlen utódok, 
szent Sionunkat, melyet örökségül, megőrzés végett reánk 
biztak, mi azt tudatlanságunk, megátalkodott közönyössé-
günk által elpusztulni engedjük? Oh hát csakugyan az a 
mi végzetünk, hogy ha a teljes vallásszabadság törvénybe 
iktattatik, mi mint férges alma, idő előtt a fáról lehullunk 
vagy mint lábnyoma a homok sivatagban, a fuvó szélre, 
elenyészünk. Gondolatokba mélyedtem, még egyszer elő-
vettem az »őszinte szót«, lelkem előtt elvonult az a husz 
év, melyet a lelkészi pályán már eltöltöttem és lassanként 
kezdtem vigasztalódni, mert arra a tudatra jöttem, hogy 
az »őszinte szót* egy egyházát igazán szerető, hitsorso-
saiért áldozatra kész, buzgó szivü, nemes gondolkozású, 
de tapasztalatlan lelkésztársam írhatta, ki egyházunk vi-
szonyait, lelkészeink munkásságát, népünk áldozatkészsé-
gét nem ismeri, ki a hazugsággal megtoldott rossz híreket 
készpénz gyanánt fogadja, ki nem gondolja meg, hogy 
az igaz gyöngyöt az iszap elfedheti, ki látva vagy hallva 
egy-egy gyülekezet, egy-egy lelkész közönyét, hidegségét, 
ebből az egész egyetemes egyház pusztulását, az egész 
lelkészi kar hanyatlását következteti. Ezt szó nélkül 
hagyni annyi, mint elismerni, hogy az >őszinte szó« igaz 
szó, elismerni, hogy itt egy olyan tükör van elibünk 
tartva, melyben egyházunk és magunk képmását láthat-
juk. Minthogy pedig ezt el nem ismerhetem, szabad le-
gyen az > őszinte szóra« néhány igaz szóval felelnem. 

A teljes vallásszabadságot, mint olyan fát, mely a 
mi testünkből nőtt ki és a mi vérünkkel öntöztetett, mi 
protestánsok, nem félelemmel, nem aggodalommal fogad-
juk, mint az »őszinte szó* mondja, hanem szivünk mele-



gével üdvözöljük. A teljes vallásszabadságért küzdöttek 
őseink, ez a mi reményeinknek, ábrándjainknak megvaló-
sulása. Nincs hazánkban egyetlen magyar protestáns sem, 
ki vallása szellemét ismerve, ez ellen küzdene. A pro-
testánsok az alsó és felső házban, a megyei közigazgatási 
gyűlésekben, vezérek és közemberek, mint kemény szikla, 
melyen a hullámok megtörnek, rendületlenül állottak a 
vallásszabadságot megtestesítő törvényjavaslat mellett. Egy 
szó, egy hang nem emelkedett ez ellen. Ha volt valami 
aggály, az a polgári házasság kérdésénél merült fel, az 
is a vallás, az egyház iránti szeretetből. Miért is félnénk, 
miért is aggódnánk ? Erős fegyverünk nekünk a Krisztus 
evangéliuma, ezzel győztünk a múltban és győzni fogunk 
a jövőben. Igen, győzni fogunk! győznünk kell! Ezt nem 
az elbizakodás, hanem a komoly megfontolás, a számítás 
mondatja velem. Tekintsük meg egyházunkat, a fő és 
alvezéreket, gyülekezetünk összes tagjait. Egyházaink ma 
már — a mi a múltban nem volt — egy kis anyagi erővel is 
rendelkeznek. 

Vezéreink a püspökök, esperesek, fő- és algondnokok, 
nemcsak a hit, buzgóság, hanem a tudomány terén is 
kimagasló alakok, kik önmaguk iránt tiszteletet gerjesz-
tenek és szavaik kellő nyomatékkal bírnak. Lelkészeink, 
a más vallásfelekezetek lelkészeivel nemcsak kiálljuk min-
denben a versenyt, sőt a szónoklat terén hasonlíthatlanul 
felettük állanak. Tanáraink, kik e lelkészeket, tanítókat 
képezik, tudományosan képzett, hivatásukat mélyen érző 
erős férfiúk, kik a protestáns szellemet, buzgóságot ifjaink 
szivébe betudják oltani. Gyülekezetünk tagjai, már gyer-
mekkorukban, egyházunk veteményes kertjeiben az isko-
lákban, annyira előkészíttetnek, hogy midőn felnevekednek 
az általunk hirdetett tanokat keblökbe fogadhatják és igy 
az elhintett mag nem hullhat kősziklára. Nem félhetünk, 
nem aggódhatunk tehát, hogy a teljes vallásszabadság 
készületlenül talál bennünket és elsöpri egyházunkat. Mint 
igaz szót merem hangoztatni, hogy a teljes vallásszabad-
ság behozatala által, egyházunk, mint a főnix 'hamvaiból, 
uj életre fog ébredni. 

E lap nagytiszteletü szerkesztője megtette észrevételét 
az »őszinte szó« azon pontjaira, melyekben a futkározó 
atyafiakat a reformációt terjesztő őseinkkel, valamint a 
mostani protestáns lelkészeket, a reformáció kezdetén élő 
katholikus papokkal hasonlítja össze. A megjegyzés helyes, 
ehhez nincs semmi hozzáadni való. 

Az »őszinte szó« azon állítása, hogy híveink egy-
része baptistává vagy nazarénussá azért lett volna, mert 
lelkészeink betanult beszédeket, minden buzgóság, meg-
győződés nélkül, hidegen szavalnak el a gyülekezet előtt: 
nem egyéb levegőből kapott állításnál. Hol vannak ezek 
a szekták leginkább elterjedve ? a legnépesebb és a leg-
kisebb gyülekezeteinkben. Az elterjedést bizonyára nem 
a betanult prédikáció okozza. Tiszántúl némely gyülekezet-
ben egy lelkészre 10—15 ezer lélek esik, fizikai lehetet-
lenség, hogy egy lelkész — még ha egyéb teendője nem 
volna is — ennyi embert lelkipásztori gondozásban részel-
tessen. Theologus koromban prédikáltam Debreezenben, 
hirdettem az igét ünnepek alatt Hódmezővásárhelyen, 
Kisújszálláson és több más népes egyházban, de ugy 
emlékszem, hogy négy, ötezer embernél több egy-egy 
templomban, a hely szűke miatt, nem volt jelen. Hogyan 
vegye lelkipásztori gondozásba ilyen helyen a lelkész az 
elmaradtakat? Lakóhelyeiken keresse fel? hiszen hogy csak 
egyszer sorba látogassa hiveit és egy-egy családdal pár 
órát tölthessen, hogy lelki szükségeit, bajait megismerje, 
erre egy debreczeni vagy hódmezővásárhelyi lelkésznek 
legalább tiz esztendő kell és lenne-e kivánt sikere az 
ilyen tiz évi látogatásnak ? Kedvezett a fentemlített szek-

táknak a gyülekezet tulnépessége, hol lelkészeink leg-
jobb akarat, legmélyebb buzgóság mellett sem képesek, 
gyülekezetük minden tagját e kellő gondozásban ré-
szesíteni. 

De kedvezett a nazarénusok és baptisták terjeszke-
désének a gyülekezet parányisága is. Baranyát említem 
fel, hol híveink közül többen nazarénusokká lettek. Tudjuk 
hogy egy-egy gyülekezet itt 40—50 családból áll. Ilyen 
helyen a lelkipásztori gondozást meglehet tartani és el-
mondhatom, hogy meg is van tartva, mert összejön a 
lelkész csaknem mindennap az ő híveivel. Ismeri erényét, 
bűnét, kicsinyit-nagyát, beszél velük templomban, templo-
mon kivül és azt csak nem lehet feltenni, hogy egy lelkész, 
saját hiveit vallásától, egyházától, önmagától elidegeníteni 
akarná. És mindennek dacára mégis elterjedt a nazaréniz-
mus. Bizonyára nem a betanult prédikáció hidegsége ter-
jesztette el, hanem az a nagy teher, mely az egyház 
tagjaira nehezedik. Akárhány szegény családfő van, ki 
évenként egyháza, lelkésze, tanítója fentartására, fizetésére 
20—30 frtot fizet pénzben és terményekben. Ha „egy 
ilyen családfő előtt megjelenik e futkározó atyafi, és hir-
deti, hogy a Krisztus egyházában szükségtelen a pap, 
mert mindnyájan papok vagyunk és meggyőzi arról is, 
hogy ha nazarénussá lesz, akkor a nagy tehertől, mely 
most vállaira nehezedik, előbb-utóbb megszabadul, bizony-
bizony sok szegény családfő — bár lelkére meggyőző 
erővel, tűzzel hirdette az igét, bár az élő vizet a legtisz-
tább forrásból, magából a Krisztusból merítve is — meg-
tántorodik és a kenyérért elhagyja őseinek hitét. 

A nazarénusok és baptisták terjedésének gátat vet-
hetünk, ha a népes gyülekezeteket részekre osztjuk és 
mindenik részbe egy-egy lelkészt állítunk, a kisebb gyü-
lekezeteket pedig a nagy tehertől valami uton-módon meg-
szabadítjuk. 

Hogy a vallásrajongóknak nem tudunk ínyükre pré-
dikálni, ez reánk nézve dicséret, mert ha mi azok szája 
szerint hirdetnénk Krisztus evangéliumát, akkor mi 
magunk is betegek volnánk. A rajongó ember lelkét meg 
kell gyógyítanunk s meg is tudjuk gyógyítani. Pár nappal 
ezelőtt jött hozzám egy rajongó hívem, egy folyamodást, 
nyújtva át, hogy küldjem el Szász Károly püspökhöz, 
melyben a maga szavaival arra kéri, hogy rendeljen neki 
egy szobát, hol ő zavartalanul zengecíezzen zsolozsmákat 
a legfelségesebb valóságnak stb. Átvettem a kérvényt és 
így szóltam hozzá: úgy-e bár édes atyámfia, ön keresz-
tyén, a Krisztusnak igaz követője.. . noha az, kövesse is 
az ő nyomdokait. I ..assa a Krisztus egész életében az Istent 
dicsőítette, de nem zárkozott ám el egy szobába, mint maga 
akarna, sőt inkább járt-kelt egész országban, bement a 
zsinagógákba, letelepedett a hegy oldalán, tanította a soka-
ságot, gyógyította a betegeket, vigasztalta a szenvedőket, 
a szomorodott szívűeket. Váljon a Krisztus lett volna-e az 
emberiségnek szabadítója, vigasztalója ha soha senkit nem 
tanít, ha egy szobába ülve, senkivel nem beszélne, foly-
vást csak imádkozik. Ő szóval és tettel dicsőítette az egek 
Urát, nekünk is így kell tennünk ha igaz követői akarunk 
lenni. Magának neje és gyermekei vannak, úgy hogy fog 
számolni Isten előtt, ki az ő gondjaira bizta ezeket, ha 
őket elhagyja. És ezen a hangon beszélgetve tovább, az én 
rajongó hívem visszakérte folyamodását és azóta dolgozik, 
munkálkodik és e mellett velünk együtt dicsőíti az Istent az 
Urnák szent házában. Kérdezte volna meg Frexipolitánus 
attól a rajongó asszonytól, kit ő az »őszinte szóban« fel-
említ, hogy mi is esnék hát jól az ő lelkének, majd meg-
győződött volna arról, hogy mily képtelen badarságok azok, 
melyekre ő a vallásban a fősúlyt helyezi, meggyőződött, 
volna, hogy nem csak Budapest környékén, hanem széles 



e világon nem találhatna protestáns lelkészt, ki az ő szája, 
ize szerint tudna prédikálni. 

El kell ismernünk, hogy a talentum a lelkészeknek 
sem adatik egyenlő mértékkel, de kötelességeinket teljesí-
teni igyekezünk. Hirdetjük mindnyájan az igét, szántunk, 
vetünk, plántálunk, gyomlálunk, és ha munkáink közben 
elfáradunk is, lankadni nem fogunk soha, mert él szivünk-
ben az a Krisztus, kinek szolgálatára köteleztük magunkat! 

Lovasberénv. Urházy Lajos. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

VII. Alvinczi magyar papi segédei Kassán. Egyházfegyelmi álla-
potok. Az iskola Kassán. 

Alvinczi Péter buzgó lelkipásztor is volt és magyar 
hallgatói érdekeit szivén viselte. Hasonlót mondhatni, 
magyar papi segédeiről Kecskeméti Imréről és Kovássnai 
Imréről is.1 Az előbbi 1615. táján meghalt Kassán; az 
utóbbi pedig szepsi pap lelt Abauj-vármegyében és Szepsi 
Lám Mihály után, abauj-tornai reform, esperes. Végre 
1638. jun. 8. meghalt. Jeles szónok vala, kinek hire meszsze 
vidékre elhatott.2 

A magyar gyülekezet gyarapodása s még inkább 
talán Alvinczi hirneve és népszerűsége nagyon fájt a 
kassai német gyülekezet papjának, Bndeus Jánosnak. 
Budeus nemcsak merev lutheránus, hanem valóságos 
ubiquisla volt; mert alkalmasint reá céloz. Bod Péter 
midőn »Magyar Áthenásában* azt mondja, hogy »1616. 
táján az augustai vallást követő ubiquitariusok, kik Krisztus 
testének mindenüttjelenvalóságát állatták, . . . erősen vitat-
ták a magok sententiajokat és sok nyughatatlanságot szer-
zettek Alvinczinek; de azokat is alkalmasint kifizette stb.3 

Már fentebb mondottuk, hogy Kassa városa féltvén 
saját protestantizmusát, tüntetőleg hangsúlyozta az ágostai 
vallástételhez való ragaszkodását, az államhatalommal és 
katholicizmussal szemben. A város német lakosai is hatá-
rozott lutheránusok voltak: de, a magyar gyülekezet való-
sággal kálvinista volt. Alvincziről fentebb szólva, igyekez-
tünk kimagyarázni az ő álláspontját. 1613-ban maga 
mondja, hogy ő »a biblica religióhoz« ragaszkodik, s 
határozottan tiltakozik ugy a kálvinista, mint a lutheránus 
elnevezés ellen. De mig a széles látkörü Alvinczi, a re-
catholicatio hódításait látva, félt az egységbukástól Kassán, 
sőt a két protestáns felekezet egyesítésén buzgólkodott, 
és e végből ellene volt minden olyan mozgalomnak, a 
miből a clerus fegyvert kovácsolhatott volna a protestán-
tizmus ellen: addig az ő magyar segédei nem voltak ily 
ildomosak, sem előre látók. 

Budens felhasználta Alvinczi segédeinek nagyon is 
nyilt kálvinistaságát; továbbá azt is, hogy maga Alvinczi 
bár elismerte az ágostai vallástételt, az ostya használatán 
kívül, alig követte másban a lutheránus szertartásokat: a 
templomi szószékből támadta meg Alvinczit és társait, 
kálvinistasággal és eretnekséggel vádolván őt és mindazokat, 

1 Pajkos Endre ref. lelkész úr közleménye. 
2 1624-ben, Kis-Várdán, halotti beszédet tartott az ifjú Bedegi 

Nyári Ferencz felett. Ez a beszéde kijött : »Négy szép halottas 
prédikáció* cím alatt Bártfán, 1624. Szabó Kár. xRégi magy. 
könyvtár* I. k. 239. lap. 

3 Bod P. Áthenás* 8. lap. 

kik a magyar egyház élén állottak. Alvinczit egyenesen 
gyűlöletessé akarta tenni a tanács előtt és igy eltávolítani 
Kassáról, anynyival inkább, mert tudta, hogy már egy 
magyar papnak pl. Károlyi Andrásnak, kálvinistasága 
miatt kelle elhagynia a kassai egyházat. És ha Budeus a 
mindenható tanácsot és városi communitást megnyerheti, 
— miután ezek — ragaszkodtak az augustana konfesz-
sziohoz: ez nem is látszott nagyon lehetlennek. 

Alvinczi igazolta magát a tanács előtt és megnyerte 
azt. Most azt kívánta a tanácstól, hogy vonassa vissza 
Budeussal vádjait. Budens látva a tanács ragaszkodását 
Alvinczihez: Alvinczi önigazolását és a tanács határozott 
kívánságára viszszavonta vádjait. 

Az egyesség tehát és béke a kassai magyar és német 
papok között egy időre helyreállt. 

A városi hatóság pedig a városi szabályrendeletbe, 
melyet 1615-ben készítettek, a vallási és egyházi ügyeket 
szahályozólag, a következő »artikulusokat* iktatta be: 

1. Mivelhogy Isten kegyelmességéből ecclesiánkban 
jó, tudós és hasznos predicatoraink vannak, provideáljon 
ő kegyelmök, hogy az iskolában is, mind magyar, mind 
német nyelven való tudós és szorgalmas tanítók legyenek, 
kik az ifjúságot a szabad tudományokban és jó erköl-
csökben hasznosan és dicséretesen taníthassák és infor-
málják : kiváltképen jó tudós emberre legyen gondja, a 
kire a. magyar kántor és collega tisztét is bizhassák. 
Szükséges az is, hogy tiszteletes uraim minden kántorban 
(évnegyedben) egyszer-egyszer az iskolába bemenjenek, 
az tanítókhoz és tanulókhoz hozzá lássanak és az ő pro-
fectusokra és az disciplinára szorgalmatos legyen ő ke-
gyelmek ; mert az iskola az ecclésiának seminariuma. 

2. Minthogy »egv ecclesiában vagyunk és egyféle 
ceremóniával élünk ezen szabad királyi városban, kire 
hittel is köteleztük magunkat« a város igazságát felvált-
ván, mind — magyar, német és tót — kivánja az be-
csületes község, hogy a tanácsbeli urak azon cerimoniákkal 
és szentségekkel gyakran éljenek és egymásnak példát 
adjanak. 

. . . 22. Minthogy közönségesen szó vagyon és pré-
dikátor uraim is jelentgetik, hogy sok gonoszság vagyon 
városunkban s az iszonyú fertelmesség igen eláradott, 
méltó az becsületes tanácsnak vigyázni . . . és büntetni. 

. . . 31. Minthogy a szitok és átkozódás igen elára-
dott az emberek között, kiváltképen a lélek-mondás még 
a gyermekektől is hallattatik az utcán: a becsületes tanács 
találjon valami remediumot, hogy azt az iszonyú szitkot 
városunkból kiirtsák és tisztítsák, mert annak csak a jó 
rendű faluban is tilalma és büntetése vagyon. 

. . . 50. Ez is jött a becsületes község eleibe, hogy 
némely embert a prédikátor uraim házoknál esküdtettek 
meg: azért kérjük a becsületes tanácsot, parancsolja meg 
a prédikátor urainknak, hogy többször ne legyen, hanem 
felhivassák és a templomba bemenjenek és ott esküdje-
nek meg. 

. . . 52. A halottnak való harangozást délelőtt 11 órára 
teszszük régi szokás szerint s megtiltatik bárkinek is 
12 órakor harangozni.« 1 

A mi az iskolát illeti: 
Kassának (Wallaski, Fessler s Toldi szerint) már 

Hunyady Mátyás király alatt volt gymnasiuma, melynek 

1 Kassa város jegyzőkönyvéből és ill. Alvinczi 1625-ki lemondó 
leveléből. P. E. úr közi. folytán. 



keletkezését nem tudjuk. Midőn Kassa a reforrnatiót be-
vette, az iskola is ennek szolgálatába állott s a város 
tartotta fenn; de egyes jóltevők is segítették, mint Fran-
ciscus Literátus, ki bizonyos öszszeget hagyományozott, 
hogy annak kamatait a tanács külföldön tanuló ifjaknak 
adományozza. A város pedig házi pénztárából hetenként 
25 dénárt fizet ki szegény tanulók számára. 

A kassai iskola — a külföldi minták után — követ-
kezőleg volt szervezve: 

Az I. osztályban tanulták az olvasást oly kézi köny-
vekből, melyek az abécze mellett imákat is tartalmaztak. 
Ugyanekkor Donatus erkölcstanát és Cato erkölcsi mon-
datait s naponként néhány latin szót emléztek be. Miután 
az olvasásban jártasságot nyertek, kezdték az irás tanu-
lását. Egyszersmind énekelni is tanultak. 

A 11. osztályban a latin nyelv elméleti és gyakorlati 
része volt a főtárgy. A reggeli órákban Aesopus meséiből, 
Terentius és Plautus műveiből olvastak és elemeztek. 
Közvetlen délelőtt a nyelvtan elméleti része, az etymologia, 
syntaxis és prpsodia adattak elő. A délutáni órákat ismét 
Aesopus meséinek, Mosellanus Paedologiájának, Erasmus 
Colloquiainak olvasására és magyarázatára fordították. 
Hazamenetkor a tanító mindig egy költői mondatot jelölt 
ki megtanulás végett. Hetenként egy napot vallási oktatásra 
szenteltek. Olvasták Máté evangéliumát, Pál és János leveleit 
és a bölcsesség könyvét s néhány zsoltárt beemléztek. 

A 111. osztályban átismételték a latin nyelvtant s 
nagy súlyt fektettek a verstanra. S ebben kellő jártasságra 
tevén szert, a reggeli órákban vitatkozás — és szónoklat-
tant tanultak. Délután pedig Virgilius Aeneisét, Ovidius 
Metamorphosisát és Cicero »De Officiis* c. művét olvasták 
s hetenként egyszer írásbeli dolgozatot készítettek. 

A görög nyelvtant is tanulták; a főcél a remek-írók 
megértése volt. Értelmezték Euripidest, Aristotelest és az 
Újszövetségi szentírás görög szövegét. 

A német nyelv sem maradt el. Olvasták Luther, 
Melanchton, Justus, Menius és Pontanus német munkáit. 

A bölcsészet részei gyanánt tekinték a vitatkozás-tant, 
a szónoklattant, számtant, természettant, csillagászatot és 
a£ erkölcstant. Az előadásoknál Aristoteles. Euklides, 
Ptolemeus, Quintilianus, Joannes de Sacro Busco és 
Peuerbach munkái szolgáltak alapul. 

A történelmet csak az erkölcstan függeléke gyanánt 
tekinték és igen felületesen tárgyalták. Plinius, Salustius, 
J. Caesar és Svetonius mellett vezérkönyvül szolgált 
Melanchton műve »Chronicon Philippi, quod Carionis nomine 
est vulgatum«. 

Az ünnepeket s vasárnapokat az isteni tiszteletnek 
és vallási gyakorlatoknak szentelték 

A tanítás és iskolai társalgás nyelve a latin volt. 
Vizsgálatot minden évszakban tartottak. 
Az iskolára a lelkészek, egy tanácsos és a jegyző 

ügyeltek fel, kik az iskolát gyakran látogatták. 
Szent-György és Sz.-Mihály-nap körül hosszabb-, 

farsang végén és vásárok alkalmával három napi szünidőt 
engedélyeztek. 

Szokásban voltak az iskolai játékok is. Szent Gál 
napján kakasviadalokat rendeztek; de később," részint 
mivel e miatt a tanulmányokat elhanyagolták és a kisebb 
tanulókat nem ritkán baj érte, a kakas-viadalokat betiltot-
ták. A színdarabok előadása is szokásos volt. A kassai 
tanács 1557-ben két frt jutalmat szavazott meg a tanító-
nak ily színdarab előadása után. 

A tanítok évi fizetése Kassán 1557-ben a következő 
volt: A főtanítóé 40 frt; a collaboratoré 16 frt; a kán-
toré 20 frt. Ennek dacára némelyik tanító kedvez.ő viszo-
nyok közé jutott; mert külső vagy belső városi tanácsossá, 

jegyzővé, sőt biróvá is választatott; de a legnagyobb rész 
nyomorral küzdött s hivatásával nem egyező mellékfog-
lalkozásra kényszerült, hogy élhessen. 

A kassai iskola tanítói közül különösen Bocatius 
János 1 tünt ki, kit a vallási civódást támasztó Grawerius 
Albert helyére hívott meg a kassai tanács 1599. máj 11. 
Ő pedig miután két évig igazgatta a kassai gimnáziumot, 
Németországba távozott. Bocatius alatt a kassai iskola a 
virágzás tetőpontjára jutott. Híre a nemes ifjakat nagy 
számmal vonzotta a kassai iskolába. A polgárság szerette 
s becsülte egyenes szivüsége, igazságszeretete és a jog-
tudományban való jártassága miatt s ezen szeretetét kimu-
tatta iránta, midőn végre biróvá is megválasztotta. Boca-
tius, mint biró is tanított. 2 

Alvinczi alatt az iskola egyátalán nem hanyatlott s 
ha nagyobb intézetté nem nőhette is ki magát, mint pél-
dául a sárospataki főiskola, annak oka egyedül a viszo-
nyok hatalmában rejlett. 

(Folyt, köv.) II. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** A lovagi intézményről érdekes és szép köny-
vet írt dr. Zsindely István, a sárospataki jogakadémián 
a jogtörténelem és jogbölesészet ny. r. tanára. A fiatal 
szerző jogíörténelmi monográfiáját szakszerűleg ismertetni 
és érdemileg méltányolni nem a mi feladatunk. De mint 
mindig, most is örömmel regisztráljuk tanáraink irodalmi 
működését a szaktudományoknak Lapunktól távolabb eső 
mezején is. A munka, melynek egy részletét szerző tanári 
székfoglalóul olvasta fel, a lovagi intézménynek főként 
jogi és politikai oldalát tartja szem előtt. Ismerteti a lovagi 
intézmény eredetét, összeköttetését a hűbéri nemesség ki-
fejlődésével, a keresztes hadakhoz való viszonyát, a lova-
gok nevelését, kiképeztetését, a lovaggá ütést és következ-
ményeit, a tornajátékokat és lovagi fegyverzetet, a lovagi 
intézmény rendi és társadalmi hatását, a lovagi intézményt 
a nők szolgálatában, a lovagi intézmény hanyatlását és 
megsemmisülését, s végül a lovagi intézményt Magyar-
országon. Érdekesen mutatja ki szerző, hogy a lovagi 
intézmény hazánkban igazában nem tudott meggyökerezni, 
mert lényegileg a hűbériség hajtása lévén, csak ott jutott 
virágzásra, hol a hűbéri szervezet általános érvényre emel-
kedett, Magyarországon pedig a hűbériség soha ki nem 

1 Bocatius eredetileg Bock János, ki magát a kor szokása 
szerint Bocatiusnak irja. Született 15í9-ben Wetscbauban Lausitz-
ban. Tanult a jól szervezett szászországi iskolákban. Nálunk elébb 
a Szepességen működött több helyt, 159 í-ben az eperjesi kollégium 
igazgatására hivták meg s nagy hírnévre tett szert tudományossága 
állal. Rudolf »csász. koszorús költővé* nevezte ki ; 1598. aug. 12-én 
pedig magyar nemessé tette. 1599-ben nov. 21. kassai szenátorrá; 
1603-ban pedig a város birájává választották. »Mikor 160í-ben 
Belgiojoso elvette az Erzsébet templomot s Kassa város 28 faluját 
is lefoglaltatta, Bocatius Samsdorfer Tamás, Magdeburgi Joachim 
tanácsosokkal, január 9-kén megindult a királyhoz Prágába. Több 
hónapig voltak Prágában, de Rudolftól kihallgatást sem nyerhettek. 
1604. május végén visszatért Bocatius Kassára. Majd a Bocskay 
fölkeléséhez csatlakozott. Végül mint Bethlen Gábor fejedelem tör-
ténetirója halt meg.« (A kassai praeniontrei r. főgimn. 1884/5-ki 
értesítője.) 

2 Á kassai praemontrei főgimn 1884/5-ki értesítője. 



fejlődött. A szépen írott, csinosan kiállított 137 lapra 
terjedő könyv ára 1 frt 20 kr, kapható Kókai Lajos könyv-
kereskedésében Budapesten. 

** A Pallas Nagy Lexikona füzetes kiadásából 
megjelent a 35. és 36. füzet, illetve a III. kötet 5. és 6. 
füzete. A 35. füzet külön mellékletül hozza a > Bogárfogó 
növények* rendkívül díszes színnyomalu képét és Bihar 
vármegyének térképét az ismert szép és gondos kivitelben, 
továbbá 19 rajzot a szövegben. A 36. füzet mellékletei a 
»Bolygópályák* színes kivitelben s Borsodvármegye tér-
képe, a szövegben pedig 9 ábra. A kiválóbb cikkek közül 
megemlítendőknek tartjuk a következőket: Betű (Simonyi 
Zsigmond és Nagy Géza). Biblia (Erdős J.), Bihar vár-
megye (Thirring), Birói felelősség (Imling),»Birói független-
ség és Birói hatalom (Nagy Ernő), Birói hatáskör (Imling), 
Bírósági szervezet (Heil Fausztin), Birtok (Heil), Birtok-
rendezés (Lányi B.), Bismarck (Marczali) stb., egytől-egyig 
oly gonddal kidolgozott cikkek, melyek díszére válnak a 
nagy áldozatok árán megindított Nagy Lexikonnak. — 
A Nagy Lexikon megrendelhető minden könyvkereskedés-
ben, valamint a kiadó részvénytársaságnál (Budapest, 
Kecskeméti-utca 6.); ára füzetenként 30 kr., kötetenként 
diszes fél bőrkötésben 6 frt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Személyi hirek. Szász Károly és Szász Domokos 

püspökök, kik jelenleg a borszéki fürdőn tartózkodnak, a 
topliczai körlelkészséghez tartozó palota-ilvai kis egyház 
ref. templomát f. hó 6-án ünnepélyesen felavatták. — Kiss 
Áron tiszántúli püspök, ki a nyarat a bártfai és maslán-
házai fürdőben töltötte, székhelyére Debreczenbe haza 
érkezett. — Dr. Kccskeméthy István budai h. lelkész és 
a »Kis Tükör« szerkesztője svájci tanulmány-útjából haza 
jött és a lap szerkesztését ismét átvette. — Dr. Zelenka 
Lajos. Zelenka Pál tiszakerületi püspök fia a kölesei ev. 
egyház felügyelőjévé választatott. — Seregély Dezső nagy-
kanizsai református missziói lelkészt a legnagyobb részt 
katholikusokból álló nagykanizsai ker. jótékony nőegye-
sület f. hó 3-án egyhangúlag titkárául választotta. — A 
csurgói ref. főgimnázium igazgatójává hat évi időtartamra 
ismét dr. Vida Károly eddigi igazgatót választotta meg 
az illetékes b.-somogyi egyházmegye közgyűlése. 

* Királyi adományok. Király ő felsége a vállai 
ref. egyháznak templomépítésre 100 frtot, a tiszakóródi 
ref. egyházközségnek iskolaépítésre 80 frtot adományozott. 

* Lelkészjelölés. A n.-szalontai egyházmegyébe 
kebelezett n.-liarsányi ev. ref lelkészi állásra 25 pályázó 
közül kijelöltettek: Nagy Endre s.-keresztüri, Miklósy Béla 
e.-gyaraki rendes, Dávid Gyula, Szabó István n.-szalontai; 

Bod Ferencz kornádi s.-lelkészek. 
* A pápai ev. ref. egyházmegyében segédlelkészek 

és segédtanítók szüksége állt be. Netán vállalkozók for-
duljanak az espereshez (Takácsi, p. h. Veszprémmegye.) 

* Iskolai értesítés. »A sárospataki főiskolában, 
az akadémiában épen úgy mint a gimnáziumban, a beírá-
sok szeptember 1-én kezdetnek meg s tartanak 8-ikáig, 
azzal a megjegyzéssel azonban, hogy a gimnáziumban 
a négy első nap csak protestáns vallású íaniiók vétetnek 
fel; szeptember 5-ikétől azonban más vallásfelekezetnek 
is felvétetnek 65 létszámig. A magán-, pót- és javitó-
vizsgálatok augusztus hó 28., 29. és 30 ik napjain fog-
nak megtartatni.« 

* Az evang. egyház egyetemes nyugdíjinté-
zete tárgyában a zsinat által kiküldött bizottság javas-
la'át ép Lapzáráskor kaptuk. Most tehát csak rövick n 
emlékezhetünk meg róla. A munkálatban benne van az 
alapszabály-tervezet, ennek indokolása és 11 becses mel-
léklet : az ev. lelkészek évi fizetése és nyugdíjigénye, a 
nyugdíjtáblázat, az állami nyugdíjtörvény, az országos 
tanítói nyugdíjtörvény, a nem-állami középiskolai tanárok-
nak tervezett nyugdíjintézet tervezete, a református lelké-
szek 1885. évi nyugdíjtervezete, az erdélyi ev. nyugdíj-
intézet, az osztrák prot. lelkészek nyugdíjintézete s végül 
a hazai ev nyugdíj- és gyámintézetek 1891-iki vagyon-
kimutatása. A nagyszabású munkálat Zelenka Pál tisza-
kerületi püspök műve. Közelebbről részletesen ismertetjük. 

* A magyar ev. ref. tanítók országos választ-
mánya f. hó 21-én d. e. 9 órakor Budapesten a ref. 
főgimnáziumban gyűlést tart, melynek tárgyai lesznek: 
Az országos egyesület tervezete, előadó: Sinka Lajos; 
pénztárnok jelentése és számadásainak megvizsgálása; 
választmány kiegészítése; indítványok, melyet a gyűlés 
alatt 8 napppal az elnökségnél Írásban bejelentendők. E 
gyűlésre a választmány tagjai, valamint a tanítótestületek 
képviselői hivatalosak. Az egyesületi (testületi) képviselők 
megbizó levéllel látandók el. 

* Tanácsbiró választás a dunántuli egyház-
kerületben. Dunántuli református egyházkerületünkben 
az üresedésben levő világi tanácsbiróságra beadott gyü-
lekezeti szavazatok folyó hó 6-án bontattak fel Komárom-
ban. A beérkezett szavazatok közül Eötvös Károly országgy. 
képviselőre esett 115, dr. Csorba Edére 38, dr. Darányi 
Ignácra 17 szavazat, a többi szavazat közel negyven 
egyén között oszlott meg. Eötvös és Csorba között szűkebb 
körű szavazás rendeltetett el, melynek eredménye előre 
látható. 

* A millenium és az iskolák. A közoktatásügyi 
miniszter felhívta az összes közép- és főiskolák vezetőit, 
hogy a jövő évi értesítőbe az iskolák történetét irják, 
vagy írassák meg, hogy az a milleniumra feldolgozható 
legyen. Felhívást intézett a miniszter továbbá arra nézve 
is, hogy a Magyarország történelmére s a műtörténelemre 
vonatkozó könyvtári emlékeket gyűjtsék össze s azokat 
bocsássák a kiküldendő miniszteri biztos rendelkezésére. 

* Az ág. hitv. ev tiszakerület ez évi r."köz-
gyűlését dr. Szontágh Miklós tátraaljai esperességi felügyelő 
meghívása folytán szeptember hó 20-—22-ik napján Uj-
Tátrafürcden tartja. Ez a gvülés már a zsinati törvények 
értelmében fog alakulni és tárgyalni. A gyámintézeti 
istenitisztelet az anyaegyházban Nagy-Szalókon fog meg-
tartatni. 

* A békési ref. gimnáziumról irják: A békési 
református egyház közelebbről államsegélyért folyamodott 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy batosztá-
lyu gimnáziumát a kor igényeinek megfelelőleg rendez-



hesse be. Kérvényére azonban azt a bizalmas választ 
nyerte, hogy a miniszter csonka gimnáziumot államse-
gélyben részesíteni nem hajlandó. Az egyház elöljárósága 
a kedvezőtlen válasz után elhatározta, hogy a gimná-
ziumot teljes gimnáziummá egészíti s akkor ismét folya-
modik az államsegélyért. Az előzetes és kölcsönös tájé-
kozások megnyerése végett Békésy Gyula tankerületi 
főigazgató már járt is Békésen, s bár látogatásának semmi 
hivatalos színezete nem volt, mégis a legszebb reményt 
nyújtotta arra nézve, hogy a békési egyház elöljáróságá-
nak terve a közel jövőben megvalósulhat. Éppen ezért 
alkalmas időben küldöttséget küldenek a miniszterhez, 
mely a csonka gimnázium kiegészítése céljából megteszi 
az egyház ajánlatát arra az esetre, ha a főgimnázium 
fentartásához az állam is a szükséges és méltányos segélyt 
megadja. 

* Ethikai társaság alakult nem rég a német tu-
dósok körében. Független erkölcstant prédikálnak ezek a 
tudósok is, de azért nem vallás-ellenes theoriákra akar-
ják építeni az erkölcsiség épületét. Tehát be is adják a 
derekukat, meg nem is. Különben az ilyen jó urak, a kik 
Isten kegyelme nélkül akarnak erkölcsiséget, meg azok 
a buzgó keresztyének, a kik azt hirdetik: vallás nélkül 
nincs erkölcsiség, jó volna, ha gyümölcstermeléssel fog-
lalkoznának. A buzgó, kicsit túlbuzgó keresztyének meg-
látnák, hogy beoltás nélkül is terem gyümölcs. Amazok 
meg rájönnének, hogy bizony csak többet ér az a jó 
alma meg barack, a mit becfltott, nemesített uj erővel 
ellátott fáról szakítunk. Az alkalmazás aztán nem lenne 
nehéz. (Sz. A.) 

* Kegyes máz alatt vastag tudatlanság. A ki 
ezt a szörnyű torztüneményt meg akarja találni vagy el-
rettentő például másoknak is megmutatni, az olvassa el 
Szalay József »Keresztyén«-ének augusztusi számát, ennek 
is a vezércikkét. A szerkesztő úr kegyes máza s az ezzel 
ellentétben álló viselt dolgai sokszor zavarba ejtették már 
a jókat és rosszakat egyaránt. Az a bizonyos vezércikk 
azonban felháborodást fog kelteni mindenfelé. A benne 
található képtelenségek közül csak egynehányra hívjuk fel a 
figyelmet s teszszük ezt azért, hogy a hamis próféta ellen 
felzuduló harag az evangélium ellen ne irányuljon, a melyet 
az illető vezércikkíró, valószínűleg maga a szerkesztő 
oly rosszúl képvisel. A cikkíró elmondja, hogy az 1000-ik 
év körül őseink elé így állíttatott a keresztyénség: »Kereszt-
víz vagy halál*. Ez igaz. De azután neki áll s azt mondja: 
»Őseink jobban szerették az életet, semhogy ily olcsó szer-
rel azt megtartani ne igyekezzenek* Úgy Játszik, az iró 
annyit sem tud már a magyarok történetéből, mint egy 
jóravaló IV-ik osztálybeli elemi iskolás. De még ez hagy-
ján: »A XVI. században — így folytatja az író — ismét 
egy erős eszme járta be a világot: megszabadítani a pápai 
hatalom nyomása alól*. >Protestantizmus vagy nemzeti 
hálás« ez volt a kérdés. >Egyéb nem történt*, csak a 
nemzeti szabadság kivívása. »A katholikus papokat kezdték 
református papoknak hívni, a katholikus erkölcsöket, szo-
kásokat református erkölcsöknek és szokásoknak s így 
lényegileg maradt a régi*. És még később ezt mondja: 
»A XVIII század végén megint egy új világ t á m a d . . . 
Szűnjék meg a vallás politika lenni*. Tehát addig csak 
politika volt a vallás. Ne nektek Dévai Bíró Mátyás, Sze-
gedi Kis István, szégyeljétek magatokat ti nyomorult politi-
záló gályarabok. De még ti is: Knox, Luther, Kálvin, 
Duplessys-Mornais, Bunyan, Baxter, Francke. Ti mind 
csak politizáltatok. Az életet újjá nem alkottátok. No, de ne 
folytassuk. Mit lehetne várni egy oly embertől, a ki egy 
nem létező szeretetház hivatalos lapját szerkeszti. A ki 
a nagyzást — hogy ne mondjuk farizeusságot — így sze-

reti. S a ki nem tud vagy nem akar tudni őseinek az 
evangélium szent ügyéért kiáltott szenvedéseiről, evangéli-
umi keresztyén életéről, Krisztusban vetett erős hitéről?: 
Bizony a nagyzás, kegyeletlenség és tudatlanság külön-külön 
is csúnya dolgok. Hát még együtt!! Veszedelmes dolog 
és a gyengébbeket elrettentheti, ha a megtérést és újjá-
születést az prédikálja, a kiben ama három sötét felhő 
egyesül; de hát minden jó ügynek, szabadságnak evangé-
liumnak tudománynak, vannak és voltak hamis prófétái. 
A hamis próféták a helyesen gondolkozókat mégsem vezet-
hették az igaz ügy megtagadására is. Azért bizonyára mi 
is komolyan veszszük a Jézus Krisztushoz való megtérést, 
de inkább Déváig Biró, Knox, Francke és a gályarabok, 
meg annyi más százezer XVI. és XVII. századbeli buzgó 
keresztyén, mint a »Keresztyén* XIX. századbeli példáját 
követjük. (Sz. A.) 

* Statisztikai adatok a pápai ev. ref. egyház-
megyéből. 1893. julius ,6-án. í. Tisztikar: Szekeres 
Mihály esperes, Baráth Ferencz gondnok, Vikár Vincze, 
Horváh Lajos jegyzők. Kis Gábor, Antal Károly, Fazekas 
József, Sebestyén János, Gvörffy József, Vikár Vincze 
egyházi, Barthala István, Horváth Lajos, Galamb István, 
Szilágyi József, Saari Lajos, Baranyai Zsigmond világi 
tanácsbirák. Pénztáros Györffy József, számvevő Kőszeghy 
József. 2. Népesség: 21,907, született 868, meghalt 740, 
házasodott 166, konfirmáltatott 3 5 \ áttért 4, kitért 3. 
3. Vallás-erkölcsi élet: jó, templomot látogatja a nép, 
kivált télen, urvacsorával él. 27 anyaegyházban van 26 ren-
des, 1 helyettes, 3 s.-lelkész. Nagy a s.-lelkész hiány, 
N.-Piritre nem tud az esperes káplánt adni. Szívesen 
fogadtatnak az esperes, illetve egyházmegye által más 
kerületből s.-lelkészek. 4. Tanügy. Tanköteles (minden-
napi és ism.) 4311. Iskolázott 4106. Van a 40 egyházban 
46 tanterem, és csak 41 tanerő, köztük 1 nő. 5 helyen 
lelkészek tanítottak. Nagy a tanítóhiány. S.-tanítók szí-
vesen váratnak. Csak a pápai tanítóképezde visszaállítása, 
és — a hol lehet — nő tanítók alkalmazása segíthet a 
bajon. 5. Kegy adomány ok összege: 3085, 2 kr. 6, Ujabb 
alapítványok 4 helyen 525 frt. 7. Építkezések összege: 
14,168 forint 99 krajcár. 8. Vagyoni állás: Vagyon-
értékeiből frt 59 kr. Teher: 37,507 frt 3 kr. Tiszta 
vagyon: 638,084 frt 56 kr. Készlet: '56,710 frt 91 kr. 
9. Közalap. Hátralék a mult évről csak két helyen van. 
10. Régi és uj alapítványok Pápán 11,266, Tapolcza-
főn 5116, Borsagyőrött 214, Dákán 236, Derecskén 60, 
Mezőlakon 300, Acsádon 320, Görzsönyben 120, Taká-
csin 42, Mihályházán 9 hold föld. Ns.-Szalókon 300 frt 
382 • öl föld, Egeralján 2234, Csöglén 492, N.-Piri-
fen 1500, Mezőőrsön 250, Peéren 500, Pázmándon 261, 
Padragon 200, Ajkán 1900, Iíopon 200, Kovácsin 200, 
Szemerén 1730 frt. 11. Begále töke. Tapolczafon 700, 
Dereskén 300, Acsádon 2050, Görzsöny 400, Takácsi 450, 
Tevel 800, Mihályháza 200, Szalók 100, Gsögle 450, Ve-
cse 1400 frt. A 10. és 11. sz. a. a fenti tiszta vagyon-
ban szerepelnek, valamint a magtári gabona, készpénz és 
ingatlanok (templom, ház, föld). 12. Jövedelmi forrás. 
Kivetés család vagy gyónó személyre, haszonbér, kamat. 
13. Missziói segély: Nincs. 14. Vallássérelem: Nincs, 
békesség uralkodik. 15. Lemondás. Egyházmegyénk volt 
esperese Stettner Ignácz ur nyugalomba vonult Pápára, 
de e kipróbált erős harcos tovább is a mienk marad. 
16. Halálozás. Balla Gábor a. teveli lelkész, egyház-
megyei főjegyző julius 12-én elhunyt. Békés, lélekismere-
tes, ügybuzgó hivatalnok volt. Legyen emléke áldott! Az 
egyházlátogatási naplóból közli az Esperes. 

* A kisújszállási ev. ref. főgimnáziumban, 
mely államsegély által most szervezkedett, a fentartó 



testület a következő tanárválasztásokat eszközölte. A 
történelem-latin tanszékre választáson kivül Pruzsinszky 
Pál hivatott meg Karczagról. Rendes tanárokúi Pru-
zsinszkyn kivül megválasztattak: a két classica-philologiai 
tanszékre Molnár József H.-Böszörményből és S. Szabó 
József Rimaszombatból, a történelem-földrajzi tanszékre 
Kabós Bálint Békésről, a phisika-mathematikai tanszékre 
Pallagi Gyula Pozsonyból, a rajz és szépirási tanszékre 
Halmágyi Lajos Budapestről, a természetrajz-földrajzi tan-
székre Bodnár Lajos H.-Nánásról, a nevezettek mindnyá-
jan ev. ref. vallású okleveles rendes tanárok. Helyettes 
tanár választatott két tanszékre és pedig: a német-magyar 
tanszékre Stromp József, s a magyar-latin tanszékre Sze-
remley Barna. Ezzel kapcsolatban felemlítjük, hogy a 
kisújszállási ev. ref. gimnáziumban szept. hó 1-én meg-
nyílik a VII. osztály s a beiratások szeptember 1 — 5. 
napján fognak eszközöltetni. A fentartó testület arról is 
gondoskodott, hogy a vidékről jövő tanulók tisztességes 
gazdák, iparosok és uriházaknál saját igényeiknek meg-
felelő ellátásban részesülhessenek. E tekintetben s egyéb 
gimnáziumi ügyekre nézve a szülőknek és megbízottaknak 
a legnagyobb készséggel ad felvilágosítást akár az ev. ref. 
lelkészi hivatal, akár az ev. ref. gimnáziumi igazgatóság. 

* Gyászrovat. Nagy Péter geszti ev. ref. lelkész 
és egyházmegyei tanácsbiró 68 éves korában, lelkészke-
dése 40 ik évében Geszten meghalt. Nyugodjék békével! 
— Balogh Imre nyugalmazott főispán a dunamelléki 
egyházkerület tanácsbirája hosszú szenvedés után 66 éves 
korában meghalt Budapesten. Hosszú közpályáját főként 
a polgári és egyházi közigazgatás érdekeinek szentelte. 
Mint a volt Jász-Kún kerület kapitánya kiváló erélylyel és 
sikerrel vezette az adminisztrációt. Később mint a fülöp-
szállási kerületnek több cycluson át országgyűlési képvi-
selője a ház és a szakbizottságok üléseiben tartalmas 
beszédei által tünt fel. 1883-ban lett Jász-Nagy-Kún-
Szolnokmegye főispánja, mely állásában is erélye és üdvös 
szigora által tünt ki. Betegsége miatt azonban erről az 
állásáról nem sokára lemondott. Egész haláláig hű maradt 
egyházi tisztségeihez. Mint tanácsbiró a solti tractusban, 
később pedig a dunamelléki egyházkerületben, s több íz-
ben mint konventi tag, tekintélyes állást foglalt el és üdvös 
tevékenységet fejtett ki az egyházi adminisztrációban. Egyet-
len leányát dr. Szivák Imre budapesti ügyvéd, volt or-
szággyűlési képviselő birja nőül. Puritán jellemű, tiszta 
fejű, nagy erélyű férfi vott. Holt testét Szabadszállásra 
szállították és ott temették el nagy részvéttel. Nyugodjék 
békében! 

1352/93. P á l y á z a t , 

Az abaúj-csécsi lelkészi állomásra pályázat hir-
dettetik. 

A lelkészi állomás jövedelme föld, termény, szol-
gálmányok és készpénzben 551 frt 80 krt tesz ki, s igy 
a IV. osztályba tartozik. 

A megválasztott lelkész az egyházmegyei gyáminté-

zetnek kötelezett tagja, s hivatalát 1894 tavaszán fog-
lalja el. 

Pályázók kérvényeiket f. évi augusztus hó 27-kéig 
adják be nt. Veress Sámuel esperes úrhoz Szesztán, u. p. 
Abauj-Csécs. 

Miskolczon, 1893. aug. 7-én. 
Kun Bertalan, 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 

P á l y á z a t . 
A szarvasi ág. hitv. ev. főgimnáziumnál f. évi 

szeptember 1-től latin és magyar nyelvi rendes tanári 
állás betöltendő. 

Ez állás 1000 forint fizetéssel, 200 frt lakáspénzzel 
van díjazva. 

A megválasztott szakképzettsége szerint heti 18—20 
órára van kötelezve. 

A rendes tanári minőségben alkalmazandó kötele-
zett fizető tagja a gimnáziumi tanár-nyugdíjintézetnek. 
Ebbe évi 12 forint fizetendő. 

Okleveles pályázók hiányában ez állás helyettes ta-
nárral lesz betöltve, kinek évi díja 800 forint. 

Pályázók összes irataikat /. évi augusztus 26-ig 
alólirotthoz küldjék. 

Szarvas, 1893. augusztus 6. 
1—2 Áchim Ádám. 

P á l y á z a t . 
A bihari egyházmegyében levő pelbárthidai ev. ref. 

lelkészi állomásra. 
Évi javadalom, föld, párbér, készpénz, szolgálmá-

nyok és palástdíjban, egyházmegyei hivatalos becslés 
szerint, 622 frt 2 kr., s igy e lelkészi állomás harmad 
osztályú. 

Az állomás, az esperesi beleegyezés kinyerése után 
azonnal elfoglalandó. 

Az elválasztott lelkész a bihari ev. ref. egyházme-
gye lelkészi gyámintézetének, a gyámoldai szabályok ér-
telmében, jogos és kötelezett tagja. 

Kellően felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
augusztus 27-ikéig a bihari ev. ref. egyházmegye esperesi 
hivatalához Nagy-Kerekibe küldendők. 

Debreczen, 1893. augusztus 2. 
Kiss Áron, 

püspök. 

196/93. sz. Pályázati hirdetés. 
A debreczeni ev. ref. egyház felsőbb leányiskolájánál 

rendszeresített természettudományi tanszékre ezennel pályá-
zat hirdettetik. 

A tanszékkel járó javadalmazás: nyolcszáz forintos 
évi fizetés és kétszáz forint évi lakpénz. 

A kötelezett heti óraszám húsznál többre nem emel-
kedhetik. 



A tanszék f. évi szeptember 1-én foglalandó el. 
Pályázhatnak középiskolai tanításra képesített ev. 

ref. vallású egyének, kik kellően felszerelt pályázati kér-
vényeiket f . évi augusztus 20-án délután öt óráig Kiss 
Albert lelkész, igazgatótanácsi elnökhöz küldjék el vagy 
adják be. 

Debreczen, 1893. julius 23-án tartott presbyteri köz-
gyűlésből. 

Kiss Albert, Simonffy Imre, 
helyettes lelkészelnök. királyi tanácsos, főgonclnok. 

Somogyi Pál, 
főjegyző. 

díj. a temetési szolgálat után 30 frt és az egyházi tagok-
tól az egyház határozmányainak megfelelő stóla (körül-
belül 50 kr.) 

Hivatalban még nem levő egyén csak egy próbaév 
sikeres működése után véglegesítetik. 

A pályázók közül többen utazási költségük megté-
rítése mellett orgonista-énekvezéri próbára meghivatnak. 

A kellően felszerelt folyamodványok bezárólag folyó 
évi augusztus 20-áig alulírotthoz küldendők. 

Dobsina (Gömörmegye), 1893. július 28. 
Klein Samu,, 

2—2 iskolaszéki elnök. 

1867/93. Pályázat rajztanári állásra, 

A szászvárosi ev. ref. Kűn-kollégium főgimnáziumá-
ban a rajztanári rendes tanszékre, melylyel a rajzon 
kívül a gimnázium alsóbb osztályaiban a számtan tanítása 
van egybekötve s melyet az erdélyi ev. ref. egyházkerület 
közgyűlése választás utján fog betölteni, ezennel pályázat 
hirdettetik. 

E tanszékkel a következő javadalmazás jár : készpénz 
fizetés 1000 frt, egyezer frt, havi előleges részletekben 
200 frt, kétszáz frt, szálláspénz vagy szállás természetben 
és 100 frt ötödéves pótlék három ízben. 

A megválasztott tanár az erdélyrészi ev. ref. taná-
rok özvegy-árvai gyámintézetének kötelezett tagja s állását 
f . évi olítóber 1-én elfoglalni tartozik. 

Csak ev. ref. vallásúak pályáziiatnak. 
Pályázni kívánók kellően felszerelt kérvényöket, mely-

ben a vallás, életkor, tanári képesítettség, családi állapot 
és katonai szolgálati viszony okmányokkal kitüntetendő 
f . évi aug. hó 20-ig az erdélyi ev. ref. egyházkerület 
igazgató-tanácsához Kolozsvárra nyújtsák be. 

Az erdélyi ev ref. egyházkerület igazgató-tanácsától, 
Kolozsvárt, 1893. julius 20-án 

elnök helyett: 
Domokos Antal, Parádi Kálmán, 

ig. tanácsos. 2—2 tanügyi előadó. 

P á l y á z a t . 

Dobsina r. tan. város iskolaszéke részéről egy taní-
tói állás betöltésére pályázat hirdettetik. 

A megválasztandó, kitől a magyar és német nyelv-
ben való egyaránt tökéletes jártasság megköveteltetik, köte-
les a községi iskolában az I. fiosztály (I. évfolyam) veze-
tése mellett esetleg a törvényszabta heti órákon belül, 
tanítótársaival történt megállapodás és iskolaszéki jóvá-
hagyás értelmében más osztályokban is az énektanítást, 
és az evang. egyháznál az orgonista és énekvezéri (kán-
tori) szolgálatnak kétharmadát elvállalni. 

Javadalma: 700 frt fizetés, 100 frt lakpénz és hat 
ötödéves 50 frtnyi pótlék; 120 forint orgonista-énekvezéri 

P á l y á z a t . 
A líarezagi ev. ref. gimnáziumnál az 1893/4-iki 

tanévre betöltendő egy tanári állomás német-latin, esetleg 
magyar-német tanszék. 

Ezen állomással ez idő szerint, ha okleveles tanár 
választatik 1000 frt törzsfizetés és 200 frt lakpénz, ha 
pedig képesítéssel nem biró helyettes tanár alkalmazta-
tik, 800 frt fizetés jár. 

A fizetést évnegyedenként egyenlő részletben az 
egyházi pénztár előre szolgáltatja ki. 

A megválasztott tanár állomását 1893. szept. 1-én 
köteles elfoglalni. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. 

A megválasztott rendes tanár egy évi próba-idő 
után véglegesíttetik, s kötelezett tagja a tiszántúli ev. ref. 
tanári nyugdíjintézetnek; a helyettes tanárul alkalmazott 
oklevele megszerzése után választatik meg rendes tanárrá. 

A pályázók folyamodványukat, életkoruk, tanulmá-
nyaik s a véderőhöz való viszonyukra vonatkozó okmá-
nyaik kíséretében folyó évi augusztus hó 15-iJcéig a kar-
czagi ev. reform, gimnázium igazgató-tanács elnökéhez 
küldjék be. 

Karczag, 1893. julius 30. 
Hajnal Elek, 

2—2 ev. ref. lelkész s gim. igazgat, elnök. 

82/1893. sz. P á l y á z a t . 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégiumnál a német 
nyelvtani helyettes tanári állásra pályázat hirdettetik évi 
800 frt fizetéssel. 

Pályázhatnak oly ref. tanárjelöltek, a kik egyetemi 
tanulmányaikat bevégezve legalább alapvizsgát tettek. 

A megválasztott köteles heti 18 órán német nyelvet 
tanítani. 

A pályázók szabályszerűen felszerelt folyamodvá-
nyaikat a marosvasárhelyi ev. ref. kollégium mélt. tanárt, 
elöljáróságához címezve folyó év augusztus hó 15-1céig 
küldjék be. 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium elöljárósága 
nevében : 

M-Vásárhelyen, 1893. junius 30-án. 
Dósa Elek, Gyulai Kálmán, 

gondnok. 3—3 jegyző. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s a i l S s é g : 
IX. létráiul, Pipa-utca Ít3. szám, hová a késiratok 

cimzendök. 
Kin<IÓ>hivatnl : 

Hornyánstki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d í j ak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 

sídfizetéüt Ara : 
F««Trt: 4 frt SO kr f egész évr« : 9 fr*. 

Xgy«s »*á.tn ára 20 Jer. 

A jövő munkája. 
III. 

Legutóbbi cikkemben azon dolgokról ígér-
keztem szólani, miket presbyteriumunkkal s gyü-
lekezetünkkel egyetértve kellene megvalósítanunk. 
Egy rövid cikk kerete s a dolog természete 
azonban nem engedi meg, hogy aprólékosságig 
leírjuk a teendőket, mert hiszen ezek tekinteté-
ben minden gyülekezetnek speciális viszonyai 
az irányadók. Egy cikkben legfelebb a főbb pon-
tokra utalhatunk, melyek mintegy mértföld-kövek 
tűnnek fel működésünk utján. Ilogy mire fordít-
suk figyelmünket első sorban, azt megmondja 
a fokozatosság elve. A mi hozzánk legközelebb 
áll s a mi bennünket legközelebbről érdekel, 
természetesen számíthat e tekintetben az első-
ségre. Minden lelkipásztorhoz s minden egyház-
hoz legközelebb áll a gyülekezet, melynek bol-
dogságát, felvirágzását első sorban kell szivén 
hordoznia, kell tehát, hogy ez legyen az első, 
melyre figyelmünket kitérjeszszük. A speciális 
körülményektől eltekintve, minden gyülekezetnek 
élete két irányban nyilvánul: az anyagiban és 
a szellemi-erkölcsiben. Mindkettő a legnagyobb 
fontosságú, mit elhanyagolni semmiképen sem 
szabad. Az anyagi dolgokban helyet foglalnak: 
az egyházi közterhek viselése, az egyházi épü-
letek építése és jókarban tartása, takarék-mag-
tárak, esetleg temetkezési ós betegsegélyző egye-
sület létesítése stb. A szellemi-erkölcsi dolgokban: 
templomozás, iskolák, konfirmáció, olvasó-kör, 
téli felolvasások, szegények gondozása, a gyüle-
kezetben esetleg uralkodó bűnök, pl. pazarlás, 
fényűzés, vadházasságok, végre a már sok egy-
házat háborgató s bontogató nazarénizmus és 
baptistaság. A jó pásztornak minden tekintetben 
kell gondozn ía s a veszedelmek ellen védelmeznie 
nyáját, s a fentebb — habár csak hézagosan — 
felsorolt dolgok minegyike e pásztori gondozás 
lényeges elemét képezi. 

A felsoroltak között legelső sorban az anyagi 
dolgok hivják fel a lelkész figyelmét s követelik 
az odaadó, észszerű gondozást. A közterhek vise-
lése ma már, ha nem mondjuk is, hogy megunt, 
de mindenesetben nehéz dolog, főként oly gyüle-
kezetekben, hol az egyházi terhek mellett az 
állami és községi adózás is súlyosan nehezül 
az egyesek vállaira. Sok helyen az adózási rend-
szer nem célszerű s mig a gazdagok alig veszik 
észre a terhet, a szegények roskadoznak alatta. 
Főfelaclat tehát, hogy mig egyrészről készséget 
támaszszunk gyülekezetünkben a terhek hordo-
zására, másrészről a mennyire lehet, az adózási 
rendszer célszerű változtatása által segítsünk a 
szegényebb tagokon. Plogy a teherviselés kész-
ségét felkelthessük, szeretetet kell támasztanunk 
az egyház iránt. Ezt pedig az által támaszthatunk, 
ha felmutatjuk ugy a szószéken, mint magán 
beszélgetések között, annak örök rendeltetését, 
magasztos célját, ama javakat, melyeket a kegye-
lem által híveinek nyújthat; felmutatjuk múltját, 
abban az ősök önzéstelen küzdelmeit, szenve-
déseit; felmutatjuk evangéliumi tiszta alapjait, 
tanításait, elveit, melyek megkülönböztetve a 
többi vallásoktól egyházunkat a legtisztább, a 
lehetőleg legtökéletesebb egyh azza teszik. S hogy 
a terhek hordozásában a szegényeken könnyít-
hessünk, szeretettel kell meggyőznünk gyüleke-
zetünket s főként annak tehetősebb tagjait, hogy 
az az evangéliumi magasztos elv: »Egymás ter-
hét hordozzátok!« nem épen csak azt teszi, hogy 
mindenki hordozza a köznek terhét, hanem fő-
ként azt, hogy a kinek az Isten jósága nagyobb 
erőt aclott, segítve a gyengébben, többet is hor-
dozzon, a nélkül, hogy azért nagyobb jutalomra, 
több jogra számíthatna. E tekintetben ugyan az 
ujabb időben egy helytelen s épen nem keresz-
tyéni buzgóságra valló felfogás lopódzott be 
nemcsak népünk, de intéző fórfiaink gondolko-
zásaba is, a mi először nehézzé teszi az evan-
géliumi elv diadalra juttatását. Több helyen hall-



hat juk ugyanis világi emberektől s hallottuk a leg-
közelebb mult zsinaton, papoktól is, hogy a 
nagyobb teherviselés s nagyobb értelmiség kell 
hogy több jogot és nagyobb befolyást biztosítson. 
A zsinaton az elvet csak a nagyobb egyházakra 
applikálták, de világiaink igen könnyen rátéved-
hetnek s híveink már több helyen rátévedtek 
ar ra is, hogy ha applikálható az elv az egyházakra, 
mért ne volna az applikálható az egyesekre is? 
s ha az egyes több terhet visel, több jogot s 
nagyobb befolyást is kell neki nyújtania. Ez azon-
ban épen nem evangéliumi, épen nem protestáns 
gondolkozás, a mi ellen minden lelkipásztornak 
az igazság s az evangélium fegyvereivel küzdenie 
kell s megértenie, hogy a kinek több adatott, 
attól több is kívántatik; a nagyobb jutalomnak 
megadója pedig nem az egyház, hanem az igaz-
ságos Isten. 

Tudom, hogy e fejtegetésre több oldalról 
hangzik a válasz: hiszen megpróbáltuk mi ezt, 
de a szép szó, a jó tanítás nem sokat használ, 
midőn az anyagi áldozattal szemben némi recom-
pensátiót kíván egyházától mindenki. Elismerem, 
hogy e válaszban igazság van, mert magam is 
megkívánom, hogy egyházam anyagi áldozataim 
fejében valamit nyújtson is viszonzásul, de e 
viszonzást én nem világi előnyökben, nem a 
több szavazatban látom, hanem azon dolgoknak 
lelkiismeretes gondozásában, miket fentebb a 
szellemi-erkölcsi életnyilvánulásban — habár 
nagyjából is — felsoroltam. Ha azokat a lelki-
pásztor igazán pásztori gondoskodással vezeti, 
intézi, lehetetlen, hogy az egyház iránt való 
ragaszkodás fel ne támadjon s lehetetlen, hogy 
meg ne nyilatkozzék annak következtében az 
áldozatkészség is. 

Necsak hirdessük tehát a szeretetnek és 
áldozatkészségnek evangéliumát szószéken és 
magán beszélgetés közben, de cselekedjünk is 
a szellemi-erkölcsi téren, hol csekély anyagi 
áldozatokkal is nagy eredményeket lehet elérni, 
hogy híveink áldozataikért nyerjenek is valamit 
a hitben, az erkölcsben, az ismeretekben s még 
lehetőleg az anyagiakban is. A templomról feles-
leges is lett volna szólanom, ha Fraxinopolitánus 
e tekintetben is kemény vádakkal nem illette 
volna papjainkat. Hogy mi igaz a vádakból, mi 
nem, nem akarom vizsgálni; az vegye magára, 
a ki bűnösnek érzi magát. Egy azonban nélkü-
lözhetetlen s ez az, hogy akár magunk irjuk 
beszédeinket, akár másokét mondjuk — (bár 
mindenki a magáét mondaná!) — olyanok le-
gyenek azok, melyek nemcsak általános elveket 
hangoztatnak, hanem vonatkozással legyenek a 
gyülekezetnek tényleges viszonyaira is, hogy az 
evangéliumi elvek necsak üresen elhangzó sza-

vak maradjanak, hanem meg is hozzák gyümöl-
eseiket ott, a hol épen aratni szándékozunk. S 
az evangélium magasztos elveit necsak a prédi-
kációban hirdessük, hanem vezessük híveinket 
azok eredeti forrásához: a bibliához is. Ne res-
teljük tanulmányozni hitünk szent könyvét s ne 
resteljük vasárnap délutánonként magyarázni 
annak egyes részeit. Nem lapos szárazsággal, 
mint néhol hallottam, fololvasva Wohlfar t régen 
elévült magyarázatát, hanem felhasználva a vilá-
gos és érdekes magyarázatnak modern segéd-
eszközeit, hévvel, eszméltetőleg, lelkesítőleg, hogy 
gyülekezetünk megismerve annak mélységes gaz-
dagságát, mint legdrágább kincsét becsülje és 
szeresse. 

A templomon kivül ott van az egyház vete-
ményes kert je: az iskola. Ne engedjük, hogy e 
veteményes kert csak gyomot teremjen, hanem 
legyünk ott benne, ha nem is épen kertészek, 
de mindenesetre mint gondos gazdák. Pap és 
tanító két munkás, kiknek egymást segíteniük 
kell s ezért ne harag és gyűlölség legyen 
közöttük, hanem szeretetteljes egyetértés, hogy 
működésük célravezető lehessen. Nem mondom, 
hogy a pap a tanító minden dolgába bele szól-
jon, az nem is volna helyes, ele mindenesetre 
gondot kell fordítania arra, hogy az erkölcsi 
nevelés hát térben ne maradjon a szellemi nevelés 
mögött. A mi pedig a vallásos nevelést illeti, ez 
már véleményem szerint teljesen a lelkész fel-
adata kellene hogy legyen. Távol legyen tőlem, 
hogy tanítóinkat erre képtelennek tartanám, ele 
én azt hiszem, hogy sokkal mélyebb s mara-
dandóbb benyomást tennének a vallástani órák 
növendékeinkre, ha a hitnek s erkölcsnek téte-
leit, az egyháznak történetét annak ajakáról 
hallanák és tanulnák, ki szüleiknek is hir-
deti s tanítja azokat. S itt a vallástanítás terén 
nyílik a lelkipásztornak az első kedvező alka-
lom arra, hogy a nemes magvakat, melyek-
ből gazdag aratást remél, elhintegesse. Itt gyöke-
reztetheti meg a fogékony gyermeki lelkekben 
az evangéliumi hit és erkölcs nemes fáját, itt 
támaszthat maradandó szeretetet evangéliumi 
egyházunk iránt, olvastatva, magyarázva annak 
alap okmányát a bibliát s tanítva hosszas és 
szenvedésteljes küzdelmét. Ha itt megvetheti a 
vallás-erkölcsi élet alapját, a hű gondozás mellett 
hatalmas erősséget építhet azon a későbbi időkre. 
De ha a rendes vallástanítást nem maga vezeti 
is a lelkész, a konfirmációt már semmi esetben 
sem bizhatja másra, vagy a legvégső esetben is 
csak a segédlelkész által végeztetheti. A konfir-
máció, az egyház tagjai közé való ünnepélyes 
felvétetés a gyermeki életnek egy oly nagyfon-
tosságú mozzanata, mit az öntudatos valláserkölcsi 



élet megszilárdítására fel nem használni a leg-
sulyosabb mulasztást képez. Ekkor tetőzhetjük 
be azt az épületet, melynek alapjait már a val-
lásos nevelés legkezdetén megvetettük, ekkor 
adhatunk önállósági jogot ifjú nemzedékünknek, 
de ekkor kell megszilárdítani szivében az egy-
háza iránt való szeretetet is s megismertetni vele, 

t hogy az az egyház, mely kebelébe ünnepélyesen 
befogadta, kötelességeket is szab elébe, melyek-
nek teljesítése szent ós magasztos feladat. Tanítsa 
tehát a lelkész maga a konfirmálandókat, hogy 
szivöket jóvá, nemessé, áldozatkészszé tevén, 
belőlük az egyháznak hivő és buzgó tagjai vál-
hassanak, kiket meg ne tántoríthassanak se 
pápista se nazarénus képtelenségek. 

Az iskolában, a gyermekek közt teheti meg 
a lelkész az első lépést arra nézve is, hogy 
gyülekezetében a hasznos ós jó könyvek olva-
sását megkedveltesse. Ila a gyermek az iskolá-
ból valamit hazavisz magával, a szülők rendesen 
kikérdik, hogy mi az, hol vette stb. s ha egy jó 
vallásos s erkölcsi tanulságokat hordozó kis köny-
vecske lenne az, mit a lelkész adott elolvasás 
végett, bizonyos, hogy a gyermek mellett a szü-
lők is elolvassák azt, mert ismerem köznépün-

t ket, hogy szívesen olvas, ha valamihez hozzá-
juthat. S ha elolvasott egyet, óhajtja a másikat, 
s ez óhajtása alapján épen nem járna nagy ne-
hézséggel, s hasztalan ponyvairodalmi termékek 
kiszorításával, gyülekezetünkben egy kis keresz-
tyén olvasókört teremteni, hol csekély fizetés 
mellett kaphatna népünk hasznos ós jó köny-
veket. 

Az olvasás s tanulás szeretetének felébresz-
tésével még egy más nagyfontosságú dologhoz 
is el juthatunk s ez a felolvasások tartása. Téli 
időben, midőn népünk ugy is csak beszélget, 
mesélget, vagy ma már igen sok helyen rém-
regényeket olvas, épen nem volna nehéz akár 
az iskolában, akár magán háznál öszzegyüjteni 
híveinket s előttük hasznos s tanulságos keresz-
tyéni dolgokat olvasnunk fel. Tárgy kínálkozik 
bőven, hogy csak néhányat említsek: a helyi 
egyház története, vagy részletek tör ténetéből ; 
az ős keresztyén egyház viszonyai, a reformáció, 
a reformátorok, a magyar hitjavítás s annak 
nagy alakjai, nemzeti egyházunk küzdelmei, jelén 
helyzete, az aktuális egyházpolitikai kérdések, 
a nazarenizmus, a baptistaság s ezek mellett 
természettudományi, gazdasági dolgok stb., a mik-
ről, mint a pesti felolvasásoknál volt szerencsénk 
tapasztalni, híveink igen szeretnek érdekes dol-
gokat hallani. Falun nem szükség, hogy e fel-
olvasások valami irodalmi remekek legyenek, a 
fő az, hogy érdekes, eszméitető, lelkesítő dolgo-
kat foglaljanak magukban. A felolvasó esték élén-

kítésére szolgálhatna egy-egy szavalat, egy-egy 
hármonikus ének, a mit a lelkész a tanítóval 
együtt betaníthatna s megvethetné vele alapját 
az egyházi énekkarnak, mi a gyülekezeti éneklés 
szépítését s javítását vonná maga után. E fel-
olvasó estéken lehetne felkelteni hiveink áldozat-
készségét a szegények, nyomorultak s minden 
nemes célú humánus intézmény iránt s itt le-
hetne küzdeni legsikeresebben a gyülekezetben 
uralkodó fólszegségek ós bűnök ellen is, mert 
a közvetlenebb hang, a bizalmasabb viszony, 
melynek itt a dolog természeténél fogva ural-
kodni kell, sokkal mélyebb benyomást gyakorol 
s sokkal több eredményt hozhat létre, mint a 
templomban a legfulminánsabb s a legdorgálóbb 
prédikáció. 

E dolgok oly közeli s oly bizalmas viszonyba 
hozhatják a lelkészt gyülekezetével s annak egyes 
tagjaival, hogy nem lesz nehéz mellettük gyako-
rolni a lelkészi teendők azon ágát sem, mely 
nálunk még meglehetős odiosus, de a mi nélkül 
az egyház igazi gondozása el nem lehet. Ertem 
a hivek látogatását. Nem tartom helyesnek, hogy 
ezt pedáns kimértséggel gyakoroljuk, hogy elkezd-
jük a látogatást a falu első házánál s sorba 
menjünk mindegyiken. Ez üres, mondhatni semmit 
sem érő eljárás. De ha elmegyünk alkalom adtán 

•egyesekhez, vagy séta közben híveinkkel szóba 
állván, azok meghívását elfogadjuk s házaikba 
bemenvén, egy negyedórát vagy többet elbeszél-
getünk, ez megadj a az alkalmat, hogy a minden-
napi dolgokon felül az örökkévalókról is beszél-
gessünk. Ha igy meg van törve az ut, azontúl 
nem lesz feltűnő látogatásunk s ha beszélgeté-
seinket helyesen vezetjük, hiveink örömmel fog-
nak látni bennünket s meglesz kötve az a viszony, 
melynek fenn kell állania minden hű pásztor s 
minden szerető nyáj között. E viszony fog azután 
teremni nemes gyümölcsöket, néhol száz annyit, 
néhol hatvan annyit, de aratás mindenütt leend. 

Talán igen hosszasan is időztem tárgyamnál, 
talán unalmassá is váltam, talán igénytelen soraim-
mal is megtörténik, hogy az leencl reájuk a véle-
mény, mint az előttem ismeretlen Fraxinopolitá-
nus cikkeire, de egy megnyugtatóm leend s ez az 
a tudat, hogy a mit irtam, őszintén s evangéliumi 
egyházam iránt való rajongó szeretetből irtam. 
Nem azért, hogy másokat tanítsak, mert ar ra korom-
nál fogva jogom nem is lehet, hanem azért, 
hogy mint bevezető cikkemben is kijelentettem, 
a jövő nagy munkája felett megindult s ezután 
is folyandó eszmecserében igénytelen nézeteimet 
én is elmondhassam. A miket mondottam, azokat 
ugy gondolom helyesnek, a miként mondottam, 
ha azonban nálamnál tapasztaltabb, a viszonyo-
kat és körülményeket nálamnál jobban ismerő 



emberek jobbról fognak meggyőzni, egy pillanatra 
sem fogok habozni, hogy a magam nézeteit fel-
adva, ama jobbhoz csatlakozzam. Adja Isten, hogy 
ugy legyen, de főként adja az Isten, hogy e 
nemes munka ne csak papiron tárgy altassák, 
hanem tényleg meg is induljon s haladjon jobb-
ról-jobbra, egyházunk boldogítására, felvirágzá-
sára, hogy azon a pokol kapui se vehessenek 
soha diadalmat. 

Hamar István. 

ISKOLAÜGY. 
Veteményes kerteink. 

II. 
Evangélium szerint reformált keresztyéneknek nevez-

zük magunkat; a Krisztus evangéliumát valljuk már közel 
400 esztendő óta hit- és erkölcsi életünk zsinórmértéké-
nek: és imé manapság általánosabban hangzik a panasz, 
hogy az .evangéliumtól eltértünk. 

Kifejezésemnek magyarázatát kell adnom, hogy félre-
értésre ne adjak alkalmat. Hogy az evangélumtól eltértünk, 
ezt ma nem ugy értjük, mint amilyen értelemben őseink 
a római keresztyénségről mondották. Mi nem vegyitettünk 
hittudatunkba emberi találmányokat, de nem is használ-
juk fel az evangélium erejét és tartalmát oly mértékben, 
amint ezt tennünk kellene. Istenitiszteletünkből már régen 
kiveszett a bibliaolvasás, sőt a családok körében is meg-
szűnőben van ez a régi szép protestáns szokás; a biblia 
magyarázását újabban ismét felvettük ugyan, de sok helyen 
az eredeti szentírást még mindig a Heidelbergi káté tartja 
kiszorítva. Papjaink ma is a bibliából veszik ugyan beszé-
deik alapigéit, de csak kevesen szólnak meggyőző lelke-
sedéssel a Krisztus szellemében; a többség beszédéből 
— fájdalom — hiányzik az evangélium ereje. 

Amit igy általánosságban mondottunk egyházi életünk 
jellemzésére, ugyanaz áll nagy részben iskoláinkról is. 

Kezdjük a népiskolákon. 
Nem akarom állítani, hogy vallásos oktatásunk, 

főként a falusi és kisvárosi iskolákban sikertelen volna. 
Felekezeti iskoláinkon még mindig a vallási tárgyak domi-
nálnak és én elismerem, hogy ezekben az iskolákban az 
éneklést jól begyakorolják, a bibliatörténeteket és katechiz-
must jól, sőt értelmesen is megtanulják. Sok helyen megvan 
a vallástanítás külső sikere, elérik a tudás kisebb vagy 
nagyobb fokát, de hiányzik a lélek, mely megelevenít. 
Régen elismert elv az, hogy nem elég csak tudni, hanem 
érezni is kell a keresztyénség igazságait. Keresztyén érzü-
letet pedig csak evangéliumi buzgóságu, vallásukért lelke-
sedő tanítók csepegtethetnek tanítványaik szivébe; ilyen 
tanítóknak vagyunk ma már nagy hiányában. Tanítói 
karunk egy része kényelmetlen tehernek érzi az egyház 
érdekeinek szolgálását és vágyakozik az állami közoktatás 
után, a mely őt az egyházi függés alól felszabadítja. 

Korántsem akarom vádolni a tanítókat, mert jól 
tudom, hogy a hiba nem ő bennök van, hanem az intéz-
ményben és a társadalomban, mely őket nevelte és elő-
készítette. És én nem habozom kimondani, hogy a meg-
elevenítő lélek hiánya abból származik, hogy kihalt keb-
lünkből, sőt meg sem született a meggyőződés a felől, 
hogy az evangélium Istennek ereje minden embernek 
üdvözítésére. 

Hajdan a reformáció első évtizedeiben, alkalmas 
segédeszközöknek hiányában, vallástani kézikönyveknek 
nagy drágasága mellett is a vallásos buzgóságnak igazi 
melegágyai voltak iskoláink; ma, a midőn könnyű szerrel 
elláthatjuk növendékeinket imndenféle kézikönyvvel, sőt 
a bibliát is olcsón kezébe adhatjuk minden tanítványunk-
nak, alig tudunk annyira menni, hogy vallásunk igazságai 
felől meggyőződve hagyja el az iskolát ifjúságiink. Csak-
hogy akkor a reformátorokat a lelkesedés lángja hevítette, 
hogy a népnek tanítói legyenek; akkor a tanítók szemé-
ből a meggyőződés ereje sugárzott. Pedig régen igaznak 
ismert mondás az, hogy ha másokat megakarunk győzni 
egy igazságról, magunknak kell előbb a felől meggyőződést 
szereznünk és ez a mondás ha valahol, ugy sokszoros 
mértékben a vallásos oktatás terén érvényesül. Kezünkben 
tartjuk tanítóink képzését; talán lehetne eszközölnünk, 
hogy tanítóink több egyháziasságot, egyházi ügyeink iránt 
melegebb érdeklődést, mindenekfölött pedig őszintébb val-
lásosságot szívjanak be már a képzőintézetek falai között. 
Én azt hiszem, hogy ha iskola és egyházi társadalom 
összeműködnék, felekezeti iskoláink felekezeti érdekeinket 
jobban szivükön viselő tanítókat nyerhetnének. 

Jól tudom, hogy könnyebb a meggyőződést sürgetni, 
mint megszerezni; de mégsem lehetetlen, csak nem kell 
az akadályoktól visszariadnunk. 

A hit hallásból vagyon — mondja Pál apostol; a 
nyugati prot. népek vallásos buzgóságát bibliaszeretetük 
eredményezi — mondották már sokan sokféle alkalommal. 
Próbáljuk meg mi is; vigyük be a régi porleple bibliákat 
az'iskolákba, a hol tanulnak a népnek fiai és a nép 
fiainak leendő tanítói; olvasgassuk minél gyakrabban, 
magyarázgassuk minél szivesebben: hátha rajtunk is be-
telik az apostol mondása: a hit hallásból vagyon; hátha 
mi is átalakulunk, a mi régen voltunk, bibliaszerető buzgó 
protestáns nemzetté. 

Vallottuk minden időben és valljuk ma is, hogy 
vallásos életünk kiinduláspontja az evangélium : induljunk 
hát ki már a népiskolában az evangéliumból. Öntsünk 
éltető lelket a katechizmusok száraz betűibe az örök élet 
forrásából; magyarázgassuk a keresztyénség igazságait 
azokban a gyönyörű képekben és hasonlatokban, melyek-
ben a kicsinyek által is felfoghatólag példázta Jézus a 
vallás titkait és mélyértelmü igazságait, ismertessük meg 
a megváltó Krisztust ugy, a mint élt és tanított, a mint 
ezt a hozzá közel állott szemtanuk látták, hallották és 
nekünk Írásban hagyták. 

A fővárosban szervezett u. n. vasárnapi iskola mintá-
jára falusi népiskoláinkban is és pedig a felekezetiekben 
ép ugy, mint a községiekben vagy államiakban, meg 
kellene honosítanunk a bibliai órák tartását. Hogy ez 
a felekezeti iskolákban sem felesleges munka, arról meg-
győződhetünk, ha meggondoljuk, hogy a tanító a tan-
tárgyaknak oly nagy sokfélesége mellett, 6—8 havi tanév 
alatt bizony nem igen ér rá a vallási tárgyaknak, annál 
kevésbbé pedig a bibliának részletes magyarázására. Épen 
azért az evangélizálás munkáját az iskolákban is a papok-
nak kellene megkezdeni és rendszeresíteni; mert a falusi 
papnak erre bőségesen jut ideje, de meg már képezteté-
sénél fogva is Ő van hivatva arra, hogy a bibliát ma-
gyarázza a kicsinyeknek is, valamint a nagyoknak. Ezek 
a bibliai órák mig egyfelől gyermekistenitiszteletekül szol-
gálnának, másfelől sokkal sikeresebbé tennék a tanító 
vallástanitását, sőt a konfirmációi oktatást is. Mert ha 
hetenként csak egy történetet magyaráznánk meg rész-
letesen, ha csak egy példázat értelmét és vonatkozásait 
fejtenénk ki meggyőzően, esetleg történeti példákkal, val-
lásos elbeszélésekkel megvilágítva: már ezáltal sokat ten-



nénk arra, hogy a katechizmusokból szerzett tudás ne 
csak az emlékezet lomtárát gazdagítsa, hanem a szív és 
akarat rugójává, az élet iránytűjévé legyen. 

A népiskolai vallástanítás a konfirmációval nyer 
befejezést. Hazánkban általános szokás, hogy a népiskolát, 
elhagyó és felsőbb intézetekbe nem lépő gyermekek 12 éves 
korukban konfirmáltatnak. Egyházi törvényeink is a 12-ik 
évet jelölik meg a konfirmáció idejének minimumául. Jól 
tudom, hogy nagyon sok ok szól eme megcsontosodott és 
az egyházi törvény által is helybehagyott szokás mellett, 
de az is bizonyos, hogy nagyon kevés gyermek éri még 
el a 12-ik évben azt az érettségi fokot, hogy hitéről, meg-
győződéséről önállőlag vallást tegyen; pedig ebben állana 
a konfirmáció lényege. Külföldön 15, 16 sőt 18 éves 
korukban részesülnek az ifjak konfirmációban és a leg-
nagyobb gonddal folytatott népiskolai vallástanítás mellett 
is, a konfirmácio ünnepélyes aktusát félévi, sőt nem ritkán 
még ennél is több időre terjedő oktatás előzi meg. Mi 
ellenben elegendőnek tartjuk a húsvét és áldozó csütörtök 
közötti 40 napot az előkészítésre. Sőt sok helyen, az egy-
házi törvények világos rendelkezése ellenére, az előkészí-
tést még mai napig is nem a papok teljesítik. 

Ha már kénytelenek vagyunk gyermekeinket 12 éves 
korukban konfirmálni, pótoljuk, amennyire lehet, az érettség 
hiányát az előkészítés alaposságával. Terjeszszük ki leg-
alább egy félesztendőre a konfirmációi oktatást. Összegez-
zük, bővítgessük és egészítsük ki ez idő alatt a gyermeknek 
népiskolai pályája alatt szerzett vallásos ismereteit. Meleg 
kedélyt, vallásos lelkületet és theologiai szakképezettséget 
kiván a konfirmáció sikeres előkészítése: épen ezért vezes-
sék ezt mindenütt a papok, mert ők birnak e munkára 
hivatással és amidőn ezt a legnagyobb lelkiismerettel telje-
sítik, lelkipásztori működésük sikerének legbiztosabb alap-
jait rakják le. És azután végezzük a gyermekek kikérde-
zését és konfirmálását nyilvánosan, a gyülekezet jelenlété-
ben minél nagyobb ünnepélylyel; a nyilvánosan végzett 
és részletekbe ható kikérdezés a gyülekezet tagjainak 
vallási ismeretét évről évre felújítja, a szokatlan ünnepé-
lyesség pedig oly maradandó benyomást tesz a gyerme-
kekre, hogy arról évek múlva is kellemes érzéssel emlé-
kezik meg. 

Én hiszem, hogy ha tanítóink meggyőződéssel tanít-
ják a vallás tárgyait, papjaink rendszeresítik a bibliai 
órákat és lelkiismeretes buzgósággal vezetik a konfirmációi 
oktatást: nem fog elmaradni az a megelevenítő lélek, 
mely népiskoláinkat újra az egyház veteményes kértéivé 
avatja fel. Marton Sándor. 

T Á R C Z A. 
A veszprémi reformált egyház múltja. 

(Folytatás.) 

Ötödik ellenvetés. Képtelenség volna, ha azon város-
ban, melyben a püspöki szék Szent István király fundál-
tatásától fogva fennáll, és a hol ama dicső Szent Imre 
herceg hamvai nyugosznak, ha ott és azon a helyen a 
helvétiai valláson levőknek isteni tiszteleti hely engedtetnék. 
Felelet. Hogy a veszprémi püspöki szék Szent István király 
által alapíttatott-e avagy nem ? a reformátusok annak 
igazságát, mint reájuk nem tartozót, nem vitatják; ha 
mindazonáltal igaz lesz is ezen püspöki széknek Szent 
István király által való alapíttatása, ez semmi következést 
sem von maga után, mivel az ő alapítványa és a folya-

modók kérése között semmi ellenkezőt nem lehet észre-
venni. annyival is inkább, hogy mind a két hitfelekezet 
100 esztendőnél tovább egymás mellett fent is állott, de 
meg azért is, hogy mind Szent István király alapítványá-
nak, mind a folyamodó reformátusok kérésének főtárgya 
az, hogy az Isten evangéliumának prédikáltatása terjesz-
tessék. Ide járul még az is, hogyha Szent István királyt 
magát ezen fenforgó kérdésben biróvá tennék is, hogy 
ezen mondott és általa alapított városban a reformátusok 
érdemelnek-e istenitiszteletre való helyet, vagy a zsidók 
a J ézus Krisztusnak fel feszítői és tagadói, kik istenitiszte-
letük gyakorlásában legkevésbbé sem háborgattattak: 
minden kérdésen kivül inkább a reformátusokra, mint a 
Szentháromságnak és az Ur Jézus Krisztusnak igaz tisz-
telőire adná szavazatát. 

Hatodik ellenvetés. Minthogy 0 felségének a vallás 
dolgában olyan rendelete jött, hogy a hol a kérvényezők 
lakhelyéhez egy óra járásnyi földre vallásukon levő temp-
lomok vannak, ott a könyörgök kérésüktől elüttessenek, 
már pedig Veszprémhez félórányira sincs Kádárta, Rátót, 
Vilmos, Szentkirály- Szabadja, sőt Felső-Örs is csak egy 
óra. Felelet. Midőn Veszprém városa az ő úrbéri perében 
a földes ur ellen azért panaszkodott, hogy marháinak 
nincs elég legelője: akkor az uraság azt állította, hogy 
a város ötezer darab marhájának elegendő és szélesen 
kiterjedő legelője van, melynek megmutatásával az ura-
ságok nyertesek, a városiak ellenben vesztesekké lettek. 
Az a nagy, tágas marhajáró föld tehát, melyen ötezer 
darab öreg marha elegendőt ehetett s megfordulhatott, a 
mi kérésünk alkalmával hogyan szoríttatott ugy össze, 
hogy oly közel van Kádárta és Rátót, hogy nehezebb 
egyik város végéről a másikra menni, mint a megirt 
helységekbe? Itt több okokat is hozott fel az ekklézsia 
mentségül, nevezetesen, hogy az egy óra járásnyira eső 
templomok ügyében kiadott parancsolatot, a veszprémiek 
folyamodásuknak előbb történt beadásával megelőzték; 
de különben is a türelmi parancs, semmi kivételt nem 
tesz az egy óra járásnyi messzeségről, hanem csak azt 
rendeli, hogy a hol elegendő számmal és tehetséggel 
vannak a kérvényezők, a vallásgyakorlat megadattassék: 
már pedig folyamodók mind számra, mind tehetségre 
nézve alkalmasak, ugy a szükséges épületek elkészítésére, 
mint a prédikátor és mester eltartására.1 

Ezen apológiából is látni való, hogy a róm. kath. 
klérus mily keresett fogásokkal avatkozott bele a vesz-
prémi reformátusok kérvényébe, csakhogy szabad vallás-
gyakorlatukat meghiúsítsa. A város református lakosai 
szívepedve várják azt a boldog órát, melyben ismét 
szabad lesz az Urnák házában imádni az Istent, csakhogy 
hitük, türelmük próbára volt kitéve még egy kevés ideig. 
Nem is biztak már sem a vármegyében, sem a helytartó-
tanácsban. hanem minden reménységüket, a szabad szel-
lemű, felvilágosult fejedelembe vetették, ehatározták tehát, 
hogy Tatay Imre újólag menjen fel Bécsbe, s ügyükben 
kihallgatásért esedezzék. 

A derék táblabíró engedve a közbizalom kívánal-
mának, Bécsbe utazott, a hol kihallgatást nyervén 1782. 
október hó hó 1-én benyújtotta a veszprémi református 
egyháznak szabad vallásgyakorlatért esedező folyamod-
ványát a felség kezeihez, és mint már egy alkalommal 
tevé, ez úttal sem mulasztá el, hogy fel ne jegyezze azon 
érdekes kihallgatás lefolyását, melyet ismét közlök én 
is szószerint. »Végrehajtatott-e már a vizsgálat tinálatok?* 
kérdé a felség. »Végrehajtatott Felséges Császár!* felelt 

1 Tatay Imre feljegyzése a veszprémi ref. egyházmegye levél-
tárában. 



Tatay. »Micsoda akadály van tehát ?« »A tisztelendő 
papság ellenszegülése, Kegyelmes Uram!« »És mi van 
annak ?« »A többi között, a hagyományt a Szent István 
király által ott alapított püspöki székhelyet, és Szent 
Imre hercegnek ott levő hamvait fordítják nékünk!« »És 
mi ez ? mi mindazonáltal Bécsben maradunk, és a tiétek-
féle vallásgyakorlatnak valahára mégis örülnek! Menj el! 
bizonyára megnyerenditek, de nyilvánosat-e, vagy magá-
nyost? még nem döntetett el*.1 

Tatay Imre bécsi utjának mégis lett annyi eredménye, 
hogy most már a helytartótanács is megtette a szükséges 
lépéseket. 1783. január 20-án meghagyja Veszprém vár-
megyének, hogy a veszprémi helvét hitvallásuak által épí-
teni szándékolt imaház és egyéb épületek helyét meg-
vizsgálván, minden, az ezen ügyre tartozó ügyiratokat 
haladék nélkül terjeszsze fel, mely helytartótanácsi leirat 
Veszprém vármegyének 1783. évi március 24-én Pápa 
városában tartott közgyűlésében kihirdettetvén; benne a 
vallásszabadság pirkadó hajnalának hasadását vélték szem-
lélhetni a veszprémi reformátusok, s megkétszeresedett 
buzgósággal állíttatták ki kérvényük támogatására a szük-
séges okiratokat, melyeket főbb pontokban jónak tartottam 
ide is átvenni, a mint következnek. 

A fentebb kimutatott 4484 frt 14 kr. kegyes ado-
mánynak újból való felemlítése után első helyre kell 
tennem a veszprémi református templom, pap- és iskola-
ház telkének adományozását, melyet a mostani lelkészi 
lakás kivételével, olyan terjedelemben, a mint van, Páz-
mándy Sámuel és Roboz Mihály ajándékoztak az egy-
háznak.2 

Az építkezéshez szükséges fundus ezen két buzgó 
uri ember adományával meglevén, a kádártai vámosi és 
szentkirály szabadjai atyafiaktól hoztak bizonyság leveleket, 
melyek mindegyikében bőségesen elő van adva, hogy Vesz-
prémtől mindegyik helység egy óra járásnál messzebb 
van, s mindenik helységben, oly kicsiny a templom, hogy 
sokszor a kebelbeli egyháztagok sem férnek beléje, külön-
ben mindegyik helységnek Veszprémtől való távolságát 
királyi mérnökkel is felmérették s az bizonyítványában 
kiadta, hogy a mondott helységek egy órajárásnyinál távo-
labb esnek Veszprémtől.3 

1 Az eredetiben latinul így: »Peractane est investigatio apud 
vos?« »Peracta est Sacratissime Imperator!« »Quid ergo obstat?* 
»Renitentia venerabilis Cleri Augustissime Domine!* »Et quod illi?« 
»Inter reliquia obvertunt nobis sedem episcopi a sancto Stepbano 
Rege ibi fundatam, et sancti ducis Emerici reliquias ibi habitas*. 
»Et quid hoc ? et nos Viennae residemus, et tamen vestrates gau-
dent exercitio! Nade! pro certo obtinebitis, sed an publicum, vei 
privatum ? nondum est decisum«. Ugyanott. 

2 Eme két adománylevél im ez : »Alólírt ezen levelem által 
adom tudtára, a kiknek illik, hogy a nemes veszprémi reformata 
ekklésia számára Vécheliánus dupla fundusomnak a felső nap-
nyugoti részében keresztül adtam és engedtem, sőt adok és enge-
dek s ajándékozok anynyit, a hol egy templom alkalmatosan meg-
férhet. Melynek nagyobb erejére ezen adományozó levelemet 
aláírásommal és szokott pecsétemmel erősítve adtam Pesten 1782. 
február 6. Pázmándy Sámuel m. k. Előttem Győrffy József előtt*. 
»Alábbírt adom tudtukra a kiknek illik, hogy én Istenemhez való 
buzgóságomból és hitemhez való szeretetemből azon szabad fundu-
somat, melyet itt Veszprém városában nemzetes Paulovics Mihály 
uramtól szerzettem, rajta levő minden nemű épületeivel, kerítései-
vel, kertjeivel és hozzátartozandó öt darab szabados szántóföldjei-
vel együtt a veszprémi helvetica confessión levő árva ekklésiának 
ajándékozom, hogy ott mind templom, mind iskola és parochiális 
házak kellő kényelemmel építhető legyen, és a prédikátor s mester 
élelmére szántó földjük legyen. Melyről kiadtam ezen adományozó 
levelemet Veszprém 1783. május 2. Roboz Mihály m. k. Előttem 
Győrffy József előtt; előttem Tatay Imre előtt*. Hiteles másolatról, 
Győrffy József kéziratgyűjteményéből, a veszprémi reform, egyház-
megye levéltárában. 

8 Hadd álljanak itt az említett okmányok főbb kivonatban : 
1. »Alólírt Kádárta helységnek bírái és esküdtjei, ezen levelünk 

Mindezen bizonyítványaikat kérvényükhöz mellékel-
vén, Veszprém vármegye az előbb említett helytartótanácsi 
rendelet értelmében, különösen pedig a clérus és Zsolnai 
Dávid sürgetéseire, követelte a reformátusoktól, hogy mu-
tassa meg azon fundusát, melyre a templomot s egyéb 
épületeit emelni akarja, hogy a helyszíni szemlét megejt-
hesse, mert ennélküli folyamodványukat sem lehet felkül-
deni. Megmutatták hát 1783. május 4-én fundusukat, s 
a helyszíni szemlét Böröndy főszolgabíró azonnal teljesí-
tette is. 

Másnap, vagyis május 5-én a helyszíni szemlét tel-
jesített főszolgabíró megtevén jelentését a vármegye kis gyű-
lésében, mint forrásom mondja 1 »csak elződült (igy) 
Zsolnai Dávid csatlósaival együtt, mily dicsösséges fundust 
mutattunk a parochiális épületek helyéül. Jöttek ellenünk 
a terhes fekete fellegek, fenyegettek a villámból lehulló 
menykövek, vagy ellentmondások. A püspökség részéről 
azért, hogy az ő hire, mint földesúr hire és tudta nélkül 
esvén meg a vétel, és néki erre szüksége levén, a vétel 
semmit sem érne; épen azért ezen fundusnak bírását 
földesúri jogából kifolyólag magának fentartja, attól Roboz 
és Pázmány urakat, valamint az ekklésiát is eltiltja, pén-
züket, ha annak árát letették volna, visszaadatja. Külön-
ben is Boronkay Dániel mint tőszomszéd meg nem imád-
tatván, és az egész fundus az övéből szakadván ki, azon-
nal ellent mondott és ellenünk kiabált.* 

erejével bizonyítjuk, hogy a mi helységünk Veszprém városától jó 
úttal egy óráig, rossz úttal másfél óráig járó földre levén, némely 
helvetica confessión levő veszprémi uraimék, a mi templomunkba 
járnak isteni tiszteletre, de a mi templomunk oly kicsiny, hogy 
magunk is egészen megtöltjük, levén templomunk szélessége három 
öl, hossza hét öl; azért mikor veszprémi uraimék hozzánk csapa-
tosan kijönnek, sokan a templomon kívül maradunk, mivel a temp-
lomban anynyi hely sincs, a hol megállhassanak. Hogy veszprémi 
uraimék hozzánk tíz esztendőtől fogva nem temetkeznek és hogy 
templomunk sem magunkért, sem a veszprémiekért soha nem 
nagyobbíttatott, hanem most is a régi fundamentomán áll bizonyít-
juk. Kádárta 1783. május 10. Sáry Ferencz lelkész, Szanyi István 
bíró, Kántás István, Nida Péter esküdtek*. 2. »Mi alább bizonyít-
juk, hogy rátóti helv. conf. imaház soha nem nagyobbíttatott; 
hossza hét öl. szélessége két öl és a rátótiakra nézve is igen szo-
ros s el sem férnek benne. Rátótról Veszprémbe öt negyedóráig kell 
menni. Rátót 1783. május 10. Németh János öreg bíró katholikus 
Nagy Mihály kath., Németh István kath., Huszár Pál kath., Kaki 
Ferencz helv., Varga János helv. esküdtek.* 3. »Mi alól megirt 
vámosi nemes helységnek hites elöljárói bizonyságot teszünk arról, 
hogy a mi templomunk soha meg nem nagyobíttatott, hanem most 
is azon fundamentumon áll, melyre legelsőben építtetett, azóta 
pedig magunk is megszaporodván, nem hogy a Veszprémből isteni-
tisztelet végett ide jövő helv. conf. levők velünk együtt könnyen 
elférnének, hanem még a munka időn megesni szokott halotti 
prédikáció alkalmával is, mikor városi uraimék közül senki hozzánk 
nem jön, magunk is úgy megtöltjük, hogy még a templom közepén 
levő ürességet is elfoglaljuk. Mikor veszprémi uraimék vasárnapokon 
kijönnek, sok lelkek a templomon kívül maradni kénytelenek. 
Templomunk hossza nyolc öl, szélessége négy öl, helységünk 
Veszprém városától jó úttal is tovább van egy óra járásnyinál. 
Vámos, 1783. május 10. Nemes Mustos József törvénybiró, nemes 
Kozma Ferencz, nemes Kéri János, nemes Farkas Gergely, nemes 
Sári Ferencz.* 4. »Alább is megirt sz. k. szabadi nemes helység 
bírája és esküdtjei bizonyítjuk, hogy templomunk soha meg nem 
nagyobíttatott, s mivel 'igen népes a helységünk, az olyan kicsiny, 
hogy a sok nép összejövése miatt a terhes asszonyok gyakran 
el is ájulnak, s igy magunknak is igen szoros, s nagyobbításáért 
akarunk folyamodni. Veszprémből még erős embernek sem lehet 
egy óra alatt szabadiba jutni. Szent-Király-Szabadja, 1783. május 9. 
szabó Kis Pál biró, Barcza János, Véchelius István. Keszi Molnár 
Pál, Bélyei Sámuel, Kovács Ferencz esküdtek,* 5. A királyi mérnök 
hiteles felmérése ez : »Kádárta a nagy hídtól 2868 bécsi öl, vagyis 
l l / 8 ó ra ; Szent-Király-Szabadja 3900 öl, vagyis l 4 / 8 óra, Vámos 
3330 öl, l 2 / g ó ra ; Rátót 4037 öl, 1 fi/8 óra járásnyira van. Pápa 
1783. május 11. Horváth Ádám királyi mérnök*. Mindannyi hiteles 
másolatról, Győrffy József kézirat gyűjteményéből, a veszpr. ref. 
egyházmegye levéltárában. 

1 Tatay Imre feljegyzése. A veszprémi reform, egyházmegye 
levéltárában. 



A szélsőségek közé sodort vármegye egérutat kere-
sett. A püspökségnek, káptalannak, a vármegye kath. 
részének ellentmondásait, a reformátusok kérvényeivel és 
annak összes mellékleteivel együtt felterjesztette a hely-
tartótanácshoz, ugy a mint az, annak idejében elrendelte, 
melyre azon válasz érkezett a helytartótanácstól, hogy 
»a veszprémi reformátusoknak magán vallásgyakorlat en-
gedtetik, ugy mindazon által, hogy lelkészük keresztelhet, 
eskettethet és a halottakat eltemetheti, a katholikus pap-
nak fizetett stóla alól felmentetnek, templomot építhetnek« 
mely helytartótanácsi rendeletet, érdekességénél fogva ere-
deti szövegében, jónak tartottam közölni.1 

Az említett királyi parancs, illetve helytartótanácsi 
rendelet 1783-ban julius 7-ikén Veszprém vármegye köz-
gyűlésében felolvastatván s kihirdettetvén, már julius 13-án 
elkezdődött az 1717. évben félbeszakadt istenitisztelet, 
mely 65 esztendő alatt •— mint Tatay Imre irja — 
gyászba borult ekklézsiánk szemeiről a sok kicsorgó 
könyhullások eltöröltetvén, 29 református prédikátorok és 
több nagy távolról összejött nagy uraságok, s szomszéd 
helységek, de nevezetesen tekintetes Lónyai ur, tettes 
Ungvár vármegyének vice ispánja jelenlétében, és az egész 
népnek nagy örömére, a parochiális ház végébe az e 
végre elkészített színben elkezdődött istenitiszteletünk gya-
korlása. A reggeli órán tiszt. Fúró Mihály akkori balaton-
füredi prédikátor a XLII. zsoltár 3. verse felett, tiszt. Kocsi 
Horváth Sámuel pedig akkor fehérvár-csurgói, de mindjárt 
ide Veszprémbe rendelt prédikátor a CIII. zsoltár 13. verse 
felett: »miképen könyörül .az atya« főtételről hathatós és 
szívre ható prédikációkat tartottak. Ugyanakkor Szentkirály-
Szabadjáról Fodor Miklós vitetett be iskolatanítónak. 

De nem sokáig tartott a veszprémi gyülekezet nagy 
öröme, mert a zűrzavaros forgó szelek és fenyegető menyny-
dörgések újra megháborították kevés ideig tartott csendes 
békességüket. Igaz, hogy a felséghez benyújtott folyamod-
ványukban templom, iskola és parochiális házak építhe-
téseért, lelkész és tanító tarthatásáért könyörögtek; igaz, 
hogy ügyük megvizsgálásakor az építkezésre megkívántató 
összegeket kimutatták, mégis mivel az engedély az iskolá-
ról és tanítóról mélyen hallgat, 1783. julius 14-én egy 
helytartótanácsi rendelet eltiltja őket az iskola és tanítói 
lakás építésétől, s már a két méter magasra köröskörül 
felépült, tanítói lakás és iskola félben maradt. Ekkor újra 
folyamodtak a királyi felséghez, s ügyük a következő 
rendelettel kedvezően elintéztetett: »Illustrissimi, Reveren-
dissimi etc. Incolis oppidi Veszprém, comitatui huic Vespre-
miensi adjacentis, helveticae confessioni addictis, in hicce 

1 4420. Illustrissimi Reverendissimi etc! Circa nobiles et 
ignobites oppidi Veszprém incolas, helveticae confessioni addictos 
pro confessionis suae exercitio recurrentes, Sacratissima sua majestas, 
erga factam abhinc eatenus humillimam repraesentationem. clemen-
ter rescribere dignata est : Publico religionis exercitio supplicantibus 
nulla ratione competente, privatum iisdem adimitti, ita tamen ut 
eorum ministro administratio baptismi, copulationis et sepulturae 
ea lege permittantur: ut proventus stolae, parocho catholico depen-
dantur, cujus curae jucumbet etiam actus hos ab acatholicis ministris 
peractos, catholico registerio parochiali rite inferre et praenotare. 
Penes remissionem igitur delineationis struendi per antetatos 
supplicantes oratorii, sumtumque eatenus requisitorum projecti, 
praetitulatis Dominis Vestris intimat. Consilium hoc regium locum-
tenentiale: quatenus conformiter praemissos, memoratos recurrentes 
edocere; ne vero per eosdem benignae normales in religionis, et 
Christianae tolerantiae emanatae, ac circulariter publicatae, ullo 
pacto violentur, aut miseri contribuentes quoquo modo aggraventur, 
ex publico sedulo invigilare, et praecaveri facere noverint. Dátum 
ex Consilio regio Iocumtenentiali Hungarico Posonii Die 19-maii, 
1783. celebrato. Praetitulatorum Dominorum Vestrorum ad officia 
paritissimi, comes Joannes Csáky m. p. Franciscus Skerlecz m. p. 
Michael Preszekker m. p. A veszprémi reform, egyházmegye levél-
tárából. 

copialiter adnexa instantia, de prohibita scolaris aedifici 
consummatione et introductione ludi magistriadversum 
comitatum quaerulantibus praescriptis Dominis vestris de 
benigno jussu Regio intimat consilium hoc regium locum-
tenentiale: quatenus memoratis incolis vespremiensis hel-
veticae confessioni addictis perfectio aedificii scholaris, 
ac accessoriorum omnino admittatur. Dátum ex consilio 
regio locumtenentiale Hungarico. Posonii, Die 6-a octobris 
1783. celebrato. Praetitulatorum Dominorum Vestrorum 
ad officia paratissimi. Comes Franciscus Balassa m. p. 
Franciscus Skerlecz m. p. Michael Preszekker m. p.« 

Ezután már békességben építhette a veszprémi refor-
mátus egyház elkezdett iskoláját tanítói lakását, s azt 
ugy a mint ma is áll, csakhamar elkészítette s 1784-ben 
temploma építéséhez kezdett, letévén annak fundamentum 
kövét április 27-én; tiz év múlva pedig, vagyis 1794. 
szeptember 1-ső napján a mostani díszes torony alapja 
tétetett le s még azon évben el is készült, melybe a 
következő évben harangot öntetett ily felírással: »Impen-
sis nobilium et civium Vespremiensium Helv. Confess. 
profitentium A. MDCCXCV. Ez a veszprémi egyház nagy 
harangja, mely mellé 1803-ban egy kisebbet készíttettek 
ily felírással »Glória in excelsis Deo. Dicsérd Jerusálem 
az Urat. Sión! Dicsérjed a te Istenedet. Solt. 147. A 
veszprémi reform. Eccla készíttette*. 

1826-ban pedig egy díszes orgonát állítottak a temp-
lomba. 

így épült fel a külső egyház, sok küzdés, fáradtság, 
áldozat és kitartás mellett; s hogy ezután is folyvást 
épüljön, gyarapodjék, engedje a jó Isten. 
(Folyt, köv.) Thury Etele. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Luthardt, Geschichte der christlichen Ethik seit der Refor-
mation, Leipzig, 1893. Dörffling & Franké XII., 744. 1. Ára 16, 

az előző kötettel (1889) együtt 25 márka. 

II. 
A III. fejezet az orthodox óprot. korszak ethikáját 

tárgyalja, mely bizonyára sokaknak azt a meglepetést fogja 
szerezni, hogy milyen végtelenül gazdag ethikai anyag 
foglaltatik Gerhard, Quenstedt és mások dogmatikus 
»loci*-jaiban. Erre a lutheri orthodoxia filozofia morálja 
következik, a melynek művelői közé, Baier, Buddeus, de 
főleg Calixtus, az unionista helmstádti professzor tartozik 
a hittan és az erkölcstan különválasztását hangsúlyozó 
törekvéseivel »Epitome theol. morális* 1634. cimü művé-
ben. Jogosan utal továbbá a szerző e korszak ref. ethi-
kájára, a mint annak egyik főművelője Danaus »Ethica 
christiana* 1577. cimü művében. Végül részletesen ismer-
teti szerző Luther és Melanchton casuistikáját, s annak 
eddigelé még eléggé fel nem dolgozott gazdag irodalmát, 
mely ismertetésnek befejező koronáját azon igen vonzó 
és tanulságos fejtegetések képezik, a melyek a nyilvános 
éleinek lutheri ideáljáról szólanak annak katholikus és 
református, főleg kálvini felfogásával szemben. S ugyancsak 
megragadok a német lutheri keresztyénség erkölcsi álla-
potainak, Luther panaszainak, nem különben a 30 éves 
háború nyomorúságainak rajzai, a melyek a műnek leg-
élénkebb részleteihez tartoznak. Luther casuistikájánál 
hivatkozhatott volna szerző a »levelek* mellett annak 
»asztali beszédeire* is, a hol a szerzetességre vonatkozó-
lag is igen figyelemreméltó útmutatások foglaltatnak. 
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A IV. fejezet »a pietizmus ethikáját« tárgyalj a, a 
melynek gyökerei az angol és németalföldi református 
egyház talaján (föl egészen Tersteegenig) keresendők; 
innen a német lutheri egyházba hatott át s rajongó köve-
tőkre talált JBöhme, G-ichtel, Arnold és másokban, Spener 
és Franckéban pedig rendszeres földolgozóira, illetve 
annak a gyakorlati vallásos életbe való szeretetteljes 
átültetőire. E korszakban az ethikára nézve érdekes a 
közönyös dolgokról és a terminizmusról folyt vita. E tör-
téneti alapok nyomán fáradozott a pietizmus ethikájának 
feldgozásán Lange, Rambach, a testvér gyülekezet, a würt-
tembergi tartornányegyházban: Bengel, Öltinger, sőt a 
quakerek (Barclay) és methodisták felekezete is. Ethikai 
tudományos — olykor azonban sajátszerű — törekvések-
kel találkozunk még e korszakban a soeiniánusoknál és 
arminiánusoknál is.* 

A következő három fejezet a tárgy jelentőségére 
való tekintettel Luthardt művének legterjedelmesebb része. 
E fejezetek elseje tárgyalja a felvilágosodás korszakának 
ethikáját. A reformáció által befolyásolt korszakra a 
renaissance következik, a hol a specifikus keresztyén s 
a természetes (»natürliche«) == észszerű morálnak egymás-
hoz való viszonyáról van szó. Az átmenet, illetve a for-
dulat lényegileg az empirikus természetvizsgálódás által 
van feltételezve, a minek következménye mindenekelőtt 
a természetjogi morál vala. Erre a spekulativ-rationa-
listikus ülozofia intellectualistikus morálja következik, a 
melynek főképviselői és rendszeres feldolgozói: Gartesius, 
Spinoza és Leibniz. A theologiai morálra azonban csak 
Wolff, Leibniz rendszerezője és népszerűsítője gyakorolt 
befolyást, a mint hogy másrészről Mosheim, Grusius, de 
főleg Gellert, az énekköltő, korának eme erkölcsi tükre 
önálló moralistának tűnik fel. Kevésbbé ide vág, de Luthardt 
által igen finoman és szellemesen van érintve és beigazolva 
a reformátori elvnek befolyása a művészetre: Dürer, 
Cranach, Sachs, Gerhardt, Bach és másokban a német, 
Shakespeareben pedig angol földön. Az angol deismus és 
utilitarismus morálja, a melynek képviselői, MŰI, Spencer, 
Leslie és Stephens, nemkülönben a francia deismus, mate-
rialismus, és Rousseau modern cynikus morálja méltó 
párhuzamot képez a német hasoncélu törekvésekkel, a 
melyeknek egyik kiváló központja Lessing, a kritikus, az 
örök evangéliumot hirdető moráljával a XVIII. század 
második felében. Sőt Goethe anyja, Jung-Stilling, Möser 
és mások patriarchális gondolkozás módja is röviden meg 
van érintve. Az utolsó két fejezet tárgyalja a morálnak 
filozofiai megujulását Kant, és annak theologiai megúju-
lását Schleiermacher által, mert filozofia és egyház jelen 
századunkban két egymásra következő korszakot jeleznek. 

Kant moralismusát, a mint azt kritikai morálfilozofiai 
főmüveiből: a gyakorlati ész bírálatából, az erkölcsök 
metafizikájából s a tiszta ész hitet hirdető vallásfilozófiából 
merítjük, röviden bár, de azért gondosan és összes vonat-
kozásaiban tárgyalja a szerző, mi mellett annak az ujabb 
Írókra gyakorolt maradandó hatását is jelzi, p. o. MüVer, 
Hoffmann és másoknál. Elleneihez Rcinhard, Stáudlin 
és Ammon tartozik. Finom annak további fejlesztése 
Schillernél, ki az aesthetikai kulturában látta az erkölcsi-
ség nevelőjét, vagyis az angol Shaftesbury módjára az 
ethikai és aesthetikai szempontoknak harmonikus össze-
egyeztetésére törekedett. Ezek a későnbi filozófusok: 
Jacobi, Fries, Fichte és Schelling következnek, a kiknek 
theol. követője Daub; ide tartozik továbbá Baader theo-
zófiája, s végül Hegel s tanítványai közül: Vatke, a ké-

* Ez angot forradalmi egyházak történetével, tanaival és 
irodalmával behatóbban Weíngarten boroszlói tanár monográfiája 
foglalkozik. 

sőbbi Daub és Marheincke. Igen vonzó és mélyértelmű 
a Goethe ethikai gondolkozásmódjáról szóló rajz is, mely 
mélyreható betekintést enged e klasszikus költő Spinoza 
által érintett vallásoserkölcsi világnézetébe. E fejezet zára-
dékát a Hegel utáni theistikus filosófusok, különösen a 
berlini Trendelenburg, valamint Herbart, Beneke és Lotzr 
morálfilozófiájának beható ismertetése és méltatása képezi. 

Az utolsó fejezet a jelenkori theol. ethika bírálati 
ismertetésének van szentelve, mely alapos tárgyismeret 
tekintetében méltó társa az előzőknek. 

Az egyházi megujulást s szellemi hitébredést, a mely-
nek hatásai alól a kath. egyház sem vonhatta ki magát, 
századunk elején Hamann, Claudius, Perthes, Neander 
és mások egyengették. Az első évtizedek tudományos 
ethikájának főbb képviselői Flatt, de Wette, Baumgarten 
Grusius és Schwarz, azonban a tudományos tárgyalás 
teljesen rendszeres magaslatára csak Schleiermacher emelte 
azt a maga ethikai monográfiáival (Monologen stb.) és 
önálló theol. és filozófiai erkölcstani műveivel. Schleier-
macher művészi rendszerező talentuma, a melynek leg-
klasszikusabb kifejezője az encyklopádia (1811), az ethika 
terén sem tagadta meg magát. Hozzá csatlakozott Rothe 
és Domer, nemkülönben a bibliai ethikusok közül Schmid, 
Palmer és Beck. Ezek után ismerteti szerző a restaurált 
lutheri iránynak ethikusait, névszerint: Harless, Sartorius, 
Öttingen (a morálstatistikus), Hofmann az erlangení 
Frank és mások erkölcstani rendszereit. Végül méltatja 
Martensen, Scharling, Wuttke (kinek művét kiválóan 
kiemeli), továbbá a sok tekintetben igen sajátszerű irányú 
Vilmar és Káhler, nemkülönben Ritschl, Pfleiderer és 
Weiss i. v. legujabbi műveit. E fejezetnek tárgyalásánál 
annak folyományaként megjegyezzük, hogy az erkölcstan, 
mint uj prot. theol. tudomány terén még igen elágazók 
a vélemények s még nem biztosak az eredmények, a 
melyeknek megállapításához azonban művünk is igen 
becses és tanulságos adalékkal szolgál. 

Gyenge, inkább erőlködő fordításokban nyilvánuló 
magyar ethikai törekvéseinket az iró természetesen nem 
ismeri. Hisz' mi magyar theol. professzorok is alig mél-
tatjuk azokat a theol. kathedrákon! Pedig a theol. tudo-
mányosság tekintetében is szükség volna a magyar nem-
zeti felfogás érvényesítésére 1 

Mellékesen érinti szerző a XVIII. és XIX. század 
kath. ethikáját is, a mint annak nemesebb evangeliomibb 
szellemű képviselői Hirschler és Sailer, evangéliomellenes 
ultramontán művelői pedig a modern jezsuita csudavirá-
gok, p. o. Müller, Schwetz és mások. 

A 80. §. lélekemelő módon tünteti fel a megigazító 
hitnek a tevékeny felebaráti szeretet műveiben való nyil-
vánulását, a mint annak főbb mozzanatait az angol és 
német kül- és belmisszió áldásos művei, nemkülönben 
a modern kulturállam humanitárius törekvései jelzik. Itt 
igen finomak és találók a prot. és kath. misszió mélyre-
ható különbségére tett megjegyzései. 

Müvének függelékeként a jelenkor filozofiai morálját 
ismerteti a tudós szerző, a mint az a realizmus, empi-
rizmus és pessimizmus világnézetein fölépülve a Datler 
által megállapított »amerikai ethikai társaságok«-ban talált 
kifejezésre, s Németországban jelenleg Gizycki berlini 
tanárban talált pártfogóra. Hiányzik azonban a mult szá-
zad felületességének eme ujabb kiadású fölvilágosodó mo-
ráljában a belső tartalom egysége, következetessége és 
hathatós eredménye, mely legfeljebb a vallástalan, utilis-
tikus és eudámonistikus morálnak terjesztésére van hivatva. 
Oly morállal van itt dolgunk, mely sem a történet, sem 
az élet, sem a tapasztalásból egyebet nem tanult a vi-
gasztalan hitetlenségnél. s a melynek egyedüli érdeme 



a sociális elem hangsúlyozásában áll. Ide tartoznak Jodl, 
Baumann, Höffding, Paulsen, Wundt s a jogász Ibering 
müvei. A keresztyénség nélkül azonban az ethikai törek-
vések érthetetlenek. Hogy milyen feladatok várnak a jelen-
kori ethikára, arra feleletet ád a történelem, mely is ugy 
negatíve mint positive tanítja, hogy a hit által való meg-
igazulds ugy az erkölcsiség feltétele, mint annak kizáró-
lagos ható ereje. 

A mü tárgyának elrendezésével és megítélésével 
lényegesen egyetértünk, és Schulzeval egyezőleg csak né-
hány irodalmi megjegyzésre szorítkozunk. Szerintünk is 
a jelenkori morálfilozófiái törekvések nagyon röviden van-
nak tárgyalva. Nem méltatja többi között JSitzsch »System 
der christl. Lehre« és Kühel »Christl. Lehrsystem« cimü 
a hittant az erkölcstannal összefoglaló müvét; továbbá 
nem említi : Stephens vallásfilozófiáját, Strümpelt, »Vor-
schule der Ethik«, Ulrici: »Gott und Mensch* »Natur-
recht«, »Ethik« és »Aesthetik«, Rolph »Rationelle Ethik« 
(1882), Münsterberg, »Ursprung der Sittlichkeit« (1890), 
Schuppe, »Grundzüge der Ethik«, nemkülönben Landau 
»System der Ethik« cimü műveit. Comte positivizmusá-
nak ethikai méltatása is hosszabb lehetett volna. Ezenfelül 
a kath. Gutberlet »Ethik und Religion* (1892) cimü müve 
is kerülte ki szerzőnek különben körültekintő figyelmét. 

Jelen ismertetésünket őszinte üdvkivánalaink kifeje-
zése mellett Schulze ama szavaival fejezzük be : »Valóban 
szép bizonysága e mű a 70 éves szerző szellemi frisse-
ségének. Adja Isten, hogy tervben levő nagy »Keresztyén 
erkölcstan«-át is minélelőbb elkészíthesse!« 

Ugy legyen! 
Eperjes. Dr. Sslávik Mátyás. 

BELFÖLD. 

Néhány igaz szó az »őszinte szó«-ra. 
Hála legyen Baross alkotó szellemének, a zóna rend-

szer behozatala által lehetővé tette, hogy a szegénysorsu 
emberek is, kikhez magamat s több protestáns lelkész 
társaimat bátran sorozhatom, hazánk egyik vagy másik 
kies vidékét megismerhessék. Ezóta minden évben szakí-
tok magamnak időt arra, hogy országunknak, előttem 
még ismeretlen tájékát megtekintsem. Egy ilyen zónázásom 
alkalmával történt, hogy egy vidéki nagyobb város állomá-
sánál, öt-hat fiatal ember jön be abba a vasúti kocsiba, 
melyben eddig egyedül üldögéltem. Gondtalan vidám kedé-
lyük, mosolygó arcuk azonnal elárulta, hogy ezek az 
iskola porától megszabadult diákok, s alig hogy helyet 
foglalnak, kezdenek beszélni nagy garral, tudós képpel, 
minisztereinkről, íróinkról, művészeinkről. Igazán szeren-
csés ember az a Wekerle, hogy vasúti kocsink telefon-
hálózattal nem volt összekötve az ő szobájával, mert 
hallhatta volna, hogy ő hazánk érdekében semmi üdvös 
dolgot nem tud kivinni, nincs is önállósága, a bécsi 
minisztereknek csak uszályhordozója. Jó hogy a sirba 
tértél Madách, mert ha föld felett volnál megtudhatnád, 
hogy az általad irt * Ember tragédiája* érthetetlen férc-
mű, melyet háromszor-négyszer is elolvas egy gimnáziumi 
tanuló s még sem ért belőle semmit. Hagyj fel a vasár-
napi újság szerkesztésével Nagy Miklós, mert te egy 
verset, melyet az s . . . i iskola önképzőköre nagy lelke-
sedéssel fogadott és jegyzőkönyvileg megörökített, papír-
kosárba vetettél — persze csupa tudatlanságból. Ne fogj a 
honfoglalás történetéhez és haza ne jöjj Munkácsi, mert 

az a sokak által felmagasztalt képed is, mely Krisztust 
Pilátus előtt ábrázolja, nevetséges mázolás, néhány lépcső-
zet tetején karos székben ül egy rövid hajú, borotvált 
arcú, mogorva ember fehér lepedőben és előtte áll egy 
hoászu hajú, szakállas képű, szelíd ember ugyancsak fehér 
lepedőben. Ezen diákokat követi Fraxinopolitanus is, midőn 
papjainkat, tanárainkat, zsinati tagjainkat, tudatlan, hiva-
tásukat nem értő és be nem töltő egyéneknek nevezi. 

»A papság — ugy mond, — robotba prédikál — s 
mást úgyszólván semmitsem tesz, legfölebb zsinati kabá-
tot varrat magának«. A prédikálással Krisztustól bízattunk 
meg, »elmenvén mind e széles világra, prédikáljátok az 
evangéliumot*. (Márk XVI. 15.) Pál apostol Timotheust, 
ki a lelkipásztori gondozást hol egy, hol más gyülekezet-
ben teljesítette, arra inti ^prédikáljad az igét, rajta légy 
mind alkalmatos, mind alkalmatlan időben* (II. Tim. IV. 2.) 
Ez a mi legfőbb kötelességünk, tesszük is, nem robotból, 
örömmel, buzgósággal. Hirdetjük az igét, mely soha el 
nem múlik, hintegetjük a jónak, az igaznak, a szépnek 
magvát, őrködünk az erény, az ártatlanság felett, irtjuk 
gyomláljuk a bűnt, a gonoszt, szóval tanítunk, buzdítunk, 
jutalmazunk, dorgálunk és igy vezetjük a gondjainkra 
bízott nyájat a szoros uton az Istenországa felé. A Krisztus 
evangéliumával üdvözöljük élte kezdetén és veszszük be 
az anyaszentegyházba a kisdedet, ezzel bocsátjuk az élet 
nagy útjára az ifjú házaspárt, ezzel vigasztaljuk a sors-
üldözöttet, az ágya fenekére láncolt beteget, és ezt han-
goztatjuk — a vérző szivek megnyugtatására — a kopor-
sók felett. Tompa, nem abban a satyrikus költeményben, 
melyet Fraxinopolitanus a protestáns papokra ráolvas, 
egy levélben, melyet egy általa becsült nemes szivü nőhöz 
Pogány Karolinához intéz, épen igy rajzolja, a maga 
személyében, a protestáns pap működését: 

„Az én pályám — úgymond — szép, ámbár 
nem ragyog, 

Én az egyszerű nép őre vagyok ! 
Enyém jó- és balsorsának fele, 
Örülök, sirok részvevőn vele: 
S az elhagyott népet, mi isteni 
Növelni, oktatni, deríteni . . . . ! 
Kisded születik, s hogy boldog legyen : 
Én fohászkodom érte szívesen ; 
Dobogó szivü szép menyasszonyát, 
Elhozza az ifjú felebarát; 
És szivem elfogul öröm miatt, 
Az ünnepélyes esküszó alatt. 
Kihez már a nyugalmas est közel, 
A haldokló ágyához megyek el; 
S ki lehullt, mint fájáról a haraszt, 
A temetőbe kikísérem azt. 
Ekkép velem rokon, barát a nép, 
Nemes batátnőm! pályám nemde szép ?" 

Az igehirdetés legfőbb kötelességünk, de teszünk 
mást is. Nem említem fel, hogy legtöbb gyülekeztünkben, 
egyházunk anyagi gondjai a mi vállainkra nehezednek, 
nem számlálom elő, hogy állami, törvénykezési, közigaz-
gatási, katonai, szóval közérdekből, hányféle szolgálat 
teljesítésére vagyunk kötelezve, nem szólok arról, hogy 
családunk, nemzetünk, hazánk iránt vannak kötelességeink, 
melyeknek teljesítése alól mi, mint protestáns papok, ki 
nem vohatjuk magunkat, csak munkálkodásunk egy-két 
pontját tüntetem fel, midőn azt kérdem: váljon az a 
mély, kiolthatatlan szeretet a mi népünk szivében vallása, 
egyháza, iskolája iránt van, meg volna-e, ha mi csak robotba 
prédikálnánk? váljon az az áldozat tüze, mely egyház 



kerületünk, főiskoláink iránt nyilvánul, nem rég elhamvadt 
volna-e, ha mi csak zsinati kabátot, varratnánk ? váljon 
az elnyomorodott szegények, a vagyon nélküli árvák, nem 
éhen vesznének-e, ha mi könyörületre nem buzzdítanánk 
a híveket? váljon a nép nevelésügye felemelkedett volna-e 
arra a fokra, melyen jelenleg áll, ha mi a tétlenség pár-
náján hevernénk? A lelkipásztorkodás, elláthatatlan széles 
mező, melyen mindegyikünk talál munkát, egyik egyet, 
másik mást, ugy vagyunk mi, mint az egy családhoz tar-
tozó méhek, az egyik fiakat nevel, a másik sejtet készít, 
a harmadik mézet hord, különböző a munka, de egy a 
cél, a család fentartása. Mi is mindnyájan igyekszünk kö-
telességeinket teljesíteni s minden munkában egy a célunk, 
vallásunk, egyházunk, iskolánk fentartása. 

Zsinatunk tagjairól és működéséről nem szólok, 
mert én ugy gondolkozom, hogy valaki egy Rafaelt vagy 
Michel Angelot megbírálhasson, erre nézve művészi ecset-
tel kell bírnia. Hogy nemcsak paragrafusok készítésével 
és alkalmazásával vesződött, azt az első zsinat megmu-
tatta a közalap megteremtésével, az unió létrehozásával, 
a második pedig a protestáns egyetem felállításának ki-
mondásával. Lesz még zsinatunk ezután is, majd mind-
egyik szül valami üdvös és hasznos dolgot, egyszerre 
századok hiányait pótolni nem lehet. 

Ha az »őszinte szó* írója a protestáns népet jól 
ismerné, nem mondaná, hogy a vallásos tanok, igazságok 
el vannak temetve a konfessziós könyvekben, nem mon-
daná, hogy a praedestináció tana csaknem kihalt egyhá-
zunkból. (Reméllem e mondás nem mi reánk papokra és 
a zsinat tagjaira, hanem a népre tartozik). Népünknek 
legkedvesebb olvasmánya hitünk főkönyvén a biblián 
kivül, az »Öreg Káté*, »Kis Tükör*, »Hübner«. »Az áhí-
tatosság órái*, melyekben a vallásos tanok, a biblia alap-
ján, protestáns szellemben magyaráztatnak s annyira 
kedveli, hogy ide számítva a reformáció és hazánk tör-
ténetét, ezek képezik legfőbb olvasmányát. A jelenkor 
divatos olvasmányait, az elbeszéléseket, regényeket nem ked-
veli, mert érzi, hogy ezek nem neki valók, de a protestáns 
nép számára, vallásos irányban szerkesztett »Kis Tükör« 
és »Téli Újság* cimti lapot, ugyszinte a bibliaterjesztők által 
árult vallásos tartalmú történeteket, szivesen megvszni és 
örömmel olvassa. Halad a mi népünk, lassan bár, de 
lépésről-lépésre előbb s hiszem, hogy eljön az az idő, mi-
dőn a külföldön levő angol és német hitsorsosaink vallá-
sosságát eléri. A praedestináció tana pedig nemcsak hogy 
ki nem halt egyházunkból, sőt oly mélyen gyökerezik 
hiveink szivében, hogy mindent az Istentől vár, Istennek 
tulajdonít és erősen hiszi, hogy a mit az Isten Ő róla 
előre elvégzett annak be kell teljesedni és ezen hitéből 
lehet következtetni azt a vakmerő bátorságot, melylyel 
sokszor a legnagyobb veszélyeknek szembeszáll. 

Hogy mi protestáns papok, a papi tudományokban 
annyira hátra volnánk és theologiai kiképezletésünk oly 
hiányos volna, hogy »hittani ismereteink forrása egyedül 
a heidelbergi káté s legnagyobb részt a prédikációs könyv 
volna«, ez egy kissé merész állítás. Figyelemmel kisérem 
theologiai intézetünket, ismerem irányát, rendszerét, elol-
vastam nemcsak-e nyomtatott, hanem a litografirozott 
tankönyveket is és azt látom, tapasztalom, hogy a mostani 
rendszer, mely az ifjakat az önmunkálkodásra utasítja, sok-
kal jobb a réginél, a tankönyvek kimerittőbbek az előbbeni-
eknél. Lelkésztársaimnál is találok mindenütt egy-egy kis 
theologiai könyvtárt s bizonyára nem azért vették a hit-
tani műveket, hogy könyvtárukat ékesítsék, hanem hogy 
ismereteiket gazdagítsák ? Mi protestáns papok a társada-
lomban igen szép helyet foglalunk el, hogy állhatnánk 
meg ezen a helyen, ha hittani ismeretünk theologiai kiké-

peztetésünk hiányos volna? Egy protestáns papnak nem 
elég az, hogy hittani ismerete legyen, a tudományok min-
den ágában kell általános ismerettel bírnia, mert különben 
a régi rabbikhoz leszünk hasonlók, kik a thalmudon és 
a zsidó nép történetén kivül egyébbel nem foglalkoztak. 
Sokszor előfordul a társadalomban, hogy egy vagy más 
tárgy felől megkérdeztetünk és ha nem képezzük magun-
kat, hogyan tudunk kimerítő feleletet adni? 

Azt mondja Fraxinopolitanus, hogy bennünket csak 
az Isten sujtoló vesszeje rázhat fel a tétlenség álmából, 
csak ez ösztönözhet önmagunk képzésére, szabad legyen 
nekem erre egy régi közmondással felelnem : »a mely 
kutyát bottal kell verni a nyul után, sohasem eszünk 
annak fogtából.* Mi magyar protestánsok annyi ellenség-
gel vagyunk körülvéve, oly sok megtámadásoknak vagyunk 
kitéve, oly nehéz teherrel vagyunk megrakva, hogy vallá-
sunkat, egyházunkat, iskolánkat, csakis papjaink folytonos 
munkálkodása, a kor színvonalán álló képzettsége tartják 
fenn. És ha ez nem igy lett volna a múltban, nem igy lenne 
a jelenben, mire az az ígért vessző, a teljes vallásszabadság 
törvénybe iktatása, elérkeznék, a mi egyházunk csak düle-
dező épület vagy tán már romhalmaz lenne. Ébren vagyunk 
és őrködünk, lámpánkba van a tudományok olajából annyi 
töltve, hogy egy vihar nem fogja azt eloltani. Hadd jöjjön 
hát a vessző, ütésére nem fog hátunk vérzeni. hadd jöjjön 
a vihar, nem fog bennünket elsöpörni. 

Igaz, hogy theologiai irodalmunk nem virágzó, az 
ó-szövetséghez nincs egyetlen egy irásmagyarázatunk sem, 
az uj-szövetséghez is csak egy van az »Incze és Herepei-
féle* és ez is sok kívánni valót hágv fenn, prédikáción 
kivül alig lát napvilágot - valami érdemleges hittani mü, 
de ezt nem lehet a papok tétlenségének, theologiai isme-
retük hiányának tulajdonítani. Ott volt a budapesti és 
debreczeni theologiai intézetnek két tudós exegeticai pro-
fesszora, Ballagi Mór és Menyhárt János, bővölködtek ők 
az ismeretben, nem is voltak tétlenek és mégis nagyon 
kevés az, mit a világ elé bocsátottak. A most élő tanárok 
és papok közül is említhetnék fél többeket, kik a képzett-
ség oly fokán állanak, hogy theologiai irodalmunkat, 
műveikkel gazdagíthatnák és mégsem teszik. Miért ? mind-
járt felelek rá. 

A télen éhségtől, hidegtől elcsigázott öreg üvegestót 
állít be udvaromba, jajgatva, hogy meghal éhen, mert 
senki nem vásárol üvegkeet. Hát miféle üveget árul ba-
rátom, kérdezém tőle? Hát sak légyfogót árulom én. 
Elnevettem magam, ki venne télen légyfogót ? Fájdalom, 
igy vagyunk a hittani munkákkal is. Ki vesz most hit-
tani müvet? Mi papok, kik megvennénk, nem mindnyájan 
vagyunk abban a helyzetben, hogy minden hittani mun-
kát meg vegyünk, kiknek pedig meg lehetne venni, azok 
nem vesznek. Ezért nem irnak jeles tanáraink és papjaink 
hittani müveket. 

Nem mondom, hogy lelkipásztori működésűnkhöz 
szó sem férhet, azt sem állítom, mit az egyszeri pataki 
diák, hogy fejünk a sok tudománytól füstölög, sőt elis-
merem, hogy erőink kifejtésére, önmagunk képzésére, ha 
valaha, ugy most igen nagy szükség van, de hogy köteles-
ségünket elhanyagoló, tudatlan szolgák volnánk, ez a való-
ságnak nem egészen felel meg. Távol legyen tőlem, hogy 
Fraxinopolitánust dorgáló szavaiért elitélném avagy kár-
hoztatnám. inkább elismeréssel adózom neki, mert látom 
hogy szava szeretetből jön és célja nemes. Vajha sike-
rülne minél előbb felemelkednünk arra a magaslatra, 
melyen egy protestáns papnak állnia kell!! 

Lovasberény. Urházy Lajos. 



Egyetemes nyugdíjintézeti alapszabály-
tervezet. 

Alapítás.* 

1. A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház — egyetemes 
második zsinatának (1891—93) emlékére és a zsinati 
törvény 305. d) pontja értelmében — egyetemes nyugdíj-
intézetet szervez és gyámolít. 

Zs. T. 305. Az egyházi közalap célja . . . . 
. . . . d) elöregedett, vagy hivataluk folytatására kép-

telenné vált lelkészek s ezek özvegyei és árvái számára 
nyugdíjintézet szervezése és gyámolítása. 

Zs. T. 196. A rendes tanerőknek, az államinak meg-
felelő rendszeres nyugdíjazásáról, özvegyeinek és árváinak 
évi segélvdíjázásáról — a mennyiben arról az állam nem 
gondoskodnék — az egyetemes közgyűlés egyetemes nyug-
díjintézet felállításával intézkedik. 

T a g o k . 

2. Ezen nyugdíjintézetnél az alább megnevezett tiszt-
viselőknek munkaképtelenné válás esetére nyugdíj, elhal-
tuk után pedig özvegyeik és árváik részére ellátási díj 
biztosíttatik. 

3. Ezen nyugdíjintézetnek kötelezőleg tagjai: rendes, 
helyettes és segédlelkészek, theologiai, jogakadémiai, tanító-
képzői és felsőbb lányiskolái rendes és helyettes tanárok, 
vallástanárok, vallástanítók és énekvezérek (kántorok). 

Tagok biztosítása. 
4. Az állandóan alkalmazott lelkészek, tanárok és 

énekvezérek tartoznak: évi fizetésük legalább felerészéig, 
ugy azonban, hogy az 400 -'írtnál kisebb és 1200 írtnál 
nagyobb összeg nem lehet, magukat — évi fizetésük leg-
alább V4 rész összegéig pedig — ugy azonban, hogy az 
200 frtnál kisebb és 600 frtnál nagyobb összeg nem 
lehet, családjaikat biztosítani. 

Az ideiglenesen alkalmazott helyettes és segédlelké-
. szek, helyettes tanárok és a vallástanítók legalább 100 frt 
nyugdíjnak biztosítására kötelezvék. 

Ugy az állandóan, mint az ideiglenes alkalmazottak, 
fizetésük felénél 100-al osztható magasb összegű nyug-
díjra. még pedig a fizetés teljes, illetőleg 1200 frt összegéig 
történő biztosításra jogosítvák. 

5. A nagyobb fizetésű állásba átment tagok, valamint 
a rendes alkalmazást nyert tagok, uj állásuk adta fizetésük 
fele összegéig felülbiztosításra köteleztetnek. 

Az eddigi nyugdíj igény beszámítása. 
6. Az egy vagy több nyugdíjintézetnél (helyi, esperes-

ségi vagy kerületi özvegy-árva intézetnél, gvámoldánál stb.) 
már szerzett nyugdíjigény itt beszámíltatik, oly módon, 
hogy csupán azon összegre nézve kötelező a felülbiztosí-
tás, mely a már meglévő nyugdíjigények lőösszege s a 
fizetés fele összege közt lévő különbözetből származik 
(I. melléklet.) 

Tanárok teljes biztosítása. 

7. A zsinati törvényben (210. 215.) egyetemes jel-
leggel felruházott fő- és középiskolák (theologiák, jogaka-
démia és tanítóképző intézetek), valamint az egyes egyház-
kerületek által fentartott felsőbb leányiskolák rendes tanárai 
a fentebbi pont szerint, általuk kötelezőleg félfizetésük 

* Az ág. b. ev. zsinat 1893-iki általános ertekezletéből egyház-
kerületenként 6-6 tagot küldött ki egyetemes nyugdíjintézet szerve-
zésére. A bizoilság f. évi május 3. és 4-ik napjain tartól! üléseiben 
az alábbi javaslatot készítette. 

erejéig történt biztosítási összegen felül az egyetemes 
egyház, illetőleg a tulajdonos kerületek által, fizetésük teljes 
összegéig, illetőleg 1200 írtig biztosíttatnak. (Zs. T. 196.) 

Intézetek és tagok befizetése. 

8. A nyűg- és ellátási igények biztosítására fizetnek: 
a) az egyetemes alap, évi jövedelméből 20%-ólit 

évente; 
b) az egyetemes egyház és az illető tulajdonos 

kerületek a fentebbi pont szerint a rendes tanárok fize-
tésének másik felére nyugdíjbiztosításért az alábbi c) pont 
alatt megnevezett alapdíjat, korpótlékot és évi illetéket; 

c) a belépésre kötelezett rendes tisztviselők: 
alapdíj fejében a biztosított összeg 25%-tóliját, 25-ik 

korévüktől járó 5 % kamatjával együtt egyszersminden-
korra (II. melléklet), 

korpótlék fejében a biztosított összeg 5%-tóliját. 25-ik 
korévüktől a belépéskor korévükig 5 % kamatjával együtt 
egvszersmindenkorra (11. melléklet), 

évi illetékül a biztosított összeg 5%-tóliját évente. 
d) a belépésre kötelezett ideiglenes tisztviselők (helyet-

tes és segédlelkészek, tanárok és a vallástanítók) fizetnek: 
alapdíjul a biztosított összeg után 10°/0-it — évi 

illetékül 20/ 0-it évente — korpótlékot és kamatokat az 
esetben, hogy ha felvételük alkalmával a 25-ik korévet 
már meghaladták. 

9. A rendes alkalmazásban levő tisztviselők közül: 
most a 65-ik korévet még meg nem haladottak fogadtat-
nak el tagokul, az intézet megalakulása után alkalmazást 
nyert ily tisztviselők (2) pedig helyfoglalásuk idejében vál-
nak itt kötelező tagokká kivétel nélkül. 

10. Tagsági díjaknak fizetése megszűnik: az egyházi 
pályának elhagyása, helyvesztés, rokkanttá válás vagy 
elhalás esetében, előzőleg pedig a tagsági 40 év leteltével, 
vagy az intézet megalakulása után belépőknél a 65-ik 
korév elérése esetében. 

11. A tagok mindenike által fizetendő alapdíj a 
25-ik korévtől 5% tóli kamatjával együtt^— vagy egyszerre 
vagy 3 év alatt törleszthető; — a korpótlék a 25-ik 
korévtől számított 5%-tóli kamattal együtt, vagy egyszerre, 
vagy kikötött határidőn belül, vagy törlesztési kölcsönnel 
20, 30 vagy negyven évre történt beosztás mellett tör-
lesztetik ; az évi illeték pedig évente fizettetik. 

Az illeték, kamat és törlesztési kölcsön január 1. 
és julius 1. napján félévenként előre fizetendők. 

A tagok nyugdíja. 

12. Az intézet megalakulásakor belépő rendes tiszt-
viselők munkatehetetlenné válás esetében nyugdíjra nyer-
nek jogosultságot. Koréveik, melyek után most utánfizetnek, 
tagsági évekül számíttatnak be. Kapnak ugyanis bekövet-
kezett rokkantság esetében maguk, vagy elhalás esetében 
özvegyeik és árváik, a fentebbi 4 pont alatt biztosított 
nyugdíjösszegből, hogyha a rokkantá válás vagy elha-
lás p. o. 

35 éves korukban bekövetkezett 40%-lit. 
36 » » 42%-lit stb. 
37 » » » 44%-lit és igy tovább. 

• 65 » > » 100%-lit. 
Az intézet megalakulása után belépett uj tisztvise-

lők. ha tagsági l—5 év közben váltak rokkanttá vagy 
elhaltak, egy évi nyugdíjösszeggel végkielégíttetnek. 

ha 6—10 év közben váltak rokkanttá vagy elhal-
tak, két évi nyugdíjösszeggel végkielégíttetnek. 

ha a 10-ik évben váltak rokkanttá vagy elhaltak 
kapják, illetőleg özvegyeik a nyugdíjösszeg 40%-át. 



ha a 11-ik évben váltak rokkanttá vagy elhaltak 
kapják, illetőleg özvegyeik a nyugdíjösszeg 4 2 V á t s t b . 

és igy évente 2°/o-lékka! emelkedőleg tovább, 
ha a 40-ik évben váltak rokkanttá vagy elhaltak, 

kapják illetőleg özvegyeik a nyugdíjösszeg 100%-át. 
A nyűg- és ellátási díjnak egyszer megállapított szá-

zaléka többé nem emelkedik. (III. melléklet.) 
A 70 ik életkort már betöltött tagok, rokkantság 

bekövetkezte nélkül is léphetnek nyugdíjba, vagy hivatal-
ból is nyugdíjba helyezhetők. 

Özvegyek ellátási díja. 

13. Az elhalt tagok özvegyei ujabb férjhezmenetelük, 
áttértük vagy elhunytuk idejéig ellátásra nyernek jogo-
sultságot. Az özvegyi ellátási dí j : az elhunyt férjek tag-
ságának 1—10 éve alatt (12) végkielégítéssel megszűnik, 
10 éves tagsági év után pedig, az elhunyt férj nyugdíj-
összege felétől (4), a tagsági évek után (12) egyszer és 
mindenkorra kiszámittatik és fizettetik. (III. melléklet). 

Árvák ellátási díja. 

14. Az elhalt tag özvegye mellett az árvák is kap-
nak, még pedig 18 éves korukig a fiu s 20 éves korukig 
a leánygyermekek ellátási díjra jogosultságot. Minden egyes 
árva az anya ellátási díjának 20°/o-liját kapja, együttesen 
azonban az özvegy anya ellátási díjának teljes összegénél 
többet nem kaphatnak. Apátlan, anyátlan egy vagy több 
árva az elhunyt özvegy anya ellátási díj összegében, a 
fentebb megállapított életkorig részesül. 

Va g y o n. 

15. A nyugdíjintézet vagyonát képezik: 
a) az egyetemes alap évi jövedelmének 20%-lija. 
b) a tagoknak és az egyes tanártagokért az egye-

temes egyháznak és az illető kerületeknek alapdíj és kor-
pótlék cimén befizetései. 

c) az egyházak önkéntes adományai, 
d) utód nélkül elhalt lelkészek 1jí évi fizetése. (Zsinati 

Törvények 75. p.) 
<) egyesek hagyománya, alapítványa, adománya. 
J e g y z e t : Ezen vagyon kezelésére és gyümölesöz-

tetésére nézve az egyetemes gyűlés szabályrendeletileg 
fog intézkedni. 

Jövedelem. 

16. A nyugdíjintézet jövedelmét képezik: 
a) a tőke vagyonnak évi kamatai; 
b) a tagok az egyes tanártagokért az egyetem és 

az illető kerületek évi járulékai; 
c) ily célra netaláni hagyományok, adományok. 
Jegyzet. A folyó pénztár kezelése, általában az inté-

zet központi berendezése és igazgatása tárgyában egye-
temes szabályrendelet fog intézkedni. 

Jegyzet. Ezen nyugdíjintézetre vonatkozó szabály-
rendelet az alantas közigazgatási összes testületek és 
részvényes tagok előzetes meghallgatása után az egyete-
mes gyűlés által fog véglegesen megállapíttatni. 

Mathematilcai mérleg. 

17. Az intézet vagyona és terhe 5 évenként mathe-
matikai mérlegre vettetik s az eredményhez képest azután 
történik a központi igazgatóság javaslatára az egyetemes 
gyűlés által a szükségelt javító vagy módosító intézkedés 
(IV. melléklet). 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

VIII. Bethlen Gábor fejedelem trónfoglalása ; régi ismeretségének 
megnyitása Alvinczi Péterrel; papkeresés a fejedelem számára. 

Homonnai trónkeresése és kudarca (1615—1617.) 

Báthori Gábor halálával füstbe ment ismét a bécsi 
udvar azon reménye, hogy Erdélyt uralma alá hajthatja. 
Bethlen Gábornak sem előző élete, sem hatalomra jutási 
körülményei, sem pedig jelleme és személyes tulajdonai 
nem nyújtottak arra reménységet, hogy ő a bécsi udvart 
fogja szolgálni valaha. Komolyan hitték, hogy a fejedelem 
Stambulban mohamedánná lett s tudták azt is, hogy 
Magyarországnak Erdélyhez csatolt részeit, melyeket Báthori 
Gábor utolsó napjaiban viszszafoglaltak, ismét viszsza 
fogja venni: tehát egy kedvük szerinti trónkövetelőt keres-
tek. Dóczy Endre II. Mátyás szatmári várkapitánya, szél-
iére beszélte, hogy a király nem fogja Bethlen Gábort 
Erdélyben tűrni. 

A fejedelem jól tudta, hogy Bécsben ellenei vannak; 
de azért 1614. nov. 13-kán fényes követséget küldött a 
királyhoz, hogy trónra lépését bejelentsék; egyszersmind 
megirta a nádornak és a szomszéd megyéknek, hogy »a 
ki Erdély széleit háborgatja, a hatalmas (török) császár 
szakálába kapkod . . . s a zsitva-toroki béke ellen cselek-
szik. « A követséget azonban durva dölyffel fogadták 
Linczben Mátyás udvarában s a fejedelmet szemrehányá-
sokkal s ráfogásokkal illették. A követség bár megczáfolta 
a ráfogásokat, mindazáltal semmit mondó válaszszal két 
tagját útnak bocsátották; a harmadikat pedig viszszatar-
tották. Az érdemleges választ Mátyás követei vitték meg 
Marosvásárhelyre, a hol a fejedelem s rendek előtt — 1614. 
ápril. 27. — Nagy-Váradot Mátyásnak viszszaköveteiték: 
de azok e követelést kereken viszszautasították. 

A bécsi udvar erre elhatározta a fejedelem megbuk-
tatását. Jelöltje Homonnai Drugeth György volt, Felső-
Magyarország leggazdagabb birtokosa. Ifjú éveiben Bocskay 
alatt harczolt, de mióta Pázmány a róm. kathol. egyházba 
térítette, az udvar legbuzgóbb hívei közé tartozott. Közép-
szerű tehetségű és igen hiu ember volt s mint ilyen, 
igen alkalmas eszközül kínálkozott a Forgách prímás, 
Khlesl bécsi püspök és Pázmány céljai kivitelére, a kik 
a politikai célok megvalósítása mellett, a római egyház 
uralomra juttatását is várták tőle Erdélyben s ez okból 
megszerzék neki még a pápa támogatását is. 

Bethlen ez alatt szelleme fölényével és határozott 
föllépésével, csakhamar megszilárdította állását. II. Mátyás 
kényszerült őt elismerni s vele 1615. tavaszán a nagy-
szombati egyességet megkötni. 1 

Épen ezen alkudozás alkalmával, a fejedelem kan-
cellárja — Péchy Simon, egykor Bocskay titkára — föl-
kereste Alvinczi Pétert, hogy megújítsa közte s a fejede-
lem közt való régi bizalmas viszonyt. E látogatás után 
nem sokára 1615. augusztus 14. levelet irt a fejedelem 
Alvinczinek, melyben közli vele, hogy szívesen újította 
volna meg vele a régi ösmeretséget, »ha az alkalmatlan 
állapotok engedték volna; de ezekben nem akarta Alvinczi 
személyét kétségessé tenni a magistratus előtt* (mely 
alatt hihetőleg a kassai generálist s II. Mátyás királyt 
érti, a kinek Alvinczi alattvalója volt) s veszedelembe 

1 Fraknói »Pázmány Péter« fa Történeti életrajzok közt) 
86—87 lap. 



dönteni. Most azonban, hogy kancellárja a szombati 
alkudozásról hazatérve jelenté Alvinczivel való beszélge-
tését és Alvinczi jó akaratát a fejedelem iránt, kedvesen 
veszi azt és hasonlóképen igéri saját fejedelmi jóakaratát 
Alvinczi iránt s szeretettel kéri őt, hogy egyenesen jóaka-
rójának tartsa s ne is kimélje semmi dolgaiban, hanem 
mindenkor bátorsággal keresse meg. Tudatja továbbá, 
hogy Betteginek, az udvari papnak halálával, Keserűi 
Dajka Jánost vitette be Váradról udvari papul; de mivel 
Rettegi kollegája is elbetegesedett: arra kéri Alvinczit, 
hogy birja reá, egykori káplánját — Kecskeméti Imrét — 
a másik udvari papság elvállalására, kit a kancellárnak 
már ajánlott is vala. Majd értesíti, hogy két ifjat küld 
a heidelbergi egyetemre, kiket el is indított, ajánlván őket 
Pareusnak. Végül kéri Alvinczit, alkalomadtán látogassa 
meg őt s egyszersmind szegény hazáját s jóakaróját. 1 

A pap-keresés azonban — ugy látszik — még 
1616-ik év elején is tartott. Ezt mutatja a fejedelemnek 
— 1616. ápr. 8-káról — Alvinczihez intézett válasza, 
melyben a fejedelem megköszöni Alvinczi azon igéretét, 
hogy iparkodni fog számára udvari papot keresni. Panasz-
kodik egyszersmind a fejedelem, hogy a közelel >í mult 
zavargások alatt a tudós lelkipásztorok annyira k altak, 
hogy egynehány fő és jövedelmes ekklézsiák J^k" <isztor 
nélkül vannak s a fejedelmi udvarban is Keserűi J á n o s a 
kivül senki sincs; ez pedig nem elég. A fejedeimi levél-
ből az is kivehető, hogy Alvinczi líovásznai Imrét, meg a 
szerencsi papot ajánlotta volt udvari papul. A fejedelem 
tehát arra kéri Alvinczit, hogy igyekezzék reábirni a 
nevezetteket, hogy az udvari papságot elfogadják. Hogyha 
pedig a szerencsi papot a Rákóczy úrfiak nem bocsátanák: 
a fejedelem meg fogja őket találni e végből.2 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** Utasítás és leckeminták az irva-olvasás 

tanításához. Irta Sütő József turkevei tanító, nyomatta 
Hornyánszky Viktor, Budapest, 1893. ára 50 kr. A szép 
kiállítású, 32 lapra terjedő füzet 52 leckében gyakorlatilag 
mutatja be azt a módszert, mely szerint Abc-és könyv 
és falitáblák nélkül a gyermeket három hónap alatt irni 
és olvasni meg lehet tanítani. E módszer a szerző talál-
mánya, ki azt gyakorlatilag évtizedek óta kiváló sikerrel 
alkalmazza, elméletileg e Lap f. évi 21-ik számában 
behatóan kifejtette. Az uj módszer tanítói körökben érdek-
lődést, sőt mondhatnók, feltűnést keltett. A szaklapokban 
pro et contra élénk eszmecsere folyik felette. A »Protes-
táns Tanítók Lapja« és a »Tanügy* a bemutató cikket 
Lapunk után szintén közölte s most ellenbirálatokat ir a 
Sütő irva-olvasási rendszeréről. Derék volna, ha beválnék 
ez a methodus, sokat könnyítene az irás-olvasás tanításán. 
Életrevalóságát mindenesetre a gyakorlat van hivatva ki-
mutatni. — A könyvet melegen ajánljuk a tanító urak 

1 Bethlen Gábor levele Alvinczihez 1615. aug. 14. Eredetije 
a gy.-fehérvári káptalanban. Közli Szilágyi S. »Bethlen Gábor és 
a kassai pap* 3—5 lap. 

2 Bethlen G. levele Alvinczihez. Történelmi tár. 1885. folv. 
437. lap. 

figyelmébe. A díszes kiállítású tüzetke megrendelhető Sütő 
Ferencz szerzőnél Turkevében, vagy Hornyánszky Viktor 
könyvkereskedésében Budapesten. 

** A theol. akadémia a dunántuli ev. egyház-
kerületi közgyűlésen. E cim alatt Sckneller István 
pozsonyi theol. akad. igazgató egy 32 lapos röpiratot irt. 
abból az alkalomból, hogy a dunántuli egyházkerület leg-
utóbbi közgyűlésén Barcza Géza indítványára következő 
határozat hozatott: »A kerület meglepetéssel és visszatet-
széssel értesült arról, hogy a pozsonyi, a kerület által 
anyagilag is segélyezett akadémia, mely az ország köz-
véleménye által a magyar ág. ev. egyház közös intézmé-
nyének tekintetik, a hazafíatlanság telepe, s indítványozza, 
hogy az egyet, gyűlés a dunáninneni kerületet a legerélye-

-sebb intézkedések megtevésére hivja fel.« — Schneller 
először is arra mutat rá, hogy e határozatban az aka-
démia viszonyaira nézve nagy a tájékozatlanság. A pozso-
nyi akadémia az egyetemes egyház tanintézete, s mint 
ilyen az egyetemes egyház közvetlen hatósága alatt áll. 
Azután annak a vadnak igaztalanságát mutatja ki, hogy 
az akadémia a hazafíatlanság telepe. A tanárikar se 
hazafiság, se tudományosság, se erély tekintetében nem 
eshet kifogás alá, s az ifjúság is, a maga egészében, a 
legjobb nemzeti szellemtől van áthatva. De igaz a vádból 
annyi, hogy a tanulók 32 százaléka tót anyanyelvű s a 
pánszláv eszmék által szaturá', dunáninneni egyházkerü-
letből való. Az egyházkerü1 nemzetiségi irányzatát kell 
először az egyetemes egv ^z, a magyar kormány és a 
magyar társadalom egyi'ites erejével megtörni. Végül 
szerző az akadémia Budapestre való áthelyezésével fog-
lalkozva, kimutatja, hogy ettől épen a nemzetiségi üzel-
mek szempontjából nem sok jót vár. A növendékek tudo-
mányos képzése szempontjából hasznos volna az áthelyezés, 
de az első sorban pénzkérdés. E tekintetben a szerző 
részletes számításokat téve, arra az eredményre jut, hogy 
»Ha Pozsony, Sopron és Eperjes theol. intézeti alapjaikat 
mind átvinnék Budapestre s Budapesten a Halle Witten-
berg mintájára egy Pozsony-Sopron-Eperjesi egyesült, 
theol. akadémia volna felállítható, ugy az ábrándok teréről 
leszállanánk a valóság talajára. Kételkedem azonban, hogy 
akár egyik, akár másik gyülekezet vagy kerület theol. 
tőkéit esetleg kamatait avagy eddigi járulékait, a Budapes-
ten felállítandó akadémiának átengedné.« Már pedig a mi 
nézetünk s velünk együtt többek nézete szerint az ev. egy-
házra nyomakodó nemzetségi kérdés gyökeres megoldása 
csak ez úton várható. 

** A keresztyénség programmja. Irta Drummond 
Henrik, fordította Kovács József, budapesti ev. ref. val-
lástanár. Budapest, 1891. Kókai könyvkereskedése, ára 
40 kr. Drummondnak, a világhirü angol természettudós-
nak egyik megkapó «adresse» e kis munka, mely a keresz-
tyénség társadalmi nagy jelentőségét és kiválását praktiku-
san és meggyőzően tárgyalja. A munka tartalma: beveze-
tés, az Isten országa, Isten országának programmja, Isten 
országának tagjai. Fordító ezt a kis munkát a budapesti 
lelkészi körben a mult télen olvasta fel, hol épüléssel 
hallgattuk s bizonyára az olvasót is sokszorosan fogják 
építeni és termékíteni a szép fejtegetések. A fordítás elég 
könnyed és folyékony. Megrendelhető Kókainál Budapesten. 

** Öt nyelvű szótár. A magyar, német, angol, 
franczia és oláh nyelv szótára, szerkesztette Somogyi Ede, 
kiadja Bobicseh Zsigmond könyvkereskedése (Budapest, 
Fürdő-u. 8. sz.) Ebből a szótár-különlegességből, mely 
mind az öt nyelv szavait folytatólagos ábéce-rendben 
közli, az V. és VI. füzet küldetett be szerkesztőségünkbe. 
Egy füzet ára 30 kr., a teljes munka 32 füzetből fog állani. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. A rimaszombati egyesült prot 

főgimnázium egyik tanszékére Szathmáry József tanár-
jelölt választatott meg. — Debreezenben a felsőbb leány-
iskola tanszékére egyhangúlag Nagy Gyula debreczeni 
kollégiumi segédtanárt választotta meg a presbyterium. — 
Raffay Sándor t.-szentmártoni evang. lelkészt, Lányi 
Gusztáv alsó-bodrogi ev. lelkészt minap iktatták be lel 
készi hivatalukba. — Báró Vay Béla borsodi főispán s az 
alsóborsodi ref. egyházmegye íőgondnoka, nemrég valósá-
gos belső titkos tanácsossá neveztetett ki, mely alkalom-
ból az érdekelt egyházi és polgári körök a legmelegebben 
üdvölték. 

* Egyházi arany könyv. Szovátán Fábián Gedeon 
Bóza nevü leánya menyegzője alkalmával az ev. reform, 
egyház közpénztára javára Rákosy Lajos szertartást végző 
lukafalvi esperes 1 frt, Zöld István 2 frt, Bárt ha Károly, 
Fábián Gedeon és Tolvaly Sándor 1 — 1 frtot szívesked-
tek adni. 

* A debreczeni egyházközség egyházmegyévé 
alakulása ügyében az ottani egyháztanács örömmel 
vette tudomásul a tiszántúli egyházkerületnek azt a hatá-
rozatát, mely a külön tractussá alakulást az egyházi tör-
vények alapján megengedi. A törvény pedig ugy rendel-
Kezik, hogy az egyházmegye több egyházközségből alakul, 
a debreczeni gyülekezetnek tehát, ha célt akar érni. előbb 
több egyházközségre keli szakadni. E végből az egyház-
tanács küldöttséget alakított, mely az alakulás módoza-
taira nézve véleményes javaslatot készítsen. A küldöttség 
tagjai: Kiss Áron püspök, SimonfTy Imre főgondnok, Kiss 
Albert, K. Tóth Kálmán, Némethy Lajos, Dicsőfi József 
lelkészek, Balogh Ferencz, Joó István, dr. Kovács Sándor 
tanárok, Sz. Szabó László, Kovács József, Somogyi Fái, 
Kertész János és B. Nagy János. Érdeklődéssel várjuk 
a munkálatot, mely azt a nem csekély jelentőségű kér-
dést van hivatva megfejteni, hogy miként lehet az eddig 
egy gyülekezetet több külön gyülekezetté, ezeket pedig 
külön egyházmegyévé szervezni?! 

* Iskolai értesítés. A budapesti reform, főgim-
náziumban (IX. ker. Lónyay-utca 4/c sz.) az 1893/4-dik 
iskolai évre a beiratások szeptember hó 1., 2., 3. és 4 én 
d. e. 8-tól 12-ig lesznek. A javító- és magánvizsgák 
szeptember hó 2-án fogadtatnak el. A volt tanítványok 
augusztus hó 29-én jelentkezzenek. Az igazgatóság. 

* A dunántuli ev. egyházkerületi pénztárak 
állásáról nyomtatott kimutást vettünk. Az 1892. évi 
állás van benne feltüntetve. Az összes tőkeállomány 490,811 
frt, bevétel 183,208 frt, kiadás 170,803 frt, maradék 12,405 
frt, tőkeszaporulat a mult év óta 5921 frt. Az egyes pénz-
tárak között legtekintélyesebb tőkéje a kerületi alapítványi 
pénztárnak van 182,776 frttal, azután a gyámoldai pénz-
tárnak 115,939 frttal. Nagyon szép alapja van a lyceumi 
tanári nyugdíjintézetnek is, melynek tőkéje 84.060 frt, 
tőkeszaporulatja 3700 frt volt a mult évben. A tőkék 

legnagyobb része, mintegy 386,893 frt, magánkötvényeken 
van elhelyezve, melyek túlnyomó többségben 6°/o-ot hoz-
nak, de vannak még 7 és 8°/0-os kötvények is. A világos 
áttekintésü kimutatást dr. Schreiner Károly pénzügyi 
biz. elnök és Poszvék Sándor egyházkerületi számvevő 
állították össze. 

* Tanúságos statiszt ika és tanúságos kérdé-
sek. A franczia ref. egyházban 887, a lutherános egyház-
ban 90 lelkész működik. A methodistáknak 39, a baptis-
táknak 33 prédikátoruk van. Ezeken kívül valami 50 lelkész 
buzgólkodik a szabad egyházakban. Van a franczia protes-
tánsoknak 5 biblia-terjesztő, 15 evangélizáló, 19 belmisz-
sziói, 6 külmissziói társulatuk. Van 23 jótékony egyesü-
letük, 44 árvaházuk, 107 menhelyük, 93 ifjúsági egyesü-
letük. Végül van 66 ujságjuk, a melyek közül igen sok 
egyháztársadalmi kérdésekkel foglalkozik s építő jelleggel 
bir. Már most lévén mi magyar protestánsok körülbelől 
négyszerannyian, mint franczia testvéreink s nem fejtvén 
ki tizedrésznyi egyháztársadalmi munkát sem, mint azok, 
számítsa ki valaki, mennyiszer kisebb a mi hitbuzgósá-
gunk, mint azoké? A ki erre a kérdésre megfelel, az azt 
a találós kérdést is megfejtheti, a melyet Urházy Lajos 
lelké--lakunk különben sok igazságot tartalmazó cikke 
alapján igy állíthatunk fél: »Lévén mi egyenként mind 
vezérek és vezetettek kiváló derék emberek« (majdnem 
a Simonyi óbester debreczeni tanácsa jut az ember eszébe), 
miért keli mégis a mi egyházunknak, mint főnixnek ham-
vaiból uj életre feltámadnia s ha már fel kell támadnia, 
mi szükség volt nekünk az egyházpolitikai reformokra 
várakoznunk, a mikor azok nélkül is, akár azonnal bíz-
vást feltámadhatunk? (X.) 

* A lelkészi értekezletek legfőbb tárgya, a 
most szőnyegen forgó egyházpolitikai tervezetek mellett, 
a kura-pásztorális intenzív gyakorlása. Ezt az igaz tételt 
állítja fel Szász Károly nagynevű püspökünk abban a 
Nyilt levélben, melyet az erdélyi egyházkerületi lelkészi 
értekezletek szervezése alkalmából a »Protestáns Közlöny« 
szerkesztőjéhez, Szász Gerőhöz irt Az érdekes s Lapunk 
programmjával egészen összevágó cikkből átvészszük a 
következő részletet: »Ha azok felől az utak és eszközök 
felől fogunk elmélkedni lelkészi értekezleteinken, a melye-
ket követnünk s alkalmaznunk kellend, hogy magunkat 
s egyházunkat a majdan változott viszonyok közt fentart-
hassuk, sőt gyengülés helyett még erősbíthessük: a leg-
főbb a mostaninál intenzivebb, sokkal intenzivebb kura-
pásztorális gyakorlása. Milyen nálunk, magyar reformátu-
soknál, a kura-pásztorális? Alig valami, a mi annak 
nevezhető. Nem is említve, hogy köztünk igen sokan 
vagy egészen közönyös, vagy éppen nyiltart ellenséges 
viszonyban élnek gyülekezetükkel (a mi aztán a kura-
pásztorális lehetőségét is kizárja), mennyi és milyen lelki 
gondot fordítanak híveikre még azok a jobbak s legjobbak 
is, a kik egész jóindulattal viseltetnek hiveik iránt s 
gyülekezeteik szeretetét is bírják? Plányadik közülünk 
gondol többre, mint hogy templomi tanításai által a gyüle-
kezet egészének eleget tegyen, s az egyesek bizalmát, ha 
tanácsért vagy segélyért hozzá fordulnak, megnyerje s 
annak megfeleljen ? Hányadik gondol arra, hogy a szemé-
lyes, s atyai és testvéri érintkezés által magának kell 
felköltenie s táplálnia, szinte kihívnia e bizalmat, nem 
a maga érdekében s jobb léteért, hanem hogy ez által 
az erkölcsi és hit-élet gyarapítására s elevenítésére biz-
tosan hathasson, sikeresen munkálkodhassék. Pia a gyüle-
kezetben lábra kap valamely rossz szokás, vagy épen 
uralkodó bűn; vagy ha természeti s elemi csapás (ragály, 
járvány, tűz, viz, jégverés) éri a népet: melyik nem tartja 



elégnek, szívre ható szép pédikációkban s imádságokban 
keresni s adni a gyógyszert, feddőzni vagy vigasztalni a 
templomban s legfölebb, ha hívják, a háznál! Sőt a nagyobb 
egyházakban hány pap van, a ki gyülekezete tagjait leg-
fölebb a templomból, legnagyobb részüket pedig éppen 
nem, még látásból, még nevéről sem ismeri (a minek 
persze elháríthatatlan akadálya a gyülekezet nagy s a 
lelkészek csekély száma sok helyen). Egy szóval, a köz-
vetlen érintkezés a lelkész s hivek közt, a kura-pásztorá-
lis e mulhatlan föltétele: nálunk alig existál; a hol pedig 
csak kepe, lukma, párbér, vagy bármi néven nevezendő 
papi fizetés beszedéséből, s a fölötti veszekedésből áll: 
az csak távolítólag, nem közelítőleg, egybeforrasztólag hat, 
természetesen. Nem célom prelekciót tartani a kura-pász-
torális cimet viselő tantárgyból, csak figyelmeztetni akar-
tam arra, ha gyülekezeteink lelki gondozását egészen új 
alapra nem fektetjük: az egyházpolitika állami reformja 
első sorban minket fog megrongálni. Az általános vallás-
szabadság a mi teherviselésben görnyedező hallgatóinkat 
fogja tömeges kitérésre csábítani, csakhogy menekülje-
nek a tehertől, melyért viszonzásul csak egy (sokaknak 
nem is kellő) prédikációt kapnak hetenkint; mikor sem a 
keresztelés, sem az esketés kényszere nem lesz, a mely 
a paptartást nélkülözhetlenné teszi még ma. Pedig az 
általános vallás-szabadság ellen csak nem fogunk mi 
protestálni, kik annak köszönjük lételünket! Valamint 
a kötelező polgári házasság ellen sem, kiknek a házas-
ság nem sákramentum, s nem felbonthatatlan! A pol-
gári anyakönyek ellen sem, melyekhez a dogmának semmi 
köze, s az államnak érdekében is, kétségbevonhatat-
lan jogában is áll: a maga szükségére egyöntetű, s 
minden dogmai skrupulusok ellen biztosított nyilvántar-
tást vezetni polgárairól, s azoknak családi viszonyairól. 
Mindezek ellenében csak a legbensőbb, a legtevékenyebb 
kura-pásztorális által védhetjük meg egyházunk álla-
gát s kerítéseit. A hit bensőbbé, erősebbé tételével kap-
csolhatjuk híveinket szorosabban egyházunkhoz, s véd-
hetjük meg egyházunkat a szétzülléstől, s biztosíthatjuk, 
hogy az oldott kéve sorsára ne jusson, melynek egyes 
szálait könnyen elkaphatja minden szél. S a hit és erkölcsi 
élet szilárdítását minden prédikációnál s egyházi szerve-
zetnél és alkotmánynál inkább várhatjuk a lelki gond 
igazi gyakorlásától. Ez ma a »szükséges dolog*. Erről, 
ennek módjairól, s szervezéséről gondolkodjatok, atyámfiai, 
férfiak, mit cselekedjünk! Ez lesz lelkészi értekezletünknek, 
mostanában, legméltóbb tárgya.* 

* Gyászrovat . Dr . Török Lajos jogtudor, néhai 
Török Pál püspök fia, élete 41-ik évében Budapesten 
hosszas szenvedés után jobblétre szenderült. Halála egy 
nagy kiterjedésű, köztiszteletben álló családot borított 
gyászba. Temetése a rokonok és barátok tömeges rész-
véte mellett f. hó 14-én ment végbe. A Kálvintéri parokhia 
Baldácsy-termében felállított ravatalnál Lévay Lajos sár-
kereszturi lelkész mondott megindító gyászimát, a kere-
pesi-űti temetőben Haypál Benő s.-lelkész vett búcsút a 
Török-család utolsó férfi tagjától. Béke poraira! 

Szerkesztői üzenetek. 
B. G. Ó-K A cikk a mostani számra későn érkezett. Jövőre 

kellett hagynom. 
B. L. R. P. A cikk hangjában, kétségtelenül, van valami 

bántó. De előzményei némi magyarázatot nyújtanak hozzá. Közön-
ségünk s őrállóink latitudinárizmusa növelte meg szarvát a hitet-
lenségnek. Különben az ily hangok, azt hiszem, ébresztőleg hatnak. 
Egyéb mondani valóidat is szívesen veszem, csak ki velők, minél 
előbb ! 

M. F. N. V. Jókai jubileumát nekünk reformátusoknak külö-

nösen meg kellene ülnünk. Cikkét, mely ezt a helyes törekvést 
szutyongatja. a jövő számban készséggel közlöm. 

Hernádparti »VáIasz«-át nagy terjedelme miatt sem közöl-
hetem. Különben is, ha miként a Válasz mondja: az egyházmegye 
elöljárósága megtette a szükséges intézkedéseket arra nézve, hogy 
a sz . . . i lelkész ellen emelt vádak, a választásnál előfordult 
kortes-üzetmek bíróilag megvizsgáltassanak : akkor ez az ügy többé 
nem lehet hírlapi vita tárgya, itt a vizsgáló és ítélő bíráknak kell 
átengedni a tért. Szigorúan megtartott elvünk, hogy ha sub judice 
lis est, a sajtónak hallgatni kell. 

M. L. 0. M. Az értekezést közölni fogom még pedig lehetőleg 
minél előbb. 

Pályázat tanári állásra. 
A h.-nánási ev. reform, hatosztályu gimnáziumban 

lemondás folytán üresedésbe jött természetrajzi-földrajzi 
tanári székre pályázat hirdettetik. 

Fizetés: 1000 frt, melyből 100 frt lakbér, az egy-
ház pénztárából évnegyedenként előre fizetve. Ha okleveles 
pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek tanár-
jelöltek is; ez esetben azonban a fizetés 900 frt, melyből 
100 frt lakbérnek tekintetik. 

A kivánt oklevéllel biró egyén egy évi sikeres műkö-
dés után állandősíttatik, a midőn a tiszántúli ev. reform, 
középiskolai tanárok gyám- és nyugdíjintézetének jogos 
és kötelezett tagja leend. Nem okleveles egyén csak helyet-
tes tanári minőségben és csak egy évre választatik, de 
ha ezidő alatt a kivánt tárgyakból oklevelet szerez és sikeres 
működést mutat fel, a következő évben mint rendes tanár 
állandósíttathatik. Végre, ha okleveles, de nem a kiirt 
szakokból képesített egyén választatnék, az szintén csak 
helyettes tanári minőségben és csak egy évre alkalmaz-
t.atik, fizetése azonban 1000 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. é. augusztus 
végén, legkésőbb szeptember 1-én elfoglalni köteles, s ha 
családos, 40 frt, ha pedig nőtleni, 15 frt költözködési áta-
lányt kap; ez Összeget azonban, ha állomását 3 év letelte 
előtt elhagyja, visszatéríteni tartozik. 

Megjegyeztetik, miszerint a gimnázium teljessé tétele 
és állami segélyeztetése tárgyában a nagyméltóságú minisz-
tériumhoz a felterjesztés megtétetett s az ügy kedvező 
elintézése esetén a tanári fizetések annak megfelelőleg 
fognak rendeztetni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges kato-
nai szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanul-
mányaikat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bizonyít-
ványnyal felszerelve f. évi augusztus 25-ig az ev. ref. 
egyháztanács elnökségéhez küldendők. 

Kelt H.-Nánáson az ev. ref. egyháztanács 1893. 
augusztus 6-án tartott üléséből. 
Benkő Lajos, Kállay Imre. 

lelkészelnök. főgondnok. 
Tóth Mihály, 

1—2 egyh. jegyző. 

Pályázat meghosszabbítás. 
A h.-nánási ev. ref. egyháztanács alulírott elnök-

sége által ezen lap f. évi 31-ik számában a magyar-
németnyelvi tanszékre közzétett pályázat f. évi augusztus 
hó 25-éig meghosszabbíttatik. 

H.-Nánás, 1893. augusztus 14. 
BenkŐ Lajos, Kállay Imre. 

ev. ref. lelkész-elnök. 1—2 főgondnok. 



P á l y á z a t . 
A kisújszállási ev. ref. egyház pályázatot hirdet két 

tanítói állomásra: 
I. Egy fitanítóságra, melynek évi javadalmazása 

600. azaz hatszáz forint évnegyedi részletekben az egyház 
pénztárából. 

Tanító kötelessége: Ez idő szerint a III. elemi fiosz 
tálv tanítása s a sorszerint reá eső vasárnapokon két 
harangozás közt a templomban biblia olvasása. 

II. Egy segédtanítónői állomásra, melynek évi java-
dalmazása 4-00, azaz négyszáz forint évnegyedi részletek-
ben az egyház pénztárából. 

Tanítónő kötelessége: Az V. leányosztályban a tör-
ténelem és földrajz, s az V. és VI. leányosztályokban a 
női kézimunka, a gazdaság-, kertészet- és egészségtan 
tanítása. 

Év kezdete szeptember 1., mire az állomás okvet-
lenül elfoglalandó. 

Csak okleveles ev. ref. vallású tanítók és tanítónők 
pályázhatnak; állandósíttatásuk az első sikerüli próbaév 
leteltével történik. 

A kellőeen: keresztelő levéllel, orvosi bizonylattal, 
oklevéllel, esetleg szolgálati bizonyítványokkal felszerelt 
folyamodványok augusztus 22-ig az ev. ref. iskolaszéki 
elnökséghez küldendők. 

Kisújszállás, 1893. augusztus 8. 
Az egyháztanács. 

P á l y á z a t . 
A szarvasi ág. hitv. ev. főgimnáziumnál f. évi 

szeptember 1-től latin és magyar nyelvi rendes tanári 
állás betöltendő. 

Ez állás 1000 forint fizetéssel, 200 frt lakáspénzzel 
van díjazva. 

A megválasztott szakképzettsége szerint heti 18—20 
órára van kötelezve. 

A rendes tanári minőségben alkalmazandó kötele-
zett fizető tagja a gimnáziumi tanár-nyugdíjintézetnek. 
Ebbe évi 12 forint fizetendő. 

Okleveles pályázók hiányában ez állás helyettes ta-
nárral lesz betöltve, kinek évi díja 800 forint. 

Pályázók összes irataikat f . évi augusztus 26-ig 
alólirotthoz küldjék. 

Szarvas, 1893. augusztus 6. 
2—2 Áchim Ádám. 

Pályázati hirdetés. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület nagy-szalontai 

egyázmegyéjében levő geszti ev. ref. egyház lelkészi állo-
mására. 

Évi javadalom: készpénzben, földben, terményekben, 
szolgálmányokban, s illetőleg ez utóbbiak válságdíjjában 
és stolareban — egyházmegyei értékelés szerint •— 1050 frt 
o. é. és igy ezen állomás második, osztályú. 

Az elválasztandó lelkész állomását az 1894-ik év 
ápril 24-én foglalja el s ekkor lép a lelkészi javadalom 
élvezetébe, kivételével a f. évi őszi vetésnek, melynek 
termése a elhunyt lelkész özvegyét illeti. 

Megválasztott lelkész az egyházmegyei lelkészi gyám-
intézetnek jogos és kötelezett tagja lesz, s mint ilyen, 
hivataloskodása első évének folyamán, elődje özvegyének 
450 frt o. é. köteles kegyeleti átalányul fizetni. 

A kellően fölszerelt pályázati kérvények f . évi szep-
tember lo-ig a n.-szalontai ev. ref. egyházmegye esperesi 
hivatalához N.-Szalontára küldendők be. 

Debreczen, 1893. augusztus hó 9. 
Kiss Aron, 

püspök. 

1366/93. P á l y á z a t . 

A f.-borsodi ev. ref. egyházmegyében levő s.-ivánkai 
— halálozás által megürült — lelkész-tanitói állomásra 
ezennel pályázat hirdettetik. 

A lelkész-tanítói állás jövedelme készpénzben, föld, 
rét, terményekben, stólában s iskolai tandíjakban 721 frt 
20 kr, a melyből a megválasztott lelkész tartozik a nyu-
galmazott lelkésznek évenkint 200 frtot fizetni, amelynek 
fedezéséhez azonban az egyházkerület a nyugalmazott 
lelkész életben lételéig évenkint 40 frttal járul. 

A IV. osztályú lelkész-tanítói állomásra, az erre 
jogosítottak pályázhatnak. 

A pályázati kérvények szeptember 20-ilcáig külden-
dők el nt. Vadászy Tál esperes úrhoz S-Szentpéterre. 

Miskolczon, 1893. aug. 9-én. 
Kun Bertalan, 

tiszáninneni ev, ref. püspök. 

Pályázat tanári állásokra. 
Az eperjesi ágost. hitv. evang. kollégium államilag 

segélyezett főgimnáziumában hét rendes tanszék betöl-
tendő u. m. egy klasszika-filologiai (latin-görög) tanszék 
és egy tanszék természettan és mennyiségtanra-, az elsőre 
ezennel pályázat hirdettetik, a másikra, melyre a pályázat 
máris hirdetve van, a pályázati kérvények beadására a 
határidő ezennel meghosszabbíttatik, ugy hogy mind a 
klasszika-filologia, mind a math.-fizikai tanszékre vonat-
kozó szabályszerüleg felszerelt folyamodványok a kollé-
giumi igazgatósághoz címezve legkésőbben f. évi augusz-
tus 22-kéig küldendők be. 

Mind a két tanszéken a fizetés az első két évre 
mint próbaévre: évi 800 frt és 100 frt lakpénz, azután 
a rendes tanári fizetés : 1000 frt, 200 forint lakpénz és 
10 évi 50 forintnyi korpótlék; ha pedig már alkalmazás-
ban lévő rendes tanár választatnék meg, fizetése azonnal 
a rendes tanári fizetés. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
Mind a két tanszéket a kollégiumi pártfogóság meg-

hallgatása után a nm. vallás- és közoktatási m. k. mi-
niszter tölti be. 

Az állás folyó évi szeptember l-jén elfoglalandó. 
Kelt Eperjesen, 1893. julius 27-kén, 

Dr. Sehmidt Gyula, 
kollég. felügyelő. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztésig : 
IX. kerülni, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

c i m z e n d ö k . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Hornyánstki/ Tiktor könyvkereskedése (Akadémia, 

bé rháza) , h o v á az elöfiz. éa h i rde t , d í j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előf ize tés i ára : 

Félévre: 4 frt SO kr ; egész évre : 9 f t i . 

JDgyes txátn ára 30 kr. 

Jókai jubileuma — és a reformátusok. 

Nem a Jókai érdeme, hanem a reform, egy-
ház szerencséje, hogy a legtermékenyebb, legma-
gyarabb, legszellemesebb iró, a nemzet büszkesége, 
koszorús irója a magyar vallásban, kálvinistának 
született. A sors kegye — reánk nézve — hogy 
a legnagyobb magyar iró, a legtisztább magyar 
vallás keblében látott napvilágot. Nem is állítjuk, 
hogy más vallásban születve, ne lett volna szintén 
kiemelkedő jelese nemzetünknek ; mert épen mi 
reformátusok legkevésbbé szoktuk tudakolni, hogy 
nemzetünk jelesei minő felekezetűek, hanem a haza-
fiúi szeretet egész melegével karoltuk nagyjainkat: 
Rákóczi Ferenczet, Széchenyit, Deákot, Eötvöst épp 
ugy, mint a hozzánk közelebb állott Bocskayakat, 
Rákócziakat, Bethleneket, Wesselényit, Kossuthot s 
annyi nagy államférfiainkat. És bizonyára nem jutott 
eszünkbe Vörösmarty, Arany, Garai, Petőfi, Bajza, 
Tompa, Jókai iránt érzett lelkesedésünket a feleke-
zeti érzés által vezéreltetni, s előttünk Czúczor, mert 
róm. kath., nem kisebb, és Jókai, mert reformá-
tus, nem nagyobb, mint a milyen, csak azért, 
mert közelebb vagy távolabb áll hozzánk. De 
azért jól esik, tagadhatlanul, nemzetünk jelesei 
közt ott látni ragyogva, tündökölve azokat, kik 
a mi egyszerű keblünkön nőttek föl, s onnan 
emelkedtek a nemzeti élet egére, a többi fénylő 
csillagok közé. Viszont tőlünk se vegye rossz 
néven senki, ha kiemelkedett jeleseinket mint 
felekezetünk tagjait is ünnepelve, akkor, midőn 
a hálás nemzet szive nemes ösztönzéséből, a 
lelkesedés fellángolásával nekik fényes ovációt 
rendezve, tisztelete adójával hódol a jelesek előtt, 
mi is nemcsak mint magyar honfiak, hanem mint 
reformátusok, mint a magyar vallású egyház 
tagjai helyet kérünk magunknak az őszinte tisz-
telők sorában. 

Mert ha érdemül nem tekintjük is a szüle-
tés által nyert hitsorsosi minőséget, a nagy Író-
nak érdeme mégis az — velünk szemben, hogy 

a legváltozatosabb s eseményekben, mint rázkó-
dásokban s tüneményes változatokban gazdag kor 
hullámzásai, csapások, szenvedések, áldás, sze-
rencse, a legmagasabb földi kegy, a legsúlyosabb 
megpróbáltatások, valamint a népszerűség fényes 
felhői között is Jókaink megmaradt annak, a 
minek született: igazi, testben s lélekben magyar 
kálvinistának, reformátusnak. Nem tartozott ugyan 
azok közé, a kik autonomikus alkotmányunkat 
lépcsőül szeretik tekinteni, sőt felhasználni, a 
mire neki ugy sem volt semmi szüksége, hogy 
a népszerűség Parnassusára ez uton is annál 
biztosabban emelkedhessenek; a mint mi tudjuk, 
csak pár évig viselt segéd-gondnoki tisztet az 
alkotmányos aera első fellendülésekor, a felső-
baranyai egyházmegyében; mert munkától — a 
legkisebb percig — való elfoglaltsága miatt nem 
maradt ideje a fővárostól távol, sokszor több 
napra terjedő gyűlésben, aprólékos ügyek-bajok 
elintézésével való részvételre. Ekként, távol tartva 
magát az egyházi administratióban való részvétel-
től, nem is emelkedett annak létráján (magasabb 
és biztosabb hágcsója volt neki) nem lett sem 
főgondnok, sem zsinati, sem konventi tag. Nem 
emlegetik nevét az egyházi lapok, nem nevezik 
egyházunk »oszlop emberének«, mint annyi mást. 
Pedig, bizony, nagyobb oszlop-emberünk ő, mint 
akarhány más összevéve; ki nemcsak a magyar 
nemzet, hanem közelébb a református vallásnak 
szivében is ércnél maradandóbb emléket emelt 
magának, hasonlíthatlan művei által. Többet kö-
szönhetünk neki, mi reformátusok, mint sokszor 
égig magasztalt ephemer-fényű nagyjainknak. 

Azt a puritán vallásos kálvinista szellemet, 
mit a komáromi nagyasszony, az áldott édes 
anya csepegtetett a fogékony gyermek szivébe, 
az a gyermek akkor sem feledte el, mikor egy 
sok nyelvű és sokfelekezetü nemzet hódoló lel-
kesedése hordozta meg az ünnepelt irót a nép-
szerűség ragyogó diadal szekerén; mikor királyok, 
főhercegek, főurak és vallás-fejedelmek siettek 



körükbe vonni őt, s hízelgő elismeréssel fűzték 
karjaikra; nemcsak el nem feledte, de ezt a szel-
lemet emelte érvényre, az hatja át műveit, s az 
ád azoknak sajátságos bájt, valami szokatlan s 
mégis vonzó jelleget. Református születése, neve-
lése, tanulói pályáj a az a csodaforrás, honnan 

„ veszi reminiscenciáit, képeit, alakjait. Egy sokak 
előtt ismeretlen világot tár fel olvasói előtt, s 
abban egyenként és összevéve, a költőiség zomán-
cával bearanyozva és mégis puritán valóságában, 
a mi kálvinista életünket tette ismeretessé, s hogy 
egy időben kedveltté is, az csakugyan az ő ér-
deme volt. 

Az ő bűbájos tollában török, német, olasz, 
francia, orosz, vagy bármi nemzetü embere a 
világnak magyarrá válik egyszerre a magyar föl-
dön, lelkes magyarrá, a milyen kivétel nélkül az 
a kis világ, melyben ő született, nevelkedett, s 
melyet magyar református egyháznak neveznek. 
Alakjai többnyire e kedves világból valók; vérünk-
ből való vérek, csontjainkból való csontok. Gyö-
nyörű énekeink nem egyszer zendülnek föl ajkai-
kon, s a mi előttünk ismert és kedves e kis 
világban, regényeiben, mint egy bűbájos varázs-
lámpában vonulnak el szemeink előtt. A felejt-
hetetlen kálomista diák-élet minden kigondolható 
epizódjával, történeti valóságban, az élethez liiven, 
s mégis költői szépségben tárulnak fel előttünk. 
Gyakran halljuk a »tiszteles ur« szavait, most 
szószékről, majd a sakramentumok kiszolgáltatá-
sánál, szónokolva, imádkozva, urak előtt, koporsó-
nál; látjuk mint férjet, mint férfit, mint családapát, 
mint igazi lelkipásztort. Leirja buzgóságunkat, 
szenvedésünket, áldozatkészségünket, hazafiságun-
kat. Látjuk iskoláinkból az élet terére lépni, s 
a különböző pályákon, közigazgatási, törvény-
hozási sőt diplomáciái pályán a legmagasabb 
polcra emelkedni ifjainkat; vagy lánglelkü költők, 
irók, művészek válnak belőlük; tudósok, kik 
díszére válnak nemzetüknek; jó honfiak, kik vité-
zen áldozzák fel éltüket a hazáért. Megjelennek 
puritán családaink kegyes ősz matrónáíkkal, szű-
zies hajadonaikkal, feltárva a boldog családi élet 
ezernyi képei, a hű nők, derék özvegyek az élet 
minden képzelhető viszonyai közt. Törvényhozási, 
megyei, városi, községi életünk ugy vonulnak el 
szemeink előtt, hogy bár ki nem mondva, meg 
nem nevezve, saját derékjeinket kell bennük fel-
ismernünk. Nem maradnak el rektoraink, kán-
toraink, becsületes kurátoraink, még harangozóink 
sem; a csodálatos színjátékban még a mendikáns 
gyereknek is helye van, s természetesen még 
inkább a legátusnak, szupplikánsnak az ő jóizü 
történeteikkel, cselekedeteikkel egyben. 

De nem itt a helye, ideje, s nem is célom 
most a Jókai műveiből a református motívumo-

kat kiszedni; mert hiszem, hogy az még irodalom-
történeti méltatás tárgyát képezendí; csak nagy 
vonásokban akartam rámutatni : hogy ki nekünk 
Jókai; nem hallgathatván el, hogy mint Aranyt, 
ugy őt sem méltattuk egyházi téren érdeme 
szerint. 

Ez az Isten kegyéből a magyar nemzetnek 
ajándékozott nagy szellem ez évben érle meg 
írói munkássága 50-ik évét, s mint tudjuk, az 
egész ország mozgásban van, hogy az ő jubileu-
mát hozzá és a nemzet méltóságához, s a magyar 
társadalom millióinak bálványozó szeretetéhez 
méltóan ünnepelje s ezzel a nagy költőt, s önma-
gát is megtisztelje. 

A református egyház e mozgalomban ez 
ideig még nem szerepelt; még nem vettük észre, 
hogy e részben avagy csak kezdeményező lépés 
is tétetett volna. Sajnáljuk; és szeretnők jóvá-
tenni, míg nem késő. Szeretnők, hogy az ünnepelt 
iró annyira megérdemlett rnegtísztelésében, a tisz-
telők sorából — a miben egyénileg és szivünk-
ben mindnyájan ott vagyunk — külsőképen se 
hiányoznánk, s egy vagy más módot találnánk 
a dicsőnek 50 évi — vallásunk körül is szer-
zett — irodalmi érdemeinek elismerésére, kitün-
tetésére. 

Különösen szeretnők felhívni erre a felső-
baranyai egyházmegye figyelmét, mely öt egykor 
segédgondnokául tisztelhette. Ennek közgyűlése 
meg fogja előzni a Jókai j ubileumot. Önmagáttisztelné 
meg, ha volt segédgondnokát, az agg költőt tisz-
teletbeli segédgondnokául választaná meg. Ezenkívül 
talán díszalbumot készíttethetnénk, melyben a 
Siklósi vár és Nagy-Harsány és valamely csino-
sabb református templom képe mellett az egyház-
megye tisztikarának s talán papjainak s tanítóinak, 
mint lelkes tisztelőinek arcképei foglalhatnának 
helyet; és az itt lakó magyar fajok és népviseletek 
(Ormányság, Siklós és Szigetvidék) bemutatásául 
néhány jól választott és jellegző csoport-kép volna 
készítendő. Ezek a díszokmánynyal együtt a nagy 
írónak küldöttség utján lennének átadandók. 

Az egyetemes konvent pedig, azt hiszem, 
mindnyájunk szivében visszhangzó, kedves dolgot 
tenne, ha néhány száz korona pályadíjat tűzne 
ki oly irodalom-történeti műre, mely Jókai művei-
ben a kálvinista elemeket kiemelve, e szempont-
ból méltatná azokat. 

A ki jobbat tud, álljon elő vele minél előbb. 
De az a szégyen ne essék meg rajtunk, hogy 
midőn egy nemzet hódol a legnagyobb magyar 
irónak, tisztelői közül a legmagyarabb zöm, a 
kálvinisták hiányozzanak. Az, a ki munkáiban 
nem titkolta, sőt érvényre emelte református voltát, 
bizonyára csak örömet érezne, szeretett felekezetét 



ott látván nagyszámu tisztelői sorában. Mi pedig 
méltó tiszteletet adván: önmagunkat is megtisz-
telnek. 

Nagyváty. Morvay Ferencz, 
reform, lelkész. 

Az ág. hitv. ev. zsinat munkája. 
2. A zsinati törvénykönyv tartalma. 

Ha a fentjelzett zsinati törvényeket részletesebben 
ismertetni akarjuk, a tisztelt olvasó közönséget okvetlenül 
foglalkoztatnunk kell a zsinati törvénykönyv tartalmának 
felsorolásával. Ez elől természetszerűleg ki nem térhetünk. 
Hiszen ha megakarunk győződni, vájjon valamely könyv 
érdemes-e az elolvasásra, mindenek előtte átnézzük tartal-
mának jegyzékét. Felkérjük tehát a tisztelt olvasót, szíves-
kedjék türelemmel a zsinati törvénykönyv tartalmával 
első sorban megismerkedni. Nem közöljük azt a maga 
teljességében, hanem az első fejezeten kívül csak főbb 
részeiben, hogy azután az egyes fejezetekben előforduló 
és az eddigi szokástól eltérő intézkedéseket behatóbban 
fejtegethessük. 

A zsinati törvények a következő hat fejezetbe vannak 
foglalva: 1., Általános határozatok; II., Hatóságok, tiszt-
viselők: III., Zsinat; IV., Iskolák; V., Háztartás; VI., Tör-
vénykezés. 

Az első fejezetben foglalt általános határozatok 
l—23. §§-ban szólnak: az egyház jogkörérőlés tagjairól, 
az önkormányzat és felségjogról, az iskolák és jótékony 
intézetekről mint az egyház testrészeiről, az egyház viszo-
nyáról az ev. ref. s a többi egyházakhoz, az egyenjogú-
ságról és viszonosságról. Állami cél- és anyagi támogatás-
ról, törvényhozó és kormányzó testületekről, az államhatalom 
segélye és eljárásáról, önkormányzati hatóságok és főbb tiszt 
viselőkről, arról, hogy minden hatalom az egyházközségből 
ered, a lelkészi és világi elem befolyása egyenjogúságáról, 
az önálló tagok joga és kötelességéről, a kormányzó 
hatóságok egymástól való függéséről, a hatóságok szabály-
rendeleteiről, a tisztviselők felelősségéről, a tagok kérvé-
nyezési jogáról, a közgyűlések határozatai, jegyzőkönyvei 
és elnökségéről és végre a gyűlések rendtartásáról. 

A felsoroltakból is sejthető, hogy a zsinati törvé-
nyek első fejezetében foglalt általános határozatok alapját 
képezik a többi intézkedéseknek s az egyház hiveit előre 
biztosítják arról, hogy az ág. hitv. ev. lelkészi kar távol 
áll minden konsistoriális vagy hierarchikus vágyak és 
törekvésektől. 

Átmegyünk most a II. fejezetre, melynek tartalmi 
jegyzékéből csak a főbb cimeket említjük fel. Tartalmaz 
ugyanis e fejezet határozatokat az egyházközségre, az 
egyházközségi közgyűlésre, az egyháztanácsra és az egyház-
községi tisztviselőkre nézve. Az intézkedésekben fokozato-
san feljebb haladván, meghatározza az egyházmegyét, 
szabályozza az egyházmegyei közgyűlést, körülírja az 
egyházmegyei tisztviselők jogait és kötelességeit. Hasonló-

képen benn foglaltatnak az egyházkerületre vonatkozó 
intézkedések. Meg van határozva az egyházkerület alakzata, 
a kerületeknek netán szükséges vagy célszerű uj beosztása 
iránt megjelöli a követendő utat és módot, megállapítja 
a kerületi tisztviselők jogait és kötelességeit. Végre betetézi 
az egyházi alkotmányt az egyházegyetem szervezésével, 
a midőn az egyházegyetemet az összes egyházkerületek 
legfelsőbb hatóságának kimondja, szabályozván egyúttal 
az egyetemes közgyűlést és körülírván az egyetemes tiszt-
viselők hatáskörét. 

A III. fejezet szól a zsinatról mint törvényhozó és 
legfőbb intézkedő gyűlésről. íme, körülbelül 350 évnek 
lefolyása és küzdelme után elvalahára elmondhatja a 
magyarországi ág. hitv. ev. egyház is, hogy önkormányzati 
szervezése ténvnyé vált. A valódi evangélikus hitbuzgóság 
lelkesedése tölthetné el a jelen nemzedék lelkét, mert 
büszke és hálatelt szívvel vallhatja, hogy azon időben 
lehetett egyházának hivő serege, midőn első eredményt 
felmutatható alkotmányozó zsinat tartatott. De ne mereng-
jünk ! Tettet kiván egyházunk fejlődése, nézzük tovább, 
mit tartalmaznak még a zsinati törvények? 

A IV. fejezet a tanügyre vonatkozó általános intéz-
kedéseket tartalmaz s aztán határoz a népnevelő és oktató 
intézetekre vonatkozólag. 

Következnek a V. fejezetben az egyházi háztartásra 
vonatkozó intézkedések. Ezek állanak mindenek előtte álta-
lános határozatokból. Azután szabályoztatnak az egyház-
községek. az egyházmegyék, az egyházkerületek és az 
egyházegyetem háztartásai s végre tüzetesen meghatároz-
tatik, mily módon léptető életbe az egyházi közalap, Gon-
doskodva van végre ezen fejezet végén arról is, hogy az 
egyházi járulékok, adók és terhek a hátralékosoktól mily 
uton és módon hajtassanak be. 

Következik még a VI. fejezet, mely az egyházi tör-
vénykezésről szól. Miután az erre vonatkozó határozatokat 
és intézkedéseket csak jogtudó szakember vehetné észre-
vételezés, esetleg megbirálás alá, előre felemlítjük, hogy 
ezen intézkedések bővebb fejtegetésébe a következőkben 
sem bocsátkozunk. Visszatérünk tehát az előbbeni feje-
zetekben előforduló fontosabb és az eddigi szokástól eltérő 
határozatok terjedelmesebb ismertetéséhez. 

Az I. fejezet 1. §-a az egyház fogalmát határozza 
meg és így hangzik: »A magyarországi ágostai hitvallású 
evangélikus keresztyén egyházat híveinek összege alkotja«. 
Mutatja tehát ezen meghatározás, hogy az ág. hitv. ev. 
egyház jellegét rövid jelzővel ki nem fejezheti. Valamint 
az ev. ref. testvéregyház óvatosan kitért a »kálvinista« 
jelzőnek, bár ugyan oly kegyelettel viseltetik Kálvin nagy 
reformátora iránt, mint mi a nagy, németországi refor-
mátor Luther iránt. Egyházunk is a tiszta evangélium alap-
ján állván, ezen álláspontját igazoló 1830. évi junius 
25-én a birodalmi gyűlésnek Ágostában előterjesztett hit-
vallásához hű maradt és az innen nyert elnevezéséhez 
hiven ragaszkodik. Ezzel nálunk is véget ért ama furcsa 
kérdezősködés, mely még pár év előtt ugy hangzott fel, 
hogy: Mik vagyunk. 
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Miután egyházunk jellege ily tiszta és félreérthetlen 
meghatározást nyert, a zsinat sietetett a 4. §-ban meg-
jelölni azon álláspontját, melyet a többi egyházakkal elfog-
lalni kiván. Kiemeli, hogy elsősorban az ev. ref. egyház-
hoz való testvéri viszonyát fentartja és ápolja, a többiben 
az országban létező egyházakkal szemben az egyenjogú-
ság és viszonosság elveihez ragaszkodik. Eltávolítja magá-
tól ez által az ág. hitv. ev. egyház azon, az ultramon-
tanismus részéről a prot. egyházak ellen emelt vádat, 
mintha a vallási türelmetlenségre és viszálykodásra a leg-
kisebb okot adni akarna. Hozzátehetjük, miszerint az ág. 
hitv. ev. egyháznak egész múltja kétségbevonhatatlan tanú-
bizonyságot tesz arról, hogy a többi vallásfelekezeteket 
mindig tiszteletben tartotta, jogaikat sohasem sértette s 
békéjüket sohasem zavarta meg. Sőt alázatos, és a legna-
gyobb szenvedések és üldöztetések között is béketűrő volt. 

Előmenetelére szükséges anyagi ügyekben a 6. §. 
szerint az államhatalom segélyét és eljárását igénybe veszi 
az egyházi és iskolai adók és szolgálmányok, valamint az 
egyházi tisztviselők fizetéseinek behajtásoknál. Azon, adó 
alakjában kivetett járulékok behajtásánál, melyek fölvett 
kölcsönök, tőkék stb. törlesztésére fordíttatnak. Végre a nyug-
díjintézeti vagy gyámintézeti tartozások és járulékok behaj-
tásánál. Ezt az igénybevevést a 7. és 8. §§-okban köze-
lebbről meghatározza. 

Az ág. hitv. ev. egyház tiszta presbyteri szervezete 
a 11. §-ban ki van fejezve, mely ekképen szól: »Az 
ágost. hitv. ev. egyházban minden hatalom az egyházköz-
ségből ered. Az egyházmegyei, egyházkerületi és egyház-
egyetemi hatóságoknak, valamint a zsinatnak tagjai is, 
az egyházközségeknek vagy más erre jogosult testületeknek 
választottai és ekképen az ág. hitv. ev. egyháznak mind 
törvényhozása, mind kormányzata, mindig az összes jogo-
sult egyháztagok közrehatásának kifolyása. 

Az általános határozatokból kiemelendő a 23. §., 
mely az iránt intézkedik, hogy ha valamely egyházi gyű-
lésen a rend fenn nem tartható, vagy gyűlés hatáskörét 
túllépné, az elnökségnek — »s ha egyet nem értenének, 
egyik tagjának is« — joga és kötelessége a tárgyalást fel-
függeszteni, esetleg berekeszteni s ily eljárás okául intéz-
kedés végett a legközelebbi felsőfokú egyházi hatóság elé 
terjeszteni. 

Ugy hiszszük, nagy reservatio mentalis fog megkíván-
tatni, hogy sok helyen a két elnök ezen határozat alap-
ján, egyértelmű eljárásra szokjék. B. G. 

ISKOLAÜGY. 
Veteményes kerteink. 

ín. 
Az egyetemes emberi műveltség iskolája a gimná-

zium. Innen kerül ki az emberiségnek az a része, mely 
a társadalomban, alsóbb és felsőbb fokon a vezérszerep 
betöltésére van hivatva. Nem csoda, ha mindegyik keresz-

tyén egyház, katholikus és protestáns egyaránt igyekezett 
magának befolyást biztosítani a művelt osztály képezteté-
sének irányára. E befolyás gyakorlásának fentartására és 
biztosítására kiváltképen van utalva a protestáns egyház. 
Mert ez az egyház a kormányzatban szerepet juttatott 
művelt világi tagjainak is és ebben az egyházban nem-
csak a szervezet, hanem a hit és erkölcs dolgában is 
reformálási joga van a hívek egyetemének. A társadalmi 
és egyéni hitélet autonómiájának a kezeléséhez pedig ön-
tudatos keresztyén hit és határozott protestáns meggyő-
ződés kívántatik. 

A protestáns keresztyén hitet és meggyőződést ter-
jeszteni a műveltek körében, az egyház céljait ismerő és 
érdekeiért lelkesedő művelt férfiakat nevelni — volna célja 
a protestáns gimnáziumoknak. Ezt a célt azonban isko-
láink már jó idő óta nem igen közelítik meg, egyébként 
bátran kiállják a versenyt a katholikus vagy állami isko-
lákkal ; de hát mi azért tartunk fenn tömérdek áldozattal 
gimnáziumokat, hogy ne csak müveit férfiakat, hanem 
müveit prot. keresztyéneket neveljenek a hazának és egyház-
nak. De fájdalom! — iskoláink sok helytt csak nevükben 
viselik a protestáns jelleget, a vallásos nevelés pedig csak 
a vallástani órákra szorítkozik; ezenkívül még legfollebb 
a vasárnap délelőtti isteni tisztelet gyakorlásában nyer ki-
fejezést A protestáns szellem terjesztésére alig tesznek 
többet gimnáziumaink, mint pl. a természetrajzi ismere-
tek terjesztése érdekében. 

Hogy állításaim nem légből kapottak, eléggé igazolja 
a tapasztalat; csak társadalmi életünk hiányaira vagv csak 
ifjuságunk szellemére vessünk egy pillantást. Azt nem is 
említem, hogy az igazi keresztyéni munka tekintetében, a 
szeretet műveinek gyakorlásában hátrább állunk még a 
zsidóknál is. Ha csak a művelt protestáns közönség nagy 
részének vallási közönyét tekintjük; ha tudjuk, hogy ma-
holnap alig tudunk választáni olyan világi tanácsbirókat 
és gondnokokat, a kik egyházunk szervezetét ismerik ; ha 
látjuk azt a tudatlanságot, melyet művelt protestánsok 
elemi vallási kérdésekben mutatnak; ha szemügyre vesz-
szük azt a nagy tájékozatlanságot, melyet a sajtóban egy-
házi ügyekben nem ritkán protestáns férfiak tanúsítanak: 
akkor valóban kételkednünk kell a fölött, hogy vájjon 
iskoláinkban, a vallási ismeretek körében eljut-e az ifjú-
ság a tudásnak azon fokára, mely az általános művelt-
ségnek kiegészítő részét képezi. De hát hol marad még 
e mögött a keresztyén érzület és protestáns meggyő-
ződés ? 

Hat évig éltem Budapesten az egyetemi ifjúság köré-
ben. Ez idő alatt fájdalmasan tapasztaltam, hogy egy 
tekintetben, a többségre nézve, protestáns és nem protestáns 
gimnáziumok növendékei közt nincs különbség. És ez 
nem más, mint az a könnyelmű, szinte ledér életfelfogás, 
mely minden más lehet, csak keresztyén nem. Kihalt az 
ifjúság nagy részéből a keresztyén ideálizmus, a mely 
pedig minden jóravalóságnak legerősebb rugója. Az erkölcsi 
életben a testi gyönyörök hajhászata, a vallási kérdések-
kel szemben ha nem épen a megvetés, de a kicsinylés 
érzelme az uralkodó. Csak mosolyognak a keresztyénség 
magas problémái felett, a melyekkel foglalkozni a világ 
legnagyobb gondolkozói életfeladatuknak tekintették. Tudom, 
hogy ez a könnyelmű keresztyéntelen élétfelfogás ma a 
levegőben van; nem is rovom fel egészen a gimnáziumi 
nevelésnek, de csirája ott van már a gimnáziumban és 
nem ritkán egy-egy keresztyéntelen gondolkozású tanár 
életpéldájából és tanításából nyer táplálékot. A baj főoka 
a társadalomban van, de a művelt társadalomnak a 
gimnázium az előkészítő iskolája: tehát itt lehet és kell 
ellene működnünk ama pogányos gondolkozásmód terjedé-



sének, mely végre is a társadalmat felbomlással fenyegeti. 
Különösen nekünk magyar protestánsoknak, kik nem szá-
munk, hanem hitbuzgóságunk erejével állottuk ki 300 esz-
tendő viharait, nekünk különösen kell igyekeznünk, hogy 
gimnáziumaink az egyetemes műveltség mellett a protes-
táns keresztyén érzület és gondolkozásmód veteményes 
kertjei legyenek. 

Miként volna ez eszközölhető, elmondom szerény 
nézeteimet. 

Először is nagyon kevésnek tartom azt a heti két 
órát, melyet gimnáziumi tantervünk osztályonként a vallás-
tanításra kijelöl. A vallástani tananyag nagy terjedelme 
mellett két órai idő hetenként csak épen arra elegendő, 
hogy a tanár a felhagyott leckét kikérdezze s a következő 
órait röviden megmagyarázza. Pedig a vallásos oktatásnak 
nem csupán ismeretek közléséből kell állani, hanem meg-
győződést is kell ébreszteni a keresztyénség igazságai 
iránt és keresztyén érzületet is kell csepegtetni a tanít-
ványok szivébe. Ha csak olyan hangulattal távozik tanít-
ványunk a vallástani óráról, a milyet érez, midőn pl. az 
ásványtanból megismerte a kovakő tulajdonságait: akkor 
tanításunk a kősziklára vetett maghoz hasonló, melyet a 
feledékenység szele csakhamar nyomtalanul elsöpör. Leg-
alább három óra szükséges hetenként a vallástudományok 
sikeres tanítására. Ebből a három órából aztán jutna idő 
arra is, hogy lebocsátkozzunk az élő vizek forrásához, 
a bibliához is és ne csak másodlagos forrásokból, a kézi-
könyveknek nem ritkán száraz adataiból ismerje meg 
a tanuló a keresztyén vallást. Magamról tudom, hogy 
manapság sok ifjú kikerül a gimnáziumból ugy, hogy a 
bibliát csak meszsziről látta, annál kevésbbé olvasta vagy 
értette. Pedig sokat, majdnem mindent várok a vallásos 
nevelés sikerére nézve, ha az ifjúság már a gimnázium-
ban megszokja olvasni és megtanulja érteni a szentírást, 
a mint ez hajdan a régi kollégiumok falai közt szokásban 
volt. Majd akkor rövid idő múlva nem találja értelmet-
lennek és érdektelennek a bibliát a művelt közönség és 
nem botránkozik meg a régi fordítás egyes, ma már 
szokatlan, egyébiránt helyes kitételei felett, sőt talán a 
jó magyar Károli Gáspártól még magyarul is jobban 
megtanul beszélni. 

A biblia olvastatása és magyarázása mellett különös 
fontosságot tulajdonítok az egyháztörténet alapos tanítá-
sának. Hogy miként növekedett terebélyes fává a kis 
mustármag, melyet Jézus elvetett; miként hódították meg 
a keresztyénség eszméi a művelt világot; miként hatot-
ták át az evangéliom igazságai az emberiség életét és 
miként folytak be az erkölcsiség emelésére, a műveltség 
fejlődésére : annak ismerete egyfelől temérdek tanúságot 
nyújt az ifjú embernek, másfelől pedig sokkal ékesen 
szólóbban mutatja fel azon áldásokat, melyeket a Jézus-
nak köszönhetünk. Az egyháztörténet tanúságainak kiak-
názása erős rugója lenne a meggyőződésen alapuló hit 
ébredésének. De ily mély értelmű tanúságok felfogására 
már fejlett értelem kívántatik; azért nem is az V. osz-
tályban kellene tanítanunk az egyetemes keresztyén egyház 
történetét, a mint jelenleg történik, hanem bővített terjede-
lemben a VI1. osztály tárgyává kellene azt tennünk, a midőn 
már a megelőző osztályban a világtörténetet befejezték 
az ifjak és igy könnyen felfoghatnák azokat a folytonos 
vonatkozásokat, a melyekben áll a keresztyén egyház 
története az államok politikai és műveltség-történetével. 
Erre következnék azután befejezésül a magyar protestáns 
egyház története, kapcsolatban Magyarország politikai 
történetével. 

Milyen legyen a vallástanító személyisége ? — ez 

a további kérdés, melynek kiváló fontosságot kell tulaj-
donítanunk a gimnáziumban Elismert igazság az, hogy a 
keresztyénség nem tan, hanem élet; csak a kinek része 
van az életben, az fog életet lehelni tanításaiba; csak 
hivő keresztyén lehet jó vallástanító. Másfelől pedig ha 
már mindegyik tudomány tanárától szakképzettséget kö-
vetelünk, vallástanárokul is csak theologiai képzettségű 
egyéneket kellene alkalmaznunk. Ma azonban még leg-
több gimnáziumban a vallás csak olyan gazdátlan tárgy, 
a melyen a többi tudományok tanárai kénytelen-kellet-
lenül megosztoznak, tekintet nélkül arra, hogy éreznek-e 
kedvet és képzettséget annak tanítására. Ezen helyzet 
tarthatatlanságát belátva, egvil: másik gimnáziumunk fen-
tartó testülete állított ugyan be szakképzett vallástanáro-
kat, de csak olyan segéd- vagy rendkívüli tanári minő-
ségben. Ez sem helyes eljárás. Rendes tanári széket kell 
szervezni minden gimnáziumban a vallástudományok szá-
mára; jogokban és kötelességekben osztozzék a vallástanár 
egyenlően a többi tudományok tanáraival és szerepe 
ne legyen csak a kocsi ötödik kerékéhez hasonló. És 
azután a legkitűnőbb képzettségű papjelölteket vagy pa-
pokat kellene vallástanárokul alkalmaznunk, a kik tudo-
mányukkal ép ugy. mint buzgó keresztyén életükkel és 
munkaszeretetükkel hivatva vannak ilyen kiváló állásnak 
betöltésére. Ezzel, nemcsak azt érnénk el, hogy a gimná-
ziumi ifjúságnak vallásos nevelését jó kezekbe tennők le, 
hanem egyúttal megoldást nyerne a theologiai tanárok 
képzésének hova-tovább sürgetőbb kérdése is. Mert ha 
már a theologiai magántanári intézmény nem nyerhet 
valósulást, a gimnáziumi vallástanárságok lennének elő-
készítő fokai a theologiai tanárságoknak. 

Ha egy-egy ügybuzgó vallástanár állana minden 
gimnáziumban a vallástanítás élén, majd az módot és 
alkalmat találna a vallástani leckéken kivül is hatni és 
munkálódni az ifjúság vallásos nevelése érdekében. Mert 
bizony alkalom kínálkoznék, csak keresni kellene. Hogy 
többet ne említsek: rendszeresíteni kellene az ifjúsági 
isteni tiszteleteket; ott van a reformáció évfordulója, ün-
neppé kellene avatnunk október 31-ikét, hogy minden 
protestáns ifjú tudja és érezze a napnak jelentőségét. 
Rendkívüli alkalmak sem hiányoznak. Vájjon megünne-
pelték-e annak idején minden iskolában az 1791. XXVI. t.-c. 
meghozatalának évfordulóját? Gondoskodtak-e már min-
den iskolában arról, hogy az ifjúság szivet, lelket nemesítő 
vallási és erkölcsi olvasmányokkal is elláttassék és szol-
gálnak-e mindenütt a tanárok útmutatással a jó könyvek 
megválasztásában?! Rizony ideje volna már, hogy az 
evangélizálás nemes munkáját az iskolákban is megkez-
denők. Társadalmunk halaszthatatlan evangélizációjának 
alapja a nép- és közép-iskolákban rakható le legbizto-
sabban. 

És illő volna, hogy minden tanár részt vegyen e 
nemes munkában. Ha tanáraink saját életükben mutatnák 
fel az igaz keresztyén élet példányképét; ha szóval és 
tettel, tanítással és példaadással mindnyájan közreműköd-
nénk a közös cél érdekében, hogy neveljünk a hazának 
és egyháznak művelt és buzgó protestáns honfiakat: ak-
kor nem kellene sajnálnunk az iskolákra hozott temérdek 
anyagi áldozatunkat, mert lennének — mint hajdan vol-
tak — bőven gyümölcsöző veteményes kerteink. 

Marton Sándor. 



T A R C Z A. 
A veszprémi reformált egyház múltja. 

(Folytatás.) 

IX. 

Lelkészek életrajza ; tanítók nevei. 

Adataink tanúsága szerint Nagy Gáspár ral kezd-
hetjük meg a veszprémi lelkészek névsorát, a k i 1613. év 
október havában hagyta el ezen egyházat,1 s később a 
somogymegyei Kiskomárom lelkésze lett. mely minőségé-
ben esperesi hivatalt is viselt. Kik voltak Nagy Gáspár 
előtt Veszprém lelkészei? nem tudjuk, de ha neveik isme-
retlenek is előttünk, bizonyos, hogy már a XVI. század 
második felében rendes leilápásztorai voltak. Mivel pedig 
azon ritka egyházak közé tartozik Veszprém is, a melyek 
püspököket nevezhetnek lelkészeikül; azt hiszem nem lesz 
érdektelen, ha egyikkel-rnásikkal hosszasabban foglalkozom 
s történettudásunk mai álláspontján óhajtom előadni élet-
rajzukat. Kezdem ezen névsort Pathai Istvánnal, a ki már 
második megnevezhető lelkésze Veszprémnek. 

2. Pathai István lelkész volt 1614—1624. Született 
Pápán 1555. aug. 5-én, mint ez kitűnik Belényesről 1631. 
május 16-án Kanisai Pálfi Jánoshoz irt leveléből, melyben 
erre vonatkozólag igy szól: »Vivo et ego sine querela unice 
senectutis onere in dies premor septuagesimum vitae et 
sextum annum proxime imminentis mensis augusti 5. 
clausurus, si Deus volet.«2 Tanulását minden valószínű-
ség szerint Pápán kezdette és Tolnán végezte. Pápán ugyan 
volt már 1531 óta kollégium 3 mint ezt a főiskola könyv-
tárában meglevő két harang is bizonyítja, s felírásuk 
»Schole reformatae papensis, 1531.« tanúsítja, jóllehet 1585. 
előttről egyetlen tanárt sem tudunk megnevezni benne, 
de a fen maradt emlékek alapján a kath. Fraknói is el-
ismeri, hogy Pápán a protestántizmus behozatalával, iskola 
is szerveztetett.'1 Tóth Ferencz pedig állítja, hogy Pápa 
gimnázium létére is bocsátott ki lelkészeket és tanítókat. 
Itt, szülőföldjén kellett tehát Pathainak is tanulói pályá-
ját elkezdenie, bár azt kétségbevonom, hogy Pápán be 
is végezte volna, mivel Tóth Ferencz is csak 1585. után-, 
ról mondja, hogy »nagyobb tudományokat tanuló deákokról 
is van ezen iskola históriájában emlékezete5 Ha Pápán 
nem végezhette be Pathai István tanulmányait, akkor 
az olyan nagyhírű tolnai iskolában kellett azt folytatnia, 
s befejeznie, a mit teljesen bizonyossá tesz Fogtői Máté, 
aki 1613-ban beszél egy Dombi Péter nevű tolnai iskola-
igazgatóról, és egyúttal, mintegy eszmetársulatnál fogva 
arról is megemlékezik, hogy ő Pathai István dunántuli 
püspökkel ezelőtt negyven évvel, tehát 1572-ben szentel-
tetett fel lelkésznek.6 Hol ismerkedhetett volna meg másutt 
Dombi Péter Pathai Istvánnal, mint a tolnai főiskolában, 
melyben miután mindketten bevégezték tanulmányaikat, 
ugyancsak Tolnán fel is szenteltettek. Mivel pedig Pathai 

1 A dunántúli ref. egyház ker. régi jegyzőkönyvéből közölte 
Mokos Gy. Prot. Egyh, Isk. Lap. 1891. évf. 578. 1. " 

2 Közölte Tóth Ferencz : »Tul a dunai püspökök élete*. 
Győr. 1808. 63. 1. 

3 Tolcly Ferencz: Az újkori magy. nemz. irod. tört. I. füz. 
1853. 27. 1. 

4 Franlil Vilmos : Hazai és külf. iskolázás a XVI. században. 
Budapest. 1873. 137. 1. 

5 Idézett műve 63. lap. 
6 Lampe-Ember Pál :'Hist. eccl. reftae, Utrecht 1728, 668 lap, 

hol Pathai P. István tolnai papnak 1647. szept. 10. kelt s Szilágyi 
Benjámin Istvánhoz irt érdekes levele közölve van. 

ekkor még csak 17 éves volt, minden kétséget kizár, 
hogy ő az akkori szokás szerint külföldön nem fordult 
meg, a minthogy híjába is keresem nevét a külföldön 
tanultak névsorában. 

Pathainak Tolnán történt lelkészszé avatásában ön-
kénytelenül egy történeti tény vitatásába kell bocsátkoznom, 
s itt kell keresnem hittani álláspontjának határozottan 
kálvini irányát. A dunántuli részeken a reformáció lutheri 
iránya hódított: ezen időben is az ágostai hitvallás mellett 
szorgalmatosan buzgólkodó Szegedi Máté volt a püspök, 
a kit az 1596-ban készült Concordiae formula 1 előszava 
ugy említ, »hogy semmit az Isten igéjéből vetetett augus-
tana confessio szerént való isteni tiszteletben meg nem 
változtatott, hanem maga is a szerint tanított s egyebe-
ket is arra igazgatott«. A felső dunamelléken épen ezen 
évben választották püspökké a lutheri és kálvini irány 
közt ingadozó Bornemisza Pétert (1570.) Pápán ekkor 
Sztárai Mihály volt a lelkész2 s ezt tudva, nem lesz 
alapnélküli azon feltevésünk, hogy a pápai származású 
Pathai talán Sztárai ajánlatára ment a tolnai iskolába, 
oda. hol kiváló tanítók hirdették folyvást a kálvini refor-
máció vívmányait, s a hol maga Sztárai is lelkészi és 
püspöki hivatalokat viselt. Magának Tolnának és vidéké-
nek a reformáció kálvini irányát követő magatartása 
méltán nagyhírű papjai és tanítóinak hallgathatása von-
zották a fiatal, tanulni vágyó Pathait, s néki mint nagyra-
törő, sokra hivatott ifjúnak épen olyan előtte járókra, 
iskolára és környezetre volt szüksége, a milyet Tolna 
ezen időbeli képe felmutat. Bizonyára tolnai iskolázása 
és tartózkodására vezethetők vissza református voltának 
kezdő szálai is. Az 1591. évi csepregi colloquiumon, a 
hitvallások felett vitatkozó s két részre szakadt dunán-
tuli kerület református érdekeinek, ilyen iskolában felnőtt 
apostolra .volt szüksége, s kétség sem férhet Pathainak 
ezen téren szerzett érdemeihez, mert a kálvini irányt 
nemcsak megyökerezlette. terjesztette, követőit összetartotta, 
hanem következetesen arra törekedett, hogy az önálló 
egyházzá alakuljon. Törekvését siker koronázta. Igaz, hogy 
ezért sok méltatlan rágalom jutott osztály részéül a lutheri 
irányt követőktől, de ha olyan feszült s elkeseredett volt 
a két félnek egymáshoz való viszonya, hogy a közös nagy 
cél érdekében az egyesült erővel való munkálkodásra 
még csak gondolni sem lehetett: a kálvinizmus részéről 
Pathait illeti az elismerés, hogy buzgó apostolává szegő-
dött, s zászlóját diadalra segítette. 

Minden jel arra mutat, hogy lelkipásztorkodását, a 
Battvhány grófok védszárnyai alatt, Rohonczon, Vas vár-
megyében kezdette, honnan 1585-ben Pápára ment lel-
késznek, mint ez a »Sácramentumokról« irt munkája eme 
szavaiból: »a miulta engemet az fölséges Ur Isten ez 
pápai anyaszentegyházba való vigyázásra és szolgálatra 
az Te Nagyságod jó akaratjából, Majthénvi László uram-
nak, ki az időben pápai főkapitány vala, törekedése és 
az vitézlő Huszár Péter uramnak fáradtsága által beho-
zott, kinek immár hét esztendeje vagyon, sok visszavonást 
láttam a keresztyéni gyülekezetben«.3 Ezen adat kétség-
telenné teszi azt, hogy Pathai 1585-ben lett pápai pré-
dikátorrá, s Tóth Ferenczet az Agenda megjelenési évszáma 
sodorta azon tévedésbe, hogy azt állította róla »először 

1 Egyetlen példánya a kassai püspök könyvtárában; máso-
lata gyűjteményemben. 

2 1570, febr. 7-én Pápáról kelt levelét igy irja a l á : »Michael 
Starinus pastor et concionator ibidem«. Sopron szab. kir. város 
levéltr. Ladula XII. et M. fasc. I. num. 29. 

3 Ezen ajánló levél »Költ Pápán 1592. esztendőben Mindszent 
havának ötödik napján«. 



rohonczi, de már 1592-ben pápai pap volt*,1 im saját 
szavaiból bizonyos, hogy 1592-ben pápai lelkészkedésé-
nek már a hetedik esztendejét számlálja. 

Már mint pápai lelkész a Sákramentumokról írt 
munkájával tett nagy szolgálatot a csepregi kollégiumon 
elítélt kálvini irányt követőknek, mely munkájáért a vele 
rokonszenvező püspök, Beythe István, üdvözlő versekkel 
tisztelte meg. Ezután még több keserűséggel illették Béythét 
ellenfelelei, kiadták részrehajlással a csepregi colloqium 
lefolyását (Bártfa 1591.) Agendájukat (1598.) és nem 
szűntek meg a legyőzöttnek nyilvánított fél folytonos sér-
tegetésétől. A védelmezés tollát Pathai István vette fel s 
az igaz keresztyénektől meghasonlott confessionariusoknak 
rágalmazó articulusok ellen íratott Igaz mentség etc. cimü 
apológiájával felelt rágalmazó vádjaikra.2 Irodalmi mun-
kásságára jótékony befolyással volta pápai »nagy gyüle-
kezet* azon dicséretre méltó példája, hogy már Pathai 
idejében két prédikátort tartott, miután eklézsiájukat annyi 
sok szomjúhozó lélekkel megszaporította Isten.3 

A Batthyányak rohonczi papja, Dragoni Gáspár 
1612-ben meghalván, helyét Pathai Istvánnal töltötték be. 
Itt érte azon tisztesség, hogy az 1612. évi körmendi 
zsinaton a dunántúli egyházkerület püspökévé választot-
ták, ki ekkor már mint népszerű nyelvű kitűnő magyar 
iró, tudós és tekintélyes prédikátor volt ismeretes ezen a 
részen. Pathai még ezen évben közönséges zsinatot tar-
tott Köveskuton, melyen az európai hírnevű magyar tudós 
Szenczi Molnár Albert is jelen volt. Ettől fogva igen sokat 
fáradott Pathai azon, hogy Szenczi Molnárunknak alkal-
mas helyet és működési tért eszközöljön hazánkban, s 
itthon érvényesíthesse szép tehetségét anyaszentegyházunk 
dicsőségére. S midőn az 1613. évi novemberi zsinat 
engedve a veszprémiek könyörgésének, Pathait hozzájuk 
bocsátotta lelkésznek: Battyhány Molnár Albertet hívta 
meg Rohonczra, a ki ott két évig hivataloskodott is.4 

Pathaynak a veszprémi reform, egyházra nézve kiváló 
érdeme az, hogy a mi ritkaságok közé tartozik azon kor-
ban, rendszeres anyakönyvet vezetett a szülöttek és háza-
sultakról, mely mint ilyen egyedüli forrását képezi a 
veszprémi egyház történetének. Veszprémből a kiskomá-
romi tekintélyes gyülekezetbe ment Pathai 1624-ben, a 
honnan két év múlva — 1626-ban — ismét Pápára köl-
tözött, s 1629-ben »mind ekklésiájától, mind a superinten-
dentiától tudva nem levő, de nagy okokból elszökvén, pap-
ságát és püspökségét elhagyván, Belényesbe ment lakni*5 

irja róla Tóth Ferencz, de hogy minden alap nélkül, mind-
járt látni fogjuk. 

Pathai István püspöksége nagyon kritikus időre esik; 
a válságos napokra, a két protestáns felekezet teljes elszaka-
dására. A püspöki széken elődje Beythe István még a 
dunántúli részeken levő összes protestáns egyházak püs-
pöke volt, de ennek a kálvini irányhoz való tartozása az 
1591. évi csepregi colloquiumon nyilvánossá lévén, az 
augustana confessió is megtalálta a maga védelmezőit és a 
kerületnek ezen része elvált Beythétől. de püspököt nem 
választott haláláig 1611-ig, hanem egyházi ügyeit Reczés 
János, Magyar István és Klaszekovics István esperesek 
által intéztette.0 Beythe halála után 1612-ben az ágostai 
evangélikusok Klaszekovics István szentmiklósi, a refor-
mátusok pedig Pathai István rohonczi lelkészt válasz-
tották püspökükké, s az egymástól való teljes elszakadás 

1 Idézett műve £4. lap. 
2 Kézirat a pápai reform, főisk. könyvtban. 
3 Fcibó A.: Codex Diplomaticus. Pest. 1869. 52. lap. 
4 Tóldy Ferencz: Adalékok a régibb magy. irod. tört.-hez. 
6 Tótli Ferencz: idézett műve 65. 1. 
6 Fabó A. : Beythe István életrajza. Pest. 1866. 41. 1. 

evvel külsőképen be volt fejezve De fájdalom! nem min-
den keserűség nélkül. Az augustana confessiót aláirt papok 
közül Zvonarics Mihály czenki lelkész és esperes irodalmi 
úton is csinálta a harczot, szította az elégületlenkedő ele-
meket. élesztette a tüzet s elkeserítette a jobb részt, mely 
ha"bár külsőképen kénytelen volt elismerni a szakadást, 
de a protestántizmus főbb pontjaiban egyetértett és test-
vérként kivánta, óhajtotta egymást tekintetni. Zvonarics-
csal tartott Lethenyei István sárvári ev. pap is, ki egy 
goromba pasquillust irt e cím alatt: »A sárvári konyhá-
rúl Lethenyei Istvántűi, Pápára némely csemege kívánók-
nak valami speciale gyanánt ajándékon egy hajdúnak 
kecskéje alatt küldetett fekete levél fölött nvűlhúsnak abá-
lása, vizsgálása és fűszerszámiban való fogyatkozásinak 
előszámlálása«. A levél ténorát Zvonarics még gorombáb-
ban folytatta, Pathait támadván meg abban. Hogy mily 
nagyon leverte a derék püspök kedélyét Zvonarics és 
pártjának a hijábavaló külsőségeken rágódó magaviselete, 
tanúsítja Klaszekovics István ev. püspökhöz irt érzékeny 
levele, melyet mint az elkeseredett ügyre világosságot vetőt, 
valamint a sok méltatlan bántalmat, félreértést ért Pathai-
nak érező szivét híven felmutatót, eredeti szövegében 
közölni jónak láttam, a mint következik:3 

»Tudom bizonnyal szerető István uram, hogy kend 
előtt nyilván vagyon, miulta az Úristen az ő szent igéjé-
nek aranyát az Antichristusnak sok időtől fogva öregbített 
rozsdájából, e mi nyomorult országunkban és nemzetsé-
günk között kezdette tapasztalhatóképen kitisztítani, mi 
előttünk való jámbor tudós és istenfélő tanítóknak (kiket 
ő szent felsége erre hivott és a Szentléleknek bátorító 
ajándékával felfegyverkeztetett volt) szorgalmatos és hív-
séges forgolódások által, — mint gyarapodott, nevekedett 
és tündöklött1 a kersztyéni szeretetnek és dicséretes egyes-
ségnek általa a Jézus Krisztusnak ekklésiája; mely nagy 
egyességben és szeretetben éltenek, a mi ifjúságunknak ide-
jében való tanítók, úgy látták egymást, mint atyafiak; a 
község között hasonlóképen szép lelki örömnek gyakor-
lása uralkodott és virágzott. 

Ez dicséretes egyességnek és békességes életnek köte-
lét ugyan az mi időnkben (noha mindenkor eljárt az Ő 
hivatalában) az pokolbeli ördög, ki minden jónak irigye, 
mimódon igyekezett, hol egy s hol más rendbeli eszközei-
vel elszakasztani, és halálos gyűlölségnek s káromlásnak 
magvát az Úrnak szépen megkészített mezejébe hinteni, 
tudom mindezek nyilván vágynák kend előtt; oly igen 
nyilván vágynák pediglen, hogy a kik ezeket tudakozni 
akarják bátor ne keressenek história szerint való irást, 
megelégedhetnek azzal, ha kegyelmedtől értekeznek, és a 
kend beszédének tüköréből az ekklésiának, e mi földün-
kön való épületének és kisértetinek ábrázatját megtekin-
tik. Az mostani állapotja pedig a Krisztus ekklésiájának, 
melyet nagy lelkifájdalommal viselnek minden hivek, miben 
legyen ? kérdés nélkül minden látja, mert a gyűlölségnek 
a pokolbeli ördög által elhintett magva, annyira meggyö-
kerezett, hogy csak a felséges Üristen, az ő véghetetlen 
bőlcsesége, sem ereje véghez nem viheti. 

Lehet pedig ez, az előljáró tanítóknak, némelyeknek 
az vigyázásban való restségek és tunyaságok miatt, néme-
lyeknek ez világ után való orczátlan hizelkedések miatt. 
A mennyi tunyaság az egyikben a vigyázásra, a másik-
ban a visszavonásra és emberek előtt való hízelkedésre 
kétannyi serénység volt; nem aludta el az sátán is dol-
gát, hanem gyújtotta mindenfelől való fuvásával az közik-
ben vetett tüzet, ki miatt annyira jutánk szent Úristen, 

1 Másolatról Acía religionaria Protestantium in IJungaria 
című kéziratgyüjteményből a m. nemz. múzeumból. 



hogy majd senkinek nem lehet sem életében, sem hiva-
taljában csendessége. 

Panaszkodunk, ha leszen ki a mi méltó panaszun-
kat igaz Ítélettel és jó lelkiismerésnek pontjával meg-
esméri és megbecsüli. De ha szintén valaki gonoszúl itéli 
is meg panaszunkat, arról mi nem tehetünk, a mi szivünk-
nek fájdalmát ugyan megjelentjük, és a mi szenvedésben 
megkeseredett szivünknek fájdalmát annyiból meg is köny-
nyebbítjük, hogy egyebek is látják méltatlan szenvedésün-
ket, kik közül talán találtatnak is olyak. kik szánakoznak 
nyavalyánkon. Az felölünk gonosz itéletü emberek is meg-
lassudnak (megszűnésüket teljességgel nem reményijük) 
avagy annál is inkább felindulnak és az ő gonoszságuk-
nak mértékét serényen igyekeznek betölteni. 
(Folyt, köv.) Thury Etele. 

BELFÖLD. 

Néhány igaz szó az »Őszinte szó«-ija 
és a »Megrongált fringiá«-ra. 

»Ha egy farkast láttál, minden farkast láttál, de ha 
egy embert láttál, akkor nem többet, csak azt az egyet lát-
tad. « Ez a közmondás jutott eszembe, midőn az »Őszinte 
szó«-ban olvastam, hogy Fraxinopolitánus találkozott olyan 
papokkal, kik Horatius eme mondását: »Odi profanum 
vulgus et arceo» zsiros magyarsággal igy fordították »gyom-
romból gyűlölőm a parasztot*; találkozott olyan káplán-
nal, ki előre felgyűrte karjain az inget, e hogy leendő 
parochiájából, leendő kurátorát kidobja; egy másikkal, ki 
dicsekedett azzal, hogy papi kötelességét nem teljesíti; és 
egy esperessel, ki a reá ruházott jogokkal visszaélt. Az 
a szerencse, hogy nem a farkasokhoz, hanem az embe-
rekhez tartozunk s igy nem minden káplán, pap és espe-
res olyan, mint a minők az »Őszinte szó«-ban felem-
líttettek. 

Hogy a protestáns papság nagy többsége nem olyan, 
azt, mint igaz szót merem hangoztatni. 

Hogyan is gyűlölhetnénk mi azokat, kiknek vezetői 
vagyunk, kiknek minden lépéseikre ügyelünk, kiket taní-
tani, nevelni szent kötelességünk ? Oh ha Fraxinopolitá-
nus beláthatna sziveinkbe, megláthatná, hogy mily őszinte, 
mily igaz szeretet él bennünk híveink iránt, megláthatná, 
hogy mi tulajdonképen nem magunkért, hanem azért a 
gyülekezetért, azért a népért élünk és áldozzuk fél magun-
kat, mely Istentől gondjainkra bizatott. És ha munkánk, 
szorgalmunk, fáradságos küzdelmünk után létre tudunk 
valamit hozni, miáltal gyülekezetünk java, boldogsága elő-
mozdíttatik, a mi örömünk legnagyobb, legédesebb, és 
viszont ha a nép érdekében tett törekvéseinket siker nem 
koronázza, egyedül a mi szivünk vérzik. Szeretjük mi 
híveinket minden körülmények között, szeretjük még akkor 
is, midőn legszentebb szándékainkat félre magyarázza 
— pedig ez gyakran megtörténik — midőn kenyér helyett 
kővel dobál bennünket, szeretjük miként az édes anya 
szereti gyermekét még akkor is, midőn az elfelejtkezik az 
ő jóságáról és iránta hálátlan. 

De vájjon minket szeretnek-e hiveink? Mint a m i n ő 
szeretettel, bizalommal kellene híveinknek irántunk is visel-
tetni. Meg van-e ez a szeretet, ez a bizalom irántunk? 
Fájdalom nincs. S mi ennek az oka ? Fraxinopolitánus 
a szeg fejére talált, midőn öreg volt papjainkra mutatott. 
Bizony bizony a mi elődeink közül sokan nagyon külö-

nösen viselték magukat. Voltak közöttük, kik híveiket 
csak teherhordó baromnak tekintették. Voltak közöttük, 
kik az egyház vagyonát saját céljaikra fordították; vol-
tak közöttük, kik presbyter uramékkal egyetértve a köz-
pénztárból vendégeskedtek; voltak közöttük, kik egy évi 
prédikációnál, egy heti imádságnál többet nem tanultak, 
és év multával ismét újra kezdték. Mindig jóizüen nevetek, 
midőn az ötvenes években élt, egyik öreg esperesünk 
esete eszembe jut. Egy hive régóta nem volt templomban 
ez bántotta az öreg esperest, presbyteriumi gyűlés elé 
hivatta és megkérdezte tőle, miért nem jár a templomba ? 
Hát biz én azért nem megyek, mert már minden prédi-
kációt könyvnélkül tudok. Hát —• mondá az esperes, épen 
karácsony következvén — mondja el a karácsonyi prédi-
kációt? És a beidézett, szóról szóra elmondta ott a gyű-
lés előtt a karácsonyi prédikációt. No azért — igy szólt 
az esperes — csak jöjjön el a templomba, majd én szebben 
elprédikálom. És hogy ezekben a jó öreg urakban, mily 
hierarchikus gőg volt, ennek illustrálására egy volt prin-
cipálisomat hozom fel, ki midőn a község birája, egy 
tisztes polgár, hozzá jött valami dologban és a »jó nap« 
elmondása közben kezet akart volna fogni, ráütött a 
biró kezére igy szólván: »ne nyujtogasssa kend az első 
lábát«. Nagyon természetes és ebben igaza van Fraxino-
politánusnak, hogy az öregeknek ez a bánásmódja kiölte 
a nép szivéből, a papja iránti szeretetet és bizalmat. 

Azonban változtak az idők, változtak a papok is. 
Az említett öregek elmultak, helyökbe uj nemzedék lépett, 
egy uj nemzedék, melynek minden tagja, ifja örege, gyüle-
kezetének javát munkálni, dolgozni, áldozni kész. Halad-
junk tehát az uj nemzedék által megkezdett uton tovább, 
ragadjunk meg és használjunk fel minden alkalmat, mi 
által népünk testi és lelki javát előmozdíthatjuk, hitünk 
főkönyvét a bibliát ismertessük és kedveltessük meg gyüle-
kezetünk minden tagjával; gondoskodjunk népünk szellemi 
táplálékáról, jó könyvekről, hírlapokról; iskolában, temp-
lomban és ezeken kivül szélesbítsük hallgatóink ismeret-
körét ; egy vagy más uton mozdítsuk elő az anyagi jólétet 
is stb. És én hiszem, hogy lankadatlan buzgalmunk, törek-
vésünk, az elvesztett bizalmat, szeretetet, számunkra vissza-
szerzik, a mint ezt ma már több gyülekezetben örömmel 
tapasztalom. 

A »Megrongált fringia «-ra csak néhány szóval felelek. 
Általánosságban enynyit: nekünk protestáns papok-

nak, a katholikus papokkal szemben legnagyobb előnyünk 
volt és lesz, hogy megnősülhettünk, a családi életben 
példányul szolgálhattunk. És — elmondhatom — ha 
valamiért, ugy épen a kifogásnélküli tiszta erkölcsi éle-
tünkért nyertük és nyerjük meg hitfeleink és mások tisz-
telését, becsülését. Még azon paptársaink is, kik egy vagy 
más ok miatt meg nem nősülhettek, oly szeplőtlen életet 
élnek, hogy életök tisztaságához, a gyanúnak árnyéka 
sem férhet. Hivathozhatnám élő egyénekre, de a hattyút 
felesleges mosdatni, az mosás nélkül is tiszta és fehér. 
Ha végig tekintünk ama négy ezer protestáns papon, kik 
hazánkban a gyülekezetek élén állanak, alig találunk 
néhányat, kik magukról, állásukról elfelejtkezve, az erkölcs-
telenség posványába sülyedtek. 

De hát mégis van néhány. Fájdalom van, de egy 
néhányért egy nagy testületnek szeme közé vágni, hogy 
»a protestáns papok közül sokan élnek tisztátalanságban« 
nem tartom helyes dolognak. 

A részletekre vonatkozva, következőket jegyzem meg. 
Azt mondja Fraxinopolitánus: »a protestáns papság ter-
jeszti a titkos bűnöket az által, hogy egyházi tisztségre 
emel olyanokat, kiknek erkölcsi élete tisztátalan*. Meg-
vallom, én nem tudok egy ilyen esetet sem. De nem 



kételkedem, hogy ilyen eset van. és azon egyházmegye 
papsága, mely tudomással bir, valamely pap erkölcstelen-
ségéről és azt mégis maga között előjáróvá teszi, méltán 
megrovást érdemel. Én csak azon csudálkozom, hogy az 
illető egyházmegyéből, nem akad egy pap sem, ki ez 
ellen nyilt sisakkal fellépne. 

Határozottan vissza kell azonban utasítanom Fraxi-
nopolitanus azon gondolkozását, hogy valakit, barátjához 
irt és igy a legbizalmasabb hangú levele után elitéljünk. 
Hányszor megtörténik, hogy midőn már az ifjúság arany 
napjai fejünk felett elrepültek, eszünkbe jutnak azok a 
tréfák, csintalanságok, melyeket éretlen fővel barátainkkal 
együtt elkövettünk és barátainkhoz irt levélben megemlé-
kezünk azokról, de az ilyen baráti levélből azt következ-
tetni, hogy erkölcstelen életűek volnánk, nem szabad. 
Nekem sokszor volt alkalmam gyermek és ifjú koromban 
— magam is pap gyermeke lévén — papok társaságában 
jelen lenni, hallottam a mint az öregek egymással tréfál-
tak, a mint anekdotizáltak, bizony bizony néha olyan 
dolgokat is mondottak maguk között, mi a szigorú illem 
és erkölcs szabályainak nem igen felelt volna meg, de 
azért ezek a papok — tűzbe merem kezemet tenni — 
mind hivatalos, mind magán életökben, fedhetetlen tiszta 
életűek valának. 

Hogy a parázna papot, midőn büntetésül más egy-
házba helyezzük, nem büntetjük bűnéhez méltólag, ez igaz. 
De nem azért nem büntetjük, mert talán az egyházi tör-
vényszék elnéző volna a bűn iránt, hanem, mert legtöbb 
esetben a paráznaságot bebizonyítani nem lehet. És igy 
bár néha a törvényszék tagjai meg vannak győződve a 
bűn valódiságáról — bizonyíték hiányában, a gyülekezet 
nyugalma és békéért, a helycsere mondatik ki. 

Nekünk papoknak, kik az erkölcs őrei vagyunk, 
tettben és beszédben tisztáknak kell lennünk. Vigyázzunk 
tehát arra, hogy közöttünk erkölcstelen pap ne foglaljon 
helyet. A rothadt tagot kíméletlenül vágjuk le, ne hogy 
az egész test elromoljék. 

Lovasberény, 1893. 
ZJrházy Lajos. 

Egyetemes nyugdíjintézeti alapszabály-
tervezet. 

Indokolás és kérelem. 

Egyetemes zsinatunk, az általa hozott törvényekben, 
törvényhozói magasb felfogással gondolt a lelkészek jele-
nére és jövőjére. A fizetés minimumát 800 frtban állapí-
totta meg (318) s az elöregedett vagy hivatalra képtelenné 
vált lelkészek s ezek özvegyei és árvái részére egyetemes 
nyugdíjintézet szervezését és gvámolítását rendelte el. Mind-
kettő részére uj forrásul az egyetemes alapot jelölte 
ki. (305.) 

Mély belátás és helyes tapintat vezérelte a zsinati 
képviselőket. A lelkészek jelene és családjaik jövőjéről 
gondoskodás a közegyház életfeltétele. Jelenben nyomor-
tól, jövőben a család megélhetésének emésztő gondjaitól 
megszabadított lelkész tud az Ur szent lelke ihletésével 
maradandót alkotni, a reá bízottaknak megtartására és 
fejlesztésére őt hitteljes lelkehüsége képesíti. Ily kettős 
gondoskodás ad munkakedvet, hoz uj és tehetségesb nem-
zedéket. 

A haladó kortól s növekvő igényeinek kielégítésétől 
messze elmaradt egyházunknak is lépést kell tartania. 
A mult századbeli meghívó levelekben biztosított javadal-
mazás milyenség tekintetében nem illő, mennyiség tekin-

tetében pedig nem elégséges többé. Az eddig önmagukra 
hagyatott egyes egyházak, utóbbiak hivei erejére utalt 
egyházias élet jövőben a közegyház közreműködését nem 
nélkülözhetik. 

Javadalmazást illetőleg: 6 lelkésznek nincs 300 frtja, 
12-nek nincs 400, 34-nek nincs 500, 59-nek nincs 600, 
79-nek nincs 700, 69-nek nincs 800, vagyis 259 lelkész-
nek a 638 közül (40.6%-li) nincs 800 frt évi fizetése. 
Ezen égető bajnak mielőbb elenyésztetése az egyetemes 
egyháznak égetően sürgős teendője. 

Nyugdíjaztatást illetőleg: Budapestet, Sopront, Po-
zsonyt s még néhány más városi egyházon s azon sovány 
biztosításon kívül, melyet egyes egyházmegyei és egyház-
kerületi nyugdíjintézetnél a lelkészek önerejükből eszköz-
löttek, sem egyes egyházak, sem főbb hatósági testületek 
részéről eddig intézkedés nem történt. A dunántuli és 
tiszai kerületben 20, 50, 100, 200, a bányai kerületben 
100, egyes egyházmegyékben 10—300 frt összeg közt 
a lelkészek által fedezett drága áron történt a biztosítás. 
A középnél magasb korban voltak özvegyei és árvái most 
20—50 frt évi ily jövedelemre utalvák. Az I. melléklet 
szerint a lelkészek összes nyugdíjigénye ma az összes 
fizetésnek átlagosan csak 24.19°/o-liját képezi. 

Közegyházunk többi belső tisztviselőjének nyugdíját 
illetőleg történt már s részben folyamatban van államtör-
vényhozási intézkedés. A tanítók 1891-től teljes nyugdíj-
igényt nyertek, a középiskolai tanárok államilag teljes 
nyugdíjra biztosítása most van tervezés alatt. A lelkészeket 
s egyházi szakiskolák tanárait és tanítóit illetőleg azonban 
eddig sem az állam, sem az egyház részéről nem történt 
intézkedés. 

Utóbbiak javára gondol a fentebbi alapszabály 
javaslat. 

A javaslat első pontjában kifejezést nyer a zsinati 
törvény intézkedése, azon horderejében nagy tény, hogy 
az egyetemes egyház, egyetemes nyugdíjintézet szervezé-
sére és gyámolítására kapott kötelezést. E nagy kötelező-
nek beváltása az első törvényt adó egyetemes második 
zsinatnak maradandó emléke lesz csakugyan. 

A javaslat 2-ik és 3-ik pontjában minden lelkész 
s mindazon szaktanárok nyernek tagságra kötelezést, kikről 
eddig az állam nem gondoskodott. Ezek közzé: szemé-
lyeiknek 100 frtig biztosítására történt kötelezéssel, a 
helyettes és segéd lelkészek és tanárok is felvétettek, azért, 
hogy a viszony, melybe beléptek, erőt nyerjen köztük és 
az egyház közt ily módon is, hogy majd a rendes állás 
elfoglalásának idejében könnyebb legyen részükre a felül-
biztosítás. 

A javaslat 4-ik pontjában minden tag köteleztetik, 
önmaga és családja részére önerejéből, mostani s nagyobb 
javadalmazási! állásba átlépése esetében pedig ezen fize-
tése feléig nyugdíjnak biztosítására, feljogosíttatik azon-
felül magának 1200 frtig, családjának 600 frtig felülbiz-
tosítására. 

Ezen javaslat első része s abban kivált azon intéz-
kedés, hogy minden tag maga és saját jövedelmére biz-
tosítja magát, nagy vitára adott a zsinati bizottság ülésé-
ben alkalmat. Ellenzésre talált az, az osztó igazság nevé-
ben, mely nem tűrheti, hogy az egyház belső tisztviselői-
nél kétféle mérték alkalmaztassák, vagyis, hogy a taní-
tókért fizessenek az egyházak évente 12 frtot, tanulónként 
15 krt, a középiskolai tanárokért fizessenek a fentartó 
testületek évente 3°/o-tólit és tanulónként 2 frt s a lel-
készek, szaktanárok és kántorok nyugdíjterhéhez azok egy 
fillérrel sem járuljanak. Ellenezték azt a humanismus és 
testvérszeretet nevében, mely nem adhat a jobb javadal-
mazással ellátottnak a szegényebb fizetésű tagtárs felett 



előnyt, vagyis, hogy magasb összeget nyerjen nyűg- s 
ellátási díjban a jobb módii és családja, mint a szegé-
nyebbé. Azt kívánták tehát egy oldalról, hogy ha nem 
többel, annyival azonban, mennyit a tanárokért a tör-
vény értelmében már fizetnek, járuljanak az egyházak a 
lelkészek nyugdíjra biztosításához mindenesetre, más oldal-
ról pedig, hogy arányos hozzájárulás mellett egyenlő nyugdíj 
biztosíttassék minden tagnak. 

Teljes elismeréssel fogadtuk az ellenzést s annak 
nemes indokát. Valljuk mindannyian, hogy az itt biztosí-
tandó tisztviselők oly figyelmet az egyházak részéről szin-
tén megérdemelnek s az arányos hozzájárulás mellett 
egyenlő nyudíjigény biztosítása méltó volna egyházunkhoz. 
Mindkettőnek alkalmazásához azonban hiányzik most az 
előfeltétel, az t. i., hogy már rendezve volnának az egy-
házak s ezek háztartása, s az állam módjára, maga az 
egyetemes egyház állítsa fel ezt a nyugdíjintézetet. 

A nyugdíjintézetnek gyorsan és sikeres módon életbe-
léptetése a fő cél mindannyiunk előtt. Ezt pedig talán 
évtizedre elodázná, sőt veszélyeztetné, az egyházak köte-
lezőleg hozzájárulásának kimondása és az egyik tagtárs-
nak a másik tagtársra támasztása. Ismerjük a közigaz-
gatás mind a 4 fokozatán a pénzügyeknél a jelszavakat. 
Ismerjük a tanácskozások menetét s az ily személyeket 
érintő pénzügyeknél az érdek és személy harcz vesze-
delmét. 

Mi tehát, a különben részünkről is helyesnek vallott 
vezérelveket most, mint a gyorsan és helyesen szervezés 
alig legyőzhető akadályait mellőzve, azoknak, még akkor 
sem késő alkalmazását azon jobb időkre tartanok fel, 
mikor majd egységesíttetik az egyház közereje, hozzászo-
kunk majd az egészséges központosításhoz, uj beosztást 
nyert egyházainkban a háztartás is már zsinati törvé-
nyünk értelmében rendezve lesz. Akkor hangoztassuk az 
osztó igazságot, hogy az egyházak vállalják el a félfize-
téses felül való biztosítás terheit egészben vagy részben, 
akkor hirdessük a humanismus és a testvérszeretet köve-
telményét, hogy a hol azt az egyes egyház nem tenné, 
ott a közsegedelem lelkészek vagy egyházak szövetkezeté-
ben vegye le a különben is sokszorosan sújtott szegény 
lelkészek vállairól a részterhet. 

Erre mi az intézet életbeléptetése után nyugodtabb 
lélekkel várhatunk, sőt biztosabban számíthatunk, mint az 
intézet szervezése előtt most. A mi most biztos akadály, 
az akkor biztos előny lesz. Várjunk tehát nyugodtan és 
tegyünk gyorsan. 

A javaslat 6-ik pontja szerint a már szerzett nyug-
díjigény minden tagnál a kötelezett összegbe be fog szá-
míttatni. Ezzel a szegényebb javadalmazásu lelkésztársak 
ilynemű terhén könnyíteni akartunk, de meg a létező 
nyugdíjintézeteknek ezen intézettől független voltát mond-
tuk ki. 

A javaslat 7-ik pontja szerint a szakintézetekben 
működő rendes tanárok teljes nyugdíjra biztosíttatnak. A 
fizetés első felére szerzett nyugdíjigény összes terheit 
maguk viselik, a fizetés második felére nyert nyugdíjigény 
összes terheit az egyetemes egyház és a tulajdonos egy-
házkerületek fedeznék. Ezt a nagy előnyt a lelkészek felett 
azért hozzuk javaslatba, mert a középiskolai tanártársak 
a nyugdíjösszeg 73-dának egyszer s mindenkorra lefize-
tésén kivül másnemű fizetés alól teljesen felmentvék s 
30 éves szolgálat után már teljes nyugdíjat kapnak az 
államtól, mert ez által megtartani véljük hivatásuk magas-
latán a tanerőket, kedvet adunk az uj nemzedéknek ezen 
pályára lépésre. S talán példát adunk a közegyháznak, a 
lelkészekkel szemben is később és fokozatosan hasonló 
elbánásra. 

A javaslat 8-ik pontjában felvettük az intézet ren-
des jövedelme gyanánt az egyetemes alap évi jövedelmé-
nek 20°/o-liját. Feljogosított erre maga a törvény, mely 
az egyetemes alap egyik teendőjeül épen intézet létesíté-
sét sőt istápolását is kimondta. Felvettük 20%-liban azért, 
mert a zsinati bizottságban hozzávetőleg 30—40 ezer 
forintra felszámított ezen részösszegre itt, a tagok lehető-
leg kímélése és az intézet biztosítása szempontjából, más 
forrás hiányában, okvetlenül van szükség. A tagok teljes 
biztosítására ugyanis az összes nyugdíjigény 20%-lija 
szükségeltetvén évi jövedelműi, ebből 13°/o-lit a tagok, 
3°/o-lit az egyetemes alap fedeznének, a most még hiányzó 
4°/0-li a vagyon gyümölcsöző elhelyezésében, takarékos 
gazdálkodásban s rendkívüli bevételekből nyerne fedezetet. 

A javaslat 9-ik pontjában, a 4-dik pont szerint be-
lépésre kötelezett minden tisztviselőből, a 65-ik koréven 
már felül levőket be nem vehetőknek jelentettük ki, 
különben az intézet megalakulása után rendes állásra 
alkalmazott tisztviselőknek a helyfoglalás idejében és 
kivétel nélkül belépésre kötelezettségét kimondottuk. 

A javaslat 10-ik pontjában fel vannak sorolva azon 
esetek, melyeknek bekövetkeztekor a befizetés kötelezett-
sége megszűnik. Ily esetek: az egyházi pályának elha-
gyása és a törvényszéki ítélet folytán helyvesztés, mely 
esetekben a jogfentartás vagy elvesztés felett intézkedjék 
majd az egyetemes szabályrendelet, továbbá a tagság 40-ik 
évének betöltése, vagy a megélt 65-ik életkor, utóbbi 
azért, mert a 25-ik korévtől tartozván mindenki az ösz-
szes járandóságoknak kamatostul befizetésére, bármely 
korévben is lép be majd tagul, 65 éves korában már 
betöltötte a tagsági 40 esztendőt. 

A javaslat 11-ik pontjában a tőketartozások köny-
nyebben törlesztésére vonatkozólag kívánunk intézkedni, 
oly módon, hogy az alapdíj 3 év alatt, a korpótlék eset-
leg majd a nyugdíjból is részben fedezhető törlesztési köl-
csönnel legyen befizethető, kamat fejében 57o-linál több 
ne kivántassék s ezen s az évi illetéken a nyugdíj összeg 
5°/0-liján kivül másnemű fizetés ez intézetnél ne legyen. 
Ezzel még a szegényebb testvéreknek is mód nyújtatnék 
a tehernek elviselésére. 

A javaslat 12-ik pontjában a nyugdíjazás módozatai 
vannak előadva. A most belépő tagok mindegyike tartoz-
ván 25-ik korévétől kamatostul minden járandósággal, 
az ily módon megváltott korévek neki most egyszerre 
tagsági évekül is beszámíttatnak. Időközben bekövetkezett 
munkaképtelenség esetében az akkori korév és a 25-ik 
korév közt levő idő szolgálván kulcsul, a nyugdíj azon 
tagsági év után százalékban kimondatik és az részére 
elhaltáig évente fizettetik. Időközben elhunyta esetében 
az akkori koréye és a 25-ik korév közt levő idő szerint 
az ellátási igény százaléka a biztosított nyugdíj fele után 
— kimondatik s ez, valamint az árvák mindegyikének — 
együtt az anya ellátási összegéig, az anyai ellátási díj 
20°/o-ka az anyának életfogytáig, az árváknak 18, illelőleg 
20 éves korukig majd fizettetik. 

Hasonló elbánás alá esik az intézet alakulása után 
belépő uj tagok nyugdíj s azok özvegyei és árváinak 
ellátási igénye, oly különbséggel, hogy és mert azok rend-
szerint 25—30 korévük közti időkben fognak majd köte-
lezőleg belépni, ők a tagsági 10-ik év előtt bekövetkezett 
rokkantság vagy halál esetében végkielégítésre és csak 
a 10-ik tagsági év után bekövetkezett oly esetben tart-
hatnak nyűg és ellátási díjra igényt. 

Az életük 70-ik korévél rokkantság bekövezte nél-
köl megélt tagok, ha önként kivánják vagy ha a felsőbb 
hatóság ezt az egyház vagy az iskola érdekében szük-
ségesnek Ítélik majd, hivatalból is nyugdíjazhatok. 



A javaslat 13. és 14-ik pontjai alatt intézkedés 
történik az özvegyek és árvák ellátásának módozatairól, 
melyek közelebbi indokolása felesleges. 

'ÍJÚ' * * 
* 

Ezekben elmondottuk röviden azt. a mi a javaslat-
hoz szükségesnek mutatkozott, bizonyságául annak 

mennyire szivünkön fekszik ezen intézetnek mielőbb 
szervezése és életbeléptetése, 

mennyire akartuk annak alaptervét egyházunk és 
tisztviselői viszonyainak kellő figyelembevétele mellett, 
elfogadható gyanánt bemutatni; 

menyire vágyunk arra, hogy az, ezen vagy más 
alakban, de váljék egyetemes nyugdíjintézetté mielőbb. 

* * 
* 

Ember tervez, Isten végez. Mi a zsinati általános 
értekezlettől nyert megbízásunknak igyekeztünk megfelelni. 
A többi Istenhez emelt buzgó fohász és segedelem hivása 
mellett az érdeklett lelkészek és tanár testvérek meghall-
gatásával az egyetemes gyűlésnek, illetőleg a zsinatnak 
teendője. 

Jóakaratú ezen javaslatunkat a zsinati bizottság 
elé akarjuk az egyetemes gyűlés idejében f. é. október 3-án 
terjeszteni s előzőleg is már odahatni, hogy annak főbb 
intézkedései törvényjavaslat alakjába öntve, az ugyancsak 
az egyetemes gyűlés idejében összeülendő zsinat elé terjesz-
tessék és ott főbb vonásaiban külön törvény alkottassék. 

Zsinati törvénynyel akarjuk tehát e nyugdíjintézet 
gyors és helyes szervezését s ezzel jövőjét biztosítani. 

Ily nagyobb és egyetemes alkotás zsinati törvény 
nélkül más egyházaknál sem sikerült, nálunk sem lesz 
keresztülvihető. 

Az erősebb szervezetű és központosított erdélyi és 
osztrák egyházak is hosszú évekre terjedő terméketlen 
tanácskozás után belátták, hogy ily intézetnek törvényho-
zási intézkedés nélkül megalapítása nem lehetséges. Az 
erdélyi ev. egyház, 1865-ben alakított nyugdíjintézetének 
részletes alapszabályait 1870-ben, módosítva 1877-ben 
törvény erejére emelte. Az osztrák tartományokban lévő s 
egy főtanács alatt álló evang. két egyház 1886-tól szintén 
törvénvhozásilag alkotott alapszabályok mellett fejleszti az 
általános nyugdíjintézet életét. A hazai ev. ref. testvér egyház 
1882-iki zsinatán hozott határozat folytán egyetemes con-
ventileg kívánta az egyetemes nyugdíjintézetet létesíteni. És 
ez hosszú tervezgetés, fent és lent beható tanácskozások 
után még ma, 11 év multán sem hagyta el a tervezgetés 
már be is gyepesedett küszöbét. Miért ? Azért, mert annak 
testbe öltése a Conventre, illetőleg közigazgatási határo-
zatra bízatott. Most már az elvesztett drága 11 esztendő 
elteltével újra a zsinat veszi majd az annyi ezer papi 
család mérhetlen kárára zátonyra került nagy ügyet erős 
kezébe, s a Convent bizottságának javaslata felett legkö-
zelebbi ülésében fog majd dönteni. 

Mások, testvéreink kára intő jel, hogy mi is hasonló 
kárvallásba öntudatosan bele ne menjünk. Es ha már bele-
fogtunk, vigyük is azt óvatos előkészítés után és határo-
zott törekvés mellett zsinatig, a zsinaton majd törvénybe, 
az uj törvényt pedig az uj intézet vezérlelkeül uj életébe. 

Nem vihetjük azonban e javaslatunkat nyugodt 
lélekkel a nagy bizottság elé, a szaktudós mathematikus-
nak még egyszer és az érdekelt bizottsági tagok, összes 
lelkész és tanár társak előzetes meghallgatása nélkül. 

Arra kérem tehát szeretettel, hogy 
e javaslatot, indokolásával és mellékleteivel együtt 

bíráló figyelemre méltatni, — 

arra vonatkozó jogos és bölcs észrevételeit velünk 
őszintén közölni 

s ezen észrevételeit Írásban az alólirthoz folyó évi 
szeptember hó 15. napjáig beküldeni méltóztassék. 

A válasznak egy vagy más helyről elmaradása, 
beleegyezésül fog vétetni. 

Ezen nagy alkotásunknál is legyen a mi segedelmünk 
az Úrtól! 

* * * 

Végül sajnálattal kell megjegyeznem, hogy idő el-
fogyása és költség kímélés szempontjából, ülést a zsinati 
albizottság tisztelt tagjaival nem tarthattam és igy a 
teljes felelősség ugy az alapszabályjavaslat szövegésénél, 
mint az indoklásban felvetteknél, úgyszintén a mellékletek-
nél is egyedül engem terhel. Elvállalom ezt megnyugtató 
azon tudatban, hogy a nagy s benne az albizottság tagjai 
korlátlan szabadsággal fogják ily módon szakképzettsé-
güket és ügybuzgalmukat érvényesíthetni, s lesz majd a 
hozzászólásra bő alkalmuk. 

Miskolczon, 1893. julius hó 24-én. 
Zelenka Pál. 

RÉGISEGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

A fejedelem e levele világos bizonyítéka annak, hogy 
Alvinczi mégis inkább kálvinista pap volt, mint lutheránus 
s ® a kassai magyar papnak« nagy befolyása volt a tisza-
melléki kálvinista papságra. 

A fejedelem csakhamar tapasztalhatta Alvinczi Péter 
jó indulatát más tekintetben is, a ki a Bethlen ügyének — 
mely a protestantismus sorsával hova-hamar egybeforrt — 
tántoríthatlan híve lőn. 

Homonnai ugyanis megindult a tr önkeresésben. Zsold-
jába fogadta a hajdúkat, összeköttetésbe lépett az erdélyi 
elégedetlenekkel; megnyerte a lengyel királyt, meg a budai 
basát, odaígérvén a töröknek Jenőt és Lippa várát. A kir. 
udvar mindezekre szemet hunyt s titkon kitartásra és 
meresz föllépésre ösztönözte őt. A titokba Thurzó György 
nádor s Forgách Zsigmond felső-magyarországi főkapitány 
nem voltak beavatva s rossz szemmel nézték a trónkereső 
»rezgelődését« és azt meghiúsítani törekedtek. 

A fejedelem is szerencsésen meghiúsítá a portán 
ellenségei ármányait s a budai basának megtiltották, hogy 
Homonnait támogassa: az 1616-ki májusi erdélyi ország-
gyűlés pedig nemhogy behívta volna Homonnait — a 
mire ez számított — hanem nyiltan bizonyságot tett a 
Bethlenhez való ragaszkodásáról. Végre maguk a felső-
magyarországi rendek is fegyverkezni kezdtek Homonnai ellen. 

Most a felső-magyarországi rendek lecsillapítására, 
Kassára épen azt a Pázmány Pétert küldték, a ki épen 
egyik felbujtója vala Homonnainak.1 Ez a választás nem 
volt szerencsés; mert Pázmány személye már az Alvin-
czivel folytatott irodalmi viták miatt is gyűlöletes vala; 
maga Alvinczi pedig épen az ellenzék egyik vezére volt, 
azt is tudták a rendek, hogy Pázmány nagy barátja 
Homonnainak. A fejedelem egyenesen a Homonnai meg-
büntetését követelte s hogy azt is jól tudta, kik állanak 
a Homonnai háta megett, világos a Rhédey Ferencz nagy-

1 Fraknói: »Pázmány Péter« (a Tört. életrajzok közt.) 87. lap. 
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váradi kapitányhoz 1616. julius 4. irott eme soraiból: 
»ha megakarnák büntetni (Homonnait), nem papra biz-
nák« azt. 

És valóban ugy is volt. Pázmány felszólította ugyan 
Homonnait, hogy hadait oszlassa szét; de egyszersmind 
megbiztatta, hogy terveit a közel jövőben megvalósít-
hatja. 1 

A rendek már julius közepén gyülekeztek Kassán 
és széltére beszélték, hogy Pázmány Homonnait csak vá-
rakozásra intette. Mikor pedig Pázmány a Homonnai térít-
vényét bemutatta, melyben ez megígéri, hogy jövőre magát 
mindattól távoltartja, a mi zavarokat idézhetne elő és ha 
nem bántják, hadait is feloszlatja : a rendek kinyilatkoz-
tatták, hogy Homonnait — ha ez ígéreteit teljesíti — nem 
bántják; de ellenkező esetben a főkapitány vezérlete alatt 
megfenyítésére indulnak. Ugyanekkor Pázmány ellen a 
jegyzőkönyvbe ezt iktaták: »Mivel a rendek Pázmány 
Péter jezsuitát testi-lelki ellenségüknek tekintik: kívánják 
hogy Felső-Magyarországból, hova a békességnek megza-
varása és nem helyreállítása végett jött, mielébb távoz-
zék.® Zemplénvármegye a többiekhez körlevelet bocsátott 
Pázmány ellen; Sárosmegye pedig a nádorhoz irt ellene.2 

Homonnai — ígérete dacára — nem ült veszteg; 
a töröknek ismét odaígérte Lippát és Jenő várát, azon 
területekkel, melyeket már Báthory Gábor fejedelem — 
bukása szélén — oda igért; zsoldosokat toborzott és 
október második felében beütött Erdélybe. A könynyü 
diadalnak csakhamar vége lett; a fejedelem hadai rajta 
ütöttek csapataira s Deésnél megverték 1616. nov. 20-án. 
Ez kijózanította a bécsi udvart s Pázmányéknál beállott 
a félelem. A fejedelem azonban még most nem akart 
terjeszkedni s az 1615 ki nagy-szombati egyesség alapján 
ismét kibékült a királyival, űjra Nagy-Szombatban, 1617. 
julius utolsó napján. 

Homonnai beütésének az a szomorú eredménye lett, 
hogy az általa átigért Lippát, kénytelen volt a fejedelem 
átadni a töröknek. Lippa elvesztése — tehát — szomorú 
emléke a Homonnai és Pázmány hazafiságának. 

IX. Alvinczi »Itinerariuma« 1616. és Pázmány válasza. 

1616-ban Alvinczi egy uj művet bocsátott ki Páz-
mány ellen és épen a Pázmány modorában. Ennek cime: 
»Ifinerarium catholicum, azaz nevezetes vetélkedés a felől, 
ha az evangélikusok tudománya-e uj, vagy az mostani 
római valláson való pápistáké ? És a pápisták ekklézsiája-e, 
vagy az evangélikusoké igaz és világ előtt állandó ?« Az 
evangélikusokon értetnek azok, az kiket gyalázatos névvel 
az Pápisták, Calvinistáknak és Lutheristáknak neveznek. 
Az mostani Római valláson való Pápisták azok: az kik 
a Római Pápától és annak hatalmától függenek; Papok, 
Barátok, Apácák, Jezsuiták és ezeknek minden rendből 
álló hallgatóji. I. Petri I. vers 25: Az Vrnak beszéde 
meghmarad mindörökké. Ez pedig az beszéd az, a ki tinek-
predicaltatott. Nyomattatott 1616. Esztendőben.* 

A cimlapot ajánló levél követi.3 

A nyomatási hely és szerző neve nincs kitéve. A 
betűkről Ítélve Kassán nyomatott s szerzőjeül mindjárt 
Alvinczit gyanították, maga Pázmány is Alvinczit tar-
totta annak. 

1 Ugyanott 89. lap. 
2 Fraknói : >Pázmány Péter« (a Tört. életrajzok közt.) 90. lap. 
3 Az »Itinerarium« kis 8-rét 386. lap. írójául Bod Péter is 

egyenesen »Alvinczit itéli, mind a szólások formáiból, mindaz 
időben való megegyezésből s a Pázmánynyal való veszekedésből.* 
»Magyar Athenás* 8-ik lap. 

A cimlap is ajánló levél után 20 pont alatt jő a 
»Vetélkedésben feljegyzett dolgok lajstroma.« 

Valamint Pázmány a maga »Öt levelét« egy kálvi-
nista prédikátor által intézteti Alvinczihez, ugy ez is egy 
»vékony tudományi! jezsuitát — Menander Pistolueius« 
név alatt állít vitába egy prédikátorral, kit a jezsuita 
legyőzni nem tudván »panaszolkodó elmével fordul ama 
bölcs és nagy elmével biró szentirás-m agy arázó doktorhoz, 
Váradi Pázmány Péter jezsuita páterhez.* A kettőjük 
közt fennforgott vitát aztán >egy bizonyos könyvben, az 
egész magyar nemzetnek épületére Theocritus Presbyter 
Clavius J. Calend. Maji A. 1616« — bocsátja közre. 

Menander Pistolucius »a megmérsékülhetetlen elméjű, 
megcáfolhatatlan értelmű, derekas tudománynyal tündöklő, 
bölcs, okos, tudós, philosopho-theologus Páter Pázmány 
Péternek, az Ignatius Lojola fegyhetetlen seregének egye-
dül való kalauzának és vezérének, az egeknek királyné 
aszszonvától, a boldog szűz Máriától, azzal együtt minden 
menynyei seregektől és megdicsőült szentektől, kiván meg-
szentelő malasztot és üdvösséges segítséget.* Majd elbe-
széli, hogy midőn egy alkalommal néminemű katholikus 
atyafiai közé, házából kilépett volna, akada egy evangé-
likus prédikátorra . . . és akarván annak személyét és 
tudományát katholikus uraimmal meggyülöltetni, szemére 
lobbantotta, hogy ő több társaival együtt uj tudományu 
volna . , . megszomorodék s rebögve kívánta tőlle, hogy 
ezt a fejthetetlen értelmet, bizonyos argumentumi formába* 
öntse. Melyet a jezsuita annál örömestebb hallott, »mivel 
köztudomásu a jezsuiták előtt, hogy az eretnekek, az újítók 
a filozófiát, sőt a dealektikát is ingyen sem köszöntötték, 
de azért nem mene reá, nehogy fegyvert adna a prédi-
kátor kezébe, hanem annyival serényebben erőltette arra 
hogy röktön felelne valamit.« 

A mire a jezsuita vállalkozni nem akart, vállalkozott 
arra az Ifinerarium prédikátora és sorra szedte Pázmány 
Péter ama vádjait, melyeket ez Magyari István sárvári 
prédikátor ellenében felhordott annak bizonyítására, hogy 
a protestánsok tudománya nem uj tudomány; egyszers-
mind figyelmezteti a keresztyéneket, hogy a jezsuiták 
argumentumok helyett »festött és bőbeszéddel terhelik az 
embereket: de minden szapora beszédöket syllogismusi 
próbára kell vonni, hogy alattomban való okosságok 
megtessék *. 

A dolog érdemére térvén aztán igy szól: 
I. »Propositiod jezsuita uram ez: Luther és Calvi-

nus tudománya uj; 
Mer ezt a jezsuiták világ hallattára nagy bátorság-

gal kiáltják. Innen ilyen argumentum származik: 
Valamely tudományt a jezsuiták a világ hallattára 

újnak kiáltanak, uj tudomány az. 
De Luther és Calvinus tudományát a jezsuiták újnak 

kiáltják: 
Tehát Luther és Calvin tudománya uj tudomány.1 

Most a prédikátor figyelmezteti a jezsuitát major 
propositioja gyengeségére és amaz igazságra, hogy ha 
a major propositio hamis: az abból folyó minor is ha-
mis lesz. 

II. De azért is mondják a jezsuiták, folytatja tovább 
a prédikátor, hogy »uj tudomány a Luther és Calvin 
tudománya; mert az nem volt olyan kaptára ütve 1517. 
esztendő előtt. 

Ebből eme syllogismus foly. 
Valamely tudomány csak 1517-ben kezdődött, uj 

tudomány az. 
A Luther és Calvin tudománya akkor kezdődött: 

1 Itinerarium 19, lap. 



Annak okáért a Luther és Calvin tudománya uj 
tudomány. 

A prédikátor erre szemére veti a jezsuitának, hogy 
elfeledi, miszerint minden tudományt két oldalról kell 
megvizsgálni, hogy uj-e vagy sem, t. i. eredetét (materia-
jával egyetemben) és az emberek közé jövetelét illetőleg. 

Luther és Calvin tudománya eredetére és anyagára 
nézve oly régi mint a világ, egész a paradicsomig vihető 
viszsza. Ennek bizonyságául egy analógiát hoz fel; neve-
zetesen : Ha a prédikátor azt merné állítani, hogy Aris-
toteles előtt nem volt filozofia, a jezsuiták azt mondanák, 
hogy eredetére, anyagára s tanítás módjára nézve már 
volt; mert Sokrates és Plató tanították azt, de bizonyos 
rendszerbe csak Aristoteles szedte. Méltatlan patvarkodás 
tehát a jezsuiták beszéde, hogy Luther és Calvin tudo-
mánya új tudomány: mert ha ez állana, akkor minden 
régi dolog, melynek az emberek később jutottak tudomá-
sára, ujjá tehető. Igy uj lesz az ég, a csillagok forgása; 
mert teremtetésök után sok száz évvel jutottak az embe-
rek azok forgásának és jegyeinek ismerésére; uj Amerika, 
mert teremtetése után 5400 évvel ismerték meg az em-
berek; uj Istennek kijelentett akarata, a Jézus Krisztus 
érdeme, mert az özönvíz után egy néhány ezer eszten-
dővel írattatott meg.1 

III. A Jezsuiták azt is állítják: »Valamely tudomá-
nyon az apostolok után csak egy sem volt a páterek 
közül: az uj tudomány. De Luther és Calvin tudományán 
nem volt: tehát az uj tudomány az.2« 

Itt emlékezteti a jezsuitát arra, hogy egy éles elméjű 
jezsuita 3 szerint a régi páterek is voltak némely írásuk 
szerint olyan tudományon, mint Luther és Calvin; de az 
efféle irásuk nagyon homályos. Miért kényszeríti tehát a 
jezsuita a protestánsokat arra, hogy a mit a szent Írás-
ban nem találnak, a homályosan iró pátereknél keres-
sék? . . . Különben a régi páterek — a tudósabb jezsui-
ták bevallása szerint is — sokban megegyeztek Luther-
rel és Calvinnal; a miben pedig ezek különböznek, azok 
nem a keresztyén hit főágazatira vonatkoznak, hanem 
némely czeremóniákra és emberi rendtartásokra, a mik-
ben az újítás vádja nélkül különbözhetnek, ezek. Ha tehát 
a régi páterek a keresztyén vallás sok ágaiban mást 
tanítanak, mint a jezsuiták: akkor tudományuk külön-
böző. A régi páterek tudománya pedig vagy igaz, vagy 
hamis. Ha igaz akkor a prédikátor győzött; mert a 
katholikusok tudománya különbözik a régi páterek igaz 
tudományától. Ha pedig hamis: akkor miképen javaihat-
ják a jezsuiták, hogy a protestánsok vallásukat a régi 
páterek tudományához alkalmazzák? . . . Ám lássátok 
jezsuiták, melyiket választjátok!4 

IV. Egy másik jezsuita tétel ez; »Valamely tudo-
mányt a lutheristák és a kálvinisták meg nem mutathat-
nak, hol volt 1517 esztendeig az apostolok után, uj tudo-
mány az.« De Luther és Calvin meg nem mutathatják: 
hát az övék uj tudomány.5 

Erre a prédikátor csak azt feleli, hogy a Luther és 
Calvin által tanított tudomány nem egyéb, mint a szent 
irók által tanított tudomány, és épen ezért méltatlanul 
nevezék a jezsuiták Luthert, Calvint követőikkel együtt 
hittől szakadtaknak, eretnekeknek; ellenben a »jezsuiták 
tudománya és vallása ellenkezik az apostolok tudomá-
nyával. « 

1 Itinerarium 29—30. lap. 
2 Itinerarium 32. lap. 
8 Pázmány Contra Magyari fol. 16. 17. Itinerarium 36. lap. 
4 Itinerarium 36. lap. 
5 Pázmány Contra Magyari fol. 37. (Itin. 36 lap.) 

Ez állításainak igazolásául 9 pontban állítja szem-
közt az apostolok és a jezsuiták tanítását; továbbá bizo-
nyítékkal idézi Bellarmint, Ecket, Beanust és Mariannát.1 

A jezsuitáknak szemökre veti, hogy midőn a nép-
pel beszélnek, akkor azt mondják, hogy az egyház oly 
emberekből áll, kik a keresztyén tudományt vallják, a 
sákramentomokkal élnek, a papságnak és pápának enge-
delmeskednek ; de ha mérsékelhetlen hatalmakat kell oltal-
mazni, akkor csak a papságot tekintik egyháznak és a 
népet — a szent írás szavait elferdítve — nem érdemelt 
nevekkel illetik.2 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. Marton Sándor okleveles lel-

kész és budapesti tanárjelölt, Lapunk tehetséges dolgozó 
társa a napokban előbb a gyönki, majd a hódmezővásár-
helyi főgimnáziumhoz h. tanárrá választatott; Marton a 
gyönki választást fogadta el. Melegen gratulálunk válasz-
tóknak és megválasztottnak egyaránt. — A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter dr. Vietorisz József nyíregyházi 
ev. főgimnáziumi h. tanárt a fennálló szerződés értelmé-
ben rendes tanárrá nevezte ki. — A mezőtúri ref. főgim-
náziumhoz, melynél a 7-ik osztály f. évi szeptember 1-én 
nyittatik meg, rendes tanárokul Kolozsvári Aladár h.-ná-
nási, Incze Béla eperjesi tanárok és Gselcy József okle-
veles tanár választattak meg. —• Budapesti egyházunk 
Kurdi Béla váci és Patonay Dezső paksi segédlelkészek 
neveztettek ki vallástanárokká. — Paksra Gulyás Kornél 
segédlelkész rendeltetett adminisztrátorrá. 

* Papszentelés. Sárkány Sámuel bányakerületi ev. 
püspök f. hó 15-én a pilisi templomban hat lelkészjelöltet 
vizsgált meg és avatott fel a lelkészi pályára. Felszentel-
tettek segédlelkészekül: Bárdi Ernő MezŐ-Berénvbe, Blat-
nyiezki Pál Zólyomba, Paulinyi Dániel Körmöczbánvára, 
Bozsnyai János Selmeczbánvára, Szlancsik Bogyoszló 
Uhorszkára és Velky Jenő Albertibe. Az ünnepélyes szer-
tartását az ékes szavú főpap lelkesítő szónoklatban fes-
tette az ifjak előtt az evangéliumi lelkipásztor magasztos 
hivatását. Isten áldása legyen a fiatal Timotheusokon 

* Papvizsgálat. Az ev. tiszai kerületben az ez évi 
szabályszerű papivizsgálat Eperjesen, szeptember hó 9-én 
d. e. 8 órától fog megtartatni. Az érdekeltek a theologia 
dékáni hivatalánál jelentkezzenek. 

* A budapesti ref. theol. akadémián az 1893/4-iki 
iskolai év szeptember 7-én nyittatik meg, az előadások 
szept. 8-án d. e. 8. órakor kezdődnek. A theol. alapvizsga 
szept. 6-án, a javító- és pótvizsgák pedig 11. és 12-én 
tartatnak. Az igazgatóság. 

* Értesítés. A pápai ev. reform, főiskolai főgim-
náziumban és theol. akadémiában a beírások a jövő 
1893/4-ik tanévre szeptember 1—4-ik napjain lesznek. 
Előzőleg a javító-, magán-, illetve pótvizsgálatok ugy a 
gimnáziumban, mint az akadémiában aug. 30. és 31-ik 
napjain tartatnak. Az előadások a tanév ünnepélyes meg-

1 Itinerarium 44. lap. — 2 Ugyanott 49 — 51. lap. 



nyitásával szept. 5-én kezdődnek. A javító-, illetve pót-
érettségi vizsgálatok szeptember 6-án tartatnak. Az igaz-
gatóság. 

* Az államilag segélyezett csurgói ev. reform, 
főgimnáziumban a beiratások szeptember 1-től 8-ig tar-
tanak. Tandíj egész évre mellék-díjakkal együtt 23 frt 
60 kr, felvételi díj uj tanulóknak egyszersmindenkor 2 frt; 
köztartási konviktus díj tíz hóra ebéd-vacsoráért 25 frt 
50 kr; a köztartás házi kezelés és tanár vezetése alatt 
áll. A díjak két részletben, a beiratáskor és február 1-én 
fizetendők. Az I. osztályba lépő tanulóknak a keresztle-
velet vagy születési bizonyítványt be kell mutatniok. — 
Dr. Vida Károly igazgató. 

* Javító és pótló érettségi vizsgálatok. Duna-
melléki egyházkerületünk körében a budapesti, kecskeméti, 
halasi és n.-körösi főgimnáziumok tanulói részére az 
idén Halason tartatnak meg a javító és pótló érettségi 
vizsgálatok, még pedig szeptember 12—16-án az Írásbeli, 
18-án a szóbeli vizsgálatok. A közoktatásügyi kormányt 
dr. Hegedűs István budapesti egyetemi tanár fogja kép-
viselni. 

* Templom alapkő-letétel Budapesten. A Zugló-
ban építendő református templom alapkövét augusztus 
20-án tették le nagy ünnepélyessséggel. Az ünnepély díszes 
közönség jelenlétében folyt le. A szertartást egyházi ének 
nyitotta meg, mely után Hamar István püspöki titkár 
fenkölt szellemű alkalmi beszédet mondott, majd ima 
következett, mely után a templom történetére vonatkozó 
okmányt az alapfalba helyezték el. Az ünnepélyt ének 
fejezte be. A templomot még ez évben felépítik és októ-
berben már fel is avatják 

* Wéber Samu szepesbélai lelkész a XIII. városi 
esperesség által 50 frttal díjazott vallástani iskolai könyvei 
a következő iskolai tanévre kaphatók lesznek a szerzőnél 
és pedig: 1. rész, az első és második osztálynak vallás-
erkölcsi elbeszélések 15; II. rész a harmadik osztálynak 
ó- és új-szövetségi történetek 15; III. rész, hit- és erkölcs-
tan, valamint egyháztörténet és káté 20 kr; bekötött 
példányért 5 kr. több a fizetés. Szegények részére ingyen 
példányok is kaphatók. 

* A XIII. városi esperességi gyűlés Szepes-
Váralján Brencz Sándor ő méltósága és Fábry János 
főesperes ikerelnöklete alatt augusztus 15-én tartatott meg. 
A jelentésekből kiderült, hogy az áldozatkészség az espe-
resség területén még nem szűnt meg szép tettekben nyil-
vánulni : alapítványok és adományok czimén begyült 
11.375 frt és építkezésekre, valamint fizetések emelésére 
3067 frt fordíttatott. A népmozgalmi viszonyok, különösen 
a számos kivándorlások következtében, nem a legörven-
detesebbek. Husz év óta körülbelől 1j3-dal fogyott a lélek-
szám, mely most 10,417-re szállott le. A halálesetek 
száma rendesen felülmúlja a születések eseteit; mult évben 
p. o. született 398 gyermek és meghalt 316 személy. A 
pénztárak rendben találtattak: a gyámintézeti gyűjtés 
404 frt, az iskolai adó 408 frtnyi adományokat mutattak 
ki. Offertoriumok begyűjtettek a reformáció ünnepén a 
kerületi pénztár javára 37, és az eperjesi ev. theologia 
részére 22 frt. A házankénti gyűjtés a Luther-emlékre 
Eisenachon 54 frtot hozott. A XIII. városi és a tátraaljai 

esperességek egyesült papi özvegy és árvanyugdíjalap 
15,580 írtból áll és hét papi-özvegv a 100 frttal lett se-
gélyezve. A Klára-Handel-féle alap tanítónői özvegyek-
javára áll 4852 frtból és 468 frtnyi tartalék részletből. 
A tanítóözvegyek közé elosztandó segélyösszeg 259 frtot 
tesz. Az esperesség pénztára 3614 frtot mutatott ki. A 
népiskolát minden tanköteles gyermek látogatja 924 tanuló-
val, kik között 204 idegen a német nyelv megtanulása 
céljából, találtatott. Az iglói felsőbb polgári leányiskolá-
ban 99 növendék között 58 idegen kereste fel az inté-
zetet. Az uj zsinati törvények értelmében lettek megvá-
lasztva : az esperességi iskolaszék 9, a számvevőszék 7, 
a consistorium 10 taggal. A bemutatott ev. egyház nyug-
díjiiitézeti javaslata általában örömmel üdvözöltetett, de 
a lényeges hozzászólások csak későbben fognak történ-
hetni. Jeszenszky Pál volt iglói tanár ellen megindított 
eljárás tudomásul vétetett. A jövő esperességi gyűlés Szepes-
Szombaton fog megtartatni. (W. S.) 

* Figyelmeztetés. Az eperjesi ev. ker. koll. gim-
náziumban ós a tanítóképzőben a beiratások szeptember 
1-től szeptember 3-ig bezárólag tartanak s az előadások 
szeptember 4-én kezdődnek; a jogi- és hittani akadémiák-
ban pedig a beiratások szeptember 1-től szeptember 8-ig 
tartanak s az előadások szeptember 11-én kezdődnek. 
A megnyitó-ünnepély szeptember 10-én d. e. 11 órakor, 
a koll. nagyteremben fog megtartatni. A főgimnáziumban 
a felvételi és javítóvizsgálatok augusztus 30. és 31.-én 
tartatnak. Felvételi vizsgálat kötelező a gimn. I. osztályba 
lépő azon tanulókra nézve, a kiknek a negyedik elemi 
osztályról kielégítő bizonyítványuk nincs, és ezen vizsgá-
latért díj fizettetik. Különben pedig az ilyen bizonyítvány-
nyal ellátott tanulók, valamint minden más tanuló, a 
bizonyítvány alapján vétetnek fél. A gimn. I. osztályába 
csak oly növendékek vétetnek fél, kik életük kilencedik 
évét betöltötték. A gimn. tanulók valamennyien, tehát 
nemcsak azok, kik gimnáziumunk bármely osztályába 
először kívánnak felvétetni, hanem azok is, kik máris 
tagjai voltak intézetünknek, a nm. miniszt. 1885. február 
26-án 3964. sz. a. k. rendelete értelmében kötelesek 
beiratásuknál keresztlevelüket, illetőleg hiteles születési 
bizonyítványukat felmutatni; azok pedig, kik életük tizen-
kettedik évét betöltötték, kötelesek azonkívül orvosi bizo-
nyítványnyal igazolni, hogy másodizbeni védhimlőoltásnak 
sikerrel vetették magukat alá, vagy a legutóbbi 5 év alatt 
valóságos himlőt állottak ki, esetleg hogy a törvény értel-
mében fél vannak mentve a beoltás kötelezettsége alól. 
A kik tanulmányaikat magánnevelésben folytatni és az 
intézetnél magánvizsgálatot tenni kívánnak, kötelesek magu-
kat a tanév kezdetén az intézet magánnövendékeiül beíratni, 
még pedig a megelőző osztályról szóló hiteles kielégítő 
bizonyítvány és keresztlevél, illetőleg születési bizonyítvány 
alapján. A gimnázium a jövő tanévben is mindenben a 
nm. m. k. vall. és közokt. minisztérium közvetlen vezetése 
alatt álló gimnáziumokban érvényes tantervet fogja követni, 
és igy az 1890. évi XXX. t.-c. értelmében a görög nyelv 
tanítását pótló tanfolyam, mely a most lefolyt tanévben 
már az V., VI. és VII. osztályban életbe volt léptetve, 
a következő 1893—94. tanévben a VIII. osztályban is 
— a görög nyelv tanítása mellett — a törvénykövetelte 
fokozattal fog berendeztetni. A tanítóképző-intézetbe való 
felvételre nézve útbaigazítást nyújt az ezen intézetről 
szóló külön jelentés. A theologiába s a jogakadémiába 
a felvétel az érettségi bizonyítvány, vagy a mult évi 
index alapján történik. Jegyzet. A koll. jótéteményekben 
(tandíj- és tápdíjelengedés és ösztöndíj) a tanulók vallás-
felekezeti különbség nélkül részesülnek. Eperjesen. 1893. 
augusztus hó 9-én. Ilörk József, koll. igazgató. 



* Inkvizíció és felhívás. A mult tanév végén 
eredeti, jellemző eset történt Losoncon. Az itteni állami 
tanítóképző intézet igazgatóját, a róni. kath. vallástanár 
a róm. kath. alesperesnek bepanaszolta, hogy a róm. kath. 
növendékek templomba járásával nem gondol, hogy elő-
adásai alkalmával a róm. kath. egyház ellen nyilatkozik. 
Az utolsó éves növendékeket a helybeli plébániára ren-
delték s rávették azokat az igazgató ellen kiállított kész 
nyilatkozat aláírására, azon biztatással, hogy az aláírásról 
az igazgató soha tudni nem fog és hogy a képesítő vizs-
gán a vallástanból megbukni nem fognak. Ilv módon 
kiállított nyilatkozat alapján a róm. kath. alesperes az 
igazgatónak elmozdítását sürgette. A püspöki közbenjárás 
folytán a vizsgálat feltűnő rövid idő alatt, a vallás és 
közoktatásügyi minisztérium által el lett rendelve. Csak-
hogy a nyilatkozat aláíróinak lelkiismerete nem szuny-
nvadt. Ezek, mint félőrültek jártak, keltek, nyughatatlan-
kodtak. S mikor épen a képesítőre legjobban kellett volna 
készülniük, képtelenek voltak a tanulásra. Végre is győzött 
bennök az igazság érzete, elmentek igazgató-tanárjukhoz 
s elmondták a történteket. Az igazgató csak annyit mon-
dott nekik, hogy ha az. a mi a nyilatkozatban állíttatik, 
meggyőződésük szerint nem igaz, ez esetben állítsanak ki 
ellennyilatkozatot. Idő közben a képesítő vizsga elkövet-
kezett, a melyre a tanfelügyelő úr is megjelent s anél-
kül, hogy előzetesen értesítette volna az igazgatót az esz-
közlendő kihallgatásról: összehivatni rendelte az igazgató 
választmányt. A kihallgatás alkalmával, a vád alapját 
képező s a fenti módon kicsikart nyilatkozat felolvastat-
ván, azt hitte a vádaskodó, hogy célját érte; azonban 
nagyot hökkent, midőn a vádlott igazgató az ellennyilat-
kozatokat nyújtotta be, a melyekben a gyönyörű eljárás 
le volt festve s a vádak a nyilatkozat szerzőire estek 
vissza. A növendékek szembesítve is leltek, s ekkor 
nyíltan el is fordultak papjaiktól s maradfak hivek igaz-
gató tanárjuk mellett. S ugyanezen intézet iránt kaptunk 
egy oly tartalmú felhívást, a melyben figyelmeztetnek 
mind azon protestáns szülők, a kik fiaikat felekezeti 
tanítóképzőikbe szegénységüknél fogva nem küldhetik, mi-
szerint azokat eme tanítóképezdébe küldjék, a hol jó és 
jeles osztályzat mellett, ingyen szállás és ingyen teljes 
étkezéssel láttatnak el; a kielégítő osztályzatúak pedig 
szállás nélkül, (mely különben a városban havi 3 frtért 
kapható), ingyen teljes élelmezésben részesítik. Hogy ez 
állami tanítóképző mellett a jól ellenőrzött vallástanítás 
mellett, az ifjúsági istentiszteletek és azokra következő 
ifjúsági gyűlések, mily megnyugtató szellemet költenek 
felekezetünk növendékeiben: arról megnyugtatólag biz-
tosít az ottani evang. lelkészeknek (ref. és ágostai) ismert 
buzgósága. (Beküldetett.) 

* Lésznek, mint tövisek, a ti oldalaitokban. 
Ez az ótestamentomi jövendölés jutott eszembe, a mikor 
a budapesti unitárius pap hosszadalmas (Lásd P. E. I. L. 
32. sz.) cikkét olvastam. Nem szólok arról, hogy mig egyfelől 
kesereg, miért kell az áttérni akaróknak a papok által szerzett 
torturán keresztül menniök s boldogoknak mondja a naza-
renusokat (o par nobile fratrum!) mégis az újdonsült uni-
tárius egyházak segédlelkészeinek nem adja meg a jogot, 
hogy felvegyék azok jelentkezését, akik unitárius tévely-
géseikből az igaz útra visszatérni kívánkoznak. Abban 
meg egyet is értek vele, hogy az unitarizmus ujabb fel-
lépése a reformátusoknak javára szolgált. T. i. eszére 
térítette azokat vagy legalább sokakat azok közül, a kik 
nem gondolták meg, hogy ha mi megtagadjuk a Krisztus 
igaz evangéliumát vagy nem követjük, ha kilökjük ma-
gunk alól az egyetlen biztos fundamentomot és hitetlen-
séget prédikálunk, persze csak ugy, hogy a nép ne értse 

meg egészen jól, de mégis kiérezze, vagy ha hirdetjük is 
az evangéliumot, de életünkön nem látszik meg, hogy 
szeretjük is: hát akkor híveink elmennek, mint Polgárdin 
és alapítanak egyházat, amelynek alapja nem a Krisztus, 
a megfeszített és feltámadott, hanem a pappal való ve-
szekedés. Az ellen azonban tiltakozom, hogy a Tisztelendő 
úr egy református jellegű újságban felhívást intézzen 
híveinkhez, hogy legyenek unitáriusokká s »ha jó refor-
mátusok voltak, még jobb unitáriusok lesznek.* A ki jó 
református, az egyáltalában véve nem is lesz soha uni-
táriussá. Ennek pedig épen ezer és egy oka van, de én 
csak azt az egyet hozom fel, hogy ha * valaki tokajit szü-
retelhet, hát bizony nem böngész az újmódi homok 
szőlőkön.« Egy jó református. 

* Nagy tiszt. Urházy Lajos urnák. Azt tartván, 
hogy az anyaszentegyház viszonválaszok nélkül is megél, 
minden megjegyzés nélkül hagytam volna Nagytiszteletü-
séged »igaz szavait*, melyek — magunk között legyen 
mondva —- félreértések és ellenmondások nélkül nem 
szűkölködnek, ha a cikkeimben foglalt adatok hitelességét 
azáltal nem akarná kétessé tenni, hogy engem ugy tüntet 
fel, mint a ki »a hazugsággal megtoldott rossz híreket 
készpénz gyanánt fogadja*. E szavakat nem a magamj 
hanem azoknak a papi férfiaknak szavahihetősége érde-
kében kötelességem visszautasítani, a kiktől egynémelyík 
adatomat vettem. Különben pedig megszivlelés végett 
Nagytiszteletüséged figyelmébe ajánlva Szász Károly püspök 
ur erdélyi levelének e lapok megelőző számában közölt 
részletét, valamint azt a körülményt, hogy az ön tekin-
télyes egyházában is fellépett már a gyermekirtás iszonyú 
bűne, a mi bizonyság előttem bármely gyülekezetre nézve 
az igazi lelkipásztori működésnek évtizedekre szóló el-
hanyagoltatása felől s megjegyezve, hogy e bizonyság 
ereje Nagytiszteletüséged néhány éves lovásberényi papi 
munkásságára nem terjedhet ki — maradok az ^Őszinte 
szavak* őszinte fentartója: Fraxinopolitanus. 

* A református tanítók országos választmánya 
augusztus 21-én Budapesten dr. Kiss Aron elnöklete 
alatt ülést tartott, melynek főtárgya az országos egyesület 
szervezése volt. A szegedi gyűlés által mult évben kikül-
dött szervező bizottság nem készítvén el "munkálatát, 
Sinlca Lajos előadó maga dolgozott ki egy tervezetet, 
melyet behatóan ismertetett. A gyűlés a szervezeti javas-
latot Kis Sándor, Kiss Kálmán, Sólyom Antal és mások 
hozzászólása után általánosságban elfogadta s a részletek 
megvitatása céljából egy kisebb bizottságot küldött ki. 
Bizony ideje volna már, hogy református tanítóságunk 
életképes országos szervezetet, s érdekeinek szolgáló lapot 
alapítson, hogy ennek az oldott kéve-féle erősorvasztó 
állapotnak minél előbb vége szakadjon! 

* Anyakönyvi kivonatok hitelesítése tárgyában 
a vallás- és közokt. miniszter következő rendeletet küldött 
az egyházi főhatósághoz: »35,774. sz. A bécsi és német 
nagykövetségnek a közös külügyminiszter úrhoz intézett 
jegyzék-irata szerint az itteni lelkészi hivatalok által 
kiállított és Németországban való használatra szánt anya-
könyvi kivonatok gyakran nincsenek ellátva az anya-
könyvvezető feletti felügyeletre hivatott illetékes első fokú 
politikai közigazgatási hatóság hitelesítési záradékával, a 
mit pedig a hatóságok és közhivatalosok által kiállított 



vagy hitelesített okiratok kötelesítése tárgyában a német 
birodalommal 1880. február hó 25-én kötött és u. a. 
évi XXXVI. t.-cikkel becikkelyezett szerződés III. cikke 
kötelezőleg előir, s mely hitelesítési záradék hiányából 
az illető különösen házasulni kivánó felekre nézve gyakran 
csak hosszadalmas és költséges utánjárással pótolható 
joghátrány származik*. Ily esetek jövőben ismétlődhetésé-
nek megakadályozása céljából a miniszter megkereste az 
egyházi főhatóságokat, hogy a lelkészi hivatalokat az 
idézett törvény pontos megtartására utasítani méltóz-
tassék. 

* Gyászrova t . Jóssá Zsigmond nagyenyedi theol. 
akadémiánk fiatal igazgató-tanára f. hó 14-én Nagy-
Enyeden rövid szenvedés után életének 31-ik évében meg-
halt. Mély részvéttel vettük az özvegye, Ludvig Olga 
asszony által kiadott gyászjelentés leverő hírét. Egy sokat 
igérő, fényes pálya kezdetén igazi avatott munkás dőlt ki 
az anyaszentegyház tanítói sorából. Vas szorgalma, kitartó 
szívóssága, megnyerő szerénysége, olthatatlan tudomány-
szeretete sokaknak elismerését és rokonszenvét szerezte 
meg számára. Legyen áldott emlékezete! — Baló Mihály 
nyüg. kúriai biró és a Lipótrend lovagja f. hó 19-én 
életének 74-ik évében hosszas szenvedés után Budapesten 
elhunyt. Halálával egy bevégzett szép élet szakadt meg. 
Jó és igaz ember volt, kit szerénysége, példás jósága, 
rendíthetetlen igazságszeretete nemcsak magas társadalmi 
állásra emelt, hanem az emberek becsülésében és szere-
tetében mindvégig meg is tartott. Lelkészi család sarja s 
mélyen vallásos lelkületű ember volt. Leányait is lelké-
szekhez, Etelkát Tóth Sándor feketehegyi, Jolánt Fejes 
Dániel jászkiséri lelkészhez adta nőül. Koporsójánál Szász 
Károly püspök (kit Halasról táviratilag kért föl a család) 
szép beszédben méltatta az elhunytnak érdemeit. Béke 
hamvaira! — Munkácsy Sándor paksi lelkész folyó hó 
20-án élete 70-ik, paksi lelkészsége 38-ik événen elhunyt. 
Nagy tudományu és erős hitű lelkész volt, a tolnai egyház-
megyének kiérd, esperese, a dunamelléki egyházkerület-
nek egyik tanácsbirája. Gyászjelentését özv. Tegzes Zsig-
mondné szül. Munkácsy Sarolta állította ki. Temetése 
aug. 22-én Pakson ment végbe. Áldás porain ! (Nekrológ-
ját kéri a Szerk) 

P á l y á z a t . 
A jánosfalvi (Biharm.) ev. ref. elökönyörgö tanító-

ságra pályázat hirdettetik. 
Fizetés: Készpénz 6 frt 40 kr. 7 köböl bűza, 7 köböl 

szemes tengeri. 
Minden házaspártól 1. szekér tűzi fa. 16 köblös 

szántóföld, melyből az egyház megmunkáltat 2 köblös 
őszi, és 1 köblös tavaszi vetés alá való földet, 5 köblös 
kaszáló. 

Minden iskolás gyermektől 40 kr., 1/i véka búza, 
V2 véka tengeri. 

Stóla az egyházkerület szabályzata szerint. 
Lakás egy szobával, kerttel, melyet az egyház fel-

szántat, felásat, s megtrágyáztat. 
A pályázati kérvények a belényesi ev. ref. lelkészi 

hivatalhoz küldendők szeptember 2-ig. 

Az ev. ref. egyháztanács. 

Pályázat tanári állásra. 
A h.-nánási ev. reform, hatosztályu gimnáziumban 

lemondás folytán üresedésbe jött természetrajzi-földrajzi 
tanári székre pályázat hirdettetik. 

Fizetés: 1000 frt, melyből 100 frt lakbér, az egy-
ház pénztárából évnegyedenként előre fizetve. Ha okleveles 
pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek tanár-
jelöltek is; ez esetben azonban a fizetés 900 frt, melyből 
100 frt lakbérnek tekintetik. 

A kivánt oklevéllel biró egyén egy évi sikeres műkö-
dés után állandósíttatik, a midőn a tiszántúli ev. reform, 
középiskolai tanárok gyám- és nyugdíjintézetének jogos 
és kötelezett tagja leend. Nem okleveles egyén csak helyet-
tes tanári minőségben és csak egy évre választatik, de 
ha ezidő alatt a kivánt tárgyakból oklevelet szerez és sikeres 
működést mutat fel, a következő évben mint rendes tanár 
állandósíttathatik. Végre, ha okleveles, de nem a kiirt 
szakokból képesített egyén választatnék, az szintén csak 
helyettes tanári minőségben és csak egy évre alkalmaz-
tatik, fizetése azonban 1000 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. é. augusztus 
végén, legkésőbb szeptember 1-én elfoglalni köteles, s ha 
családos, 40 fpt, ha pedig nőtleni, 15 frt költözködési áta-
lányt kap; ez összeget azonban, ha állomását 3 év letelte 
előtt elhagyja, visszatéríteni tartozik. 

Megjegyeztetik, miszerint a gimnázium teljessé tétele 
és állami segélyeztetése tárgyában a nagyméltóságú minisz-
tériumhoz a felterjesztés megtétetett s az ügy kedvező 
elintézése esetén a tanári fizetések annak megfelelőleg 
fognak rendeztetni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges kato-
nai szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanul-
mányaikat feltüntető okmányokkal, végül orvosi bizonyít-
ványnyal felszerelve f. évi augusztus 25-ig az ev. ref. 
egyháztanács elnökségéhez küldendők. 

Kelt H.-Nánáson az ev. ref. egyháztanács 1893. 
augusztus 6-án tartott üléséből. 
Benkő Lajos, Kállay Imre, 

lelkészelnök. főgondnok. 
Tóth Mihály, 

2—2 egyh. jegyző. 

Pályázat meghosszabbítás. 
A h.-nánási ev. ref. egyháztanács alulírott elnök-

sége által ezen lap f. évi 31-ik számában a magyar-
németnyelvi tanszékre közzétett pályázat f. évi augusztus 
hó 25-éig meghosszabbíttatik. 

H.-Nánás, 1893. augusztus 14. 
Benkő Lajos, Kállay Imre, 

ev. ref. lelkész-elnök. 2—2 főgondnok. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

IX. kerülni, Pipa-utca 23. .szám, hová a kéíiratok 
cimzendök. 

Kiadő-hivatnl : 
Hornyánstky Viktor könyvkereskedésé (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dijak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

Félérra : 4 frt 60 kr; egész évr« : 9 ftU 

Myyes tmétn ára 20 Jer. 

Kerületi lelkészi értekezlet. 

Azzal az indítványnyal lépek a közönség, 
különösen pedig a dunamelléki református lelké-
szek, tanárok és buzgó világiak elé, hogy a duna-
melléki református egyházkerület őszi közgyűlése 
alkalmával tartsunk kerületi lelkészi értekezletet. 

Talán felesleges is hosszasan azt fejtegetni: 
miért tartsunk? Azért, mert elérkezett az idő, a 
mikor minden ev. prot. embernek, különösen pedig 
minden lelkésznek és vezérférfiunak kétszeres 
és tízszeres buzgósággal kell hozzálátnia a Krisztus 
anyaszentegyháza építéséhez. Azért, mert ha egyéb 
nem, a dunamelléki református püspöknek e Lapok 
hasábjain is közölt nyílt levele mindenkit meg-
győzhetett arról, hogy az evangéliumi keresztyén 
élet még a protestánsok körében sem elég erő-
teljes s hogy uj utakat kell törnünk, uj eszközö-
ket kell megragadnunk, ha azt akarjuk, hogy 
református egyházunk a reánk következő nehéz 
időkben ne csak megálljon, hanem a keletkező 
viharból megujulva, megerősödve, győzelmesen 
és egész nemzeti életünkre jótékony hatást gyako-
rolva, kerüljön ki. Már hogy mik legyenek azok 
az uj eszközök, vagy hogy nincsenek-e régi, de 
a használatból kiment eszközeink, azután meg, 
hogy abból, a mit tennünk lehetne, mi a leg-
sürgősebb tenni való : erre nézve szükséges lenne 
egyöntetű, bár az egyházak különféleségét tekin-
tetbe vevő, megállapodásra jutni közös megbeszé-
lés és tanácskozás után kerületünk lelkészeinek, 
tanárainak és világi vezérembereinek. Annyival 
inkább, mert a közös megállapodás, a belmissziói 
tevékenység sürgős voltának kimondása, a lelkészi 
és presbyteri gondozás fontosságának és annak 
elismerése, hogy azt a lelkészi és presbyteri gon-
dozást ezután minél többféle társadalmi tevékeny-
ség által hathatósabbá kellene tenni : mindez 
mondom megelevenítőleg hathatna egyházi éle-
tünkre, erősíthetné a félénkeket, ösztönözhetné 
a lustákat, felébreszthetné a közönyösöket és 

további nemes buzgólkodásra serkentené azokat, 
a kik eddig is tettek már valamit. 

A m á s i k k é r d é s az : mikor tartsuk ezt a kerü-
leti lelkészi értekezletet? E k é r d é s s e l is k ö n n y e n 
végezhetünk. Kerületi gyűléseink mindig szomba-
ton kezdődnek. Az elnökség törekvése, az utóbbi 
időkben — néha sikerrel is — oda irányult, 
hogy szombatig a bizottságok elvégezzék teendői-
ket. Nem kételkedem azon, hogy az elnökség 
— kivált, ha eszmémet életrevalónak találja — 
ez évben mindent megtesz arra nézve, hogy a 
szombat délután egészen a lelkészi értekezlet 
rendelkezésére álljon. Akkor azután, hogy jól 
kibeszélhessük magunkat, meg hogy a vacsora 
se maradjon későre, a gyűlés első napjának dél-
utánján 5—8-ig pompás lelkészi értekezletet tart-
hatnánk. 

A szervezés kérdésére nézve az a vélemé-
nyem, hogy többet adjunk a lényegre, mint az 
alakiságokra. Ne töltsük az időt alapszabályok 
készítésével, szervező bizottság választásával, hogy 
a tulajdonképeni munkára majd csak néhány év 
múlva kerüljön a sor. A szervezést vagy rendezést, 
legalább ez első alkalomra, rábizhatnók a budapesti 
ref. lelkészekre, theol. tanárokra és segédlelkészekre 
Pap Károly ref. lelkészszel az élükön, a ki a buda-
pesti vallásos estélyeket majd két télen át szép 
sikerrel rendezte s a kit a zsinat alkalmával egy 
nagy papi társaság — igaz, hogy csak inter po-
cula — egy belmissziói bizottság elnökévé vá-
lasztott meg. A budapesti lelkészek megbeszél-
hetnék a dolgot a dunamelléki ref. egyházkerület 
vezérférfiaival, a kik közül szeptember elején töb-
ben Budapestre jönnek s azokkal együtt meg-
hivót bocsáthatnának ki s programmot állapít-
hatnának meg. 

A meghívót elég lenne szeptember vége felé 
kibocsátani, kivált, ha a gyűlés október vége felé 
lesz. Addig a tárgyhoz e Lapok hasábjain hozzá-
szólhatnának lelkésztársaink s kifejezést adhat-
nának tetszésüknek vagy nem-tetszésüknek. Ki-



vánatos lenne, hogy minden egyházmegyéből 
érkezzék be vélemény, ha csak néhány sorba 
foglalva is. Azt hiszem, e Lapok t. szerkesztője 
szivesen helyt ád a véleménynyilvánításoknak* 

Ha az eszme pártolásra talál, akkor a pro-
grammot is meg lehetne állapítani. Erre nézve is 
elmondom a mit gondolok. Egy szép ének és 
ima után (a mely utóbbinak mondására én azt 
az esperesünket szeretném megnyerni, a kinek 
igazi, keresztyén kálvinista imája, mely a Prot. 
Lapban néhány éve egész terjedelmében meg-
jelent, mindenki előtt mint minta-imádság tünt 
fel) következnék a rendező bizottság rövid üd-
vözlő szózata, majd elnök és jegyzők választása. 
Hogy elnök ki lenne, s eszmékben gazdag, hatal-
mas megnyitó beszédet ki tartana, arra nézve 
csak egy vélemény lehet. Jegyzőket is találnánk 
hamar. Azok közül, a kikre én gondolok, az egyik 
kerületünk nyugati határán, a másik déli részé-
ben buzgólkodik már régóta. A megnyitó beszéd 
után következnék egy felolvasás, a melynek nem 
volna szabad hosszadalmasnak lennie. Ha erre 
nézve az indítványozók közös sorsa utolér, hát 
nem térek ki előle; de viszont a legszívesebben 
másnak engedem át a tért, ha valaki a felol-
vasás megtartására ajánlkozik. A felolvasást sza-
bad discussió követné s végül az értekezletet a 
rendező bizottság elnökének imája s a XG. zsol-
tár I. és 9. versének eléneklése zárná be. 

Félreértések kikerülése szempontjából meg-
jegyzem, hogy a kerületi gyűlést én csak jó al-
kalomnak tartom, de a lelkészi értekezletet ugy 
contemplálom, hogy azon minden lelkész, tanár, 
buzgó világi is részt vehessen, ha nem tagja is 
a kerületi gyűlésnek. Nagyon természetesen a 
buzgó világiak alatt a buzgó tanítókat is értem. 
Lelkészi értekezlet lenne az, bár világiak is részt 
vennének, ha a lelkekről való gondoskodás esz-
közeiről elmélkednének a jelenlevők. Sőt csakis 
akkor lenne igazán ev. prot. lelkészi értekezlet, 
ha azok, a kiknek hivatalból kötelességök a lel-
kekről való gondoskodás, mindazokat tárt karok-
kal fogadnák, a kik az egyház építése munkájá-
ban részt venni óhajtanak. 

Végül azt kívánom, hogy a kerületi lelkészi 
értekezleten uralkodjék nagy lelkesedés az esz-
mék hangoztatása közben s a lelkesedést kö-
vesse nagy buzgóság és erély az eszmék meg-
valósítására. 

Dr. Szabó Aladár. 

* A legnagyobb készséggel és örömmel. A lelkészi értekezle-
tek s ezek között az egyházkerületiek szervezése régi irányeszméje 
Lapunknak. Nagy örömünkre szolgálna, ha e termékeny eszmét 
végre-valahára valósulni láthatnók. Szerk. 

Római katholicizmus és ker, katholieitás. 

Qui bene distinguit, bene docet. Ezen régi 
szabálynak gyakorlati fontosságát alig lehetne 
kitünőbben bebizonyítani, mint azon hosszas elvi 
és személyes vitatkozások folyama alatt, melyek 
az egyházpolitikai kérdések körül, annyi idő óta 
oly hevesen folynak a magyarországi egyházi 
sajtóban. 

A protestántizmus sajtója a katholicizmus 
ellen szórja nyilait; a büszke római katholicizmus 
ellenben nem marad adósa az »eretnekeknek« 
a feleselésben. A tridenti zsinat dekrétumaival 
kezében s kizárólagos birtokában a századok óta 
élvezett anyagi előnyöknek, a római egyház ugy 
forgatja magát a világ előtt, mint »az egyedül 
üdvözítő vallás« birtokosa. 

És a keresztyén katholieitás csakugyan az 
egyedül üdvözítő hit! 

De értsük meg egymást A kérdés az, mit 
értenek önök a katholicizmus alatt? 

A nyugati egyház, melynek a római egy ha-
talmas ága, nem szólunk most a keleti egyházak-
ról, de az anglikán egyház, az ó-katholikusok, a 
hollandi egyház s általában a nyugati keresztyén 
egyházak együttvéve, a melyek a Krisztust, az 
isteni Üdvözítőt imádják, képezik az egyetemes, 
a katholika egyházat és jogszerűen tartoznak a 
katholikus, magyarul: az egyetemes, elnevezés alá, 
csak ugy, mint a pápai egyház. Sajnos azonban, 
hogy a magyar protestáns sajtó, rövidlátó bele-
egyezéssel, megengedi, hogy a katholikus elneve-
zést, a római egyház, egyedül a maga részére fog-
lalja le Magyarországon a protestántizmussal 
szemben. Pedig katholicizmus és római egyház nem 
ugyanazon egy dolog. 

A világra szóló nagy angol biblia-társaság, 
mely kiadványait minden felekezetek között ter-
jeszti, ideértve a római egyházat is, katholikusnak 
nevezi magát mindenkoron és büszke arra, hogy 
az Ige terjesztésében minden alkalommal a ke-
resztyén katholieitás szellemére, mint működésé-
nek alapjára hivatkozhat. Angliának püspöki re-
formált templomaiban a mindennapi imák egyike 
a katholika egyházért szól ezen szavakban: * fo-
hászkodunk különösen a katholika egyház jóvol-
táért, hogy mind azok, a kik keresztyéneknek vall-
ják és nevezik magukat, az igazság útjára vezettes-
senek. Hasonló történik a presbyteriánusoknál; 
a baptista Spurgeon legnagyobb szónoklataiban 
keresztyén katholikusnak nevezi hitfelekezetét, 
a herrnhuterek utódjai, a »Brethren« c. felekezet, 
ugyanazt teszik. Sajnos tehát, hogy a protestáns 

* »We pray especially for the good estate of the Catholic 
Chureh, that all who, profess and call themselves Christians may 
be led into the way of truth*. 



saj tó , me lynek s z o r o s a n vett fe ladata l enne a 
po lémiában , a r ó m a i e g y h á z n a k túlzó igényei 
ellen protes tá ln i , halá los el lenség g y a n á n t os t ro-
mol j a a katholikus nevet , s ezen, h a s z a b a d ugy 
szólni, rövid lá tó t ak t ikában , k ö n n y e d é n engedi át 
a r ó m a i e g y h á z n a k azt, a mi pedig n e m az ő 
k izáró lagos tu l a jdona . Mindezt a fana t izá l t ul t ra-
m o n t á n sa j tó avva l v i szonozza , hogy egyháza in-
kat n e m is t a r t j a ke resz tyén egyházaknak , h a n e m 
csak a m o l y a n u j t a l á l m á n y n a k m o n d o g a t j a , s 
n e m ha j t a r r a s e m m i t sem, ha mi azt felel jük, 
hogy a bibliát t a r t j uk és n e m a m i n a p szüle te t t 
»Infalübil i tást« h i t ü n k egyedüli a l a p j á n a k . S e m 
a biblia, s e m az Üdvözí lő által a lapí tot t eredet i 
apostol i egyház, a »csa lha ta t lanság« d o g m á j á r ó l 
mit s e m tud. Szen t I s t ván király a nyugati egy-
ház ok ta tó inak , t ehá t a nyuga t i ke re sz tyénség 
ö s s z e s é g é n e k enged te át a vallási befolyás t biro-
d a l m á b a n , s m in t olyat dotá l ta gazdag j a v a d a l m a k -
k a l ; a t ö r t éne t í r á s t anús í t j a , hogy n e m m e n t 
m i n d e n k o r o n s i m á n az egyház d o g a : mit é r te t t 
például Hollós Mátyás király, a m i d ő n a p á p á t 
azzal f enyege t t e : »Crucem illám d u p l i c a t a m q u o d 
regni nos t r i s i g n u m est, t r ipl icare velle?« s h a 
Magyaro r szág a keleti e g y h á z b a lépet t volna, egé-
s z e n m á s lett vo lna a r ó m a i egyház ál lása ha -
z á n k b a n . 

A ere tnekséggel való csúfo lódás , mi t n é m e l y 
h i t s o r s o s u n k a n n y i r a szivére vesz, i sko lásgyerek-
féle e l j á rá s ra emlékezte t , mely ö n k é n y t e l e n ü l mo-
so lyra indít. Az ily é rvek n e m mél tók komoly 
szóra . Ju t - e m o s t eszébe a h a t a l m a s V a t i k á n n a k 
az angol k i rá lyné vagy a néme t c s á s z á r vagy az 
amer ika i P r e s i d e n s ellen a „ h a e r e s i s " mia t t ful-
m i n á l n i ? E n n e k csak a k k o r l enne ér telme, h a a 
máglya égne a há t t é rben , m á r pedig n e h é z l enne 
azt l ángra l o b b a n t a n i a ma i vi lágban. 

Anny i keserűségge l telt, e zen mai v i t ában 
a sze rencsé t l enség az, hogy a f o r r á s a igen gya-
n ú s ; m a g y a r a m a g y a r ellen agyarkod ik most , 
pedig egyike s e m t u d h a t j a , hogy ki lesz az, a ki 
a h e v e s t u s á n a k gyümölcse i t le fogja m a j d s z e d n i ; 
v iszálkodik a m a g y a r é p p e n akko ron , a m i d ő n 
egyetér tés re és kr isz tus i szere te t re v a n a n n y i r a 
szüksége . 

L o n d o n , 1893 . aug. 20 . 
Duka Tivadar. 

ISKOLAÜGY. 
Az iskolák beszámolója. 

E lapok szerkesztőségéhez — mint eddig is minden 
tanév bezárultával — küldtek az iskolák az idén is egy 
halom értesítőt, a melyekről most együttesen emlékézünk 
meg. Szives örömest teszszük ezt, mert az iskoláknak, 

mint tanító és mint nevelő intézeteknek roppant fontossá-
gát elismervén, kívánatosnak tartjuk, hogy müködésök 
minél szélesebb körben ismert legyen, haladásuk méltány-
lásra találjon, mert ez menti meg őket legbiztosabban 
a hanyatlástól, ez ad legmaradandóbb eredménynyel ösz-
tönt a kitartó munkásságra. Hadd jöjjenek azonban nyil-
vánosságra hiányaik is, mert az emberi gyarló természet 
a lappangó — ámbár bizton ölő — kórral könnyen 
megalkuszik, mig a szembetűnő bajokat, ha csekélyebbek 
is, siet orvosolni. 

Ezen felfogásunk ösztönöz arra. hogy dicsérjünk is, 
a hol lehet, gáncsoljunk is. a hol kell, ne csak egyszerűen 
registráljunk. Ez utóbbit magában egyáltalában nem tartjuk 
elégnek, nem különösen abban a konventionalis alakban, 
hogy a mit egy-egy értesítő az illető iskola egy tanévéről 
8 —10 íven elmond, azt tél-tul ugyanannyi sorban kivo-
natoljuk s négy-öt hétig ismertessük az értesítőket beér-
keztök, vagy az ABC sorrendjében. Ha a zongorán öt 
percenként ütünk meg egy-egy billentyűt, ki érzi ki ked-
venc dalának akkordjait; ha hetenként 2—3 iskolára 
vonatkozó adatokat közlünk, ki alkothat hű képet hazánk 
oktatásügyének jelen állapotáról? Össze kell hasonlítani 
az iskolákat egymást közt, hogy mindegyiket az őt meg-
illető helyre oszthassuk be és össze kell vetni minden 
egyes iskolát saját magával, jelen állapotát az ezelőttivel, 
hogy a fejlődést, a haladást, vagy a hanyatlást észlelhes-
sük. Csakhogy amarra az iskolák egyenkénti, folytatólagos 
ismertetése mellett alig vállalkoznék valaki, emerre meg 
alig is van mód és lehetőség. Pedig a száraz adatok csak 
az összehasonlítás által nyernek életet. 

Jobbnak látjuk tehát inkább összefoglalni mindegyik 
értesítőből az egynemű adatokat s szólunk 

1. az értekezésekről. 

Az értekezések első csoportjában azokat foglalhatjuk 
össze, a" melyek az iskola történetét rajzolják, vagy leg-
alább ahhoz adalékokat szolgáltatnak; ezek a legérdeke-
sebbek s ezek lehetnek egyszersmind a legértékesebbek 
is. Ezeknek a monográfiáknak megírását a tanári karok 
nem odázhatják el magoktól, azt más nem is igen végez-
hetné, azt nekik kell megtenniök; az anyag legnagyobb 
részt együtt van s rendelkezésökre áll az intézet levél-
tárában. Néhány intézet már meg is tette, megíratta tör-
ténetét, — a kimutatás Klamarik Középiskolák szervezete 
elején látható, — másoké munkában van; a miniszter köz-
vetlen rendelkezése alatt állók pedig felsőbb rendeletre 
három év alatt tartoznak megíratni s az értesítőkben 
közzétenni. A mieink talán utánozni fogják a követésre 
méltó példát s ha teszik, jó dolgot művelnek. Eddig minden 
jóban mi jártunk elől, vajha nagyon el ne maradnánk 
ezután. 

Felsőbb meghagyás folytán tette közzé Hoffer Endre 
igazgató a szegedi állami reáliskola 1851—1873. évi 
annaleseit >Följegyzések a szegedi reáliskola első két 
évtizedéből® cim alatt az értesítő 3—33. 1., a melyek 
nem egyebek ugyan a régebbi értesítőkből és az irattári 
ügydarabokból válogatott száraz adatok időrendi halmazá-
nál, de a történetíró majd hasznukat veheti. Ép igy azok-
nak a táblázatoknak is, a melyek a csáktornyai községi 
elemi népiskola növendékeinek létszámát tüntetik fel az 
1869—70. tanévtől, az iskola községivé nyilvánításától 
máig a Jeney Gusztáv igazgató tanító által közzétett 
értesítő utolsó levelén. 

A kis-kun-halasi ev. ref. felsőbb leányiskola zsenge 
kora történetének sovány vázlatát a Hoffer Mari igazgató 
szerkesztette értesítő előszavában kapjuk. Az intézet fel-
állítását az egyháztanács 1870. határozta el, szűk helyi-



ségéből tavaly költöztette át a gimnázium kiürített épü-
letébe s a jövő tanévre szervezi a bentlakást is; az 
egyház törekvését a dunamelléki egyházkerület erkölcsi 
támogatásban részesíti s osztja az elnökség félfogását 
»hogy a leánynevelés ügyében valami nagyobb áldozatra 
elhatározó lépést kell tennie*. 

Örvendetesebb az a kép, a melyet Falvay Antal 
mutat fel »A pesti ág. hitv. evang. magyar és német 
egyházgyülekezet elemi nép- és polgári iskolájának rövid 
történetek«-ben az igazgatása alatt álló iskolák fejlődésé-
ről alapításuk százados évfordulója alkalmából. 1792-ben 
egy orgonista tanította a gyermekeket saját szobájában, 
1892-ben a budaitól különvált pesti egyház iskoláiban 
a hitoktatókon kívül 19 férfi és nő tanító volt alkalmazva 
s évi költségök közel 30 ezer frt. A nyíregyházai ág. ev. 
egyház egyre épít. Alig hogy gimnáziumát fényes hajlé-
kába átköltöztette, már központi népiskoláinak is tágas 
csarnokot emelt, a melyet mult szeptemberben az egye-
temes gyámintézeti közgyűlés alkalmával szentelt fel. 
Ekkor olvasta fel Májerszky Béla »A nyíregyházai ág. 
ev. népiskola rövid történetét«, a mely az értesítő 8—12.1. 
van közölve, mig előtte Pazár István igazgató vázolja 
magát az ünnepélyt. 

Ünnepet ült ezúttal a magyar ág. ev. egyetemes 
egyház theologiai akadémiája is Pozsonyban, 10 éves fenn-
állásának emlékére, a melyen — egyszersmind a tanév 
megnyitásán — Schneller István igazgató tartott a régi 
theol. akadémia, valamint általában a papképzés törté-
netét s a jövő feladatát megvilágító lendületes beszédet, 
a mely 37 1. füzetben külön is megjelent s az akadémia 
önsegélyző javára 20 krért árusíttatik. 

A székesfehérvári kereskedelmi akadémia 25 éves 
múltra tekint vissza, történetét Faludi Miksa ig. írta meg 
s negyedszázados jubileuma emlékére ezen és a szokásos 
évi közleményeken kívül volt tanítványai és tanárai tollá-
ból még 14 különböző tárgyú cikket közöl. 

Különösen kiemelendő Gönczi Lajos ig. értekezése 
»A székely-udvarhelyi ref. kollégium története 1876-tól 
1893-ig«, melyet szerző az erdélyi ev. ref. kollégiumok 
tanárainak 1893. május 15—17. Sz.-Udvarhelyt tartott 
értekezletén olvasott fel s az értesítő 3—37. 1. tett közzé. 
Nem első e fajta dolgozat, mert erdélyi atyánkfiai hol itt, 
hol ott rendesen össze szoktak gyülekezni, hogy ügyeik-
ről tanácskozzanak s a vendéglátó iskola történetének 
meghallgatása állandó pontja a változatos programmnak, 
de annál nagyobb azok dicsősége, a kiknek specialitásait 
mi — nem szoktuk utánozni. Ugyancsak Gönczi L. írta 
meg a febr. 13-án elhunyt koll. fögondnok, Nagy Lajos 
nyug. kir. törvényszéki elnök életrajzát is. 

A kegyeletes megemlékezés utánzásra méltó példá-
járól tudósít a budapesti ág. ev. gimnázium értesítője. 
Dec. 8-án leplezték le azt a táblát, amelyet az egyház hálás 
kegyelet jeléül dr. Hun fal vy Pál emlékének szentelt annak 
a tanintézetnek az épületében, a melynek ő volt negyed-
századon túl felügyelője, ő szervezte újra s lankadatlan 
buzgósága fejlesztette főgimnáziummá. Közölve van Králik 
Lajos iskolafelügyelőnek az ünnepélyt megnyitó beszéde 
és az a meleghangú emlékbeszéd, a melyben Böhm Ká-
roly gimnáziumi igazgató méltatta az elköltözöttnek érde-
meit, a kinek lelkesedése — mondja az emléktábla — 
lebegjen előttünk példányképül s a felvilágosodott humaniz-
mus, melynek apostola volt, lengje át mindenkor ez inté-
zet csarnokait. 

Elhunyt tanárát négy intézet gyászolja: a nagy-
kállói állami reáliskola, a karczagi és a mező-túri ref. 
gimnáziumok és az eperjesi ág. ev. tanítóképző. Ez utóbbi-
nak külön értesítője nincs; a theol. és jogakad. dékánja, 

a tanítóképző és a gimnázium igazgatói egy füzetben 
adták ki a kollégium értesítőjét, a melynek borítéka szo-
rosan fűzi össze a széttagolt intézet egyes karait. Az 
56—62. lapokon Gamauf György igazgató rajzolja nehéz 
küzdelmek után elnyugodott barátjának s hivatali előd-
jének, Fabriczy Jánosnak viszontagságos életét., A karcagi 
és nagykállói értesítőkben Berky Sándor és Schurina 
István szentelnek Deák János, illetőleg Barabás Domokos 
volt pályatársaik emlékének egy-egy levelet. Faragó Bá-
lint a mező-túri ref. gimnázium értesítőjében egy gyász-
s közvetlen utánna egy örvendetes eseményről tudósít. A 
gyászeset Füredi Lajos tanár halála, kinek a 3—10. 1. 
életrajzát vázolja s a sírjánál kartársai megbízásából 
mondott beszédét közli; az örvendetes Bodolay László 
igazgató 25 éves tanárságának megünneplése, a melynek 
leírása, az ünnepelthez intézett beszédekkel s annak vála-
szaival együtt a 10—24. 1. olvasható. 

25 éves jubileumról ir tudósítást Szalay Károly is 
a budapesti református gimnázium értesítőjében: március 
22-én ülték meg az örök ifjú Vámossy Mihály igazgató-
ságának negyedszázados jubileumát. Az ünnepélyt létre 
hozá a mostani ifjúság szeretete, a régi tanítványok hálája, 
a tanártársak becsülése és megpecsételte az igazgatótanács-
nak és a fentartótestületnek az igaz érdemet méltányló 
elismerése. Az ünneplőknek és az ünnepeltnek egyaránt 
gratulálhatunk. Szívesen vettük volna, ha a tudósító az 
elmondott szép beszédeket bele szőtte volna az értesítő 
70—74. 1. közölt referádájába. 

Néhány intézet felszerelésének egyes csoportjait mu-
tatja be. Berecz A. a budapesti állami felsőbb leányiskola 
tanári könyvtárának, Schneller I. a pozsonyi ág. ev. 
theologiai akadémia könyvtárának katalógusát teszi közzé, 
ez az értesítő 39—121. 1. található, amaz, 90 hasáb, 
függelék képpen van az értesítőhöz csatolva. Mind a kettő 
tudományszakok szerint van rendezve; amabban Károly 
Gy. Hugó X. részt elégnek tartott megállapítani, emezt 
Schneller J. vagy 22 főcímre tagolja, ezekben is fokoza-
tosan kisebb csoportokat különít el s bár eljárását hossza-
dalmasan megokolja, ennek helyességét elhitetnie nem 
sikerült. Ki tarthatna praktikusnak olyan katalógust, a 
melyben p. »a hibliai hermeneutika és kritika műveinek 
jegye: F III a A K« a felső cédulán s egy pár szám és 
betű az alsó cédulán? Hány kötetből áll, a 18 lapnyi 
bevezetésben nem találtuk feljegyezve; a művek száma 
1100 körül lehet. Károly jegyzékéhez — külön is meg-
jelent — címlevél van nyomatva, de ismertetés egy betű 
sincs. 

Győrik Márton a pozsonyi ág. ev. lyceum értesítő-
jében az idén már kilencedik közleményben sorolja fel 
a Schimkoianum kincseit. Ezúttal 88 lapon a belga, német-
alföldi, dán, svéd-norvég és orosz-lengyel érmek sokszerü, 
pontos leírását veszszük az illető országok érmészetének 
keletkezésére és középkori fejlődésére vonatkozó beveze-
téssel együtt. Elismerésre méltó buzgalom! 

Jónás János a pozsonyi kereskedelmi akadémia 
értesítőjének 21—26. 1. az intézetnek a tanuló ifjúság 
számára ujabban megállapított fegyelmi szabályait teszi 
közzé, Berecz A. pedig a budapesti állami felsőbb leány-
iskola értesítőjének 3—6. 1. kivonatban mutatja fel az 
e nemű iskolák legújabb szervezetét. 

Ezek azok az értekezések és önálló közlemények 
a hozzánk küldött értesítőkben, a melyek az illető tan-
intézek történetével foglalkoznak, vagy monográfiájukhoz 
adalékokat szolgáltatnak; a következők összefüggése az 
iskolával, a melynek cége alatt megjelentek, sokkal lazább. 

Kabos Bálint cikke »A játék fontossága a tanuló 
ifjúságra nézve* — a békési ref. gimnázium értesítő-



jének 3—14. 1. — felkapott, divatos tanügyi kérdést 
fejteget, tehát alkalomszerű. Groh István a nyíregyházai 
ág. evang gimnázium értesítőjében »Egy szabolcsi műem-
lék* cím alatt a 3 — 27. lapokon és két tábla rajzban a 
nyírbátori ref. templomot irván le, a környékisméhez, 
Ebenspanger János a felső-lövői ág. evang. tanintézetek 
kétnyelvű értesítője 3—6. 1. »A hiencz nyelvbe olvadt 
magyar szavak* sorozatát állítván össze, a népisméhez, 
tehát mind a szellem azon tudományához, a honisméhez 
nyújtván figyelemre méltó, érdekes adatokat, a melynek 
vidékenként mívelésére első sorban a tanárok hivatvák: 
kutatásuk eredménye igen jó helyen van közölve az érte-
sítőkben, a melyek mig egyrészt leginkább azon vidék 
lakóinak kezeibe kerülnek, a mely az értekezés tárgyát 
szolgáltatta, másrészt idegen érdeklődőknek sem hozzá-
férhetetlenek. 

A többi értekezés megjelentét legfeljebb ha az idő-
szerűség magyarázza. Ha t. i. a szerző most mutatkozik 
be az intézetnél mint tudós és mint író. Némely iskolánál 
egyenesen kötelező szokás, hogy az uj tanár székét tudo-
mányos értekezéssel foglalja el, a mely azután az értesí-
tőben közöltetik, Igy olvassuk a sárospataki ref. főikola 
értesítőjének II. (újra kezdődő lapszámozásu), gimnáziumi 
részében, a 79—99. 1. Székely György mult szept. 7-én 
mondott székfoglaló beszédét: »A legújabb filozofiai moz-
galmak Németországban*, mig Zsindely Istvánnak ugyan-
akkor tartott felolvasása a lovagi intézményről — mint 
az akad. értesítő 76. 1. kitetszik — külön jelent meg, de 
hivatalosan itt is közlendő lett volna s a mulasztást talán 
jövőre fogják pótolni. 

A szatmár-németi ref. gimnázium, valamint a pápai 
ref. főiskola 2—2 székfoglaló értekezést közöl. Amaz 
Markos Imréét »Néhány szó az Algebráról s az egyen-
letekről történeti szempontból«. és Bakcsy Gergelyét arról 
a kérdésről »milyen módon olvastassuk gimnáziumaink-
ban Quintus Horatius Flaccus műveit*; emez Kis Józsefét 
»Házasságjogi reform« és Borsos Istvánét »Klassikus 
költők hatása Czuczor Gergely költészetére* címmel. 
Jövőre ismét kettőt helyeznek kilátásba, Hantzét és Sza-
badosét, illetőteg Barcsiét és Szakalét. A szatmáriak a 
közlött székfoglalókat külön-külön, egyiket március 21-én, 
másikat május 15-én hallgatták meg, ezzel szemben a 
dunántuliak eljárása sokkal helyesebb, a kik ez alkalomra 
egy ünnepet szenteltek s hogy annál imponálóbb legyen, 
az állásukban véglegesített tanárokon kívül egy csak akkor 
megválasztottal is megtartatták a székfoglaló felolvasást. 

Uj, de nagyon helyes szokást kezdenek a debreczeni 
református főiskolában, az egyetemeken dívó szokás szerint 
kötelezvén az akadémiai igazgatót, a ki egyszersmind 
az egész főiskola rektora, hogy a tanévet tudományszaka 
köréből vett tárgyú értekezéssel nyissa meg. Ennek köszön-
hetjük azt a magvas felolvasást »A biblia rendszeréről*, 
a melyet Erdős József a főiskola akadémiai tanszakainak 
évkönyvében a 3—23. lapokon tett közzé. Főiskoláink, 
a melyekben az igazgatóság a százados tradícióhoz képest 
ma is sorra jár, utánozhatnák a szép példát. 

Krajcsovics Soma a szarvasi ág. ev. gimnázium érte-
sítőjében 3—16. 1. »A Zrinyiász vallási eszméiből* cím 
alatt mutatványt közöl egy nagyobb terjedelmű tanulmá-
nyából, a mely a Zrinyiász egész vallási és erkölcsi 
eszmekörét felöleli. A karczagi református gimnázium 
értesítőjében öt ivet foglal el Pruzsinszky Pál »A francia 
egyház a forradalom alatt* című tanulmányának II, része. 
Marusák Dániel »IV. Henrik francia király politikáján-t 
magyarázza a kisújszállási református gimnázium értesí-
tőjének 3—36. lapjain. S. Szabó József a rimaszombati 
egyesült protestáns gimnázium értesítőjének 3 — 12. 1. 

»Vergilius túlvilági képzetei«-t kutatja »a későbbi költők-
nél*; Serédi P, Lajos pedig »Thukydides történeti müvé-
nek jellemét s főbb elvei«-t fejtegeti az eperjesi ág. ev. 
kollégium első 33 1. Josephus Soós végül »De Nicolai 
IsthvaníTy Pannoni latinitate* című latin dissertatiojával 
ékesíti a kecskeméti református főgimnázium értesítvényét. 
A természettudományok köréből Budaházy Imrén kívül 
(sz.-fehérvári ker. akad.) csak az egy Bodnár Bertalan 
vette tárgyát, a ki a hódmező-vásárhelyi református gim-
názium értesítőjének 3—19. 1. »A vérről« értekezik. 

A többi beérkezett értesítőben nincs értekezés. Nem 
hagyható azonban elismerő felemlítés nélkül, hogy a halasi 
református gimnázium és a f.-lövői ág. tanintézetek uj 
épületeinek, valamint az épülő karczagi református gim-
náziuménak látképei és tervrajzai mellékelve vannak az 
illető iskolák értesítőihez s a halasit Csontó L. igazgató 
évi jelentésében le is irja. 

Mohos Gyula. 

Mely okok miatt mulaszt az iskolás gyer-
mek, s minő erkölcsi eszközökkel lehet az 

ellen a tanítónak működni? 
Felolvastatott a Bács-Bodrogvármegye ref. tanítói egyesület Zombor 

szab. kir. városban tartott rendes közgyűlésen 1893. jul. 10-én. 

Mélyen tisztelt közgyűlés, kedves kartársaim! A ta-
nítók tapasztalásból tudják azt, hogy a szép szó, a rábe-
szélés, a serkentés, az elismerés, a jutalmazás ép oly 
szükségesek a tanító munkálkodása közben, mint az intés 
a megdorgálás és büntetés; ezen eszközök által nevelünk, 
ezen eszközök által tanítunk minden gyermeket. 

Azt mondhatnánk tehát röviden a felvett kérdés 
második pontjára, t. i. minő erkölcsi eszközökkel lehet, 
a mulasztások ellen a tanítónak működni? hogy keresse 
minden tanító a mulasztás okát s a szerint járjon el 
t. il. figyelmeztessen, intsen, dorgáljon és büntessen; a 
tanítónak erre első tekintetből más orvosságot találni 
nem lehet. 

Ezt teszszük is, mondják sokan; de kevés a siker! 
No hát ha kevés a siker, akkor az a kérdés állhat elő 
rögtön, hogy egyik vagy másik tanító miként cselekszi ? 
Erre nézve egy hasonlattal kell élnem: két kertész elmegy 
fát nemesíteni, az egyik el van látva a legjobb oltó és 
nemesítő eszközökkel, p. o. jó éles kés, melylyel a beol-
tandó csemetét megtisztogatja, a beoltásra legalkalmasabb 
helyet felvágja s a nemes gallyat vagy szemet belé teszi 
és ügyesen a felvágott sebet bekötözi s hosszú időn ke-
resztül ápolja, korozza és locsolja ugy, mint az idő és 
csemete állapota kívánja; a vadonc nemes fa leend, izmo-
sodik, s idővel megtermi az ő jó gyümölcsét: ezt csele-
kedte az egyik kertész. A másik kertész az elsőhöz ha-
sonló szándékkal fogott dologhoz: tehát egy volt az akarat, 
de ha a működésében figyelemmel kisérjük, azonnal észre 
kell vennünk, hogy az ő dolgainak nem lesz meg az a 
szép és örvendetes sikere, mint a többié, nem, mert élet-
len rossz bicskával fogott a dologhoz, s mikorra az ágas-
bogas vadoncot megtisztogatta, nem is vette észre, hogy 
a földben levő gyökereket az ide-oda való rángatással 
megszaggatta, az életlen bicskával mind a vadoncot, mind 
a nemes gallyat vagy szemet elfaragta, vagy összezúzta, 
a helytelen kötözéssel a fa nedvkeringését megakasztotta. 
Itt az eredmény az lesz, hogy a vadonc földig szárad, s 
a legjobb esetben, jövőre meg ágasabb, tüskésebb va-
doncá válik. 

Ezen fentebbi hasonlatot alkalmazom tanítói műkő-



désünkre is, de azon enyhítő körülménynyel, hogy igen 
sokszor a legügyesebb a legképzettebb tanító is kevés 
eredményt tud felmutatni az iskolába rendetlenül járó 
sokszor mulasztó gyermekek miatt. 

Most tehát lépjünk közelebb felvett tárgyunkhoz 
s nézzük, kik mulasztanak legtöbbet az iskolában ? 

Általában azon gyermekek mulasztanak először is 
legtöbbet, kik a családban el vannak kényeztetve, mert 
az ilyen szüléknek igazán majom szeretete, midőn gyer-
meke folytonos látása nélkül úgyszólván élni sem tud, 
megengedi azt, hogy a kis kedvenc se érezze magát sehol 
olyan jól, mint az édes anyja vagy apja ölében, igy 
azután ő lesz ur a háznál, a szülék pedig rabszolgái az 
ő helytelen szeretetüknek, rabszolgái kezdetben a kicsiny 
kedvenc szeszélyeinek, áldozatai majd öregkorukban a 
felnőtt, de rosszul nevelt gyermek vadságának, szemre-
hányó s engedetlen magaviseletének. Pedig elvitázhatatlan 
igazság az, hogy az ilyen gyermekben is vannak jó haj-
lamok, nemes tulajdonok. Igen, de az is igaz, hogy az 
elkényeztetett gyermek iskola iránti hajlama nagyon gyenge, 
sokszor változó, erőtelen, mit tegyen . itt a tanító, hogy 
a gyermek rosszul irányzott nevelésének ellentálljon s 
azt az igazi útra terelje ? Mit tegyen akkor a tanító, 
midőn a gyermek szeszélyes kívánságai a szülék által napon-
ként tápláltatnak és kielégíttetnek? 

Az elkényeztetett gyermeket a naponkénti rendes 
iskolába való járásra szoktatni csak akkor lehet, ha a 
szüle a tanítóval együtt érez és gondolkozik. 

Hogy állításomról a tisztelt tanító urakat meggyőz-
zem, felhozok egy példát: a tanító p. o. elmondja gyer-
mekeinek, hogy mily sokat fut, fárad a jó szüle gyerme-
keiért, mennyit nélkülöz, csakhogy elegendőt áplálékuk és 
ruházatuk legyen. Elmondja azután azt is, hogy az iskolába 
miért kell járni a gyermeknek; azért hogy ott meg a 
tanítók futnak, fáradnak azért, a mire már a szüle nem 
ér reá, vagy a melyre a család már nem képes ! Elmondja, 
hogy a tanító ád a község minden fiu és leány gyerme-
kének egyforma nevelést, a tanító vezet be minden gyer-
meket személyválogatás nélkül az életre tartozó tudomá-
nyok elemeinek birtokába. Elmondja azt, hogy az iskola 
ruházza fel a lelket az erény, az egymás iránti tisztelet, 
a hála, a tisztaság, a szeretet, a szorgalmatos munkálko-
dás ékes öltözetével, elmondja, hogy a tanító vigyáz a 
testre is, edzi az erőst óvja a gyengét, betegest — tehát figyel-
mezteti a tanító az elkényeztetett gyermeket arra, hogy 
iskolai kötelességét naponként végezze el; mert ezt meg is 
parancsolja neki az Isten törvénye minden iskolai törvé-
nyen felül — midőn azt mondja : »tiszteljed a te atyádat, 
anyádat, hogy hoszszu ideig élj e földön*; megkívánja 
saját jövőjük, megkívánjuk mi tanítók, megkívánja a 
társadalom, követeli tőlünk édes hazánk! 

A mit mondtam az iskoláról, ugy hiszem, elég nemes 
indok lehet arra, hogy minden gyermek a tanító paran-
csának engedelmeskedjék s az iskolába szorgalmasan 
járjon. 

De a legnemesebb indokból is származhatik az iskola 
iránt ellenszenv, vagy a tanító működését illetőleg félre-
értés, vagy rosszakaratú félremagyarázás vagy ferdítés. 
Egy gyermek p. o. a szülei háznál nem lát tisztaságot, 
nem lát szorgalmat, folytonos munkálkodást, nem lát 
békességet és egyetértést. Nem tudja sehogysem össze-
egyeztetni azt, a mit az iskolában tanul, azzal a mit oda 
haza lát: kedélye elborul, küzd a lelke önmagával a látott 
és naponként tapasztalt szülei gyengeségek miatt. Egy 
jobb órában lehet, hogy az iskola ereje — a tanító be-
folyása a gyermek lelkére — lesz a győztes, a gyermek 
halad a jó uton, eltakarja szülei gyengeségét; de az is 

megtörténhetik egy rövid percben, hogy a szülei gyenge-
ség erősebb lesz az iskolánál, vagy a tanító befolyásánál 
a gyermek szivére; most a mit szólt a tanító a piszkos-
ságról, a veszekedésről, a dologtalanságról: azt a gyermek 
otthon mind elbeszélvén, a szülőkre nézve minden szava 
egy-egy sértés volt . . . itt eszembe jut egy példabeszéd, 
mely azt mondja, hogy — »a bokor hajlik; de a vén 
fa törik, vagy dől«. 

Mig a tanító a gyermek előtt általános szempontból 
az emberiség rossz tulajdonságait emlegette s azoktól 
őket óva-intve és figyelmeztetve, hogy egyik vagy másik 
nemébe ezen társadalmi vagy épen családi hibáknak, 
hatalmába ne jussanak: addig a szülők vonzalma az 
iskolához teljesen megsemmisült. A gyermek az iskolától 
igen sokszor elmarad. A tanítóra nézve, midőn legneme-
sebb irányú működése félremagyaráztatik vagy értetik: 
bizony meglepő és nagyon kellemetlen; de ez ok a mulasz-
tásra nézve nem lehet, s ha a gyermek mégis elmarad, 
miután itt minden erkölcsi eszköz hiábavaló; tehát a 
törvény egész szigorúságával kell a tanítónak fellépni a 
végre, hogy a gyermek iskolába járjon. 

Ime az első olcát a mulasztásnak megtaláltam a 
szülei gyengeségben és az elkényeztetett gyermekben. Az 
iskolába nem járás másik okát ezen hasonlatra alapítom: 
A kertész elvetette a magot, de nem kelt ki, a féreg 
nem ette meg, mert a föld tiszta volt, de nem kelt ki, 
mert a magban nem volt életerő! 

Ha az iskolába feljön egy oly gyermek, a ki a 
szülei házánál mindig csak békességet, folytonos munkál-
kodást, rendet és tisztaságot talál, ki otthon eleven, víg, 
békeszerető, kinek büntetés odahaza egy komoly tekintet: 
az ily gyermek tele vágygyal és igyekezettel lépi át az 
iskola küszöbét. De ha a mit a szülei háznál látott, nem 
találja meg sem az iskolában, sem a tanító személyében, 
p. o. sok hiányzik a rendből, a tisztaságból, ha kevés 
van azon iskolai dolgokból, mely után kis szive annyira 
epedett, sok pedig az, melyet eszmélni alig tudó lelke 
megérteni nem bir, ha tanítója talán szerfelett szigorú, 
barátságtalan, tanulótársai veszekedők, árulkodók, ha 
hiányzik az iskolából olyan valami, a melynek még a 
gyermeki ész nem tud nevet adni, ha hiányzik a csalá-
diasság, ha a tanító tanítványai között személyválogató, 
talán dédelgeti a gazdag gyermeket, figyelembe alig vagy 
épen nem veszi a szegényt, ha különös megkülönbözte-
téssel cirogatással tünteti ki a csinos arcuakat, ha a tes-
tileg lelkileg gyengéket hátranyomja vagy gúnyos szavakkal 
illeti, s ezek között sokszor durva kíméletlen szavakat hasz-
nál : bizony ne csudálkozzék azután, ha az ily gyermek az 
iskolától elmarad, hervasztja és pusztítja az ilyen munka 
a gyermek lelkében az iskolához való buzgalmat. A ker-
tész munkálkodott, de a mustármagot nem ismervén: el-
vetette a gyom és gaz magvait. Az olyan tanító munká-
jában ki ugy dolgozik, nincs élet, mely a lelket táplálja, 
nincs szeretet, mely a szivet nemes érzelmekre szoktassa, 
nincs semmi nemesebb erő, mely a gyermek egész való-
ját áthassa. 

Ime megtaláltam második és merem állítani az 
elsőnél erősebb okát annak, ha a gyermek az isicolából 
elmarad és éven át sokat mulaszt. 

Az eddigiek elmondása után, mélyen tisztelt tanítói 
közgyűlés, kedves kartársaim, szinte látom azon figyel-
meztetést, hogy az őszinteségben talán nagyon is messze 
mentem, midőn eddig nem iparkodtam mást bizonyítani, 
mint azt, hogy a gyermek iskolába nem járásának egyiP 
oka van a szülőkben, a másik pedig a tanítóban. Igenis 
én azt akartam először bebizonyítani, hogy az iskolába 
nem járásnak egyik belső oka a szülőkben, a másik pedig 



a tanítóban van Az okot azért kerestem itt először, mert 
addig, mig ezt nem ismerem, azon erkölcsi eszközöket 
sem használhatom, a melyek ezt megszüntetnék. 

Most pedig, miután éppen nem lehet az, hogy a mu-
lasztásnak a mondott két okon kívül más oka ne volna, 
nem kell sokáig gondolkoznunk, mert mint a küzdelemre 
kész bajnok előttünk áll, hogy tudomást vegyünk róla: 
lehet-e az más, mint a szegénység? Igen a szegénység! 
Az iskolás gyermeknek nincs az időhöz alkalmas ruhája, 
különösen nincs lábbelije, a község gondoskodik ugyan az 
ő földhöz ragadt koldus szegényeiről, de csak az olya-
nokról, a kik betudják azt bizonyítani, hogy ők már do-
logképtelenek, pedig mily sok azon szegényeknek is a 
száma a kik inkább éheznek nyomorognak a téli dolog-
talan időben, mintsem a községi segélyt igénybe vegyék, 
a község maga eléggé minden szegényről nem gondos-
kodhatik, mert lehet hogy maga is szégény. 

Itt ugy hiszem a tanító bátran felszólíthatná jobb 
módú tanítványait, hogy nagyon szegény, vagy árva iskolás 
pajtásaikat,' szüleik engedelmével, ki egy, ki más téli 
ruhával, mellyet ők már nem használnak, segítsék. Olcsó 
iskolai könyveket pedig az iskolát elhagyott gyermekektől 
mindig lehetne szerezni. Az ilyen segedelem, melyért nem 
kell folyamodni, mely ugy szólván önként baráti szeretet-
ből, a szív vallásos felmelegedéséből származik, s a mely-
nek eszköze, indító oka a tanító személyisége, emberszere-
tete, s a melynek helye mintegy bölcsője maga az iskola, 
az ilyen segedelem, melyről nyugtát nem kér senki sem: 
hat, buzdít, serkent, hat a szülőre, a gyermekekre, buz-
dítja, serkenti a szülőt, a gyermeket azon hely iránt, hol 
nemcsak a lélekről, de a testről is tudnak gondoskodni. 

Máthé László, 
ómorovicai ref. tanító s a Bács-Bodr. várm. 

ref. tanítók elnöke. 

T Á R C Z A. 
A veszprémi reformált egyház múltja. 

(Folytatás.) 

Mióta szerető István uram tőlünk kikkel §z előtt 
egy értelembe valátok és nagy szeretettel éltetek vala, 
atyafiakhoz illendő egyességes szeretetnek üdvösséges gya-
korlásával tartoztatok vala: elszakadtatok, némely nyug-
hatatlan elméjű, patvarkodásban gyönyörködő embereknek 
esztekélésekből (kiknek az Ur, elhittem én azt bizonynyal, 
az ő ítéletinek igazsága szerint megfizet) az utától fogva 
az kegyelmetek pártyán való atyafiaktól csendességünk. 
nem lehetett. Viseli némelyiket az éretlen ifjúságnak buz-
gósága, némelyiket mintegy Icarust repülésre ingerli 
tudományának az ő maga előtt való tetszése és biztatása: 
ki tudná megmondani hányféle affectustól viseltetik az 
nyughatatlan elme ? Szidalmaznak, káromolnak, gyaláznak 
írásukban és szavukban! Annyira jutott ez világ, hogy 
a kiknek az Ur Krisztus dicsőségét kellene hirdetniük, 
azok minden bölcsességöknek erejét szidalmazásra és 
káromlásra fordították. Az jobb és tudósabb, az dicsére-
tesebb, a ki ellenünk éktelenebb szókkal formált szidalmat 
tud irni, avagy kiáltani, látván azt, hogy mi a mennyire 
a mi emberi gyarlóságunktól lehet, mindeneket elhallga-
tunk és eltürünk, és hogy nincs ki őket megszóllítsa; 
csak egy schola mester avagy egy scholai deák is azt 
irja és azt mondja, a mit akar, hitünket, vallásunkat, 
illetlen szidalommal illeti, noha egy Istent vallunk, egy 

keresztségünk vagyon, egy üdvösségnek reménységében 
élünk, mégis hitünket szidalmazzák, és vallásunkat káro-
molják. 

Isten! tekintsd meg ez nagy méltatlanságot! 
Gondolod-e atyámfia, mi következhetik mindezekből? 

Istennek neve nem dicsértetik, a Krisztusnak ekklézsiája 
nem épül, sőt inkább az idegeneknek az ellenünk való 
káromkodásra nagy ok adatik. Ki mond jót efféle csele-
kedetekért ? ha ki dicsekedni akar, az Úrban és nem 
felebarátjának szidalmazásában dicsekedjék. 

Eddig rajtunk lett bosszúságokat és felőlünk való 
gyalázatos Írásokat, az maga gondatlan emberektől elszen-
vedtük, és csendességgel elhallgattuk. Először vártuk azt, 
hogy maguk megeléglik magukat azok ellen való károm-
lásban, a kik őket vissza nem szidalmazzák. Véltük, hogy 
unva hagyják, s nem akartunk a magában gerjedező tűzre 
olajt önteni. 

Annak utánna, a magunk emberségének meggondo-
lása is állott előttünk, hogy ne mondja senki azt, hogy 
efféle nem javallandó háborúnak mi kezdői, indítói és 
gyújtói volnánk, inkább akartuk azt, hogy másnak törvény-
telen gyujtogatásától kertünk széle megpörzsölődjék (kit 
idővel megépítünk Isten segítségével), hogy nem mint 
valakinek házára menjünk gyalázat tételünknek nyilaival. 
Harmadszor gondoltuk azt, hogy az superattendensnek és 
az senior uraimnak hivek nélkül lesznek efféle dolgok, 
melyeket ha azok, kik az ekklézsiában emineálnak eszek-
ben vesznek, megszóllítják az alattuk valókat és a keresz-
tyéni egyességnek rendébe állatják, mivelhogy ők tovább 
való dolgokat is megtudnak és visznek, hogy nem mint 
valami híjába való dicsősség keresésre. 

Végezetre contemnaltuk tudományunknak és vallá-
sunknak igazságának tekintetével is, annak bölcs mondása 
szerint: Cum recte vivos ne cures, verba malorum. 

De íme Felséges Isten! sem békességes várakozásunk 
és türésünk végét nem éré káromlásuknak, sem maguk 
ki nem fáradának gonoszul kezdett vásznuknak szövésé-
ből, sem öregektől meg nem szólítattanak, hanem (az 
mint immár nyilván vagyon) a kitől csendesítést remény-
lettünk, az öntött olajt az égő tűzre, sarkantyút kötött 
a futó lónak oldalára. 

A kend főseniora Zvonorics Mihály uram, nem győzte 
várni azt, hogy az alatta valóknak bosszuságos irásuk 
és kiáltásuk a mi békességes tűrésünket megmozdítsa s 
hasonló írásra és káromlásra felindítsa, hanem maga az 
superintendensnek, mintegy tiszte felett lebegő buzgó 
affectusból kezdett hozzá. Ir egy-egy levelet magyar nyel-
ven a bűi prédikátornak Tolnay Istvánnak, melyben nem 
Tolnay Istvánt magát, akinél neki ügye volt, hanem mind-
nyájunkat személyválogatás nélkül szidalmaz és gyalázatos 
névvel illet ő kegyelme. Calvinista ördögöknek nevez, 
holott mi magunkat Cálvinustól cálvinistáknak nem nevez-
tük (nem mint kegyelmetek Luthertől, lutheránu^pknak), 
mert emberben dicsekedni nem akarunk, sem kívánjuk, 
megelégszünk annak nevével, akinek nevét a szent kereszt-
ségben felvettük; azért bosszúból való mondásnak tartjuk, 
ha ki minket cálvinistáknak, avagy zvingliánusoknak nevez, 
mert mi azoknak nevükben nem keresztelkedtünk meg. 

Nevez bennünket Sacramenti perdaknak, ellenséges 
embereknek, Török tudomány magvának hintegetőinek, 
konkoly hintőknek, vallásunkat Török magnak, Arius mag-
vának, konkolynak; és arra itél méltóknak, hogy ez 
országból is kitörültessünk. Ha ennek fölötte Heidelbergá-
ból, Főserből, Kemend várából, Vépről, Győrből (de igen 
közel vetette ő kegyelme a határt) harmad követ által 
hallott hamis dolgokat elő, kikkel a mi tiszta tudomá-
nyunkat és vallásunkat utálatossá tegye, az ő kegyelme 



levelét olvasók előtt. Hurrogatásra méltónak ítél bennün-
ket és ugyan fenyeget is ő kegyelme, hogy ezután inkább 
hurrogat mindenütt. Gondolta azt ő kegyelme Mihály 
uram, hogy az minémü hallgató és nagy tűrhető emberek 
mi vagyunk, talán minden hurrogatásával sem mozdíthat 
meg fekvésünkből, fel megyen a kérkedékenységnek hegyére, 
(Ítéltem én azt vélem, hogy a völgyben állana, senki nem 
látná és nem tudná ki szól és honnan adatik ez a nagy 
hangosság) s nagy bátorsággal igéri magát, hogy nincs 
Magyarországban oly kálvinista, kitől ő megijedjen és ki-
nek ő meg ne felelne. Tudós kálvinstákkal volt immár 
ügye, de mindeniket meggyőzte. 

Ilyen nagy hírét mi ő kegyelmének nem hallottuk 
még eddig s talán most se vettük volna eszünkbe, noha 
nem messzi lakik ő kegyelme hozzánk, ha hírt nem tett 
volna ő kegyelme; ezután immár mi is tudjuk. 

Országunknak is ilyen fogyatkozott állapotját illendő-
képen szánjuk. Híres háza gyakorta kicsiny tőkébe szokott 
eltörni; kicsiny kő miatt lett egy gyermektől amaz maga 
fegyverében és erejében dicsekedő Góliáthnak halála. 

Értjük azért immár ennyi magyarázat után az ő 
kegyelme széndékát. Minek okáért kend előtt, mint supe-
rintendens előtt protestálunk, protestálunk Isten előtt és 
minden keresztyén atyánkfia előtt, kik eleibe az én leve-
lem jut, az kiknek kedvekért irtam is magyar nyelven 
kendnek, hogy mi semmi felfuvalkodásból, sem dicsős-
ségkereséséből nem provocalunk valakiket, hanem az ő 
bosszujok és ingerlésük által intettünk erre; nem is 
mehetünk el az ő hurrogatása előtt, azért állanunk, elő 
is állunk Isten segítségéből. 

Ha ő kegyelme Mihály uram kivonta kardját, el se 
tegye, hanem ugyan ezen egy munkának ő kegyelmének 
teljék kedve. 

Im synodusunk lészen, melynek idejéről és helyéről 
kegyelmeteket jobban és idejében certificaljuk; kegyelme-
tek s kiváltképpen Zvonarics Mihály uram ő kegyelme, a 
kikkel ő kegyelme gondolja nemzetségünkbeli személyek-
kel jö,ijön be közinkbe, ott bizonyítsa meg ő kegyelme, 
hogy mi Sacramenti perdók, Török magnak hintegetői 
vagyunk, és hogy a mi hitünk Török mag, és konkoly a 
mint ő kegyelme levelében ír ja; válasza lészen ő kegyel-
mének. 

Irja azt ő kegyelme a büi prédikátornak; vidd 
orrába, úgymond, a püspöködnek Pathai Istvánnak, mara-
kodjatok egymás között. Jóllehet ő kegyelme ennél tisztes-
ségesebben Írhatott volna, ha nem egyebet, csak a maga 
emberségének becsületére nézve is, de tudván azt, hogy az 
madár az ő énekléséről ismertetik meg, nem annyira 
haragszom ő kegyelmére, mintha természeti szokásán kívül 
másnak követte volna énekét; Ő kegyelme azért maga 
jelen levén, vigye orrába, mert talán a büi prédikátor nem 
tud annyit az akasztáshoz és marakodáshoz, mint ő 
kegyelme. 

Kegyelmeteket atyafiságos szeretettel kérjük (ha immár 
igy tetszett Mihály uramnak ő kegyelmének), hogy kegyel-
metek meg ne vesse ily atyafiságos magunk ajánlását 
és kérésünket. Emlékezhetik kend róla, hogy szegény 
Nádasdy uram egynehányszor hozott ilyen haragos embere-
ket reánk: tudja kend, hogy szegény Siboltival, Craiterus 
doctorral is volt e féle coliisiónk. 

Lám én mindenkor elmentem, mint kend maga tudja. 
Igy kegyelmetek is közinkbe jöjjön. Szóljunk beszéljünk 
egymással atyafiságos szeretettel; magyarok vagyunk, 
szomszédok vagyunk, egy keresztyénség alatt vagyunk ; 
jobb egymást szeretettel salutalnunk, ha szintén némely 
dolgokban nem egyezünk is, hogynem örök gyűlölséggel 
egymás ellen Írogatnunk, mert e féle zűrzavar irogatá-

sokkal, ennek soha vége nem lészen, a mint Mihály uram 
ö kegyelme maga is igazán írja Tolnay Istvánnak irt 
levélben. Bizony ugyan-ugyan nincs jobb a szembe való 
szónál. Mely szembevaló szólásunknak idejét adja az 
Úristen egészségben érnünk, az ő szent nevének dicsére-
tére. Ámen. Kendtől választ várok. R. D. amicus Stephanus 
Pathai m. p. Veszprém. 1616. 10. novembris*.1 

Ennek az izetlenségnek vége hossza nem volt. 
Pathai, mint leveléből kitűnik, igyekezett a jó békesség 
és testvéri viszony fentartásán, és nem ő volt az oka, 
hogy olyan ádáz, elkeseredett irodalmi harc lett a követ-
kezménye a testvér felekezetek civakodásának, a melyen 
Pázmány Péter később csak örülni tudott, és a melyet 
nagyon felhasznált a protestántizmus gyengítésére. Mind-
ezek igen elkeserítették Pathai Istvánt is, de azért nem 
adta fel a jövőt, bizott a béke helyreállításában, de fáj-
dalom, azt nem érhette meg, sokkal szenvedélyesebb han-
gon folyt a vitatkozás az ev. részéről, mintsem az hama-
rosan lecsendesedhetett volna.2 

Itt van már az ideje, hogy Tóth Ferencznek fentebb 
említettem azon vádjára, mintha Patnai ekklésiájától, ke-
rületétől, tudva nem levő, de nagy okokból elszökött és 
hivataláról lomondott volna, megtegyem észrevételeimet 
és ha sikerül, történelmi valóságot keressek és mutas-
sak fel. 

Mire alapítja Tóth Ferencz odavetett vádját? Pathai 
István közvetlen püspöki utódjának Kanizsai Pálfi János-
nak egy levelére.3 De hát mi van abban a levélben? 
Keserű panasz és szemrehányás! Ennyi az egész. Ezek 
mindegyikéből fakad annak fájdalmas hangja. Ám reci-
táljuk el magyarul igy : >A dunáninneni (a mai dunán-
túli) kerületnek főhajósgazdája az ő testvéreinek és tár-
sainak tudtán kívül, megkérdezése nélkül a hajót az örvény-
közepén elhagyta, s ennek a kerületnek kötelékéből vég-
képen kiment.« Tehát ez fáj Kanizsainak; azt panaszolja, 
hogy mielőtt Pathai elment volna, miért nem közölte a 
szent coetussal szándékát, mikor a kerület hajója ugy is 
az örvény közepén van, s nagy szüksége lett volna a 
bölcs kormányosra. Ebbe igaz, bele lehet ugy fogódzni, 
hogy a miért a püspökgyülés összehívása nélkül elhagyta 
kerületét, tehát ugy szökött el. De hát tehetett-e arról 
Pathai, hogy tél-viz idő levén, synodust nem tarthatott, 
vagy ha Bethlen azt kívánta, hogy azonnal menjen! A 
hetvennégy éves öregnek megnyugtató lehetett az a gon-
dolat, hogy küzdelmes életét, a nagy fejedelem védőszár-
nyainak oltalma alatt fejezheti be. Ezer baj, veszély volt 
magában a kerületben; a lutheránusok és reformátusok 
között kiütött tollharc tetőfokát érte; a kitérések napi-
renden voltak; a somogyi ekklák, mivel püspököt nem 
láthattak, zúgolódtak, függést ismerni nem akartak. 

Im Kanizsai is, az említett szemrehányás után, már 
»örömét nyilvánítja Pathai dolgainak szerencsés előme-
netelén, abban nem annyira az Isten atyai gondviselését 
és szeretetét nézegeti, hanem azt csudálja, hogy ennek a 
kerületnek hullámzásai közül, életének ily késő alkonyán 
kiragadta és erre a helyre és állásra kegyelmesen elő-
mozdította.* Eme szavak Kanizsai szájában, nem a köz-
napias szerencsekivánás nyilvánulásai, hanem legbensőbb, 
mondhatnám atyai barátjának jól megérdemlett nyugo-

1 A dátum a gyűjteményt összeállító irása. 
2 Az egészre vonatkozó levelezést lásd a Magyar Nemzeti 

Muzeumban: >Correspondentia seculi XVI. de promotione religionis 
evangelicae in Hungaria ministrorum V. D. Steph. Pathai ; Mich. 
Zvonarics ; Andr. Beythe ; Stepth. Tolnay ; Joan Sós ; Pauli Thesau-
rari i ; Joan Franc. Balthasarides et Franc. Forma*. 

3 Közölte Tul a dunai református püspökök élete című müve 
65—68. lapjain. 



dalmas sorsa felett való kegyeletes fiúi örvendezés szavai 
voltak; amaz örök igazságot fejezi ki velük: az öreg em-
bernek pihenő hely kell, nem küzdelmes életpálya. Vagy 
talán ezek is a szemrehányás szavai? Oh dehogy, és azok-
kal is, melyeket előbb szemére lobbantott, csak a maga 
keserűségét illustrálta, saját lelki fájdalmait festette. Hány 
csapás érte Pathai távozása óta rövid két esztendő alatt, 
melyek között levele szerint is legelső és legnagyobb, 
hogy ifjú patrónusa Batthyány Ádám katholikussá lett. 

A kerület sorsának ilyen zilált állapota, az ezek 
miatt való szomorúság, az igazgatásban megedzett s meg-
öregedett bölcs vezér távozása felett való fájdalom szol-
gáltatták Kanizsai leveléhez azt a keserű hangot, a mi-
lyennel az bevezetve és befejezve van, s nem levén más 
adat Tóth Ferencz kezében Pathai távozására vonatkozó-
lag, abból minden mesterkélt rabbulistica nélkül levonhatta 
a következtetést, hogy Pathai ugy szökött el Dunántúlról. 

Ma azonban ezt már nem mondhatjuk. Mert a dunán-
túli egyházkerület 1629. évi március 18-án Körmendre 
zsinatra egybegyűlvén, s abban Kanizsai Pálfi János püs-
pökévé választván, őt Batthyány Ferencz özvegyének. 
Lobkovicz Poppel Évának, Batthyány Ádámnak, gróf Ná-
dasdy Pálnak, alsólyndvai Bánlly Kristófnak és rimaszécsi 
Szécsi Mihálynak, mint kegyes patronusinak, illetve pat-
ronájának pártfogásába ajánlván, az ezekhez küldött le-
velek mindegyikében azt írja, hogy »a mi előbbeni püspö-
künk Pathai István helyett, kit Bethlen fejedelem ő felsége 
közülünk elvitetett: Kanizsait választották.«1 Maga a 
dunántúli kerület, tehát egy erkölcsi testület bizonyítja, 
hogy Pathai Istvánt Bethlen fejedelem vitette el Belé-
nyesbe, s ez teljesen elegendő arra, hogy Tóth Ferencz-
nek Pathai elszökésére vonatkozó vádját, mint alaptalant 
tagadjuk, s kellő értékére redukáljuk. Nem lehet célom, 
hogy Pathai távozásának indító okait fürkésszem, mert 
minden magyarázgatás nélkül is elegendő bizonyítékot 
találok a 74 éves öreg ember életkorában, akinek már 
nem olyan nehéz küzdelemben való szilárd megállásra, 
mint dunántúl folyt, hanem olyan csendes nyugalomra és 
lelkibékességre volt szüksége, a milyet feltalálhatni vélt a 
dicső erdélyi fejedelem védő szárnyai alatt. 

(Folyt, köv.) Thury Etele. 

BELFÖLD. 

A református nagypénteki társaság Tatán. 
A budai egyháznak s a református nagypénteki 

társaságnak egyik buzgó tagja, Kovács János százados 
néhány hónappal ezelőtt Tatára vonult vissza 40 éves 
hivat aloskodása után. A társaság tagjai régen mondogat-
ták már, hogy majd meglátogatják s dr. Kiss Áron azt 
az eszmét vetette föl, hogy a látogatás alkalmát jó volna 
a társaság céljainak ismertetésére felhasználni. Az eszme 
a mult vasárnap, augusztus 27-én meg is valósult. A 
társaság néhány tagja, a buzgó elnök dr. Kiss Áron veze-
tése alatt lerándult Tatára, hol a hivek már előre érte-
sítve voltak, hogy aznap ugy az istenitiszteleteken, mint 
a d. u. 4 órakor a nagy iskolateremben tartandó össze-
jövetelen a nagypénteki társaság tagjai prédikálnak és 
tartanak felolvasást. A társaság tagjait az indóháznál 

1 Mindannyit közölte Révész-. Figyelmező, 1870.526—531.1, 

Kovács János százados várta s nagy örömének adott 
kifejezést jöttünk fölött. A lelkészi lakon pedig a buzgó 
lelkész Dózsa József, a ki a tatai egyház felvirágoztatá-
sára mindent megtett és szeretetreméltó kedves neje 
fogadták a vendégeket. Majd az Isten házába siettünk, hol 
dr. Szabó Aladár, theologiai tanár prédikált Kóm. I. 11— 
12. alapján. Azután a lelkész vendégszerető házánál dus 
ebéd következett. Délután dr. Kecskeméthy István budai 
ref. h. lelkész hirdette az igét s Máté XXV. 29. alapján 
kifejtette, hogy mily nagyon szükséges minden egyháznak 
s minden egyes embernek a neki adott talentumot kama-
toztatni, forgatni, gyümölcsöztetni. Délelőtt is, délután is 
a nagy munkaidő dacára megtöltötte a többnyire föld-
mívelőkből álló gyülekezet a templomot. Délelőtt a kerü-
let képviselője Horváth Géza, szintén református ember 
is jelen volt. Az egyháznak Kovács János százados azt 
az ajánlatot tévén, hogy a mennyi perselypénz össze 
szokott gyűlni, Ő azt kifizeti: ez alkalommal a perselyek 
a református nagypénteki társaság javára lettek kitéve s 
a hivek 25 frt 4 krt adtak tiszta, önzetlen szeretetből. 
Hej! jobb is lenne a mulatozások kétes értékű eszköze 
helyett mindig az igazi szeretetre appellálni, a mikor jót 
akarunk tenni. Persze ápolni és erősíteni is kellene a 
szeretetet. A délutáni istenitisztelet végeztével a nagy 
iskolaterembe vonult a közönség s azt zsúfolásig meg-
töltötte. Ez alkalommal dr. Kiss Áron a következő gyö-
nyörű beszédet mondotta: »Tisztelt Honfitársaim! Nem 
azért jöttünk ide, hogy békét hirdessünk és nyugalmat 
prédikáljunk. A békesség palástja alatt harcot, mozgást, 
életet hoztunk s azt akarjuk itt meghonosítani. A nyuga-
lom rendesen a tespedés örve. Mi pedig meg akarjuk 
mozdítani az egyházunkban lévő Bethesda tanát. Mi azt 
akarjuk, hogy az ember meghasonoljék s ne legyen meg-
elégedve önmagával és ha már önmagában kivivta a 
harcot, vigye át azt a társadalomba. De nem akarom, 
hogy félreértsenek. Az a harc, a miről szólok, nem olyan 
harc, a melynek vége pusztulás, kárhozat. A mi harcunk-
nak az eredménye: béke, üdvösség, áldás. Mert az a harc 
hadüzenet a bűnnek s annak a kényelmes nyugalomnak, 
a melybe a bün takaródzik. 

Abban a nagy városban is. a melyben mi lakunk, 
nagyon sok alkalom kínálkozik a harcra, de fájdalom, so-
kan csak látják a bajt, mégsem segítenek. Mert a nyu-
galom kényelmesebb. Ázért nem szeretjük mi e nyugal-
mat. Azért jöttünk ide is el, mert a mozgást, a harcot, 
a küzdelmet jobban kedveljük. Örülünk, hogy itt az egy-
ház virágzása arról győzött meg, hogy itt a nyugalom helyt 
ád a munkás szeretetnek. Ezt a munkás szeretetet akarjuk 
mi erősíteni. Óh vajha tanulnánk őseinktől, a kik rend-
kívüli harczokat harcoltak. Itt Tatán is megtörtént, hogy 
a templomot a díszes nyilttérről a házak mögé kellett 
állítani. És őseink minden zaklatás dacára sem csügged-
tek el. De nekünk még nagyobb erővel kell küzdenünk. 
Az egész református egyházban egy nagy harcnak kell 
kezdődnie minden nyomor és minden bűn ellen. Meg kell 
értenünk, hogy az Isten azért adott erőt, pénzt, vagyont, 
hogy azzal sáfárkodjunk, s az Istentől nyert minden ado-
mány a közjóra világítson. A fővárosban annyi szegény 
gyermek van, a kit szülői kitanítanak a koldulásra, sok-
szor a lopásra is. Mi azt akarjuk, hogy e gyermekek 
megnyerettessenek a hazának és Istennek. Ezért házat 
akarunk építeni ilyen elzüllött gyermekek számára. Sokan 
persze azt mondják, sok a baj, sok a segíteni való, sok 
a dolgunk, nem érünk rá e gyermekekkel vesződni. No, 
én mindig akkor voltam legboldogabb, a mikor sok dol-
gom volt. A munka közben erőim növekedtek. »A kinek 
van, annak adatik.* A ki már tett valami jót, annak 



mindig több ereje lesz. De azután az a jó cselekedet 
igazán jó cselekedet legyen. Ne azért tegyünk valamit, 
hogy mások lássák. Nem az a fődolog mit teszünk, hanem 
az, hogy milyen szándékkal teszszük. Azért a szegény 
özvegy fillére Jézus előtt becsesebb volt, mint a gazdagok 
adományai. 

Harcot akarunk tehát. Vissza akarjuk hódítani Budát 
a magyarság és reformátusság részére. S azt szeretnők, 
ha a magyar e hazát újra szellemi fegyverekkel, építés-
sel, nem karddal, hanem vakoló kanállal, a szeretet mun-
káival hódítaná meg. Azt szeretnők, ha minden magyar 
harcolna az ellen, a mi magában vagy másban rossz. Óh az 
a >nagypénteki* elnevezés sokat jelent. A »Nagypéntek« 
a mi legnagyobb ünnepünk. Soha érettünk több nem tör-
tént, mint mikor Krisztus érettünk feláldozta magát. Csak-
hogy ez áldozat erejének minket naponként át kell hatnia 
és szeretetünket meg kellene mutatnunk minden elzüllött 
gyermek iránt. IVli kálvinista egyesület vagyunk, de a mint 
a Jézus nem tett különbséget, a mikor szeretetét meg 
akarta mutatni, ugy mi is segíteni akarunk minden gyer-
meknek, bármely egyházhoz tartozzék is. 

Ezzel ünnepélyes összejövetelünket megnyitottnak 
nyilvánítom«. 

A beszédet éljenzéssel fogadta a hallgatóság. Erre 
elnök felhívása folytán dr. Szabó Aladár olvasta fel félig 
humoros, félig komoly elmélkedését, utalva arra, hogy 
valamikor janicsároknak vitték el a keresztyén gyermeke-
ket, most meg a közönyösség, tétlenség és nagy szeretet-
lenség miatt a bűn árja sodor el ezer, meg ezer gyerme-
ket, ifjat és nőt. Azért gyakoroljuk jobban az irgalmasságot. 

A felolvasás után az elnök felszólítására dr. Kecske-
méthy imája s a tatai ref. énekkar szép éneke zárta be 
az összejövetelt: 

A társaság tagjait most Kovács János hívta meg s 
részesítette őket szíves vendégszeretetében. A társaság 
tagjai az esteli vonattal utaztak vissza a fővárosba nem 
csak kedves emlékekkel, hanem megerősödött hittel is. Az 
evangélium ma is istennek ereje s a magyarok közt is 
az, ez a tanúság megint az emlékezetes kirándulásból is. 
Vajha minél több ref. egyház lelkésze és presbyteriuma 
intézne meghívást a társaság elnökéhez, dr. Kiss Áronhoz 
(Buda, Mészáros-u. 12. sz.), mert bizony a kölcsönös 
érintkezés és az adományok kicserélése által mi buda-
pestiek is erősödnénk a hitben s áldás térne más egy-
házakra is. Annyi bizonyos, hogy egyházi énekkart állítani, 
feolvasásokat tartani, a szeretet munkájának gyakorlására 
alkalmat adni minden magyar prot. egyházban kellene és 
sikerrel lehetne is. Krónikás. 

A n.-szalontai egyházmegye közgyűlése. 
A n.-szalontai ev. ref. egyházmegye augusztus 17-én 

tartotta meg nyári közgyűlését N.-Szalontán, Széli Kálmán 
esperes és Tisza Kálmán egyházmegyei gondnok elnök-
lete alatt. 

Eperes, buzgó imája után üdvözli az egyházmegye 
gondnokát, ki bölcs tanácsával vezérel, példaadásával 
tanít és buzdít ev. ref. egyházunk iránti buzgó szeretetre. 
Üdvözli a tanácsbirói, lelkészi s tanítói kart s az egy-
házak képviselőit, mely után a gyűlést megnyitja. A gyű-
lési tárgysorozatba 47 tárgy volt felvéve, melyek aznap 
mind letárgyaltattak. 

Fábián László aradmegyei főispán, Tisza István és 

Benedek László kir. járásbiró világi tanácsbirák nem 
jelenhetvén meg a gyűlésen, elmaradásuk okát az elnök-
séggel tudatván, elmaradásuk sajnos tudomásul vétetett. 
Olvastatott a szavazatbontó bizottság jelentése, melyből 
kitűnt, hogy az egyházmegyei világi jegyzőségre legtöbb 
szavazatot nyert Hadházi Kálmán n.-szalontai ügyvéd, 
minek folytán egyházmegyei világi aljegyzőnek jelentetett 
ki. Hadházi K. az esküt letéve, magát az egyházmegye 
jóindulatába ajánlva, igéri, hogy tisztében buzgóan el 
.fog járni. 

A canonica visitációról szóló esperesi jelentés felol-
vastatván, abból a következőket közlöm. A canonica visi-
tációt részben az esperes, részben a tanácsbirák teljesítették. 
Az egyházakban általán kellő rend és békesség találtatott 
mindenütt. Az iskola-ügyekről a jelentésből következőket 
közlöm: A n.-szalontai ev. ref. egyházmegyében van 97 ta-
nító. Ezek közül fitanító 34, leány tanító 31. vegyes iskolai 
tanító 32, képesített 56. Igazolványos 24, kibocsátványnyal 
ellátott 2, lelkésztanító képesített 6, segédlelkésztanító 1, 
nem képesített 8. Állandó 79, ideiglenes 17, segéd 1. A 
tanítók összes javadalma 44,575 frt. A tanítás eredménye 
következő. Jeles tanító 28. Jó 39. Kielégítő 5. Alig kielé-
gítő 3. Betegsége miatt gyenge iskolát mutat fel 3 tanító. 
Iskolába járt 8377 tanköteles. Iskolát elhagyott 424. Is-
kolába nem járt 307. 13 — 15 évig tanköteles 3481. Isko-
lába járt 2033. Nem járt iskolába 1348. Iskolaépület van 
az egyházmegyében 85. Tanterem 98. Törvényszerű 35. 
Kielégítő 44. Iskolafentartásra fordíttatott egy év alatt 
4572 frt. Az iskolák összes kiadása 49,118 frt. Ezután 
az elnökileg elintézett ügyek, s a hivatalos pénzekről való 
számadás vétettek tudomásul. 

A számvevőszék jelentése. Bagdi János egyházmegyei 
pénztárnoknak a házipénztár átvételéről szóló jelentése 
szintén tudomásul vétetett. A tanítói segélyegylet jelentést 
tett az egyházmegyéhez, hogy az 1886. XLIV. t.-c. elle-
nére, a segélyegylet pénztára tőkekamat adó alá vétetett. 
E tárgyban a testület utasíttatott, hogy felfolyamodással 
éljen, s ha az sikerre nem vezetne, akkor az egyházmegye 
fog ez ügyben kérelmezni az illető hatóságnál. Kozma 
Zsigmond lelkész indítványa, hogy a statisztikai adatok 
felvételére szóló ívek egyszerűsítésére kéressék fel az 
egyházkerület; elfogadtatott. Dr. Márk Ferencz az okányi, 
Budai János a b.-böszörményi lelkészi állásokban meg-
erősíttettek. Közalapi segélyre ajánlva lettek : Pankota 
100 frtra, Szabó József szintyei s.-lelkésztanító 70 frtra. 
Vadas Gyula csermői s.-lelkésztanító 100 frtra. Radna-
Lippa egyszersmindenkorra 300 frtra. M.-Gyorok 200 frtra. 
Segélyegyleti segélyre ajánltattak: Hajdú Elek, Szondy 
György, Szabó József. Magyar Homorog bemutatja templom-
építési tervrajzát és költségvetését, s kéri, hogy a templom-
építésre a n.-váradi gazdasági és iparbanktól felveendő 
kölcsön 11,700 frtig engedélyeztessék. A templomépítésre 
a kölcsön 10,000 frtig engedélyeztetik. Steinbach Ervin 
nagybirtokosnak pedig, ki bár nem protestáns vallású, 
de a homorogi templomépítés buzgó munkása, köszönet 
szavaztatott. Aradon a lelkészlak átalakítására az egy-



ház 1200 frt kölcsönt vesz fel. Az egyházmegye azzal 
hagyja jóvá, hogy az egyház tökepénzéböl felveendő 
összeg 10 év alatt visszatéríttessék. Kornádi kérelme, 
hogy az uj egyházi adókulcs helyett a régi egyházi adó-
zási rendszer lépjen életbe, nem fogadtatott el, miután 
az hat évre kötelező. Az egyház vagyoni ügyeinek meg-
vizsgálására, bár az a beterjesztett számadások alapján 
mindég rendben találtatott, a gyülekezet teljes megnyugta-
tása végett Sántha István és dr. Balogh Elek világi tanács-
birák küldetnek ki. 

Kincses László és társai okányi egyháztagok azon 
helytelen kérvényt terjesztik az egyházmegyéhez, hogy a 
lelkészi lak egyik szobája, mint ezelőtt volt, tanácsterem, 
és gondnoki szoba legyen, s abból a lelkész vigye ki 
bútorait, mert ha ez meg nem történik, készek szakítani 
egyházukkal. Az egyházmegye megróvja az okányi kérel-
mezőket helytelen gondolkozásukért s elvárja tőlük, mint 
igaz magyar református emberektől, hogy a lelkészi iro-
dául szolgáló szobában derék lelkészüket nem háborgat-
ják. Az irodát használhatják presbyteri gyűlés alkalmával, 
de gondnoki szobául nem. A tervbe vett iskolaépítéskor 
a vagyonos egyház építsen egy gondnoki szobát. 

Az okányi lelkészi és tanítói díjlevelek helybenha-
gyattak, s a volt felügyelő lelkész Ónodi Sándornak elis-
merés szavaztatik, azon buzgóság miatt, hogy az okányi 
egyház rendezését megkezdte, melyet az uj lelkésznek 
dr. Márk Ferencznek ismert buzgalma és képessége az 
éveken át elhagyatott okányi egyház javára fejleszteni fog. 

A n.-szalontai uj tanítóság díjlevele megerősíttetett. 
Iskolavétel és kölcsön helybenhagyatott. A zsadányi egy-
ház egy 800 frtos beltelek megvételére pótadót vet ki, 
melynek kivetése engedélyezve lett. 

Radna-Lippa rendes lelkészi díjlevelet állítván ki, 
miután a lelkész fizetésének egy része a közalapot ter-
heli : a rendes lelkészválasztást, tartva attól, hogy az 
egyházi főhatóság a lelkészválasztáshoz jogot formál, oly 
módon kéri megtartani, hogy azt a radnai presbyterium 
s az egyházmegye megbízottja teljesítsék. Az egyházme-
gye meglevén győződve a felől, hogy a felettes hatóságok 
a radna-lippai lelkészválasztáshoz jogot nem formálnak, 
a lelkészválasztásnak a törvényben kiszabott eljárás mel-
letti megtartását határozza el. 

A Sarkadkeresztúrról a sarkadi határba költözött 
egyháztagok kérik az egyházmegyét, hogy tekintettel arra, 
miszerint az illetők a távollevő sarkadi egyház lelkészi 
szolgálatát alig vehetik igénybe, miután a kérelmezők 
lakóhelye S.-Keresztúr mellett van, engedje meg, hogy 
S.-Keresztúrhoz csatlakozhassanak egyházi tekintetben. 
Az indokok nyomós volta miatt a s.-keresztúriak kérelme 
vallásos erkölcsi szempontból teljesíttetik. A vasárnap-
ügyben nyilatkozott egyházak az egyházmegye álláspontját 
fogadják el. Sarkadon az egyház tanítókáplánságot állít-
ván fel, a beterjesztett díjlevél helybenhagyatott. Kovács 
Endre m.-sasi. Váczy Sándor vadászi, Csont József ko-
rnádi, Posza Lajos f.-gyarmati, Rovács József m.-gyáni, 
Király László e.-gyaraki tanítók állásukban megerősíttet-

tek. A n.-szalontai egyházmegye ösztöndíjára Tóth István 
debreceni gimnáziumi tanuló vétetett fel. Végül bírósági 
ülés volt egy mult évben hozott Ítéletnek, mely a kerü-
lettől visszavett felebbezés folytán jogerős lett, kihirdeté-
sére. A jogerős ítéletet az illető felek előtt Tisza Kálmán 
mint idősebb elnök hirdette ki. 

Sípos Imre. 

Az »Adalékok« kritikája. 
Válaszul Derzsi Károly urnák.* 

Nem tagadom: egy pár napig gondolkoztam a felett, 
hogy méltassam-e a nyilvánosság előtt észrevételre Derzsi 
Károly urnák logikátlan fiskárius kapkodását. Megérdemelt 
sorsára hagytam volna; de mivel töbszöri higgadt átolvasás 
után mindinkább arról győződtem meg, hogy komoly 
dolgokkal figurát űz, elhatároztam magamat, hogy meg-
teszem észrevételeimet; és pedig annyival inkább, mert 
kötelességemnek ösmerem egyházamat a meggondolatlanul 
világgá dobott »embertelenség« vádjával szemben kellő 
erélylyel védeni. 

Az ügynek csak a fontosabb részére kívánok re-
flektálni. 

Az 1890/91-ik évben, több unitárius tért át hozzánk, 
kik mindannyian a hódmezővásárhelyi s. lelkész előtt 
jelentkeztek s egészen 1892. február közepéig fölvételök 
ellen senki sem tiltakozott, lehetetlen pedig, hogy nagy-
tiszteletüségednek is tudomásával ne történt volna az. Szíves 
feleletében ennek a megoldását nem találom s ma is azon 
véleményben vagyok, hogy székhelyére kívánni a jelent-
kezőket, szelíden szólva, nem egyéb: mint a törvény 
félremagyarázása s pressió gyakorlási vágy a viszatérőkre. 
Úgyde hogy fér ezzel össze az a fényeskedő liberalizmus, 
melylyel a »papi le- és rábeszélések« ellen szól! És midőn 
ezzel összeköttetésben résztvevő szivébe látszik fogadni 
nazarénusokat is, mért nem nyit helyet azon felebarátai 
számára, kik tévedésöket megbánva, édes anyjok arca 
után áhítoznak. 

Tudomásom van róla, hogy Hódmezővásárhelyen 
is megméltóztatott kisérleni ugyanezt: de végre is az 
események logikájának engedni kellett. Én nem kutatom, 
hogy személyesen tetszik-e a tőlünk kitérteket bevenni, 
vagy pedig megbízottja által, becsületszóra-e, vagy bélyeg-
gel ellátott kötelezvény mellett; csak azt tudom, hogy 
én senki háta mögé nem bújva, a kitérést, minden olyan 
esetben, midőn az erőszakolás nem nyilvánvaló előttem 
— sajnálattal bár, de keresztyéni türelemmel minden 
panasz és jajszó nélkül egyszerűen tudomásul veszem. 

Hogy megboldogult elődöm egy egészen speciális 
esetben miképen járt el, vagy hogy kik zarándokoltak 
lelkésztársaim közül nagytiszteletüségedhez, az reám nem 
tartozik: engem csak az érdekel, hogy a jelentkezés 
kétszer megtörtént és pedig a törvény intenciójának meg-
felelőleg. A kiket befogadtam, azok minden kétséget kizáró-
lag reformátusok s ugy látszik, hogy közöttünk egészen 
jól is érzik magokat. 

A mi a telekkönyvi kivonattal előhozakodást illeti, 
azzal saját ügyének ártott nagytiszteletüséged; mert ebből, 
ugy látszik, találva érezte magát a tényeknek részemről 
történt ama konstatálása által, hogy a kiknek bevétele 
ellen nem tiltakozott, azok szegények, a többiek pedig 

* Mult számunkból tér sziike miatt kimaradt. Most is a 
kevésbbé fontos részek kihagyásával közöljük. Szerk. 



majd mind vagyonosak valának. Különben legyen nyugodt 
a felől, hogy eddigi tapasztalásom szerint, minden ösme-
rőimnek atyafiúi szeretetét zavartalanul élvezem: a mi 
pedig az egyházi adó élvezését illeti, örömmel tudathatom, 
hogy azt a legegyszerűbb református ember is tudja: 
miszerint az én és családom tápláltatására az egyházi 
adónak csak egy része fordíttatik. 

A miben egyházamat embertelenséggel tetszik vá-
dolni, ott épen örömmel kiálthatnék fel: ime az én ellen-
ségem önként kezembe adja magát! Mert, ugy látszik, 
nagytiszteletüséged nem emlékszik már azon eseményekre, 
melyek ügyesen kihasználva, az unitárius fiókegyház tag-
jait oly áldozathozatalába ugratták, mely csakugyan rész-
vétre érdemes. A dolog ugyanis így történt:. 

A kik unitáriusokká lettek, azok természetes, hogy 
egyházi adót nálunk nem fizetvén, felekezeti iskoláink 
fentartásához nem járultak hozzá; gyermekeiket azonban 
iskoláinkba hűségesen küldték, a jogot élvezték, de a kö-
telességet nem teljesítették. Az ev. ref. egyháztanács gon-
dolkozó emberekből állván, nem fogadhatta ezt megnyug-
vással s még az én idejövetelem előtt határozatilag 
kimondta, hogy minden nem reformált vallású szüle, gyer-
meke után, az egyház pénztárába két forintot fizet. Ez 
ellen az unitárius fiókegyház a megyei közigazgatási bi-
zottsághoz folyamodott, oda bekérték a ref. egyház kimu-
tatását, hogy mennyibe kerül egy gyermeknek az iskoláz-
tatása s ahhoz képest kimondották határozatilag, hogy 
jogunk van nem két, de 5 frt 15 krt követelni. Mi aztán 
ezt követeltük is s aligha a mi szégyenünk, hogy exekvá-
lásra került a dolog. Mikor ennyire jutottunk, ismét a 
közigazgatási bizottság elé vitték az ügyet és pedig azért, 
mert mi a tanítónak fizetendő tandíjat nem számítottuk 
bele az 5 frt 15 krba, a minthogy nem is számíthattuk, 
mert azon a tandíjon kívül kerül egy gyermek taníttatása 
5 frt 15 krba: másik kifogásuk ugyanekkor az volt, hogy 
mi a református gyermek után is követeltük az iskola-
fentartási költséget, ha szülei unitáriusokká lettek; igen! 
mert mi abból indultunk ki, hogy a szüle tartozik gon-
doskodni gyermeke neveltetéséről. A közigazgatási bizott-
ság az ő óhajuk szerint határozott, azt is kimondván, 
hogy az unitárius szülők ref. vallású gyermekük után 
iskolafeni artási költséget nem tartoznak fizetni. 

Mi ugyan a megyei közigazgatási bizottság határo-
zatát sem indokoltnak, sem méltányosnak nem tartottuk, 
mindazonáltal belenyugodtunk, mert megelégeltük már 
a herce-hurcát. 

íme ez az az »embertelenség«, mely ügyesen kihasz-
náltatva, mint a nagytiszteletüséged soraiból világosan 
kitűnik — »zum Trutz* felekezeti iskolát és 2500 frtos 
szép házastelket eredményezett. Igazán bámulatos, hogy 
azok a magyar emberek, velők született józan eszök mel-
lett, igy engedik kizsákmányoltatni magukat. Nagytisz-
teletüséged büszke arra az eredményre; és én talán meg 
is irigyelhetném, ha közvetlen közelből nem látnám, hogy 
mennyi része van abban a krisztusi szellemnek. Sohasem 
felejtem el egyik leghangosabb hivem mondását, melyet 
ezen szokásos kérdésre tett: »hogy van?« Bizony ő ki 
gyelme önfeledt pillanatra igy talált válaszolni saját fü-
leim hallatára: »Ugy, mint a csuka a hálóban: vergődnék 
kifele, de a háló nem ereszt!* Ezt a nyilatkozatot nem 
előzte meg semmi s nem is lett indokolva semmivel, de 
épen azért elérteni véltük. 

A mi az önkéntes kepefizetést illeti, nem tudom 
nagytiszteletüséged tudomásával esik-e, de a gonosz nyel-
vek itt azt beszélik, hogy mikor az önkéntes ajánlás 
történik s valaki elég szerénytelen kevesebbet ajánlani, 
mint a mennyit tőle várni lehetne; az unitárius fiókegy-

ház elöljárói egy kicsit hozzáadnak s hiába rúgkapál az 
illető, az önkéntes ajánlás örömének poharát ki kell ürí-
tenie, később pedig, ha nem fizet, erélyes ügyvéd kezébe 
kerül. Ez angol és amerikai rendszert aligha fogja valaha 
behozni a református egyház: jó az az unitárius egyház-
nak, de a kálvinista ember gyomra nem veszi be: mert 
mi semmiben sem szeretjük az olyan — vemhes, nem 
vemhes-féle elvtelenséget. 

Nem tudom, miért mosolyog nagytiszteletüséged a 
felett, hogy én Isten és ember előtt, az itt történtekért 
felelősnek tartom; hiszen fenyegető levelei után nem gon-
dolhattam mást, minthogy az a nagy térítési vágy, mely 
az unitárius fiókegyházat elöntötte, a székhelyről vezényel-
tetik. Igéző hatalmában még magam sem hiszek, de az 
a fenyegetés olyan furcsa gondolatokat támaszt bennem. 

Jelezni kívánom azt is, hogy a Dunántuliak dönt-
vénye igazán nem zseniroz : de ha az reám nézve köte-
lező volna, mint törvény tisztelő ember meghajolnám 
előtte; azonban akkor is azon meggyőződéssel, hogy nagy-
tiszteletüségednek kibúvó ajtót kellett engednem, ezt pedig 
csak nem fogadná el ? 

A mi végre azt illeti, hogy a »kálvinista* szóban 
kicsinylés, lenézés, vagy megvetés hangzik, én arra nem 
alig, hanem egvátalában nem is gondoltam. Ebben az 
egész kifejezésben van a kicsinylés, lenézés, vagy meg-
vetés : »még sem teszem fel még kálvinista papról sem*. 
Furcsa! hogy nekem kell megmagyarázni nagytiszteletü-
ségednek a saját mondását. Ne tessék hát valami nagyon 
örülni annak, hogy némelyek megrestelték a kálvinista 
nevet, mint a román az oláhot; mert én nem azok közül 
való vagyok. 

Azt tetszik mondani, hogy a ki mit vet, azt ara t ja : 
ugy van, épen azzal akartam én is végezni, hozzá tevén 
Pál apostollal: »hogy a ki vet az ő testének, a testéből 
arat veszedelmet«. (Gal. 6. 7.) 

Ezúttal, azt hiszem, elég ennyi. 
Illyés Endre, 

m. berényi ev. x-ef. lelkész. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

V. Bellarmin vallástételét terjedelmesen idézve, levonja 
belőle, hogy a római ekklézsia, hit, remény, szeretet és 
belső jóságos cselekedet nélkül való.1 A jezsuiták tanait 
11 pontban összegezvén, a szent Írásból, a credóból, az 
egyházi atyákból vett idézetekkel bizonyítja be azoknak 
hamis voltát, s aztán ezen következtetésre ju t : »vala-
mely tudomány ellenkezik Krisztussal, az apostolokkal, a 
derék szent Írással, a régi páterekkel, mint a hogy ellen-
kezik a jezsuiták tudománya: annakokáért uj tudomány, 
emberi találmány és hamis tudomány az.2« 

VI. Bellármin és a jezsuiták tudományával szemben 
I—XX. czikkben azt mutatja ki : »Minémű legyen Luther, 
Kálvin és a méltatlanul lutheristáknak és kálvinistáknak 
nevezett keresztyének tudománya» s ezen fejtegetése végén 
cáfolja a házasság és a papirend sákramentomi voltát, 
mit ezzel végez : »Krisztus parancsa szerint minden igaz 
sákramentommal élnie kell a keresztyén embernek; de a 
házasság és egyházi szerzet sákramentom a pápisták 

1 Itiner. 57. lap. — 2 Ugyanott 74. lap. 



értelme szerint: hát a házassággal mind a papnak, mind 
barátnak, apáczának, jezsuitának etcet. az egyházi szer-
zettel viszontag minden paraszt rendnek élni kell lelke 
vesztése alatt. Lássad jezsuita uram, melyiket választod !* 1 

VII. Most áttér arra, hogy >a lutheristák és kál-
vinisták ekklézsiája micsoda.« Ez oly emberek gyüleke-
zete. kik Isten kegyelméből, a Krisztus érdeméért az örök 
életre választatván, hiszik a bűnök bocsánatát s noha e 
világon gyarlóságból vétkeznek, de Isten kegyelméből ki 
nem eshetnek, hanem annak ereje által megtartatván, 
poenitentiát tartanak és Isten igéjét hallgatják, a sákra-
mentomokkal élnek; a szenteket becsülik, de nem imád-
ják; a hitben, reménységben és szeretetben s a keresz-
tyén jó cselekedetekben az egy Krisztus pásztorsága alatt 
gyarapodván, minden emberi találmánynak ellene mon-
danak; Isten szerint végezvén életök pályafutását: el is 
veszik megcsalhatlanul a megígért örök élet koronáját«.2 

»Ezen az örök életre választott hivek gyülekezeti-
ben a tanítók Krisztus szolgái, az Isten titkainak sáfári 
s csak is Isten igéjét hirdetik s a prófétákat, ker. Jánost, 
Krisztust s az apostolokat és ezeket követve: Isten kegyel-
mének és az emberi háládatosságnak bizonyságára kiszol-
gáltatják a szent sákramentomokat, vagy is a keresztsé-
get és az urvacsoráját, a Krisztus rendelése szerint min-
den igyekvésökkel, a Szentlélektől segíttetvén. S noha 
fogyatkozás alá vetett emberek Ők is, az ördögnek, világ 
nak, testnek, hamis tudományoknak s emberi találmányok-
nak ellene mondván, a hitet, reménységet, szeretetet, poeni-
tentiát, a ker. jó cselekedeteket hirdetvén, az embereket 
egyedül Krisztus érdeméért igazítják, annak a pásztorsága 
alatt várván jutalmukat Istentől az örök élet boldogságá-
ban, melynek csalhatatlan elvétele felől nem is kételked-
nek semmit*.3 

Ezzel kapcsolatban késznek nyilatkozik a prédikátor 
arra, hogy »tudománya igazságát a szent Írásból cik-
kelyenként megmutassa és e mellett — ha kívántatik — 
életét is letegye*.4 Ellenben felhívja a katholikusokat, hogy 
vizsgálják meg, miszerint a jezsuiták és követőik tudománya 
a szentíráson alapszik-e vagy nem. Ha azon alapszik, 
akkor higyjék el, hogy az sem nem igaz, sem nem régi; 
sőt veszedelmes: mert teljességgel kétségbe ejti a bűnei-
től megrettent embert.5 Ezt a tridenti zsinat0 és a jezsui-
ták ama tanításával bizonyítja, hogy az isteni kegyelem 
és a Krisztus érdeme mellett is, az embernek folyton 
kételkedni kell üdvessége felől.7 

Minthogy pedig a jezsuiták folyton azzal patvarkod-
nak, hogy 1517 előtt senki sem volt, a ki olyan vallás-
ban lett volna, mint Luther és Kálvin, csupán Angliából 
82 egyént idéz, a kik 880-tól kezdve a XIV. századig, a 
kiválóan róm. kathol. tanoknak ellene mondottak.8 

VIII. A jezsuiták egyik állítása levén, hogy »az igaz 
ekklézsia mindenkor fénylik a világon; de a Luther és 
Kálvin vallásán levő ekklézsia nem mindenkor fénylett: 
tehát az nem igaz ekklézsia;* áttér a tétel vizsgálatára.9 

Állítja ennélfogva, hogy nem fénylett mindig; mert 
az emberek hálátlansága miatt Isten is gyakorta próbára 
bocsátotta s vagy az eretnekek, vagy a pogányok, vagy 
a képmutatók miatt láttatott megaludottnak lenni, mintha 
teljességgel semmivé lett volna s az emberek annak val-
lásában megcsökkentek1" . . . Példákat is hoz fel arra, 
hogy az ekklézsia elsötétült.. Igy elsötétült az egyház 

1 Ugyanott 76—85. lap. 
a Itinerarium 90. lap. — 3 Ugyanott 91. lap -— 4 Itinerarium 
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Ábel halálától Seth születéseig. Énós idejében majd ismét 
virágozni kezdett. Nóé csak 8-ad magával képviselte Isten 
anyaszentegyházát. Ezeket aligha eretnekeknek nem mon-
dotta volna a jezsuita, ugy véli a prédikátor. Talán igy 
gondolkodott volna a jezsuita Ábrahám, Lóth és Ilyes 
felől is! . . . Ha te censor lettél volna — jezsuita — 
.lózsef és Mária idejében, eretnekeknek, laikusoknak mon-
dottad volna őket; mert elszaladtak a farizeusok piperés 
seregeitől. Mit mondottál volna ker. .János, Krisztus és 
az ő tanítványi s a Krisztus tanítását hallgató emberek 
felől, mikor a mitrában Annás és Kajáfás prokurátora és 
íródeákja lettél volna, mint most vagy a római pápáé? . . . 
Bizony nem egyebet, mint az egykori farizeusok, kiknek 
szerzeteddel együtt társa vagy. . . . Hallatna, mit mond 
a Krisztus a tanítók felöl: »a pogányok királyai ural-
kodnak ; ti pedig nem ugy! Ne gyűjtsetek kincset maga-
toknak, mely elvész.* (Máté VI: 19.) A hallgatók számos 
voltáról: »Tágas az- ut, mely veszedelemre viszen; sokan 
is vannak, kik járnak azon. . .* (Máté VII: 13. stb.) A 
Krisztus hallgatói és méltóságuk felől János evang. »a 
nép elei közül senki sem hiszen nekik* (Ján. VII: 43.) 
és sz. Pál : ^atyámfiai látjátok a ti hivatalotokat, hogy 
nem sokan vagytok bölcsek test szerint, nem sokan hatal-
masok, nem sokan nemesek. Hanem azokat, kik e világon 
bolondoknak állíttatnak, választotta Isten, hogy a bölcse-
ket megszégyeníté.« (I. Kor. I : 26.) A Krisztus hallgatói 
békessége felől igy szól az Ur: »Ha engemet kergetnek, 
titeket is kergetni fognak; nem feljebb való a tanítvány 
az ő tanítójánál.* (Ján XV: 20. Máté X: 20.) 

»Efféle bizonyságokkal rakva az uj testamentom: 
annak okáért jezsuita uram nem állhat meg a te asser-
tiod, hogy az igaz ekklézsia mindenkor fénylik uraságban, 
gazdagságban, nyomorúság nélküli békességben ; mert mást 
mond a Krisztus és az apostolok*. A Krisztus pedig 
igaz és merő igazság (Máté V: 13. stb.) Az apostoloké 
is tökéletes igazmondás; mert a Sz. Lélek diktálta nekik: 
annálfogva minden hiba a te beszédedben s több jezsuita 
társaid mondásán marad.1 

A prédikátornak erre a jezsuita a következő ellen-
vetést lobbantja szemére: 

»A Krisztustól fundált anyaszentegyház mind a 
világ végéig tart és minden időben lesznek pásztori, kik 
a tévelygéstől megoltalmazzák és semmi nyavalya vagy 
üldözés nem árthat nekik*. Ezt a Luther és Kálvin ekklé-
zsiájáról nem mondhatni: következőleg nem igaz ekklézsia 
és nem Krisztustól fundáltatott.2 

Erre a prédikátor igy válaszol: 
1. Nem csak az igaz ekklézsia tart a világ végéig, 

hanem az olyan tévelygőké is, mint a jezsuitáké, a mit 
Krisztusnak a buza között levő konkolvról szóló példázata 
bizonyít. (Máté XIII: 30.) 

2. Azon tételből, hogy az igaz ekklézsiának minden-
kor legyenek pásztori, hogy az soha tévelygésbe nem es-
hetik, az első rész áll; az utolsó merő hamis. Az ekkla 
pásztori vagy a próféták, evangélisták és apostolok irási 
(János V.) és (Lukács XVI.) nagy igaz a tanítók, kik Pál 
apostol szerint élőnyelveken tanítanak. (Efez. IV: 12.) 
»Ha már most az ekkla pásztoraiul kezdettől a világ vé-
géig a prófétákat, evangélistákat és apostolokat érted, 
igazad van; de ha oly tanítókat is kötsz ahhoz, a kik 
élő nyelveken mindenkor és mindenütt foganattal prédi-
káltak az apostolok idejétől fogva 1517-ig a Krisztus 
érdeméről, a te okoskodásod hamis « »Az Isten 
ekklézsiája és az idvezítő tudománya megmaradott az 

1 Itinerarium 126—137. lap. 
2 Itinerarium 138. lap. 



apostolok idejétől fogva tisztán, tökéletesen ő magában, 
mint az arany a föld sarában, a tűz a hamu alatt stb. 
Azaz: voltak minden seculumban igazán való követői, 
ha szintén kevés számmal.* — »De azt is mondod, hogy 
az igaz ekkla tévelygésbe nem eshetik. Némám; de an-
nak tagjai, a tudomány bizonyos részére nézve gyakorta 
meghanyatlani és ingadozni láttatnak, majd az Isten lelke 
által megerősödnek. Példa rá Dávid, Péter, Áron, Mária 
a pusztában, Efézus és a Galaták stb.1 

X. A jezsuiták azzal is kérkednek: 
a) hogy az apostoloktól fogva 1517-ig egy szent 

martyr, egy doctor, egy lelkipásztor, sőt soha egy eretnek 
ember sem volt, (szóval senki) >a ki olyan vallásban lett 
volna a minemüben vannak a Luther és Calvinus kö-
vetői.* Soha egy gyülekezet, soha egy város, egy falu, 
egyház, egy személy nem találtatott, ki ezekkel egyezett 
volna, egy könyv, egy szentegyház kőfala, egy ember-
nek emlékezete bizonyságot nem teszén arról, hogv valaki 
olyan vallásban lett volna, olyan kaptára ütötte volna 
vélekedését, a mineműre ütötték legyen ők, uj atyafiak 
levén.2 

b) Senki a régi páterek közül soha sem volt, a ki 
Lutherrel egyetértett volna azokban a dolgokban, a me-
lyekben tőlünk elszakadtak; sőt nincs senki közülök, a ki 
az ő tudományokat ne kárhoztatta volna.3 

c) Viszontag életök veszte alatt készek megmutatni, 
hogy soha egy mangurni dologban is az apostolok Írásai 
ellen — a jezsuiták — nem tanítottak. 

E büszke kérdésekre a prédikátor azt feleli, hogy 
a római pápa szent iráson kívüli tudománya ellen, az 
apostolok idejétől fogva minden seculumban voltak tudós 
emberek s noha ezen tudomány — a bálványozok, eret-
nekek és pogányok miatt nem prédikáltathatott is, az 
igaz anyaszentegyház fennállott, megmaradóit és nyilván-
valóképen megmutatta magát; mert Krisztustól kezdve 
mind a tizenöt seculumban voltak lutheristák és kálvi-
nisták, azaz, a kik igazán tanítottak és nem egyebet val-
lottak, mint Luther és Calvinus.4 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** Révész Bálint irodalmi műveiből, melyeket 

Gsiky Lajos debreczeni theol. tanár rendez sajtó alá, 
megjelent a IV. kötet. Címe: Ünnep és évszaki egyházi 
beszédek. Tartalma: 6 adventi, 5 karácsonyi, 6 újévi, 3 téli, 
3 farsangi, 4 böjti és 3 tavaszi egyházi beszéd. Cs. L. 
mint kiadó, Lapunk utján is tudatni óhajtja az előző 
kötetek megrendelőivel, hogy a folyó évben megjelenő 
IV—VI. kötetet 2— 2 frt előfizetési árért hajlandó nekik 
megküldeni. A most megjelent IV. kötet ára 2 frt 25 kr., 
mely összeg Debreczenbe a kiadóhoz küldendő. 

** A Pallas Nagy Lexikona füzetes kiadásából 
megjelent a 37-ik, 38-ik füzet, (a III. kötet 7. és 8. tüzete), 
az előbbi 14 ábrával a szövegben, Bosznia, Dalmáczia, 
Herczegovina és Montenegro s a Boszporus térképmellékle-

1 Itinerarium 138—144. lap. 
3 Pázmány Contra Magyari fol. 3. V. ö. Itinerarium 9. lap. 
3 Pázmány Contra Magyari fol. 16. 
4 Pázmány Conntra Magyari fol. 42. V. ö Itinerarium 144. lap. 

tekkel; az utóbbi pedig 16 szövegábrával és a Bölény 
szinnyomatu s Brassó városa külön mellékletekkel. E két 
füzet a Bizánczi művészettől Bolgárországig terjed s a 
nevezetesebb cikkek közül megemlítjük a következőket: 
Bizánczi művészet (dr. Pasteiner), Bizonyítás (dr. Alexander 
Bernát, dr. Kürschák, dr. Silberstein Ötvös Adolf s dr. Heil 
Fausztin), Biztosítás (dr. Pólya Jakab), Boccaccio, Bod 
Péter (dr. Balogh F.), Bohózat (dr. Silberstein), Bolgár-
ország (dr. Bojniéic Iván és dr. Mangold Lajos) stb. A 
Pallas Nagy Lexikonának az ára kötetenként 6 frt, füze-
tenként 30 kr. s megrendelhető minden könyvkereskedésben. 

** Protestáns árvaházi képes naptár az 1894-ik 
évre Kenessey Béla szerkesztésében immár megjelent. 
Formája csinosabb és terjedelme nagyobb, mint eddig 
volt, ára azoban a régi maradt. Tartalma is változatosabb, 
képei meg jóval számosabbak, mint az előző években. 
Ára 30 kr. Megrendelhető Hornyánszkynál, Budapesten 
(Akadémia bérháza.) Addig is, mig behatóbban ismertetnők, 
felhívjuk rá a prot. közönség figyelmét. 

** Népiskolai számoló-könyv. Korona-érték szerint 
irta Szirmai József. I. füzet a második, II. füzet a har-
madik osztály számára. Budapest, 1893. Franklin-társulat. 
Ára füzetenként 20—20 kr. — Módszeresen összeállított, 
abstrakt és alkalmazott példákkal gazdagon ellátott szám-
tani példatár. A I. füzet az 1 — 100-ig terjedő számkörben 
fokozatosan halad előre a négy alapművelet megismer-
tetésében. A VI. füzet az 1 —1000-ig terjedő számkörben 
végzi ugyanezt, először az egynevü s azután a külön nevű 
számokkal. A feladatok közt egyik rész szóbeli, másik 
írásbeli megfejtésre van szánva. A II. füzetet a pénzek 
és mértékek ismertetése zárja be. Megrendelhető Buda-
pesten, a Franklin-társulatnál. 

** Paget János Erqu. életirata. Irta Kovács 
János tanár. Különlenyomat a »Keresztény Magvető«-ből. 
Kolozsvár, Ajtai K. Albert könyvnyomdája, 1893. — Egy 
derék férfi emlékét és hü arcképét örökíti meg e kis füzet. 
Paget J. nem volt hazánk szülötte, bölcsejét Angliában 
ringatták, de azért hű és nemes polgára volt e honnak. 
Idegen földről jött hozzánk, Erdélyben Gyéresen telepedett 
meg, családi összeköttetésbe lépett az erdélyrészi arisz-
tokráciával (Neje báró Wesselényi Polyxena volt, unokája 
gróf Teleki Lászlóné Gyéresen). Nemzetünknek becses 
tagjává, a közélet kiváló férfiává lőn. Irodalmilag is műkö-
dött: »Hungary and Transylvania* címen nagybecsű úti-
rajzot irt hazánkról. Minta-gazda volt s ezért királyi ki-
tüntetést is nyert. Nagy szolgálatokat tett az erdélyi 
unitáriusoknak, ő fűzte szorosabb viszonyba a magyar 
unitáriusokat az angolokkal. Családja szép alapítványt 
tett a kolozsvári unitárius kollégiumnál. — A füzet nagy 
melegséggel és szépen van irva s angol nyelvre is lefor-
díttatott. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. Az ágfalva-bánfalva-lépesfalvai 

evangel. egyházközség közfelkiáltással és egyhangúlag 
Scholtz Ödön eddigi segédlelkészt választotta rendes lelki-
pásztorává. — A sáros-zempléni evang. egyházmegyében 
egyhangúlag Bánó Árpád, Bánó József fia választatott 



meg esperességi felügyelővé. — Az érmihályfalvi ev. ref. 
egyház hivei augusztus 20-án Szatmári Sándor margittai 
lelkészt választották rendes lelkipásztorukká. — Major 
Gyula p.-tamásii újonnan választott lelkipásztor ünnepé-
lyes beiktatása a minap ment végbe. 

* A gyülekezetek köréből. A miskolczi ev. ref. 
egyház presbyteriuma legutóbbi gyűlésében elhatározta, 
hogy az avasi ódon templomot stylszerüleg restauráltatja. 
Ez ügyben a presbyterium kérvényt fog intézni a vallás-
ügyi minisztériumhoz, hogy az újjáalakításban segélyezze. 
A kérvényt Kun Bertalan püspök és Mikulaczky István 
főgondnok személyesen fogják a miniszterhez juttatni. — 
A senyeházi ev. ref. gyülekezet templomába közadakozás-
ból lovag Ország Sándor és fia budapesti gyárából orgonát 
szerzett s azt szeptember 10-én fogja ünnepélyesen felavat-
tatni. Az ünnepély után táncvigalom lesz az orgona 
javára. 

* Az Evangéliumi Elmélkedésekből, melyeket 
DicsŐfi József debreczeni lelkész ir, megjelent a 13-ik és 
14-ik iv. Folytatólag elmélkedik Jézus személyiségéről és 
pedig 15. §. Az Isten fia. 16. §. A Messiás/ 17. §. A 
Dávid fia cimek alatt. Majd a II. részben Isten országának 
jellemét fejti ki. A mustármag (18. §.) Az elvetett gabona-
mag (19. §.) A kovász cimü §§-okban. A tudományos 
alapon és építő modorban tartott evangéliumi fejtegeté-
sekre ismételten felhívjuk a művelt közönség figyelmét. A 
két íves füzetekben megjelenő .munka ára füzetenként 
20—20 kr. Megrendelhető a szerkesztőnél vagy Telegdi K. 
könyvkereskedőnél Debreczenben. 

* Theologiai Ismeretek Tára. Hazai és külföldi 
források, főleg a Holtzmann-Zöpffel-féle Lexikon für Theo-
logie und Kirchenwesen II. kiadása alapján Antal Géza, 
Berde Sándor, Révész Kálmán és dr. Tüdős István közre-
működésével szerkesztette Zoványi Jenő, theol. m. tanár, 
kolozsvári lelkész. II. füzet. Kolozsvártt, Horatsik János 
könyvkereskedése, 1893. Előfizetési ára az egész műnek 
(12 füzet) 5 frt, füzetenként 50 kr. — Hézagpótló, nagy-
jelentőségű vállalat, melyet a fiatal szerzők és szerkesztő 
irodalmi színvonalon tartanak s melyben teljes erővel 
igyekeznek megküzdeni a szük keret és kis méret nyúj-
totta nehézségekkel. A II. füzet az A betű anyagával 
végez és a B anyagát a Bojt címszóig közli. Pontosságra 
és hűségre törekvés, szakértelem és technikai érzék lát-
szik a munkán. A magyar tárgyú s főleg a történelmi 
kérdések, nevezetesen az életrajzok gonddal vannak ki-
dolgozva. Az egész mű nagyon használható, sőt több 
tekintetben nélkülözhetlen kalauz a theol. tudományok 
széles mezején. Melegen ajánljuk a theol. kérdések iránt 
érdeklődő művelt közönség pártoló figyelmébe. 

* Nemzetiségi üzelmek az egyházban. A dunán-
inneni ev. egyházkerület tót túlzóiról van szó. Ez a 
szerencsétlen kerület f. hó 23—24-én. Liptószentmildóson 
gyűlést tartott. A kerület többségét alkotó tótok Dula 
vezetése alatt öszefogtak és az uj zsinati törvény értel-
mében megejtett választásoknál kivétel nélkül a túlzó 
Dulának és társainak jelöltjeit választották meg; a régiek 
mind kibuktak, magyar érzelműt egyetlen egyet sem 
választottak meg. Baltik püspök több izben aggodalmának 
adott kifejezést a minden tekintet nélkül történt válasz-
tások miatt, de eredmény nélkül. A magyar érzelműek 

e miatt nagyon elkeseredtek s Dobrovits Mátyás pozsony-
városi képviselő által a pozsonyvárosi, pozsonymegyei 
és a mosoni képviselők nevében kinyilatkoztatták, hogy 
a kerület tanácskozásaiban tovább nem vesznek részt. 
Erre a kerületi gyűlés összes magyar tagjai testületileg 
kivonultak a tanácsteremből. Nagy vita támadt az egye-
temes gyűlési képviselők választásánál is. Két lista volt: 
egyik a Baltiké, másik a Duláé. Baltik listáján minden 
esperességből, tehát a magyar érzelmű pozsonyvárosi, 
pozsonymegyei és mosoni esperességből is két-két jelölt 
volt ajánlva; a Duláén mind csak nácionálisták, a három 
magyar esperességből senki. A többség a Dula névsorát 
fogadta el, Baltik listájára csak heten szavaztak. Ekkor 
Szentiványi Márton felügyelő is elhagyta az elnöki széket 
s helyét Dolmány trencséni felügyelő foglalta el. Majd elha-
tározta a kerület, hogy miután e célra már 63 ezer forint 
gyűlt össze a jövő évre Turócs-Szent-Mártonban tót gim-
náziumot állít, melyben a magyar nyelvet és földrajzot 
kivéve minden tárgyat tótul fognak tanítani, oly tantervvel, 
melyben a tót nyelvre több óra van szánva, mint a magyar 
nyelvre. — Végül határozatilag kimondották, hogy az 
egyházkerületi pénztárt és levéltárt is Pozsonyból Liptó-
szentmiklósra helyezik át. — Elszomorító dolgok ezek, 
melyek magyar evang. hittestvéreinket mélyen keserítik, 
fejlődésüket aggasztólag hátráltatják, ügyöket országszerte 
rossz hirbe hozzák. Ideje volna már, hogy az ev. egyház-
egyetem az egyházkerületek célszerűbb beosztásával eze-
ket a tulző tót atyafiakat megrendszabályozná. Ha a 
mérsékelt Baltikot is minden lépten, nyomon cserben 
hagyják, nincs más hátra, mint jobb arrondirozással 
számbeli inferioritásra szorítani őket s ugy elbánni velők. 

* Tanfelügyelők értekezlete volt a mult héten 
Budapesten. Résztvettek benne az állami és egyházi 
tanfelügyelők. Prot. egyházkerületeink közül a dunamelléki 
(H. Kiss Kálmán) és dunántuli (Antal Gábor), ev. refor-
mátus, meg a dunántuli, tiszai és bányai ág. ev. egyház-
kerületek küldtek szakképviselőket. A népiskolai felügyelet 
és kormányzás s általában a népiskolai adminisztráció 
köréből több fontos kérdést vitattak meg. A gyűlés második 
napján az állami és egyházi tanfelügyelők viszonyáról is 
tanácskoztak, s az ebben a tárgyban dolgozó bizottságba 
Kiss Kálmánt is beválasztották. Az értekezlet megállapodá-
sait részletes emlékiratban fogják az országos közoktatási 
kormányhoz felterjeszteni. 

* A sepsiszentgyörgyi Mikó-kollegium köré-
ből. Ez a derék főgimnáziumunk mely az állam segítsé-
gével a mult iskolai évben egészült ki főgimnáziummá, 
szeptember 10-én avatja fel uj épületét. Az ünnepélyre 
gróf Csáky Albin közoktatási miniszter is eligérkezett, kit 
méltó tisztelettel és szívességgel készülnek fogadni Sepsi-
szentgyörgyön. 

* A komáromi ref. egyházmegye közgyűlést 
tartott Komáromban. Tudomásul vették az egyházmegyei 
tisztikar újból való megválasztását. Esperes lett Vályi 
Lajos perbetei lelkész, gondnok Beöthy Zsigmond v. b. t. 
tanácsos; lelkészi tanácsbirák: Veres Ede bucsi, Szabó 
Zsigmond deáki, Kiss Pál csicsói, Pethes Endre alistali, 
Bajcsi Lajos mocsi, Tóth Kálmán gelléri, Ónody Zsigmond 
szt.-péteri, és Jávori Elek n.-keszi lelkészek; világi ta-
nácsbirák : Bathó Bálint, Berinkey Antal, Pogzányi József, 
Tóth Lajos, Fülöp László, Kacz Lajos, Szarka Béla és 



Pálfi József. Pénztárnok lett Veres Ede, számvevő Pethes 
Endre, világi számvevő Konkoly Thege Béla. A közgyűlés 
határozatai között elvi fontosságúak: 1. hogy az egyház-
megye. a nagy tanítóhiányra való tekintettel, felir a dunán-
tuli egyházkerülethez, hogy a Pápán megszüntetett tanűó-
képezdét állítsa vissza; 2. hogy az egyházközségek a lelké-
szi gyámintézet gyarapításához évi rendszeres adománnyal 
járuljanak, abhan az arányban, a mint a lelkészi fizetés 
tekintetében osztályozva vannak. 

* A VIII. osztályt önkényt ismétlő tanulók 
bizonyítványa ügyében a közoktatásügyi miniszter követ-
kező rendeletet bocsátott ki : 19,649. szám a. Felmerült 
azon eset, hogy a VIII. osztályt kellő eredménynyel vég-
zett tanuló az osztályt önként megismételte, az ismétlés 
évében megbukott, uj osztálybizonyítványt kapott s ennek 
alapján, bár a megelőző évben kielégítő előmenetelről 
szóló bizonyítványnak jutott birtokába, érettségi vizsgá-
latra nem bocsáttatott. Az ily helytelen eljárás elkerülése 
végett rendelem, hogy az olyan középiskolai tanulók, kik 
a VIII. osztályt kellő eredménynyel végezték és azt ön-
ként ismétlik, ezen önkéntes osztályismétlés évében többé 
nem osztályozandók és nekik bizonyítvány nem adandó. 
— A rendelet tankerületi főigazgatóságokhoz és az auto-
nom egyházi főhatóságokhoz a minap küldetett el. 

* A hódmezővásárhelyi ev. ref. főgimnázium 
államsegélyben való részesítésének ügye a megoldás felé 
közeledik. A vallás- és közoktatási miniszter az előzetes 
tárgyalások megtartására s esetleg a szerződés megkötésére 
dr. Cstky Kálmán műegyetemi tanárt nevezte ki minszteri 
biztosul, ki a főgimnázium föntartó testületével egyetértő-
leg szeptember hó utolsó hetére tűzte ki a tárgyalások 
határidejét. A tősgyökeres alföldi magyarság kulturális 
ügyének, de egyszersmind a délvidéki nemzetségek magya-
rosodásának is jó szolgálatokat fog tenni a középiskolánk 
megerősödése és a közoktatásüg maiy színvonalára való 
emelkedése. 

* A veszprémi ev. ref. egyházmegye f. hó 15— 
16-án tartá évi közgyűlését Veszprémben, melyen 63 ügy 
nyert elintézést. Az újonnan választott tisztikar most fog-
lalta el székét, kivéve két világi tanácsbirót, Kenessey 
Pongrác kir. tanácsost és dr. Vadnai Béla ügyvédet, kik 
a gyűlésen nem jelentek meg. Egy kissé élénkebb vita 
csak az esperesi jelentés tárgyalásánál s a veszprémi lel-
készválasztás ügyében keletkezett. Az esperesi jelentés 
általános része az 1848. évi XX. t.-c. 3. §.-ának végre-
hajtásával s az elszegényedett egyházak társítás utján 
való fölsegélyezésével foglalkozik; indítványozza, hogy e két 
kérdéssel behatóbban foglalkozzék a gyűlés. A gyűlés több-
sége az első kérdés felett erre a mostani politikai viszo-
nyokat nem látván alkalmasnak, azzal a határozattal, hogy 
írjon fel e gvülés a kerületre, hogy az államsegély mielébb 
emeltessék föl s azt a kerület, ne az egyházmegyék lélek-
számának, hanem tényleges szükségének aránya szerint 
oszsza fel: napirendre tért. A másik indítvány szerint, a 
társítás lehető előkészítésére 3 tagu bizottság neveztetett 
ki, mely a jövő gyűlésre jelentsen. Ugyanezen bizottság 
készíti elő az üresedésben levő, társulást kivánó alsó-őrsi 
egyház ügyét. A veszprémi lelkész választás ellen bár 
fegyelmi panasz nem adatott be, de mégis több rendbeli 
felszólalás történt. A gyűlés azonban a kérdés felett napi-
rendre tért s a veszprémi választással együtt a várpalotait 
is megerősítette. Három egyént, kik ide fölebbeztek, bír-
ságolt meg a közgyűlés 50 frtig, mivel a gondnokságot 
nem fogadták el. — Az egyházi számadások ügye, még 
mindig kátyúban van. Bár az egyházmegye elhatározta, 
hogy az egyházi számadásokat febr. 26-ára, mindig be 

kell az espereshez küldeni; a mult évi számadást fele egy-
ház sem küldte be, így a számadások 234. §. szerinti 
felülvizsgálása elmaradt. A tanügybizottság, a közpénztári 
és gyámoldai számvevők örvendetes haladásról jelentettek. 
Tanügybizottsági elnökké, egyhangúlag Jókay Pál, hajmás-
kéri lelkész ifjú erő választatott meg. — A köveskállai lel-
kész, egy é célból kiküldött bizottság jegyzőkönyvében, a 
bizottsággal együtt maga ajánlja, hogy Keszthely máshova 
csatlakozhassék, szűnjék meg Köveskálla mint misszió 
pont; mert külön fizetés nélkül, mint azelőtt is tette, fogja 
a még megmaradó néhány prot. családot gondozni. — 
A közalapból 8 egyház kér 4000 frt segélyt, átlag 500 frtot 
mindegyik, a mire ajánlva is lettek. — Több lelkész kért 
részint a közalapból, Baldácsy vagy államsegélyből, melyre 
nagyobbrészt ajánltattak is. — Újság volt a gyűlésnek, 
hogy az esperesi jelentés, nem ugyan előre, mint határozva 
volt, de a gyűlés kezdetén, kőnyomatban került a tagok 
kezébe. A gyűlés végén szomorúan hallottuk, hogy Iszka-
Szt.-Györgyön, kicsinyes okból, ujabban 16 család jelent-
kezett unitáriussá lenni s az a szomorú hangulat, hogy 
esetleg uj évre ott már nem is lesz ref. egyházunk, kisért 
el haza mindnyájunkat. B.-Kövesd, Szép Lajos. 

* Gyászrovat. Sáfrány Zsigmond téglási ev. ref. 
lelkész f. hó 9-én élete 56-ik évében szívszélhüdésben 
hirtelen elhunyt. Tanult és munkás lelkész volt a javából, 
lelkészi karunknak. Temetése nagy részvéttel ment végbe: 
a háznál Lukács Ödön f. szabolcsi esperes imádkozott, 
a templomban Joó István debreczeni praeparandiai igazgató 
prédikált és a temetőben Kálmán Dezső ujfehértói lelkész 
tartott síri beszédet. Özvegye és számos kiskorú gyermeke 
gyászolja kora halálát. Béke hamvaira! — Munkácsy 
Sándor lelkész és kerületi tanácsbiró temetése nagy rész-
véttel ment végbe Pakson. Jelen voltak a helybeli hitfe-
lekezetek lelkészei, a környékbeli ref. papság és nagy-
számú gyászoló közönség. A háznál Kátai Endre duna-
szentgyörgyi, a temetőben Borzsák Endre szegzárdi lel-
kész végezte a szertartást. Az elhunyt paksi lelkész nagyon 
takarékos ember volt. szép kis vagyona nagy részben 
rokonaira száll, de jótékony célra, nevezetesen a Pakson 
állítandó leánynevelő intézet számára, hír szerint végren-
deletiig mintegy 4000 frtot hagyományozott. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási ev. ref. egyház pályázatot hirdet egy 

segédtanítónői állomásra, melynek évi javadalmazása 
400, azaz négyszáz forint évnegyedi részletekben az egyház 
pénztárából. 

Tanítónő kötelessége: az V. leányosztályban a törté-
nelem és földrajz s az V—VI. leányosztályokban a női 
kézimunka, a gazdaság, kertészet és egészségtan tanítása. 
Az állomás legkésőbb f. év szeptember 15-én elfoglalandó. 

Csak ev. reform, vallású okleveles vagy tanítóké-
pezdét végzett tanítónők pályázhatnak; állandósításuk az 
első sikeres év letételével történik. 

A kellően (keresztelő levéllel, orvosi bizonylattal, 
oklevéllel, esetleg szolgálati bizonyítványokkal) felszerelt 
folyamodványok f . év szeptember 10-ig az ev. ref. iskola-
széki elnökséghez küldendők. 

Kisújszálláson, 1893. aug. 28. 
Az egyháztanács. 

HORNVANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség : 
IX. kerület, JHpa-ttlra 23. szánt, hová a ké l i ratok 

c i m z e n d ö k . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Hornyánstky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza) , h o v á az elöiiz. és h i r d e t . d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S F A R K A S . 

Kiad ja : 
HORNYÁNSZKY V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
H l S f l z e t t f i i i r a : 
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Szent István napja után. 

Az ultramontán sajtó csaknem napról-napra 
siránkozik a „Regnum Mariamim", már mint a 
mi édes hazánk, Magyarország felett, hogy t. i. 
az eretnek protestánsok és a zsidók az urak „Szűz 
Mária országában" s az igaz hitű egyháznak már 
csak a jövőben lehet reménysége. 

Valósággal pedig ugy állunk, hogy a katho-
licizmus folyton-folyvást hódít, mi protestánsok 
pedig vagy nem látjuk, mert benne élünk, a kath. 
eszméknek a közéletbe és köztudatba való terv-
szerű beoltását; vagy ha észreveszszük is e ve-
szélyes jelenséget, nem sokat gondolunk vele, sőt 
hamisan ugy vélt hazafiságból némelyek közü-
lünk meg egyenesen tolják is a romanizmus trójai 
falovát saját egyházunk puritán kőfalai felé. 

Ha tovább is így megy a dolog, pár évtized 
múlva csakugyan „Mária országa" lesz ismét 
Magyarország. 

Augusztus 20-ka, mely napon a róm. kath. 
egyház Magyarországon Szent István napját tartja, 
ez évben épen vasárnapra esett. Egy veresbetűs 
nappal tehát kevesebb van az idei naptárban, 
egy nagyon figyelemreméltó tapasztalattal azon-
ban gazdagabbak lettünk. 

Ma már általánosan „nemzeti ünnepnek" 
tartják és hirdetik Szent István napját; a hetedik 
nagy hatalom, a sajtó különösen kitűnik e téves 
felfogás terjesztésében. 

Amint átnéztem az aug. 20-ki lapokat, való-
ban elszomorodtam. Nemcsak a gyorsan szer-
kesztett napilapok ephemér értékű, de azért 
nagy befolyással biró vezér- és tárcacikkei, de 
még a nagyobb gonddal szerkesztett képes heti-
lapok közleményei is egyremásra országos nem-
zeti ünnepként tárgyalták és dicsőitették Szent 
István napját, a r. kath. egyház saját ünnepét.* 

* »A mai országos ünnep, melyet . . . hagyományos kegye-
lettel tart konfessziók különössége nélkül az egész nemzet« (Buda-
pesti Hirlap). »Avagy nem méltó-e a vallásivá sublimált nemzeti 

Az ultramontánok közlönye, a „Magyar Állam" 
volt az egyedüli napilap, mely természetesen ben-
nünket, protestánsokat okolva és szidalmazva, 
teljes határozottsággal két cikkben is kimondta, 
hogy „Szent István ünnepe nem hivatalosan pro-
clamált nemzeti ünnepe a hazának." 

De nemcsak a lapok hasábjain, hanem a 
napi élet jelenségeiben is nagyban nyilvánult a 
»nemzeti ünnep«. Nem is szólva a budai fényes 
szertartásokról, melyekben a kormány tagjai, az 
állami és közigazgatási főhivatalnokok, a katona-
ság, s z ó v a l az egész hivatalos Magyarország r é s z t 
vettek, a vidék városaiban, sőt falvaiban is ünnepi 
díszre virradt augusztus 20-ának szép reggele. 
A középületeket nemzeti lobogók, az üzletek és 
műhelyek (az 1891: XIV. t.-cikk I. §-ának rendel-
kezése szerint) zárva, a templomok, és pedig 
nemcsak a római katholikus, hanem a kálvinista 
templomok is telve, vagy legalább sokkal tömegeseb-
ben látogatva, mint egy közönséges vasárnapon. 

Nálunk Kassán legalább ez volt az eset, 
a mely bizonyára nem áll magában. Előre gon-
doltam, hogy így lesz, azért Ézsaiás 48 : 5—8. 
alapján határozottan alkalmi prédikációt tartottam, 
kifejtvén gyülekezetem előtt a Szent István ünnep 
történetét és jelentőségét, aztán azon okokat, melyek 
alapján mi semmiféle szentet az emberek közül 
nem ismerünk és nem ünnepelhetünk, végre elő-
adtam, hogy milyennek kellene lenni egy valódi 
nemzeti ünnepnek s miért nem alkalmas erre 
Szent István napja. Az egésznek summája 

kegyelet minden felekezeti szemponttól független összes tisztelet-
nyilvánításaira az egykor hatalmas és bölcs kéz« (Nemzet) »Szent 
István a világnak egyetlen szentje, a kit nemcsak a pápista tisztel, 
hanem a kálvinista és lutheránus is, a zsidó is, unitárius is.« (Magyar 
Hirlap). A nagy gonddal szerkesztett s méltán közkedvességnek 
örvendő Vasárnapi Újság szerint is (melyet pedig sokan kálvinista 
újságnak tartottak eddig) »az egész magyar nemzetnek ünnepe 
Szent István napja«. Az »Ország Világ* a legderekabb, ez már 
nemcsak Szent István napját, hanem az aug. 15-én ünnepelt Nagy 
Boldogasszony napját is országos ünnepnek tartja, s erősen reméli, 
hogy »a millennium után az első magyar király szent kultusza 
újra vérré válik az egész nemzet hálás [szivében.« S igy folytat-
hatnám még sokáig az idézéseket, de ennyi, azt hiszem, elég. 



<*K 
volt.1 édes atyámfiai, római katholikus test-
véreink ünneplik egyik szenljöknek, Magyarország 
nagy és bölcs legelső királyának emlékünnepét, 
nekünk azonban ma nincs ü n n e p ü n k ! 

Különben nem prédikációmat akarom ismer-
tetni, hanem arról óhajtok egyet és mást elmon-
dani, miképen állott elő a jelen, sok tekintetben 
aggasztó és szomorú helyzet s mi a teendőnk 
a jövőre nézve? 

Szent Is tván* első királyunk minden magyar 
hálájára és tiszteletére méltó, mint nagy és bölcs 
fejedelem, azonban mint szentet csakis róm. kath. 
vallású honfitársaink ünnepelhetik. 

Sok könyvet átforgattam, hogy megtudjam, 
melyik pápa és mikor kanonizálta I. István ki-
rályt; végre megtaláltam, (ha ugyan hiteles az 
adat), hogy a történelem legnagyobb pápája, 
VII. Gergely avatta őt szentté 1083-ban. Ez év 
aug. 20-án** történt ugyanis az ő 45 év óla 
nyugvó holttestének felemelése (elevatio), mely 
alkalommal, a legenda szerint, ma is ereklyeként 
őrzött jobb kezét a feloszlásnak indult részek 
mellett teljes épségben találták meg. Ettől fogva 
kezdődik Szent István napjának megünneplése s 
a magyar kath. egyház folyvást aug. 20-án tar-
totta és tart ja ez ünnepet, melyet XI. Incze pápa 
(1876—89) Buda vára visszavételének örömére 
az egész r. kath. egyházra kiterjedőleg szeptember 
2-ikára tett át. *** 

Hogy a magyar r. kath. egyház ünnepe or-
szágos vagy nemzeti ünneppé tétessék, erre nézve 
az első lépés 1819-ben történt meg, a mikor Kul-
csár István, az általa szerkesztett „Hazai és kül-
földi tudósí tásokban", indítványozta, hogy az e 
napon Budán tartatni szokott ünnepélyes egyházi 
szertartáson a budai és pesti kir. hatóságok is 
megjelenjenek. Az eszmét felkarolta Kovalik János 
címzetes püspök és érseki helvnök s I. Ferencz 
császár és király, (melyik évben, nem találom) 
elrendelte, hogy Szent István napja országos norma 
ünnepnek tekintessék.f 

Ezzel azonban nem elégedtek meg. A m. kir. 

* Én minden aggály nélkül használom a »Szent« jelzőt 
épen ugy, mint I. Lajosnál a »Nagy« jelzőt vagy a német Frigyes-
nél a »Barbarossa«-t, a francia Fülöpnél a »Szép«-et s egyáltalában 
kicsinyes dolognak tartom abban keresni a kálvinista álláspontot, 
hogy Szent Istvántól a »Szent« jelzőt megtagadjuk, mert hiszen 
akkor Kun-Szent-Miklós is kálvinista nyelven Kun-Miklós lenne. 

** Hihetetlen, de igaz, hogy még a »Magyar Állam« egyik 
cikkírója sincs tisztában Szent István ünnepével. Azt irja ugyanis, 
hogy a szent király halála napját nem tehetjük nemzeti ünneppé ; 
holott István király augusztus 15 én (Nagy Boldogasszony napján) 
halt meg; emlékünnepe pedig Magyarországon aug. 20-án van. 

*** Knauz Nándor: »Kortan*. 271. lap. Érdekes, hogy Mesz-
lényi Gyula (most szathmári püspök) szintén szept. 2-ára esőnek 
mondja Szent István ünnepét. (Uj Magyar Sión 1876. 163. lap 
A legrégibb kinyomtatott Szent Istvánnapi prédikáció tudomásom 
szerint 1760. jelent meg. (Uj Magyar Sión 1876. 913. 1.) 

f Lonovics: »Egyházi archaeologia*. Bécs, 1857. I. kötet 
307. lap. 

helytartótanács többrendbeli * leiratában kérdést 
intézett a protestáns egyházkerületekhez, hogy 
mikép tartják meg a protestánsok Szent István 
király ünnepét? Mire a kerületek, bizonyára egybe-
hangzólag, akkép válaszoltak, mint a tiszántúli 
kerület 1829. ápril 25 -én : „Iraltassék meg alá-
zatos tisztelettel, hogy a megnevezett ünnep a mi 
felekezetünk tagjai által semmiképen nem ünne-
peltetik, s nem is ünnepeltethetik, mivel a mi 
val lásunknak principiumával, minden efféle ünne-
pek megtartása ellenkezik, a mely oknál fogva 
fel is oldoztattunk az alól az 1791: XXVI. tör-
vénycikkely által/ ' ** 

E határozott nyilatkozatra az 1831. október 
5-én 25,853. szám alatt kibocsátott helytartó-
tanácsi rendeletben jött meg a válasz, a mely sze-
rint a protestánsok ez ünnepen az olyan külső 
munkákat , melyeknek folytatása az ünnepnapo-
kon törvényesen meg van tiltva, tartoznak eltá-
voztatni, egyébiránt magoknak az evangélikusoknak 
tetszésökre hagyatván, ha akarják-e és minemű 
vallásos szertartással akar ják azt templomaikban 
ünnepelni ." 

E rendelet tehát fakultatívvá teszi a protes-
tánsokra nézve a Szent Is tvánnap megünneplését 
s Borsod vármegye mégis országos grovament csinált 
e miatt, mint Lonovics az idézett helyen irja. 
Nagyon érdekes lenne az idevonatkozó iratokat 
közelebbről megismerni. 

1831-től fogva egész 1878-ig nyugodott a 
dolog. Igaz, hogy a Budán tartatni szokott ünne-
pély mind inkább nagyobb közönség előtt folyt 
le; az ügyesen számító klérus tudta a módját, 
miképen kell ez ünnepet nemzeti jellegűvé alakí-
tani. 1859-ben valóságos alkotmányos tüntetés 
volt Szent István napján, mely miatt Scitovski 
pr ímásnak kellemetlensége is volt; a vasutigazgató-
ságok által a zónarendszer behozatala előtt adni 
szokott olcsó jegyek telték könnyűvé az ország 
közönségének a mind inkább szépülő főváros meg-
látogatását, a lóversenyek legfőbb napja, a szín-
házak szünet utáni megnyitása, mind ez ünnepre 
tétetett; elég az hozzá, hogy 1878-ban egy szép 
napon (február 8-án) boldogult Trefort Ágoston 
az egyházi főhatóságokhoz egy oly tartalmú ren-
deletet bocsátott ki, a mely szerint »tekintve, 
hogy Szent István napja reánk magyarokra nézve 
az egyházi ünnepélyen felül még kiválóan nem-
zeti ünnep is, ott is, hol az eddig szokásban nem 
volt, ha a lakosság, vagy a hatóság kivánja, az 
illető lelkész köteles isteni tiszteletet tartani«. 

A protestáns egyházkerületek természetesen 
azonnal protestáltak ezen miniszteri rendelet ellen, 

* 1827. január 2-án 57. sz. a. 1828. október 14-én 27,294. sz. 
a. 1829. március 23-án 7348. sz. a. 1829. május 26-án 14,014. sz. a 

** Révész Imre : >Figyelmező« 1878. 160. lap. 



mely csakugyan szép csendesen »ad acta« Léte-
teti és soha éleibe nem lépett. 

Megint 13 év telt el. Az olcsó vonatok évről-
évre több közönséget vonzottak a főváros szép-
ségeinek megtekintésére, vagy, mint katholikus 
atyánkfiai mondották »a szent jobb tiszteletére« ; 
a jól informált lapok évről-évre hangzatosabb 
vezér- és tárcacikkeket hoztak a nemzeti ünnep 
dicsőítésére s 1891. év tavaszán, az ipari mun-
kának vasárnapi szüneteléséről szóló törvény-
javaslat tárgyalásakor annyira elhomályosította a 
nemzeti ünnep fényes felhője a protestáns kép-
viselők és főrendek legnagyobb részének hittudatát 
s annyira feledékenynyé tette őket a protestan-
tizmus legsarkalatosabb elvei irányában, hogy a 
képviselőházban Veres József, a főrendiházban 
Zelenka Pál bátor és egyenes felszólalásait erős 
visszatetszéssel és zúgással fogadták s óriási több-
séggel megszavazták a kérdéses javaslat 1. § át, 
a mely szerint »Vasárnapokon, valamint Szent 
István király napján, mint nemzeti ünnepen, a 
magyar szent korona országainak területén az 
ipari munkának szünetelnie kell*. (1891: XIV. 
t.-cikk 1. §.) 

Szent István napja tehát, ezen törvényben, 
nemzeti ünnepnek van nyilvánítva. Ez a törvény-
hozás lénye, melyet míg fennáll, minden honpolgár 
tisztelni tartozik; fenmaradván azon kétségtelen 
joga, hogy reá vonatkozó nézeteit nyilváníthassa 
s azokat esetleg minden törvényszerű uton ér-
vényre jut tatni igyekezzék. 

Egy általános vagy egyetemes országos vagy 
nemzeti ünnepre, igen sok okból, felette nagy 
szükségünk van. Ilyen országos vagy nemzeti 
ünnep létesítése kizárólag a törvényhozás joga 
és kötelessége. 

Azonban egy ilyen országos vagy nemzeti 
ünnep dekretálásának egy önálló törvénycikkben, 
megfelelő előmunkálatok és tanácskozások után 
kell megtörténni, mert ezt annak a nemzeti ünnep-
nek természete és méltósága feltétlenül megkö-
veteli. 

Szent István napja nem így lett nemzeti 
ünneppé nyilvánítva. Nemzeti ünneppé tette a 
t ö r v é n y h o z á s egy egészen alárendelt természetű 
javaslat kapcsolatában, incidentaliter, mellékesen, 
mondhatnám meglepetésszerüleg, a képviselőházi tár-
gyalás alkalmával hirteleniben tett és elfogadott 
indítvány alapján. 

Egy nemzeti és országos ünnepnek nem ugy 
kell a törvénytárba jutni, mint a hogy én p. o. kéz-
iratomba a pótlást a margón beiktatom! 

Sokkal kisebb vagyok, semmint az ország 
törvényhozásának tanácsot akarnék adni, csakis 
és egyedül óhajtást és kérést hangozta thatok: 

létesítsen a törvényhozás mentől előbb, egy önálló 
törvénycikkben egy valódi, igazi nemzeti ünnepet! 
Ez lesz a millennium méltó megünneplésének 
egyik legszebb részlete! 

De hogy ez a létesítendő nemzeti ünnep 
valódi nemzeti ünnep legyen, vagyis hogy abban 
minden honpolgár, lelkiismeretének és hitének 
sérelme nélkül részt vehessen, erre nézve feltét-
lenül szükséges, hogy ne essék az össze egyik 
vagy másik felekezet kizárólagos ünnepével. 

Ma, fájdalom, nem így van a dolog. Munka-
szünet van Szent István napján, tehát a protes-
táns iparos, kereskedő, hivatalnok stb. is pihen 
és ünnepel, el megy, mint jó keresztén\ a temp-
lomba s olvasván e mellett az „ujs&gok" Szent 
István napi cikkeit, pár év kell csak s olyan jó 
lelkiismerettel és buzgósággal megünnepli „Szent 
István" napját, mint akár a karácsonyt. 

Mert azt ne mondja senki komolyan, hogy 
Istvánnak, az első, apostoli és államszervező ki-
rálynak ünneplését, Istvánnak, a róm. kath. egy-
ház szentjének ünneplésétől, kivált ha a kettő egy 
napon történik, határozottan és teljesen el lehetne 
választani. 

És az „apostoli", a „szent" első király (pro-
torex) ünneplése után nem könnyen következik-e 
Magyarország Nagyasszonyának, védőjének, patro-
nájának, Szűz Máriának ünneplése?! 

Mai napság — igaz, hogy csak mellékesen, 
nemzeti ünneppé van nyilvánítva Szent István 
napja. Ünnepelnünk kell mindannyiunknak fele-
kezeti különbség nélkül; igaz, még a templomban 
nem, csak külsőleg, munkaszünettel . Ámde nem-
zeti ünnep-e az, a mit templomainkban nem lehet 
megünnepelni?! 

De azt se feledjük el, hogy ha 1878-ban 
megtörténhetett a kísérlet arra nézve, hogy tör-
vény nélkül is behozzák templomainkba a Szent 
István ünnepét, mint nemzeti ünnepet : jövőre, 
midőn már törvényre is lehet hivatkozni, vajjón 
mit tehetünk egy esetleges hasonló miniszteri 
rendelettel szemben? 

Azért részemről nagyon kívánatos, sőt szük-
séges dolognak tartom, hogy a két protestáns 
egyház legfőbb hatóságai, illetőleg képviselő tes-
tületei mihamarabb megtegyék a szükséges lépé-
seket e mostani, jelenben félszeg, jövőre nézve 
pedig határozottan veszélyes és aggályos hely-
zetnek megszüntetésére. 

Révész Kálmán. 



Az ág. hitv. ev. zsinat munkája. 
3. A zsinati törvénykönyv tartalma. 

Ezen sorokkal szemben állunk a zsinati törvény-
könyv második részével. Ezen rész cime a következő: 
»Az önkormányzati testületek s ezek kormányzati ható-
ságai és tisztviselőiElső cim. Az egyházközség. Az 
utóbbi szó uj elnevezés. Eddig azt mondtuk, hogy egyház-
gyülekezet. Azt tartják, hogy az uj elnevezés határozottabb 
és jellegesebb. De midőn a 25-ik §-ban az egyházközségek 
osztályoztatnak, már egy kis eltérés vehető észre, mert 
van anyaegyházközség, leányegyház és fiókegyház és igy 
feltehető, hogy a két utóbbi már nem község, hanem 
csak gyülekezet. Különben ezen megjegyzések meddő szó-
fecsérléseknek tarthatók s azért sietünk a dolgok lénye-
géhez hozzászólani. 

A mi eddig tüzetesen rendezve nem volt, a 24-ik 
és 34-ik §§-okban rendeztetik. Körüliratik és meghatároz-
tátik ezen §§-okban az anyaegyház, leány- és fiókegy-
ház közötti viszony ugy jogok, mint kötelességekre nézve, 
beosztatnak a szórványhelyeken lakó hivek ; felsoroltatnak 
a módok és feltételek, melyek mellett szórványhelyek fiók-
egyházakká, ezek leányegyházakká és ezek anyaegyház-
községekké átalakulhatnak. Mindez pedig azért bir nagy 
fontossággal, mert megkönnyíti és szabatossá teszi a kor-
mányzást. Ha visszapillantunk az eddigi helyzetre, meg 
kell vallanunk, hogy egyházi közgyűléseinken legtöbb dolgot 
okoztak az anyásítási kérdések. Az érintett intézkedések, 
ha pontosan és tapintatosan betartatnak, mind ezen bajok-
nak elejét vehetik. 

A 35-ik §. körülírja az egyháztagok jogait és a 36-ik 
§. azoknak kötelességeit. Jogait egyháztagjaink eddig is 
nagyon jól ismerték, csak kötelességeikkel gyakran nehe-
zen tudtak tisztába jönni. Pedig a jogok csak akkor művel-
hetnek valami áldásosat, ha pontos kötelességteljesítésen 
alapulnak. Nem tartozunk azokhoz, kik klérusi tekintély 
után valaha vágyódtunk volna, de hosszú hivataloskodá-
sunk folyamán alkalmunk volt tapasztalni, miszerint ott, 
hol a felügyelő, gondnok s általában az egyház előkelője 
keresztyén buzgóságtól áthatva, eljárt szorgalmasan a 
templomba, ott az egész egyházközségi élet örvendetes 
lendületet vett. Az egyháziasság, a gyermekek taníttatása, 
az egyháztagok békés együttélése, az áldozatkészség meg-
lepő virágzásnak indult. 

De hiszen nem az a feladatom, hogy reflexiókat 
irjak és a tisztelt olvasót merengésekkel untassam! Azért 
nézzük tovább a zsinati törvénykönyv tartalmát. Annál 
inkább, mert a következő 2-ik cim, mely az egyházköz-
ségi közgyűlésről szól, néhány szintén fontos határozatot 
tartalmaz. Ez az egyházközségnek kormányzó és képvise-
leti hatósága. A 39. §. azt mondja, hogy a közgyűlést 
rendszerint a lelkész és felügyelő hivja össze. Egy szom-
szédos tiszttársam erre vonatkozólag azt kérdezte, mi 
történik, ha esetleg a lelkész és a felügyelő egymással 
hadi lábon állnak ? Nézetem az, hogy itt szabályrendele-
tileg segíteni lehet. A közgyűlésen azon künlakók is részt-

vesznek, kik az egyházi terhek viseléséhez hozzájárulnak. 
Üdvös a 41. §. azon határozata, hogy hivataluknál fogva 
a közgyűlésnek tagjai a vallástanítók is. A tanító rende-
sen és pedig nemcsak faluhelyen csak szolgának tekin-
tetett s tapasztalatból tudjuk, hogy a parasztnép sok 
helyen nem szívesen látta a tanítót a közgyűlésen. A 
nehézség csak az, hogy a faluhelyen a legtöbb tanító 
vallást is tanít s igy a hol sok tanító van, a földmívelő 
atyák sokalani fogják az intelligens tanítók befolyását, 
különösen ha a tanítóknak privát vagyonuk nincsen és 
igy az egyházi terhek viseléséhez hozzá nem járulnak. 
Ismét csak szabályrendeletileg lehet planálni. A 42. §. 
nyomán az önálló nők és azon nők, kik vegyes házas-
ságban élnek, ha egyházi terhet viselnek, jogot nyertek 
meghatalmazott által befolyást gyakorolni az egyházi 
ügyekbe. A 44. §-ban meg vannak határozva a közgyűlés 
teendői. Ezek: az egyházi tisztviselők választása, az egyház-
tanács megválasztása, továbbá követeket küld az egyház-
megyei közgyűlésre, szavaz az egyházmegyei, kerületi 
és egyetemes hatósági személyekre, nyilatkozik a leérke-
zett ügyekre vonatkozólag, intézkedik az egyházközség 
összes belügyeiben, tárgyalja az egyháztanács jelentését, 
felülvizsgálja a számadásokat. Miután azonban az egyház-
község kormányzása az összes fizető tagokból álló köz-
gyűlés által mindig nehézkes és gyakran lehetetlen, ott, 
hol a közgyűlési tagok száma a 300-at meghaladja, választ-
ható hatvan tagból álló képviselőtestület, mely a lelkész 
s az egyháztanács, illetve a képviselőtestület választáson 
kívül, az egyházközség összes ügyeit intézi. 

Itt meg kell említenünk, hogy számos tiszttárs van, 
ki a papválasztást is szeretné a képviselőtestület hatás-
körébe utalni, ugy, hogy a közgyűlésnek nem maradna 
más teendője, mint az egyháztanács és a képviselőtestület 
megválasztása. Nem csudáljuk az óhajt, hiszen a politikai 
községnél látjuk, hogy a jegyzőt csakis a képviselőtes-
tület választja. De bocsánat, a ki az itteni eljárást ismeri, 
tudja, hogy ez nem is választás. Községi jegyző rendesen 
az lesz, kit a főszolgabíró, illetve a főispán akar, és ré-
szünkről illendőbbnek tartanok, hogy ha a politikai téren 
a hivatalnokok egyáltalában kineveztetnének őszintén és 
törvényesen, mert a jelenlegi betöltés is kinevezés, csak-
hogy leplezett. Ám de mind ezt mi egyházunk terén nem 
óhajtjuk. Híveinknek, sokszor igen nagy egyházi teher-
viselés mellett legszebb, legfontosabb és tegyük hozzá, leg-
protestánsabb joga az, hogy lelki atyjukat szabadon vá-
laszthatják. Bűn volna, híveinket e joguktól megfosztani. 
De meg ama, oly sűrűn felemlített bajok, melyek a pap-
választásnál előfordulni szoktak, nem rejlenek abban, hogy 
az egyházközség összes fizető tagjai választhatják a papot, 
hanem abban, hogy a pályázók és azok, kiknek kezében 
van a papválasztás vezetése, nem a Krisztus egyházának 
felvirágzását, hanem saját érdekük érvényesítése körül 
forgolódni szoktak. Kemény vád, de vonjuk vissza, mert 
bizonyítékaink vannak mellette. 

Azonban menjünk tovább. A második rész 3-ik címe 
szól az egyháztanácsról, melynek hatásköre meghatároz-



tátik. Csak az elnevezés u j ; a teendők ugyanazok, a mik 
a presbyteriuméi voltak. A 4-ik cím felsorolja az egyház-
községi tisztviselőket s magában foglalja az 58—78. §§-kat. 
Legfontosabb határozatok e cím alatt azok, melyek a lel-
készre vonatkoznak. A 65. §., hogy lelkésznek megvá-
lasztható minden végzett magyarországi, 24 éves ev. hit-
jelölt, ha az előirott kellékekkel bír, mulatja, hogy az 
érdemek szerinti előléptetés nem is kisértetett meg azon 
egyszerű okból, hogy az egyházközség szabadválasztási 
joga meg ne szoríttassék. Az iparkodás és jellemes ver-
senynek tehát tág tér nyittatott, azaz fentartatott. A mi 
pedig magát, a lelkészválasztás végbemenetelét illeti, a 
72. §. azt határozza, hogy erre nézve az egyházkerületek 
szabályrendeleteket fognak megalkotni, melyek az egyház-
egyetem jóváhagyását igénylik. Erre vonatkozólag már is 
megindultak az egyes cikkekben az eszmecserék s külö-
nösen a körül forog a vélekedés, ki- és mikép legyen 
jogosítva jelölni, mert a jelöléstől függ rendesen a lelkész-
választás szerencsés vagy szerencsétlen megejtése egye-
sek nézete szerint. Azt bizonyítgatják, hogy ha a főespe-
resnek kezébe tétetik le kizárólag a jelölés és a főesperes 
huzamosb időn átvételi tisztét, rendesen családi dinasz-
tiák fejlődnek ki az egyházmegyékben, s ezek aztán domi-
nálják az egész egyházmegyei életet és vannak az egyház-
megyei lelkészek között kiváltságosak és jogfosztottak. 
Részünkről szabályrendeletileg ugy oldanók meg az ügyet, 
hogy az egyházközségnek az összes pályázók közül, ha 
valamelyik ellen kánoni akadály fenn nem forog, meg-
engednők a választást, de a f'őgondot arra fordítanók, 
hogy az egyházi téren semmiféle korteskedés végbe ne 
menjen. Hiszen a nagyvárosi egyházközségek amúgy is 
így cselekesznek s magukat a főesperes által dominálni 
nem hagyják, mért nem lehetne a falusi népnek is ezen 
engedményt adni. Különben erről alkalmilag egy önálló 
cikkben még bővebben fogunk szólani. 

Átmegyünk immár a II. rész §. címére, mely az 
egyházmegyéről szól, s azt meghatározza. Gondoskodva 
van itt uj egyházmegyék alakulásáról is. Uj intézkedést 
foglal magában a 81. §., mely a szabad királyi városok 
eddigi különállását beszünteti és ezeket is az egyházme-
gyékbe beosztja. 

A 6. cím szabályozza a 82—91. §§-ban, az egyház-
megyei közgyűlést; tagjai részint hivataluknál fogva, ré-
szint választás szerint soroltatnak fel. Hatásköre tüzetesen 
körüliratik, de ugyanaz, a mi eddig is volt. A szavazás 
módja határozottan rendezve van. a mi annyiban új in-
tézkedés, mert eddig rendesen nagy vita támadott, ha 
valamely ügy szavazás alá került, hogy kik is vannak 
jogosítva a szavazásra. 

A 7. cím szól az egyházmegyei tisztviselőkről. A 
felügyelőt és főesperest választják az egyházmegyei egyház-
községek, a többi tisztviselőket az egyházmegyei köz-
gyűlés. 

Következik a 8. cím, mely az egyházkerületekre 
vonatkozó határozatokat tartalmazza és melyről egy leg-
közelebbi cikkben fogunk szólani. B. G. 

I S K O L A Ü G Y . 

Mely okok miatt mulaszt az iskolás gyer-
mek, s minő erkölcsi eszközökkel lehet az 

ellen a tanítónak működni? 
Felolvastatott a Bács-Bodrog vármegye ref. tanítói egyesület Zombor 

szab. kir. városban tartott rendes közgyűlésen 1893. jul. 10-én. 

A mulasztás okát a szegénység után megtaláljuk 
a szülök könnyelműségében. Itt már nem volna hiány sem 
ruhában, sem tankönyvben, de a. szülők nem akarják 
sehogy sem megszokni a rendet, ugy fogják fel az isko-
lát, mint az ő gyermekkorukban volt, tanul ki-ki tetszése 
szerint egy vagy két évig, legfölebb négyig. Kiáll akkor, 
a midőn neki tetszik, tanulja azt, a mi neki tetszik. Aka-
ratos, hajolni nem tudó természetök sehogy sem tud 
megbarátkozni olyan dolgokkal, a melyeket ők nem tanul-
tak, mint p. o. nyelvtan, természetrajz, természettan, ezekre 
a tanítót előre is figyelmezteti, hogy az ő gyermekét ne 
is tanítsa, ő erre nem vesz könyvet sem, vagy pedig 
megteszi azt is, hogy Jancsit inkább elküldi a zsidó 
iskolába. 

Hogy az ilyen szüle gyermekét az iskolába rende-
sen küldje, ne ellenkezzünk vele, hagyjuk meg őt azon 
boldog hitben, hogy gyermeke az iskolában éppen azt 
tanulja, melyre neki legnagyobb szüksége van, t. i. irni, 
olvasni, számolni, bocsássuk el őt néhány barátságos szó-
val, és mi végezzük kötelességünket. 

Azzal, midőn a felületes gondolkodású szülék a tudo-
mányt, kevésre vagy épen semmire sem becsülik, nem 
kell törődnünk semmit, mert nem attól félnek ők, hogy 
gyermekeik majd nagyon sokat fognak tudni és az ő 
egyszerű észjárásukat majd kinevetik, hanem félnek igen 
is attól, hogy a nagyon szétforgácsolt idő nem lesz elég 
arra, hogy irni, olvasni és számolni jól megtanuljanak. 
Oh milyen áldott könnyelműség ez, midőn a szüle elébe 
akar állni a sok iskolai hiábavalóságnak, midőn nem 
kiván gyermekétől egyebet, mint azt, hogy legyen csak 
jó erkölcsű, engedelmes, békeszerető, tudjon irni, olvasni, 
számolni, azután menjen ki az Isten szabad ege alá 
szántani, vetni, földet munkálni. Az ilyen mulasztás 
nagyon indokolt, az ilyen ellen tiltakozni nem lehet. 

Azonban ha a mulasztásoknak olyan jelenségeit 
veszszük észre, midőn a szülék az iskolának minden 
működését ellenszenvvel fogadják: itt már szembe áll 
velünk a vétkes könnyelműség. Meg kell itt az oly szülő-
vel értetni gyermeke által, hogy verejtékkel — szerzett 
vagyonát, — ha gyermeke testi és szellemi nevelését 
elhanyagolja, az élet küzdelmeire elő nem készíti: a 
tudatlanságot, értelmetlenséget folyton figyelemmel kisérő, 
ravasz, kapzsi ember, könnyen zsebre vágja. Szólni kell 
a gyermek előtt arról, hogy a vagyon mily mértékben 
Isten áldása, s mikor válik az ember kezében saját nyo-
morúságának, általa a családnak és a társadalmi életnek 
szerencsétlen okozójává. Meg kell értetni az ilyen szülő-
vel gyermeke által, hogy az értelmes, józan eszű, felvilá-
gosodott, korral haladni tudó ember kezében, a vagyon 
jobban megmarad, mint a tudatlan, vagy nagyon korlátolt 
eszű, számítani nem tudó ember kezében. 

Íme, mélyen tisztelt tanítói közgyűlés! Igy gondolom 
én, hogy hathatunk azon emberre, ki gyermekét a vétkes 
könnyelműség, vagyis az anyagiak után esengő telhetetlen 
vágya miatt fogja el az iskolától. 

Oka lehet a rendetlen iskolábajárásnak maga a gyer-
mek vérmérséklete. A legtöbb gyermeknek ingerlékenv. 
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nyughatatlan természete van, melynélfogva az iskola zárt 
levegőjétől irj-ózik. Elmegy a mezőre, a szőlőbe, a szántó-
földre. s ott, az erejét meghaladó munkát is örömmel 
teszi; de már az iskolától húzódozik, annak ha csak a 
nevét hallja is, kedvetlenség veszi körül, örömmel keres, 
kutat, minden kibúvót, csakhogy az iskolába fel ne me-
hessen, és ha semmi uton-módon el nem kerülheti, meg-
adja magát, különösen a téli időben, és enged a kény-
szerűségnek ; de egész valóján meglátszik az idegrendszer 
tompultsága az iskola iránt. 

Az ilyen gyermeknek, hogy az iskolát megszeresse, 
nézzünk el egy kevés mulasztást, ne alkalmazzuk vele 
szembe még a megdorgálást sem. Lelki állapotát figye-
lemmel kisérve, használjuk fel a legalkalmasabb pillanatot 
arra, hogy benne önmagunk iránt egy kis vonzalmat, 
szeretetet ébreszszünk. Ha a gyermek magaviseletén ezt 
már tapasztaltuk, igyekezzünk azt fejleszteni, s ugy irá-
nyozni, hogy a gyermek tanítója iránti tiszteletét, szere-
tetét azon munka elvégzésében mutassa meg, a melyet 
tőle csakis azért kiván, hogy abból minden öröm a gyer-
mekre. mint munkálkodóra sugározzék vissza. 

Mélyen tisztelt tanítói közgyűlés, kedves kartársaim! 
Lelkem mélyéből meg vagyok győződve arról, hogy a 
tanítónak, ha iskolájában valami bajt meg kell szüntetni, 
mintegy orvosolni, legyen az gyakori mulasztás, vagy 
bármi néven nevezhető gyermeki csiny, vagy erkölcsi ki-
hágás : nincs jobb erkölcsi eszköz, mint a szeretet. Ezen 
hatalmas, erkölcsi eszközzel hozzá lehet férni minden 
gyermek szivéhez, ennek melege, ha a gyermek lelki ege 
olykor-olykor borongós is, ezerszer jobban oszlatja a ho-
mályt, mint a hideg, kimért tekintélytől, puf'fadozó mo-
dorosság. 

Hiszen mi felnőtt emberek is kerülni szoktuk, a 
mennyire csak lehet, az oly helyet, a hol bennünket 
nem szeretnek, nem szivesen látnak, a hol a pöffeszkedő 
gőg lépten-nyomon utunkba áll: ugyan hogy kívánhatjuk 
attól az ártatlan gyermektől az ellenkezőt! Hódítsuk meg 
tehát először a gyermek szivét nyilt, őszinte, minden ön-
zést kizáró szeretetünkkel: akkor uralkodni fogunk az 
eszén is, 

Oka lehet a rendetlen iskoláztatásnak a gyermek 
testi gyengesége és hozzámérve a tanrendszer vagy pedig 
a tanterem. Sok gyermek meg 6, sőt 7 éves korában is 
gyenge növése, beteges állapota miatt nem arra való, 
hogy iskolába járjon. Óvoda, gyermekkert volna még az 
ő helyök, s játszva kellene őket tanítani, nem pedig beül-
tetni sorba egy szük tanterembe, kivált ha az a tanterem 
még egészségtelen is a nedvesség és egyéb okok miatt. 

Igen ám ! de a szokás természetté válik, a szülék 
szeretnek igen sokszor a gyermeknevelés elől megszökni, 
s élve a törvény jogával és a kínálkozó jó alkalommal, 
a gyenge gyermeket is felküldik az iskolába, pedig ha 
látnák a szülők, hogy gyermekeik mit. mívelnek még, 
mielőtt a tanító megérkezik, mennyire kockáztatják gyenge 
egészségüket, sokszor életöket: gyermekeik bajának hama-
rább megtalálnák az okát! 

Mert a gyenge növésű gyermekre nézve egy tul-
tömött alacsony tanterem, nem az ismeretek, nem a tudo-
mány tárháza; hanem a betegségé, a főfájás, a vérnek 
rendetlen keringése az agyra, melyet oly sokszor tapasz-
talunk: mind iskolai betegségek, meglátszik ez az erős 
szervezetű gvermeken is, kivált őszi és tavaszi nedves 
időben. 

Már most ha a gyermek a fentebb említett ok miatt 
mulaszt, minél gyengébb, annál többször ? bizony semmi-
féle erkölcsi eszközzel az ilyen mulasztást meggátolni 
nem lehet! 

A természet törvénye ellen működünk azért, ha 
a gyermeket testi és szellemi erejét meghaladó munkára 
kényszerítjük, ugy cselekszünk, mint azon mükertész, ki 
tavaszszal nyári gyümölcsöt termel, nyáron őszit, munkás-
ságba hozza a nyugodni térő fáknak, virágoknak nedv-
keringését, kényszeríti azokat, hogy télen is zöldek legye-
nek és virágot, azután gyümölcsöt hozzanak: igy nevelő-
dik ma sok gyermekből idő előtt rajongó ifjú, idő előtt 
életunt férfiú . . . öreg ember lesz-e belőle, azt csak az 
Isten tudja; de kilátás kevés van reá. 

A szabad levegőn nőtt kis ibolya erősebb is, illato-
sabb is mint a melegházi, a melegházi gyümölcs nem 
lehet oly zamatos és ízletes, mint a szabad természetben 
szabadon fejlődött, igen, mert amott melegít a nap, éltet 
a harmat, esőcsepp, emitt a melegház és locsolókanna. 
A nap melege szüli a harmatot, a kályha pedig a gőzt. 

De menjünk tovább; ha a mulasztás okát a rossz, 
egészségtelen tanterem okozza, itt már a legnehezebb 
akadályokat küzdi le a tanító, ha t. i. le birja küzdeni; 
mert évtizedek kellenek ahhoz, hogy, kivált falu helyen 
belássák azt, miszerint a népiskola állapota, légköre, ter-
jedelme nagy befolyással van a gyermek egészségére. A nép 
falu helyen és kis városokban megszokta már azt, hogy 
míg magától össze nem dől, vagy egészen hasznavehetet-
lenné nem válik: ujat és célszerűt csináltatni nem szeret. 
Verjék tehát szét a nyomorúságnak fészkeit és jelképeit, 
a rothadt falu iskolaépületeket, s teremtsenek helyette 
célszerű, a célnak megfelelő száraz, elég világos, elég 
térős tantermeket, tartsák azt mindig rendben és tisztán, 
ne sajnálják tőle legalább havonként egyszer a meszet 
és vizet, vegyék alkalmazásba azon jó szokást, hogy a 
tantermet ne magok a gyermekek seperjék, hanem egy 
arra rendelt iskolaszolga, gondoskodjanak jó ivóvízről : 
akkor szét lett verve, meg lett szüntetve a mulasztásnak 
igen sok helyt egyik legnagyobb oka is. 

Hogy tanrendszerünk által a népiskolák tul vannak 
terhelve, hogy a tanító ideje szét van forgácsolva, különö-
sen ott, hol egy tanító három osztályt vezet, azt már 
bizonyítani felesleges. A tankönyv, s annak évenkénti 
ujabb kiadása, változtatása, a mennyiben a tanítóra nézve 
nagyon terhes, s a sok tanítvány 80—120 miatt kivihe-
tetlen; a szülékre nézve folyton bosszantó kiadásokkal 
j a r ; a gyermek kezében pedig értéktelen valami. 

Tehát azon gyermek, ki iskolai dolgait a túlterhelés 
miatt elvégezni nem birja, könnyen keres alkalmat arra, 
hogy az iskolát valami ok miatt erkerülje. 

* • 
* * 

Most még végezetül néhány szót önmagunkról, mint 
népnevelőkről, mint tanítókról, s ezzel felolvasásomat be 
is fejezem. 

A mi a földben levő magvaknak a nap melege, az 
eső és harmat; a gyermekben levő jó hajlamok és nemes 
tulajdonokra nézve, annak kell lenni a tanító személyé-
nek. Életre kell azokat neki hozni, táplálni és nevelni. 

Kell a tanítóban olyan tulajdonságnak lenni, a mely 
a gyermeket, mint a delej a vasat magához vonzza, mert 
a vonzalomból kifolyólag tiszteli és szereti a gyermek az 
ő tanítóját, vonzalomból kész minden parancsának enge-
delmeskedni. 

Örömmel megy az iskolába, mert inkább vonzza őt 
a tanító barátságos viselete (modora), mint a tanulás 
vágya, miután a tanító ugy bánik vele, mintha nem is 
tanítója, hanem sokkal inkább barátja lenne. 

Sok tanító belátta már ezt, igyekezett is ezen az 
uton haladni, vannak, kik eltalálták a helyes utat, van-



nak a kik nem. A barátságos tanító célt ért, de a ki 
már nemcsak barát, hanem pajtási viszonyba is lépett, 
az nehezen boldogult. 

A tanító, ha tanítványai közölt barátságtalan, hideg, 
talán rendkívül szigorú, az iskolában közte és tanítvá-
nyai között, mélyebb vonzalom, szeretet soha sem támad, 
télnek tőle még akkor is, midőn nem büntet. A gyermek-
ben pedig kifejlődik a kételkedés és bizalmatlanság. 

De nézzük csak meg saját énünket, nem-e hallga-
tunk szivesebben azokra, kik az őszinteség az érdek nél-
küli barátság, a jóakaró figyelmeztetés hangján közelednek 
hozzánk, kiket már előbb megszerettünk: mint azokra, 
a kik rideg, parancsoló, bennünk az emberi méltóságot 
is sértő, pulyka-gőgben berzenkedő szavakkal közelednek 
hozzánk. 

Azért ha tanítványaink bizalmát nem tudtuk meg-
nyerni, vagy nem is akartuk azt: nagy hibát követtünk 
el, mert az ilyen iskolában a gyermekek sokkal köny-
nyebben mulasztanak. 

A túlságos szigorúság előtt a lélek mélyen elzár-
kózik. 

Szeressük tehát személyválogatás nélkül tanítvá-
nyainkat, legyünk hozzájok barátságosak, foglalkoztassuk 
őket a napi dologgal ugy, hogy abból örömöt merítse-
nek; akkor merem állítani, hogy dolog időben is kevés 
lesz a mulasztó; de ha az ő kedély világukat figyelmen 
kívül hagyjuk, ha az ő értelmöket túlhaladó dolgokról 
beszélgetünk, vagy sokszor magukra hagyjuk: bizony 
akkor erőt vesz a lelken az unalom, s nem lehet csu-
dálkozni rajta, ha az iskoláztatás rendetlenné válik, s a 
mulasztók száma szaporodik. 

Máthé László, 
ómorovicai ref. tanító s a Bács-Bodr. várm. 

ref. tanítók elnöke. 

T Á R C Z A. 
A veázprémi reformált egyház múltja. 

(Folytatás.) 

Fel szokták hozni Pathai ellen azt is, hogy azért 
szökött el, mert 18 somogyi ekklézsia elszakadt a dunán-
túli kerülettől és a dunamellékihez csatlakozott.1 Igaz, 
hogy ez 1629-ben történt, de akkor már Kanizsai Pálfi 
János volt a püspök s ugy áll a dolog, hogy a szakadá-
sért sem Pálfit, annyival kevésbbé elődjét Pathait vádolni 
nem lehet. Ennek a szakadásnak egyedüli oka az volt, 
hogy a dunántúli püspökök magyar területen s itt is vég-
várakban laktak, s mint ily helyeken lakók nem kaptak 
engedélyt a török vezérektől arra, hogy a hódoltság terü-
letére, közvetlenül Somogyba elmehessenek canonica visi-
tációra; a mely miatt azután kiütött Somogyságban az 
elégületlenség, felbomlott a rend, a gyülekezetek függést 
nem ismertek, lelkészeiket nem fizették, szóval teljes 
anarchia uralkodott. Megkeresték azért Simándi Mihály 
dunamelléki püspököt, hogy vegye át őket egyházkerüle-
tébe. Simándi 1629. augusztus 23-án kelt levelében hang-
súlyozza, hogy » . . . . először is a dunántuli kerülettől 
vigyenek erre engedélyt, azután válaszszanak magok közül 

1 Az elszakadt somogyi ekklézsiák ezek: 1. Látvány, 2. Túr, 
3. Csepel, 4. Kőröshegy, 5. Bálványos, 6. Kapoly, 7. Nágocs, 
8. Kazsok. 9. Treg, 10. Nyék, 11. Nagy-Berény, 12. Ságvár, 13. Endréd, 
14. Ádánd, 15. Kiliti, 16. Fokszabadi ma is virágzó egyházak és 
17. Karád, 18. Lelle ma már tiszta kath. községek. 

egygyet, a ki halljon, lásson mindeneket az ekklézsiákban 
és a püspöknek azokról számot adjon«, majd igy folytatja: 

»Ha immár kegyelmetek közinkbe adta magát, meg-
kívántatik a hit, a becsület, a szófogadás és engedelmes-
ség, m e r t . . . a mint a győzbetlen császároktul és vezérek-
tül nékünk adatott levelekben sokszor megvagyon irva, 
az én hírem és akarafom nélkül sem falu, sem város, 
prédikátort nem fogadhat, és a prédikátor is nem taníthat, 
miglen énnékem hirré nem teszik ebben a budai szandzsák-
ságban, és az egész kevi püspökségben, melyre énnékem 
sokféle leveleim vannak a hatalmas vezérektől török és 
magyar nyelven megirattatván és megpecsételtetvén, mely-
hez képest miköztünk szép rendtartás vagyon falukban 
és városokban, és egyező szép emberséges becsület mind 
az egész községtől; sőt még a vitézlő török uraktól is, 
minden becsületünk és oltalmunk megvagyon panasz 
nélkül, és nem tudom, melyik város vagy falu merne 
ellene állani a mi articulusinknak, avagy tanító vakmerő-
képen, mivelhogy mindenek jól tudják, hogy a hatalmas 
vezérektől erre minékünk levelink vannak, hogy minket 
senki ne háborgasson, se Török, se jobbágy, se senki, 
hanem tisztünkben eljárhassunk. Ezeket értvén, kegyelme-
tek ehhez tartsa magát, és a faluknak is, a kik a mi 
keresztyén társaságunkba akarnak állani, és mi tőlünk 
akarnak tanítókat kivánni. hogy azok is a faluk magukat 
ehhez tartsák és minden tudatlan, csavargó gyermek-ifjú 
embereket be ne vegyenek*.1 

Simándi leveléből azt tanuljuk, hogy Somogyban 
nem volt valami nagy rend, de erről sem a Német-Uj-
váron lakó püspök, sem a veszprémi esperes nem tehettek, 
mert nem mehettek el a helyszínére, valamint a somogyiak 
sem mehettek el esperesükhöz és püspökükhöz, mert nem 
nyertek erre engedélyt. Ily kényszerhelyzetben azután 
átadták a somogyi ekklézsiákat, s azokkal együtt ugy 
látszik Fokszabadit is, mely átadásról Tolnay István vesz-
prémi esperes a következő engedélyt adta ki: 

»Megértettem a kegyelmetek levele és becsületes 
követi által a kegyelmetek kívánságát mi legyen a fok-
szabadi ekklézsia felől. Jóllehet ugy tetszenék egy első 
tekintetben, hogy erről a mi becsületes púspök urunkat 
kellenék megtalálnunk és az ő kegyelme tetszésétől érte-
nünk ne láttatnánk ő kegyelme akaratja ellen valamit 
tentalnunk; ha ö kegyelme ezen dologrnl mi reánk nem 
halasztott volna, cs a mi tetszésünkre nem bizta volna, 
mely megtetszik ebből, hogy az ő kegyelme erről írott 
levelében a mi nevünk és pecsétünk vagyon, minthogy 
az itten, környülem is való; sőt a jelenvaló dolognak 
inkább tudói vagyunk. Annakokáért hallván a kegyelme-
tek kérését és az okokat értvén, jobban eszünkbe vévén, 
miképen hogy ennek .előtte is a kegyelmetek hasznára 
és oltalmára, előmenetelére inkább igyekeztünk, hogy 
mint másra oly dologra nézve, kára, avagy veszedelme 
következhetett volna kegyelmeteknek, annak okáért illendő 
dolognak ítélem a kegyelmetek kívánságát megengedjük, 
hogy bátor a fokszabadi ekklésia számláltassék a somogyi 
ekklésiák közibe, hogy valami illetlen nyavalya ne követ-
kezzék abban való ellentariásbul csakhogy azon közben 
az ideföl való ekklézsiában is jövendőben, valami fogyat-
kozására ne legyen az oda való foglaltatás. 

Hanem miképen, hogy mi mostan megengedtük, 
ezután is minden hasznos és szükséges dolgokban az 
Istentől vett ajándékok szerint magunkat szeretettel ajánl-
juk, azonképen megkívánjuk azt kegyelmetektől is, hogy 
miképen az Úrban egyek vagyunk, azonképen oly dolog-

1 A dunamelléki reform, egyházkerület levéltárából Földváry 
László kartárs szívességéből. 



tul oltalmazza kegyelmetek mind magát, mind minket, 
mely a mi szent egyezségünkkel, mind az atyafiúi szere-
lettel ellenkeznék. Továbbá szerelmesim, kérem én kegyel -
meteket (minthogy a mostani ideig az Úristen engedte 
gondot viseltem kegyelmetek között) hogyha valami fogyat-
kozás lehetett dolgaimban, a jó szeretetnek palástjával 
elfedezvén kegyelmetek, nékem megbocsásson; tehetségem 
szerint azon igyekeztem, hogy mind kegyelmetek szemé-
lyének, mind tisztemnek, mind a kegyelmetek hallgató 
ekklézsiájának használhassak, de miért hogy ember vagyok, 
én tőlem sem idegen a vétek, s nem óvhattam magamat, 
hogy valami fogyatkozás nem eshetett dolgaimban a sok 
különböző dolgoknak igazgatásával. Köszöntse kegyelme-
tek áz én becsületes és nékem kedves uramat az én 
nevemmel, püspök uramat, és hogy igyekezzék ő kegyelme 
azon, hogy mikor Isten, Ő kegyelmének kegyelmetekhez 
való kimenetelt enged: igyekezzék azon ő kegyelme, hogy 
a Balatonon és Sión innen szembe lehessek ő kegyel-
mével. 

Az Úristen igazgassa szent lelkével és segítse kegyel-
meteket ezen dologban, az ő szent nevének dicséretére 
és az ő anyaszentegyházának épületére szentfiáért Ámen. 
Dabam Csopakini 17. octobris, anno 1629. Nestr. R. 
amantissimi atque benevolentissi fratri in Domino minister 
ecclesiae csopakinae Stephanus Tholnaeus«.x 

Bizonyos tehát, hogy nem Pathai István miatt és 
alatt szakadtak el a somogyi ekklézsiák, és igy ezek miatt 
sem kellett Pathainak elszöknie. 

De lelkészi hivataláról sem mondott le. Kitűnik ez 
egy egykorú kézirati feljegyzésből, melyet Peuczer Gáspár 
»Commentarius de precipuis divinatiorium generibus. Ser-
vestae 1591.« című munkájának a kolozsvári reform, 
főiskola könyvtárában levő példányába jegyzett fel egykorú 
tulajdonosa Beökényi Gergely, melyben azt irja, hogy a 
bihari traktus esperese Decsi István 1631. junius 15-én 
meghalván : Pathai István belényesi lelkész követte az espe-
resi széken.2 A ki előbb egy kerület hajóját kormányozta, 
s a ki hányatott élete után nyugodalomra vágyott, azt 
a férfiút élete alkonyán, a bihari traktus az esperességgel 
tisztelte meg, s világosan áll ma már előttünk, hogy 
Pathai lelkészi hivataláról sem mondott le. 

Mint dunántuli püspök szigorú rendet tartott egyház-
kerületében. Mindjárt püspöksége első évében 1612-ben 
Köveskútra zsinatra hivta össze kerületét, melyen a püspök, 
esperesek tisztéről, a zsinat összehívásának módjáról stb 
nevezetes törvényeket hozott. 

Meghalt ez a jobb sorsra érdemes férfiú, mint belé-
nyesi lelkész késő vénséget érve 82 éves korában 1637-ben.3 

Pathai mint egyházi iró is méltó az említésre. 
Felsorolom azért röviben e téren való munkálkodását: 

1. »Az sacramentomokrol in genere. Es kivaldkeppen 
az Vr Vachorairol való köniuecske, melben kerdezkedesek-
nek es feleleteknek formaiaban, az keresztyeni tökelletes 
es igaz vallas, az Vr Christusnac teste etelenek es vere 
italanak igaz ertelemröl, befoglaltatic: es minden rendbeli 
tevelgyesek ellen, szent Írásnak igaz magyarazattal való 
heleivel megh erősíttetik. Pathai István pápai praedicator 
altal. Anno M. D. XCII.c Nyolcadrétü 167. levél. Ajánlotta 
Török István Hunyad vármegyei örökös főispán és Pápa 
város földes urának. Munkájának célja az volt, hogy az 

1 Kívül: Reverendis viris atque dominis nostris ecclesiarum 
in Simigio constitutis, fidelibus etc. nobis dominis atque fratribus 
in Christo dilectis exhibeant. Földváry László váczhartyáni kartárs 
szivességébó'l a dunamelléki egyházker. levéltárából. 

2 Eötvös Lajos közleménye : Révész Figyelmező. 1871. 185. 1. 
s Sipos Imre: »A belényes reform, egyház története.« Nagy-

várad, 1883. 34. lap. 

urvacsoráról szóló Kálvin-féle hittételt a nép szivébe be-
csepeglesse. épen ezért a lehető népszerű nyelven, vagy 
mint Bod Péter mondja:1 »együgyüen, minden cifra nélkül« 
van írva. Könyvének ezen nemes tulajdonsága okozta az', 
hogy 1593-ban már uj címlappal, 1643-ban pedig teljesen 
uj kiadásban jelent meg I. Rákóczi György költségén.2 

2. Szenczi Molnár Albert 1620-ban Heidelbergben 
megjelent »Imádságos könvvecské«-jében említi, hogy 
Pathai István lefordította Vives Lajosnak De officio mariti 
cimü munkáját, de nem tudom — úgymond — ha kinyom-
tatta-e. avagy nem. Molnár Albert ezen állítására támasz-
kodhattak mindazon íróink, a kik Bod Péter óta irják, hogy 
Pathainak ily munkája is van,3 holott ma sem tudunk 
többet, mint Molnár Albert tudott 273 évvel ezelőtt, mert 
könyvészetileg ilyen című munka ismeretlen. 

3. Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtársában 
(249. lap.) Pathai Istvánénak állítja, a következő névtelenül 
megjelent könyvet: »Amaz Het Feiv és tiz sarw fene 
bestián ülö Barsonnyal s Draaga Keoveckel fel ruhazta-
totparazna BabUlonak, mellv az ő tisztatalan paráznasá-
gának, arany pohárba töltött részegítő utalatossagaval meg-
részegítette ez földnek lakozoit mezítelenségének tüköré.« 
185. levél. Hely és év nélkül. Pázmány említi, hogy 
Pápán nyomtatták 1626-ban. A könyv sárospataki példá-
nyán régi jegyzéssel Pathai István van szerzőjéül meg-
nevezve. 

4. Irodalomtörténeti értékkel bírnak levelei is, me-
lyek közül Fabő András »Codex Diplomaticus«-ában 78 da-
rabot kiadott, és a melyekből nagyon sok egyház és 
irodalomtörténeti adatot lehet meríteni. 

5 A »Túl a dunai református püspökök életé*-ben 
közli Tóth Ferencz Pathainak egy énekét, melynek versfői 
Stephanus Pathai superintendens nevet adnak, és a me-
lyet *Oh Izrael szerető népem« dallamára lelkészek ava-
tásakor szoktak Dunántúl énekelni. 

6. Szilvásujfalvi Imre halotti énekeskönyvében a 
49. lapon van egy ének »Sok rendbéli próbák vadnac 
rajtunk ez életben« kezdetű, melynek versfőiből Stephanus 
Pathainus jön ki. 

7. Hrabovvszky György azt állítja, hogy 1599-ben 
Beythe István védelmére í r t : »Az körösztyénektől meg-
hasonlott cpnfessionariusoknak ragalmazó articulusok ellen 
írattatott Igaz mentség« stb. című apologiát Pathai István 
írta. Fentebb is láttuk, hogy Pathai névtelenül is adott 
ki könyvet, nagy valószínűség van hát abban, hogy a 
méltatlanul bántalmazott Beythe mellett is ő fogott tollat. 

És most befejezem Pathairól szóló ismertetésemet. 
Nem állítom, hogy kimerítő életrajzot tudtam adni, de 
igyekeztem lehető hűséggel és tárgyilagossággal felsorolni 
mindazt, a mi csak bár némileg is tisztázhatja sokat há-
nyatott, és kíméletlenül vádoltatott Pathainak életét. És 
azt hiszem, ha csak a dunántulról való elszökés vádját 
moshattam is le róla, nem cselekedtem haszontalan mun-
kát egy olyan férfiúval, akiről némi önérzettel kell, hogy 
emlékezzék a mai dunántúli egyházkerület. 

(Folyt, köv.) Thury Etele. 

1 »Magyar Athenas.« 216. lap. 
2 Meg van a veszprémi reform, egyházmegye könyvtárában is. 
3 Bod Péter: »Magyar Athenas.« 211. 1. Horányi : >Memoria 

Hungarorum III.« 43. 1. Sándor István : »Magyar könyvesház.* 68. 1. 
Tóth Ferencz: »Tul a dunai ref. püspökök élete.« 82. lap. 



BELFÖLD. 

Ujabb adalékok az unitárizmus történetéhez. 
Derzsi Károly unitárius lelkész urnák őszinte köszöne-

tet szavazok azért, hogy igénytelenségem belevonásával 
alkalmat nyújtott nekem arra, hogy D. urnák az át-, 
illetőleg visszatérések körül használt tortúráit nyilvánosan 
megszellőztethessem s némely állításait kellő értékökre 
szállíthassam. 

Azzal vádol Derzsi ur tövisektől buja cikkében, 
hogy »a beiktató lelkész — már mint én — szószékből 
nyilt hajszára szólította a hiveket a kilépettek visszaterelése 
érdekében«. E súlyos váddal szemben legrövidebben ugy 
igazolhatom magamat, ha »nyomtatásban is megjelent 
dicső ? . . . beiktató beszédemből« idézem amaz inkriminált 
passzust, mely az unitárizmusra van vonatkozással. Eme 
passzus szószerint igy hangzik: 

»Bármennyire erőlködjék a nyughatatlan emberi elme a 
Krisztus Istenségét igazoló sarktételek megingatására, megcáfolására, 
én mindaddig, mig a ker. vallásnak fundamentumát a teljes szent-
írás képezi, a biblia igazságai, és nem emberi okoskodás előtt 
hajlom meg, és inkább adok szivemben helyet annak a szilárd 
hitnek, mely Megváltónkat az Atyával egyenlő Istennek tanítja, 
mint annak a fövenyre épített ingatag emberi okoskodásnak, mely 
Jézusunkat puszta emberré akarja alacsonyítani. Ha ti is igy 
gondolkoztok, ha ti is igy éreztek szeretett hittestvéreim, mint hogy 
egy hithű keresztyén nem is érezhet másképen, áron is megvásárol-
játok a jó alkalmat arra nézve, hogy eltévedt testvéreinknek a hit 
dolgában útmutatással szolgáljatok, csak arra kérlek benneteket, 
hogy ezt nyájassággal, szelídséggel tegyétek, nemcsak azért, mert 
senkinek lelkiismeretén erőszakoskodnunk nem illő, de főképen 
azért, mert édes üdvözítőnk a szeretetet tette embertársainkkal való 
érintkezéseinkben állandó törvénynyé«. 

Kinek-kinek belátására és igazságérzetére bízom e 
szembesítés után Ítélni a felett, hogy hát csakugyan való-e 
Derzsi urnák amaz álítása, mely szerint én nyilt hajszára 
szólítottam a m.-ladi reformátusokat az ottani unitáriusok 
ellen ? ! 

Nem lesz talán felesleges néhány percig ama mondás 
felett sem időznünk, melyben azt teszi közhirré Derzsi ur, 
hog-y az át-, illetőleg kitérések elintézésének jogát a két 
filia — Polgárdi és Hód-Mező-Vásárhely — területén 
kívül, mind a négy fiók-egyházközségben magának tartotta 
fenn. Az a kérdés lép itt előtérbe : mi lehet e jogfosztásnak 
indító oka ? Az ifjúi tapasztalatlanságból s mohó felvételi 
étvágyból származható kellemetlenségek kikerülése aligha, 
mert hiszen ha ilyenek nem fordulnak elő a leányegyházak-
ban, miért fordulnának elő épen a fiókokban, vagy meg-
fordítva : ha ilyenek fordulhatnak elő a fiókegyházakban, 
miért nem fordulhatnának elő a leányegyházakban is? 
Vagy csak ez utóbbiak területén belől szűnik meg a 
mohó felvételi étvágy ? . . . Ezt eddig nem tudtam, most 
tudom, de nem értem. Kérdés, hogy Derzsi ur utasított-e 
már valaha vidéki jelentkezőket vissza? Én a magyar-
ladi és hatvani esetekből ugy tudom, hogy nem ; igazolja 
ezt különben az a két mezőberényi nő is, kiket saját 
állítása szerint sohasem látott. Az eddigi uzus szerint 
tehát nem is utasíthatott vissza senkit, mert hitoktatás, 
kiképzés céljából, mi pedig a felvételnek sine qua non-
ját képezi, az áttérőket sem magához nem kérte, sem 
tél nem kereste, hanem a bizonyítványok betekintése 
után egyszerűen bekebelezve, megelégedvén a létszám 
numerusbeli emelkedésével. Jó ezt, és pedig magától 
Derzsi úrtól tudnunk! 

Még mindig adósok vagyunk azzal a felelettel, hogy 
mi lehet hát tulajdonképeni oka a fentartott jog, fen-
tartásának ? A mint a tényekből, a mint magának Derzsi 

urnák szavaiból következtetni lehet, semmi más, mint a 
felhevülésből, érdekből, bosszúból, vagy nem tudom miféle 
indokból unitáriussá lett ev. ref. hiveink esetleges vissza-
térésének megnehezítése, meggátlása, sőt lehetetlenné tevése. 
Persze ez nem papi erőszakoskodás, nem tortúra, ugy-e ! ? 
E pontnál készségesen elismerjük, hogy a kálvinista fel-
fogás jelentékenyen eltér az unitárius felfogástól. 

Tartózkodnánk mi annak elbírálásától, hogy a négy 
fiók unitárius egyházközségben az át- és kitérések elinté-
zésének joga kit illet, ha e jog nem a boldogult mező-
berényi ev. ref. lelkész, nem egy róm. kath. káplán és 
nem Magyar-Lad esetleges eljárására lenne bazirozva; 
ha ugy a prot., mint a róm. kath. egyházjogtanból nem 
tudnók, hogy a prot. segédlelkész hivatalba lépésével 
mindazon lelkészi teendőkre nézve felhatalmazást nyer, 
melyekre nézve főnöke illetékes; ha nem tudnók, hogy 
a róm. kath. segédlelkész ellenben csak azokat a teendő-
ket végezheti, melyekre nézve főnökétől külön-külön Írás-
beli meghatalmazást nyert, igy azonban mindaddig nem 
akceptálhatjuk Derzsi ur plenipotentiáját, mig merőleges 
elvonások helyett az unitárius egyház hatályban levő 
preciz törvényeivel nem igazolja helyhatósági jogát. 

De folytassuk szemlénket tovább. Azt irja Derzsi 
kollega, hogy Begedy esperes ur s gondnoktársa kérésére 
szavát adta — »megállapodtunk« — miszerint a vissza-
térések elé akadályokat nem gördít, a személyes jelent-
kezést nem múlhatatlanul kivánja meg, feltéve, hogy ezt 
dobra, nem ütik, tőkét belőle nem csinálnak. Azonban 
mi történik — igy folytatja tovább — alig küldöttem el 
három lélek elbocsátásáról a bizonyítványt, már is ott 
olvastuk e becses lapban az örömzengeményt, hogy a 
magyar-ladi unitáriusok mind visszatérnek, ennyi meg 
ennyi család máris jelentkezett stb. Mit volt mit tennem? 
Megírtam az esperes urnák, hogy — igy állván a dolog — 
Ígéretem alul felmentve érzem magamat, az esetleges 
kitépendőket tehát szíveskedjék a törvény szerinti jelent-
kezésre utasítani. 

Eddig Derzsi urnák szavai. A hivatkozás tárgyát 
képező tudósítás pedig szórói-szóra, betüről-betüre igy 
hangzik : »A belső-somogvi egyházmegyébe kebelezett 
magyar-ladi ev. ref. gyülekezetben, melynek tagjai közül 
három évvel ezelőtt, személyes differenciák miatt, mintegy 
40 lélek tért át az unitárius vallásra, mely apadás követ-
keztében a különben is kis egyház lelkész-tanítósággá 
devalválódott, ujabban nyolc lélek jelentette be az illeté-
kes unitárius lelkészi hivatalnál az ev. reform, egyházba 
leendő visszatérési szándékát; előzőleg is már egy család 
visszatérvén, a konvertiták száma jelenleg 12-re rug. 
Nem valószínűtlen, mint az uralkodó hangulat sejteni en-
gedi, hogy az anyaegyház testétől elszakadt többi tagok 
is rövid idő alatt visszajönnek oda, honnan őket a körül-
mények vihara sodorta ki«. (Lásd az 1892. évi »Prot. 
Egyh. és Isk. Lap« 27. sz. 398. lapon.) 

Szükségtelen kommentálnom, hogy ennek a kis köz-
leménynek érteménye egészen más, mint a mit abból 
Derzsi úr kihozni igyekszik, mert ebben nem az állítta-
tik, hogy a magyar-ladi unitáriusok mind visszatérnek, 
hanem az, hogy jövőbeni visszatérésök kilátásba helyez-
hető. Ezzel azonban a titokzatos félhomály még nincsen 
egészen eloszlatva. Mert hát miről is van ebben a tudó-
sításban szó? Arról, hogy Magyar-Ladról ujabban nyolc 
lélek jelentette be az illetékes unitárius lelkészi hivatalnál 
az ev. ref. egyházba leendő visszatérési szándékát; itt 
tehát nem annak a már régebben visszajött három egyház-
tagnak, hanem annak az ujabb nyolc léleknek folyamat-
ban levő visszatérése jeleztetik, kik már személyesen je-
lentkeztek az unitárius lelkészi hivatalnál, mint ezt Derzsi 



úr saját maga is elismeri. Igy állván a dolog, látni való, 
hogy míg a dobraütés és tőkecsinálás vádja egészen el-
esik, addig egy nem létező ok, egy keresett ürügy alapján 
a szó- és igéretszegés esete áll elő, mi ha hiba, azt hi-
szem nem a mi részünkről az, hanem azok részéről, kik 
ilyesminek elkövetésétől sem riadnak vissza. 

Derzsi úr cikkéből még néhány szemelvényt akarok 
felmutatni. 

Ilyen többek közt az, melyben a mezőberényi ev. 
ref. testvéregyházat csupán azért, mert ez az egyház az 
iskoláztató unitárius szülőkkel is viselteti az ottani iskola 
fentartásával járó terhet — kíméletlenül »embertelenség« 
címével illeti. A helyett, hogy arra a térre engedném 
magamat ragadtatni, melyen a Derzsi úréhoz hasonló 
dísz-titulusok teremnek, egyszerűen rámutatok ma is ér-
vényben levő és felekezeti különbség nélkül mindenkit 
kötelező országos törvényünkre, mely is következőképen 
rendelkezik: »Ott pedig, a hol a más hitfelekezetekhez 
tartozó gyermekek száma a 30-at el nem éri, ezen gyer-
mekek is, amennyiben szülőik oktatásukról más úton nem 
gondoskodnának, a létező felekezeti iskolába fognak járni, 
»s szüleik ezen iskola költségeihez ugyanazon módon és 
arányban fognak járulni, mint azon hitfelekezet tagjai, 
mely az iskolát fent ártja*. (1868: 38. t.-c. 45. §.) 

Ilyen a dogmával való fenhéjázó kacérkodás. Valami 
három évvel ezelőtt ifjú Keszi Pál címen egy unitárius 
röpirat került a kezembe, melyben dialógus alakjában 
egy református és unitárius atyafi citátumokkal érvelvén 
a Krisztus Istensége mellett és ellen. Midőn a református 
vitázó szent Jánosnál egy olyan tételre hivatkozott, mely 
minden kétséget kizárólag igazolta a Jézus istenségét, a 
mattá lett unitárius vitázó azzal vágta ki magát, hogy 
ezt a bizonyítást nem fogadja el, mert ez a locus nem 
volt benne az eredeti kéziratban, ezt csak későbben cél-
zatosan importálták a szöveg közé. No kérem alássan, 
S.Z £i felekezet, mely a nép kezére bocsátott brosurfélében 
is interpolationak minősíti az olyan bibliai locust, mely 
az ő érteményének nem kedvez, az a felekezet, mely 
nem a bibliát tartja a csapongó ész szabályozójának, hanem 
megfordítva az emberi ész megbízhatatlan ítéletétől teszi 
függővé az ige igazságát, előttem dogmáról ne beszéljen, 
dogmáról egyedül csak ott lehet szó, hol a szentirás isteni 
eredetüsége, inspirációja, authentiája hit- és nem elbírálás 
tárgyát képezi. 

Záradékul még csak az önkéntes kepefizetésről van 
egy kis mondanivalóm. Míg Magyar-Ladon ellenszenv volt 
rugója az unitáriussá léteinek, addig a szomszédságom-
ban levő Hatvanban az a hangzatos frázis szédíti ki egy-
házunk hajójából kicsinyhitű és rövidlátó hittestvéreinket, 
hogy az unitáriusoknál valamint egy Isten van, ugy nem 
kell nagyobb egyházi terhet sem viselni egy forintnál. 
Honnan, kitől vették a nyughatatlan vérüek ezt a hang-
zatos, ezt a kétségtelenül csáberővel bíró jelszót? Bizo-
nyára nem tőlünk, kik a Krisztussal együtt azt tanítjuk, 
hogy adjátok meg a császárnak, a mi a császáré, Isten-
nek, a mi az Istené, hanem valószínűleg az önkéntes 
kepefizetés behozói és proklamálóitól. Veszedelmes játék 
ez Uraim! Olyan 3—400 lelket számláló kis gyülekeze-
tekben, minő Magyarországon a legtöbb, egy forint egyházi 
adóval nem lehet ekklézsiát fentartani, nem lehet lelkészt 
és tanítót díjazni. Nekem szent meggyőződésem, hogy né-
pünk az a része, mely most sóvárogva tekint az egy fo-
rint, az önkéntes kepefizetés felé, midőn reményében 
csalatkozva tapasztalni lesz kénytelen, hogy kevesebb 
áldozattal az unitárius egyház sem tartható fenn a miénk-
nél, ép oly megvetéssel fog hátat fordítani a csábításnak, 
mint a mily meggondolatlanul hagyta el három század 

vér- és tűzkeresztségében kipróbált ősi hitét, evangéliumi 
vallását. Ki merem azért mondani nyiltan, hogy mind-
addig, mig önző érdek, mindaddig, míg földhöz tapadt 
szűkkeblűség és nem szentmeggyőződés bírja rá hitsor-
sosainkat a vallásváltoztatásra, az unitárizmus terjedésé-
től nem félek!! 

Somogy-Viszló. 
Jávory Nándor, 

ev. ref. lelkész. 

A solti ref. egyházmegye közgyűléséről. 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

Három esztendeje, hogy népével küzködöm, papjai-
val együtt harcolok, gyűléseiben gyönyörűségemet találom ; 
de e három év alatt egy betű értesítés nem adatott Egy-
házi Lapunk számára. Mintha ez esnék legtávolabb az 
országnak, meg a szerkesztőknek is szivétől; mintha e 
földhöz, e földnek espereséhez egy szálacska se kötné 
őket, holott tudjuk, hogy épen az ellenkezője igaz. Csak-
hogy urak a szerkesztők, sokan vannak egy csoportba; 
a vidékre nem sokat hederítenek* . . . Most is kívántak-e 
arról tudomást szerezni és adni, hogy egyházmegyénkben 
uj ember állt a kidőlt helyére, hogy gyűlésünk, mely 
augusztus 29-én tartatott, nevezetes, históriai jelentőségű 
vala. A hatalmas talentomu, a múltban nagyhírű Ker-
kápolyi székibe most ült be a jövőnek embere, a nagy 
egyetértéssel megválasztott, munkás, igen sokra elégséges 
dr. Hajós Józsefünk dömsödi földbirtokos, s járásunk 
országgyűlési képviselője. A 60 ezer lelkes, s igen hosszura 
— Bajáig — lenyúló egyházmegye könnyen egyetértett: 
24 szavazata közül 19-el azt kívánta, ki a legszívesebb, 
a legmunkásabb valamennyi világi férfia között. Kun-
szentmiklósi nevezetes évi gyűlésünk, ez egyszer, kivételes 
helyen — Hajósnak kedvéért is — Dömsödön tartatva, 
olyan számban, olyan érdekeltség mellett, minőre én 
még nem emlékezem! 

A gyűlésbe meghívott ünnepelt, zajos éljenzők sor-
fala között vonult elnöki széke felé, s ott tüstént fogadja 
őt az az esperes, kit Hajósunk is a magyar nyelv és 
kifejezések legbájolóbb és legklasszikusabb kezelőjének 
tart. A rövid üdvözlő beszéd ily formán hangzott: nagys. 
Gondnok u r ! E szempillantásban felhangzott éljen zendü-
lése a gyűlésnek, felment engem azon tény ismétlésétől, 
hogy ez egyházmegyének gondnoki tisztjére, székibe 
örömmel hívjam. A megnyilatkozott szivek és szájak öröme 
után én csak kérem, hogy a mit nekem igért, itt is kijelentse 
és esküvel erősítse. Nem ismeretlen ez a hely, ez a 
munkakör Nsgod előtt; de hogy a gondnoki teher, ez az 
uj iga kedves és gyönyörűséges legyen: magam is igyeke-
zem azon. Az a vessző és az a bot, a mit most jelképileg 
átadunk, ritkán sújtson; inkább gyönyörűséges kies mező-
kön vezessen á t ; — az a bot — kivirágozzék, mint 
Mózesnek kezében: Örömmel és a legjobb reményben 
üdvözlöm nsgodat: Isten hozta, Isten áldja ? 

Azután következett az esküvés és a székfoglaló el-
mondása. Érdemes a közlésre, de nincs kezünk közt — 
hogy győződnénk meg az ő felfogásáról is. Hajós, a ki 
szertejár, a nép között lakik, ügyével foglalkozik szövet-
kezetekben, még a presbyteriumokban is (mert Hajósunk 

* Tévedni méltóztatik. Mindig szivesen szoktam közölni a 
vidéki egyházi életre vonatkozó tudósításokat. De a szerkesztővel 
nem szokták közölni a gyűlési meghívókat, a gyűlési tagok pedig 
némely vidéken ugy viselkednek, mintha elfelejtették volna az 
irás mesterségét. Szeri:. 



presbyter társa a dömsödi 23 vénnek), ki ép oly buzgó 
a kicsinyekben, mint nagy a nagyokban, mondom. Hajós 
felfogása egyházunk missziójáról egészen evangéliumi. 
Népünk szeretetét, szegényeink vigasztalását, iskoláink 
karolását tartja elengedhetlen kötelességünknek; mert 
minden kincsünk itt van. A felekezetnélküli szabad vallás-
gyakorlat közelgő rémével szemben ily módon állhatunk 
s győzhetünk. Református egyházunk s magyar hazánk 
biztosítéka — és érdeke egy helyen, a mi kezünkben — 
eddig is igen jó helyen volt, és ha hivek leszünk, mint 
a minő örömmel és nyiltan vallja hivségét és buzgólko-
dását atyái által is szeretett felekezetéhez Ő maga ez 
ünnepélyes órában: nincs okunk aggódva tekinteni a jö-
vőbe. Ajánlja magát az anyaszentegyház hiv szolgálatára 
s egyházmegyénk jó indulatába. Bizony jól esett hallani 
ezeket, szívből sohajtottuk: Istenem! támassz ilyen fiakat 
e népnek, s áldd meg, koronázd meg buzgósággal az utolsó 
csepp vérig! 

A hangulat lázas volt. . . . Szomjuztuk az igét, és 
nyomban megnyílott a bőség forrása: olvasni kezdé espe-
resünk évi jelentését; azon jelentések egyikét, melynél 
meghatóbb talán az Ő tolla alól se származott. Bogyiszló 
árviz károsult atyafiak sorsa és megenyhitése volt a tár-
gya. Miért nem hallgathattad, ki csak szereted nyelvedet 
te magyar, miért nem gyönyörködhettél benne te, ki díja-
kat tüzesz ki nyelvünk szép és kedves formáiért; miért 
nem kívánkozol ide, hogy belépti díj nélkül is emelked-
hessél a gyönyör azon magaslatára, hová semmi más 
ugy sem segít? Szeretném, nyereségnek látnám, ha me-
gyei gyűléseinkre — más vidék küldöttei is jöhetnének. 
Ismerkedni, tanúságot meríteni. 

Az esperesi jelentés örömmel jelezte, hogy minde-
nütt épülés, haladás, emelkedés : egyházakban, iskolákban. 
A leégett Szentbenedek szebb, mint valaha. Az árvíz-
pusztította Bogyiszló kitisztult iszapjából, vet is bele, arat 
is róla. Isten kegyelme cselekedte ezt a jó szivek által, 
kik kenyérrel és fillérrel siettek az ottlakó feleink segé-
lyére. Az érzékeny sziveknek oly hiven. oly szépen 
Baksaynk adta e jó híreket elő; templomi hangulat vett 
erőt a könyezésig megindult gyülekezeten. Ha időm és 
alkalmatosságom lészen, bemutatom azt a jelentést.* Kivo-
natolni azt nem szabad. 

Gyűlésünk tárgyai fontosak, számosak. Munkás jegy-
zőink tiszte bőven referálni, én csupán azt jegyzem fel, 
hogy minden ügy megnyugtatásra intéztetett el, üresen a 
kérők nem bocsájtattak tova. Egész délután három óráig 
tartott a tanácskozás. A fárasztó munka után az ünnepelt 
fogadott mindnyájunkat hajléka küszöbén belől, rakott 
asztalainál. 

Az elsőit és a nép mind együtt valának itt is. S 
ilyen kezdet mellett a főjegyzői elme és száj bizva tekin-
tett a jövendő felé, midőn ragyogó köszöntéssel üdvözölte 
az uj vezért az ő hitvesével e pálya kezdetén. Mig az 
esperesi szem a múltba kivánt visszanézni, s ott vizsgálva 
nem találta, e mai kép mását, a személyválogatás nélkül 
való e szép vendéglátást, s azt, hogy az anyaszentegyház-
nak minden feje, a vezérek, az atyák egy koszorúban 
ölelkezzenek. Ezt itt látja. Ezt az ünnepelt érdeméül irja : 
legyen ily szép kezének minden munkája, s áldást kiván, 
buzgóságot azokra is, kik most először isznak velünk 
ugy szólván egy pohárból: a gyülekezetek képviselőire, 
presbyteriumaira mondja áldomását! 

Azután a nap hőse kért szót: Uram! Uram! szál-
lott a legjobban meghajszolt szolgához, hogy felköszöntse 

* Köszönettel veszem, s bizonyára Lapunk olvasó közön-
sége is ! S z e r k. 

szájjal azt az esperest, kit szive szerint a milyen régen, 
ép oly nagyon tisztel. . . Melegen kívánta, hogy az esperesi 
székből nagyon soká olvassa esperesi klasszikus jelen-
téseit, hogy mindnyájunkat tanítson vele magyar nyelvre, 
mely az ő ajkáról oly zengzetes, oly bájoló, hogy azt 
máshol nincs módunk hallani, csak tőle, egyedül az ő 
gyűlésein. Most már vidáman néz a jövő elé, ily elnök-
társ oldalán, öröm neki e pálya . . . Isten áldja espere-
sünket ! 

Most már a felhívott lelkésznek nem volt szabad 
ülve maradnia. Nem valami nagy kedvből, de a kény-
szerítő felhívásra felelni kellett. Ki kellett jelentenie, hogy 
a mi Hajósunk — ki 60 ezer reformátusnak lett első fia, 
ki megyei gondnokká választatott nagy hamarsággal — 
ezt a győzelmét Istenen kívül köszönje az ö Itorteséneh. 
Gyanúsító közbeszólások hangzottak — ki az a kortes? 
Szóló folytatta, hogy igenis az ő kortesének, a ki igen 
hiv és igaz vala a Hajós érdekében — a népnél való 
szíves szolgálatokban; a ki fáradott, de jutalmat nem kért, 
a ki vetett a nép javára; de aratását nem követelte; a ki 
a mi énekes könyvünk szavai szerint: Ur lévén — lett 
szolgává. — Ez a kortes, ez az önzetlen munkás — maga 
a mi Hajósunk. A munkás méltó a maga bérére. A mit 
nem követelt, azt megérdemelte, megnyerte a mi népünk-
től szereteteért a viszontszeretetet, nagy jutalom ez! Sokan 
kívánták ezt! Gazdagok, hatalmasok és ha nem adatott 
nekiek, fájt egész életükön, sirba vitte őket a mellőztetés. 
Ez a mi népünk a kit szeret, így tiszteli meg. Más ad 
érdemkeresztet, mi ilyen terhet. Nem dicsőség ez, hanem 
felelősség, nem csillag ez, hanem járom, de én hiszem, hogy 
e fordulónál, hol 24 egyház vidám arcával üdvözli élje-
nével — a jövőben is édessé és gyönyörűségessé teszi 
az anyaszentegyház e terhét. A szeretet kamatostul gyü-
mölcsözi a viszontszeretetet. Isten áldása, kegyelme le-
gyen a mi szeretett Hajósunkon, házanépén és ezen a 
szerető egyházmegyénken — ezt kívánom szüntelen! . . . 
Éljenek! 

Nagy zúgás és jókivánat ismétlése hangzott végig 
a 80 főből álló asztali sokaságon, s azután mikor min-
denek megelégíttetnének, ujult, pihent erők fogtak a dél-
utáni bizottsági munkálathoz, hogy másnapon könnyen 
és hamar végződjék a gyűlés . . . El is fogyott törvény-
széki keserűség nélkül, a mennyiben a törvényszék birái 
eltávozának, fontos okokból . . . Egyik a kolera miatt távi-
ratilag Sziget-Szent-Miklósra küldetett, másik koleraféle 
bajban a- lelkészlakon gyötrődött. A szorongatott vádlott 
megszabadult, a beteg meggyógyult. Ha a vég jó, minden jó. 

Dunaparti. 

Válasz Sz. A. támadására. 
Tegnap kapván kezeimhez e Lap aug. 10-iki számát, 

csak ma felelhetek az azon számban Sz. A. valósziníileg 
Szabó Aladár által ellenem intézett kemény támadásra 
s teszem ezt a következőkben. Sz. A. mint nagy tudós 
tudhatná, hogy ma a történetírás terén, az okmányokkal 
(vagy fül- és szemtanukkal, mert mindenről nem vesz-
nek fel jegyzőkönyvet, Sz. A.) igazolt kritikai irány az 
uralkodó, az iránvzatos azonban, mely képzelet szerint 
rajzol, tények nélkül ma már becsét, veszté. És Sz. A. 
mikor engem megítél, szintén ilyen irányzatos történet-
irónak csap fel. Festi jellememet tények nélkül, és azt 
olyannak állítja, melyben a kegyesség csak máz, a tudat-
lanság meg vastag, cikkeim felháborodást keltők; viselt 
dolgaim meg jókat és rosszakat zavarba ejtők. Ezenkivü 



nagyzó, farizeus kegyetlenkedő vagyok, hozzá meg hamis 
próféta. Valóban sok egy szuszra. 

Hát ezek egy részét én megengedem mindaddig, míg 
erkölcsbe, jellembe nem vágók. Ezen határnál azonban 
már megvárom azt, hogy Sz. A. azon én viselt dolgaimat, 
melyek kegyes mázammal ellentétesek, jókat és rosszakat 
zavarba ejtők. e Lap hasábjain nyilvánosságra hozza, 
mert míg ezt nem teszi, addig én őt rosszakaratú, irány-
zatos ferditőnek tartom. Ezen általa nyilvánosságra hozandó 
tények azt hiszem, mégis majd valamivel különbek lesz-
nek, mint ez, a melyben így szólt: »Mit lehetne várni egy 
oly embertől, a ki egy nem létező szeretetház hivatalos 
lapját szerkeszti, valóban az ember nem tudja, nevessen-e, 
vagy bosszankodjék ezen«. De hát sem egyiket, sem 
másikat nem teszem, hanem felvilágosításul közlöm, hogy 
igenis az a szeretetház létezik, létezik fogalomban, terv-
ben, alapítványban és az ezredéves ünnepélyen fog létezni 
valóságban. Egyháztanácsom megadta hozzá a jogot, hogy 
lapom a »Szeretetház« hivatalos lapja lehet, és pedig 
megadta azért, mert én minden e szeretetházat illető 
hirdetést, felhívást, nyugtázást, jelentést stb. mind díjta-
lanul közlöm lapomban. Én itt nem teszek mást, mint 
látva, hogy egyháztanácsom az irgalmas samaritánus 
példáját követve, lehajol, hogy egyházunk, s ennek hivei 
vérző sebeit mosogassa, kötözgesse, hát mint pap, én is 
könyörületességre indultam, én is aláhajoltam vele s a 
mit lehet, szívesen segítek ez ügyben neki, nem várva 
köszönetet, hálát; de természetesen nem várva azt sem, 
hogy egy gőgös levita, könyörtelenül elmenve mellettünk, 
engem ezen lehajlásomért, segítni törekvésemért oldalba 
rágjon. (Szép keresztyén kifejezés. Sz. A.) Valóban a 
megromlott emberi természetnek oly lesülyedtsége ez, a 
mely a Jézus korabeli zsidó leviták között még ösmeret-
len volt. 

Tudatlanságomat ez alkalommal nem igen mentege-
tem, de a megítélés szabadságát részemre is követelem. 
Én ugy látom, hogy az evangéliumtól áthatott társadalom 
nálunk ma nincs, de még nem is volt. Az evangéliumi 
iránynak voltak ugyan régen is, mint ma is vannak 
nálunk is csillagai, de ezek valamint ma, ugy hajdan 
sem voltak képesek áthatni a magyar társadalmat annyira, 
hogy ellehetett volna mondani róla, hogy keresztyén. Ép 
így volt ez külföldön is — tehát egyes csillagok ott is 
voltak — mindaddig, míg nem jött részben a mult század 
végén, részben e század elején az u. n. vallási revivalok, 
melyek felélesztették a lelkészeket, lelkészek által a gyüle-
kezeteket, s a gyülekezetek által az egész nemzetet. (Ezt 
talán egy theologiai tanárnak is tudni kellene). 

Hogy ezen igazságot, mit idővel forrástanulmány 
alapján, e Lap olvasói elé is tenni kész vagyok, én ki-
mondottam, hát ezért lehet engem tudatlansággal vádolni, 
de azt nem lehet reám mondani, hogy hamis próféta 
vagyok, mert a hamis prófétaság jelleme a hazudozás 
és hizelkedés (Jer. 23. r.). Az pedig, ki ily kemény igaz-
ságokat megmer mondani — nem törődve azzal, hogy 
felháborodást kelt-e az vagy nem — az sem hazudozásra, 
sem hízelgésre nem képes. Erre csak az képes, ki hallott 
ugyan valamit az igazságról beszélni, és szereti is magát 
ezen igazság képviselőjéül tartani, másrészt azonban sze-
retne a lelkészek hátán nagyra is emelkedni. Az ilyen 
eljárás azonban ugy ítélem, hogy célt tévesztett, mert 
a mi magyar református papságunk sokkal jobban szereti 
az egyenes, igaz őszinte hangot, ha tán az szokatlan, 
goromba is, mint a hazug hizelkedést, mely alatt rendesen 
kilóg valami. 

Egyébként ne is hasonlítsuk mi magunkat próféták-
hoz. Dudások vagyunk mi mind a ketten (Én nem vagyok 

dudás. Ha szerkesztő úr annak tartja magát, nem bá-
nom. Sz. A.) és sokszor csudálatos egy nótát huzunk. 
Magaviselkedésünkben azonban különbség van, mert még 
én ugy vagyok mint Pál, hogy bárki is, ha Krisztust 
prédikálja, azon én örvendek és így én meg tudok férni 
száz magam nótáját fuvó dudással is, addig Sz. A. nem 
akar velem megférni, el akar hallgattatni, tönkre akar 
tenni, becsületemre tör. 

De hát ez, azt hiszem, nem fog sikerülni. 
Egyszer az igaz, már megpróbálta Sz. A. ezt a 

becsületemre való törést, de én még csak egy kellemetlen 
érzést sem éreztem iránta soha. Nemességének tulajdoní-
tottam azt, mit most ellenkezőjének kell tulajdonítanom. 

Most irodalmi uton tör ellenem. De nyugton elé 
állok. Itt állok 38 éves életemmel, elösmerve, hogy Isten 
ellen vétettem cselekedettel, szóval és gondolattal, elös-
merve, hogy nem lakik én bennem, azaz az én testemben 
a jó, de az emberek előtt itt állok és azt mondom: h o z z a -
tok fel nékem e 38 éves életből egy dolgot, a mit egy 
becsület-biróság jellememen foltnak, erkölcsiségemben pe-
dig kifogásolhatónak talál!* Nyugodtan várom e tények 
előhozását. 

Nagybecskerek, 1893. aug. 31. 
Szalay József', 

lelkész s a »Keresztyén« 
szerkesztője. 

Megvallom, hogy nem haragszom a »Keresztyén* 
szerkesztőjére zűrzavaros beszédeért, hanem szánom és 
sajnálom. Megvallom azt is, hogy nem tudom — azt 
hiszem senki sem tudja — melyik nemzetet élesztették 
a mult századbeli revival-ok uj életre. Nem ismerek nem-
zetet, a mely minden ízében keresztyén volna. Azt meg 
nagyon jól tudom, hogy azok a revival-ok eredményeztek 
rosszat is, nemcsak jót. Azt, hogy egy nem létező szeretet-
ház, vagy a mint a szerkesztő ur mondja, a valóságban 
még csak ezután létező szeretetház hivatalos lapját szer-
keszti, azt nagyzásnak tartom ma is, híveinek jóhiszemű-
ségét egy cseppet sem vonva kétségbe. Tagadom, hogy be-
csületére törtem volna valaha. Most sem törtem, hanem inteni 
és figyelmeztetni akartam, hogy vigyázzon, mert ha ő 
őseinket azzal vádolja, hogy politikából lettek protestánsokká 
és hogy az igaz keresztyénség csak Wesley-től datálódik 
(pedig a mit jót és okosat Wesley hirdetett, azt ő előtte 
százezren is hirdették már) s ha ő itt Magyarországon 
egy egészen uj keresztyénség prófétája akar lenni, a mely 
jobb és tökéletesebb, mint a gályarabok híveié, hát vegye 
figyelembe, hogy sokan megbotránkoztak már, a kik látták, 
hogy ő egy pillanatban csak ugy dobálódzik az újjászüle-
téssel, a másikban pedig ép ugy beszél, dalol, vigad, 
mint a legmulatósabb újjá nem született magyar diák. 
Az ugyan nevetséges beszéd, hogy valamikor »nemességem-
nek « tulajdonította, most meg az ellenkezőjének, hogy 
megtámadtam. De azt mondhatom, hogy akkor is, mikor, 
mint ifjú theologus felléptem ellene, s most is iránta 
való jóakaratból tettem, a mit tettem. S dacára, hogy 
olyan kifejézéseket használ, a melyeket nem használna, 
ha igazán újjászületett volna, dacára, hogy vádakkal lép 
fel ellenem, (hogy én a lelkészek hátán akarok nagyra 
emelkedni) a mik egyszerűen nevetséges képzelődések, 
én még most sem leszek oly kegyetlen, hogy azokat a 
bizonyos tényeket — a miket különben a lelkészi körök-
ben jól ismernek — felsoroljam. Igaz, hogy a Lapban 
nem is lehetne azok közül némelyiket kiirni. Nem Írhatom 
le, milyen viccet hallottam a »keresztyén« szerkesztőjétől 
első találkozásunk alkalmával, a mikor ő egy kegyes 



társaságból jőve, egy angol kisasszony szavait (aki tudja, 
hogy kínálják a pirítós kenyeret az angol kisasszonyok, 
kitalálhatja, mily csúnya módon travestálta. Nem mondom 
el,hogytheologus koromban társaimmal együtt hogy botrán-
koztunk meg egy cselekedetén; csak azt mondom meg, 
hogy azért a cselekedetért a most is Budapesten lakó 

cskót pap egy hosszú levélben megdorgálta s a mikor ő 
persze a legképtelenebb mentséggel élve. még nagyobb 
megbotránkozást keltett. Nem mondom el mindezt és 
még sok egyebet nem, de jeleztem a tényeket, mert ő kívánta. 
Én különben tudom, hogy a múltkori közleményemért 
senki ferdítőnek nem tartott. Hogy a »Keresztyén« szer-
kesztője mit tart felőlem, azzal nem sokat törődöm. Leg-
íölebb — megjegyezve, hogy ez ügyben utoljára szóltam, 
mert áldatlan polémiákba bocsátkozni sem időm, sem 
kedvem — örülök azon, hogy rossz véleménynyel van 
felőlem. 

Se. A. 

KÜLFÖLD. 

Egy uj eneyklopadia. * 
A theol. eneyklopadia legújabb irodalmában bizo-

nyos stagnálás állott be. 13 év mult el Bübiger »Theo-
logikájának* megjelenése óta. A ^közvetítő theologia« 
szellemében irt Hagenbach-féle munka Beischle által 1889. 
eszközölt 12-ik kiadásában is ama kényelmes »Studenten-
buch*-nak bizonyul, mely túlrészletes s mégis nem teljes 
irodalomtörténeti anyagával és sok idézeteivel kevésbbé 
egységes, mint inkább szétszóró benyomást tesz az olva-
sóra. A ZöcJcler-féle »Handbuch der theol. Wissenschaften« 
című mű pedig, a melynek négy kötetes harmadik kiadása 
1889/90. jelent meg, átnézetnek sok, tárgyi kifejtésnek 
ellenben igen kevés, e mellett túlságos orthodox confes-
sionális jellegénél fogva bizonyos tekintetben erőszakot is 
követ el az olvasó vagy theol. hallgató személyes meg-
győződésén. 

Ilyen viszonyok között kétszeresen üdvözölnünk kell 
Heinrici lipcsei theol. tanár müvét, mely nézetünk sze-
rint hivatva van pótolni azokat a hézagokat, a melyek 
a theol. encvklopádia legújabb irodalmában kétségtelenül 
észlelhetők. 

Szerző az encvklopádiát »Disciplin der Orientirung*-
nak nevezi, tehát bevezető és tájékoztató értelemben tár-
gyalja, mely mint ilyen »alapja a theol. műveltségének« 
(1. és 6. §.) Az eneyklopadia tárgyának elrendezésében 
Lange-va\ tart, vagyis a theologiát két részre, u. m. »his-
tóriai és normatív theologiai részre osztja. Az első magá-
ban foglalja a bibliai tudományt vagyis az exegetikai 
theologiát s az egyháztörténetet a maga segéd- és mellék-
tudományaival, a második pedig a rendszeres s a gya-
korlati theologiát. 

Könnyű belátni, hogy itt egy egészen uj irányú, 

* Heinrici, Theol. Encyklopádie. Leipzig és Freiburg, 1893. A 
»Grundriss der theol. Wissenschaften* c. Mohr-féle vállalat IV. részé-
nek I. kötete. 372 1. Ára 6 márka. 

a Bit schl-féle történeti iskola követőjének encyklopadiá-
jával van dolgunk, mely a theol. tananyag tájékoztató 
és rendszeres feldolgozásában a históriai módszerhez tartja 
magát az egész vonalon. Elhagyá tehát a theologiának 
közönségesen megszokott négyes felosztását, s egészen 
uj szempontokat követ az egésznek és részeinek felfogása 
és feldolgozásában. 

Művének »bevezetésében* foglalkozik a theologiai 
eneyklopadia fogalma és feladatával, a ker. theologiával, 
a theologia s az egyház egymáshoz való viszonyával, a 
göttingai iskola eme kardinális alapkérdésével, a theol. 
tudomány alkotó részeivel, a theologia rendszerével s az 
encyklopadiai tárgyalás módszerével. Szerencsésen egye-
síti e részben a tudomány tárgyi teljességét hangsúlyozó 
reális, s a benső összefüggést, nem különben az egyes 
részeknek a tudomány alapelvéből való bevezetését ki-
emelő formális eneyklopadia előnyeit, s a helyes tanul-
mányozást elősegítő és megkönnyítő methodologiai szem-
pontokat. A theologiát Schleierniacher nyomán »positiv 
tudománynak* mondja, mivel tárgya történetileg adott, 
célja pedig gyakorlati. 

Érdekesen indokolja a theologiának »históriai* és 
»normatív* részre való felosztását. Az első tudományosan 
legitimált módszerrel a keresztyénség lényegét és meg-
jelenését adja elő ugy eredeti, mint jelenkori fejlődése 
tekintetében, míg a normatív theologia azokat a szem-
pontokat ismerteti, a melyek szerint az egyház jövendő 
szolgája a ker. tant s az egyházgyakorlati cselekvést 
egyháza alapelveinek megfelelőleg értelmezni és alkal-
mazni tanulja (5. §.). Az eneyklopadia közelebbről leirja 
az egyes theol. studiumok tárgyát, feladatát és fejlődését 
azoknak az egészhez való viszonyára s a theol. művelt-
ség jelentőségére való folytonos tekintettel. 

Az I. részben a keresztyénség históriai tényét ismer-
teti bibliai és egyházi alapon (7—55. §.), Ha Petri Elek 
annak idején Holtzmann uj szövetségi Isagogikájáról. ugy 
én meg Heinrici encyklopádiájáról mondhatom, hogy az 
»egy egész theol. könyvtár«. A legújabb bibliai kritikai 
kérdések a Peutateuchnél, a negyedik evangéliumnál s 
Pál leveleinél, Jézus életénél, az egyház- és dogmatörté-
netnél s a symbolikánál sehol sem kerülik ki szerzőnek 
körültekintő figyelmét, ugy hogy közülünk professzorok 
között is sokan lesznek, kik az egyes tudományágaknál 
a legutóbbi két évtized lázas theol. irodalmáról s annak 
egyes fontosabb mozgalmairól e műből értesülünk. Nem 
halmozza föl Hagenbach módjára az egyes studiumok 
képzelhető irodalomtörténeti anyagát, de nem is hagy el 
semmit sem, a mi az ujabb theologia történetének isme-
retéhez föl a Harnack-Schrempf-féle, az ó- és ujszöv. 
kánon és a »históriai Krisztus« felett megindult vitákig 
szükséges, ugy hogy mindegyik §-nál jelzi »den jetzigen 
Stand*. 

A II. részben »a normatív theologiát«, u. m a 
rendszeres és gyakorlati theologiát, annak egymáshoz való 
viszonyát s közelebbről a két alrész egyes ágait ismerteti 
(56--71. §.) A rendszeres theologia körébe a filozofiai 



theologiát, a vallásfilozófiát és apologetikát (59. §.) s a 
íilozofiai segédtudományokat is (61 §.) sorozza, a hol 
ugyancsak biztos irányban kalauzolja az olvasót az i. v. 
rengeteg irodalom tömkelegében. Különösen a 62. §. ki-
merítő részletességgel ismerteti a rendszeres theologia, 
közelebbről a dogmatika s az ethika történetét és irodal-
mát, s a szakirodalom mellett még a theologiai folyóiratok 
felett is tájékoztatja az olvasót. A dogmatika ismeretforrásait 
egészen helyesen a kánonikus könyvekben, a hitvallások-
ban s a keresztyén vallásos tapasztalatban, s nem — mint 
a racionalizmus akarná — az észigazságokban látja. 

A gyakorlati theologiát (63. s köv. §.) ugy definiálja, 
hogy az — Schleür macher és Nitzsch által befolyásolva 
— »Theorie des kirchl. Handelns* sőt »művészettannak« 
is mondja. Fejtegetéseinek végén helyesen utal a szerző 
arra, hogy »hosszú hallgatás után tovább fejlesztette tudo-
mányunkat Zerscliwitz, Harnack, van Oosterzee, Krauss, 
Achelis és legújabban Hering«. 

Müvének záradékául »theologisches Studienwesen* 
(71—76. §.) cím alatt a theol. encyklopüdia és metho-
dologia történetét és irodalmát tárgyalja az ó-korban, 
középkorban, a reformáció és Schleiermacher óta, a hol 
elvi kijelentésekben gazdag finom bírálati megjegyzései 
mindvégig lekötik az olvasó figyelmét. A theologiai tne-
thodologiát ujabban Beüss, Haupt, Kahler, Frank, Lutliardt 
és mások művei jelesen képviselik. 

Heinrici műve irályánál fogva is kiválik a többi 
német theol. munkák között. Nem olyan nehéz, száraz és 
cbablonszerüen rendszeres, mint a többi, sőt inkább Bev-
schlag szép stylusára emlékeztet. Régen olvastunk ilyen 
tanúságos és élvezetes theol. munkát. Ez okból olvasó 
közönségünknek és theol. hallgatóinknak, mint igazi kis 
»theol. könyvtárt« a legmelegebben ajánljuk. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

REGISEGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

A prédikátor ezen állításának bebizonyítása végett 
idézi az 1-ső századból Krisztus szavait s hivatkozik az 
apostolokra; II. századból az apostoli atyákra; a III szá-
zadból az egyházi atyákra s igy tovább századról szá-
zadra Zábarellus Ferencz kardinálig a XV. században. 
Ezeknek nemcsak nevét, de nézetét is ösmertetvén 1 azt 
mondja, hogy azért teszi, miszerint a katholikusok is 
megösmerjék, hogy a jezsuiták tudománya, mely ellen 
Luther és Calvinus tanítottak, nem régi és nem apostoli, 
hanem jninap költött hamis tudomány. . . . A jezsuiták 
azt állították, hogy a protestánsok tudományán 1517 előtt 
egy ember sem volt, ő 100-at is mutatott ki; a jezsuiták 
tudományát tehát rostálják meg s ha igaz: szökjenek 
meg mellőle.2 

1 Itinerarium 145—375. lap. 
2 Itinerarium 145—375. lap. 

XI. Conclusiokat is csinál a prédikátor, nevezetesen : 
1. a) Valamely vallás Krisztus születésétől 1517-ik 

esztendeig, az .apostolok, azok tanítványai és minden tudós 
emberek tudományával egyez: az régi és igaz vallás. A 
Lutheri és Calvinusi olyan: tehát az igaz vallás. Követ-
kezőleg hamis a jezsuiták patvarkodása, kik az evangé-
liumi vallást eddig újnak kiáltották. 

2. b) Valamely ekklézsiának Krisztus mennybemene-
tele óta mindig voltak követői és polgárai e földön, mind 
1517. esztendeig: igaz ekklézsia az. De a kiben Luther 
és Calvinus és most is minden keresztyén tanítók taní-
tanak olyan, az az igaz ekklézsia: annakokáért hamis a 
jezsuiták patvarkodása, hogy az hamis ekklézsia volna. 

Ellenben : 
a) Valamely vallás Jézus Krisztus tanítása ellen 

vagyon, melyet az apostolok s azok tanítványi, a páterek 
és azok ellen tanítottak, hamis tudomány az. A jezsuitáké 
ilyen: hát hamis vélekedés az. Minekokáért hiában dicse-
kesznek a jezsuiták annak régiségével és igaz voltával. 

b) Valamely ekklézsiának nem Krisztus és az apos-
tolok, vagy azok tanítványi, nem a páterek és azok után 
való tudós emberek a szent irás szerint, hanem pusztán 
emberek, emberi főtől egyszer-másszor gondoltatott tudo-
mányt vetettek fundamentomul, fövenyen épített és tévelygő 
ekklézsia az. (Ratio: Mert az igaz ekklézsiának mind 
fundamentuma, mind feje Isten és Krisztus, ki a szent-
írásra igazít). De a jezsuiták ekklézsiája, emberi tudomá-
nyon épült: hát uj és hamis . . . 1 

XII. A prédikátor a következő intéseiket fordul aztán 
a jezsuitához: 

1. A szentírásból általa felhordott tanúbizonyság-
tételeket renddel magyarázza meg a jezsuita s ha képes 
alkalmazza a saját tudományuk és ekklézsiájukra. 

2. A prédikátor argumentumait nem szitokkal és 
rágalommal, hanem tudós emberhez méltólag rostáigássa 
és cáfolja meg. 

3. Mutassa meg ha tudja, hogy a prédikátor által 
említett mártírok, páterek és tudósok a jezsuiták mellett 
bizonyítanak: vagy pedig nem azok nyilatkozatai, a kik-
nek neve alatt felhordattak. 

4. Mutassa meg a jezsuita, hogy micsoda funda-
mentumon oltalmazza vallását; mert ha a régi páterekre 
és tudósokra hivatkozik, azok ellene mondanak; ha a 
conciliumokra igazít, azok egymásnak mondottak ellent 
és jó s hasznos kimenetele egynek sem volt; ha a papokra, 
azokban is csalatkozik, mert azok a mit egyszer állítottak, 
máskor visszamondják ; a jezsuiták pedig a maguk peré-
ben nem lehetnek tanuk; különben minthogy a szentírást 
fundamentomul nem akarják elfogadni, félti őket. 

5. A pápák praerogativáját illetőleg vagy a szent-
írásból, vagy a régi páterekből mutassa meg, hogy Szent 
Péter olyan pápa volt, mint a többi stb. 

6. Luther iratai közül a reformáció kezdetén és a 
disputatiók után, a hit tárgyairól teljes megállapodásra 
jutva írottakat citálja, mely irások a régi páterek Írásival 
egyeznek. Calvinusnak Institutióit és Commentariusit vegye 
föl és a miket Kálvin ugy hord fel, mint mások állítását; 
de sajátja gyanánt el nem fogad, azokat ne tulajdonítsa 
Kálvinnak, Luther felől ha Ítélni akar, ne egyes elfogult 
kálvinisták s viszont Kálvin felől ne egyes elfogult luthe-
ránusok, vagy másfélék rágalmaira támaszkodjék. 

7. Ha a prédikátorék tudománya és egyháza ellen 
akar valamit mondani a jezsuita, azt mindig a szentírás-
ból, a martyrok vallásából s a régi - páterek és azokkal 

1 Itinerarium 345—375. lap. 



egyező régi tudósok Írásából is igazán citálja; még pedig 
olyan példányokból, melyek 1530 előtt nyomattak.1 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** A középiskolák és tanítóképzők figyelmébe. 
Geduly Henrik a nyíregyházi ev. főgimnázium vallástanára 
előfizetést hirdet: >A szentírás ösmerete* cz.. körülbelül 
12 nyomtatott ívre terjedő vallástani kézikönyvre. A tan-
könyv a főgimnázium V. és VI. és a tanítóképzők meg-
felelő tanfolyama számára van tervezve és behatóan foglal-
kozik az egyes szentiratok származásával, főbb tartalmával, 
a belőlök levonható történelmi, vallási és erkölcsi tanú-
ságokkal, ugy, hogy a növendéknek kicsinyben kerek 
bibliatheologiát nyújtson. A mű megrendelhető szerzőnél 
Nyíregyházán, akár füzetenként 30 krajczárjával, akár 
egészben 2 frtért. Az egyes füzetek 3 heti időközönként 
fognak megjelenni. A legelső, körülbelül 5 heti tananyagot 
magában foglaló füzet, n ár f. évi szeptember hó 1-én 
hagyja el a sajtót s így már e tanévben használható lesz. 

** Tavaszi hajtások. Versek, gondolatok, érteke-
zések. Irta Nagy Lajos dabronyi ev. s. lelkész. Kapható 
szerzőnél Dabronyban (Veszprémm. u. p. N.-Alásony) és 
Kis Tivadar könyvkereskedésében Pápán. Ára 1 korona. 
— Költői lelkületű fiatal embernek »csekély igényekkel« 
fellépő zsengéje itt-ott megkapó gondolatokkal, de egy-
szersmind számos érettséggel is. 

** Hazafias dalok és indulók. Középiskolák szá-
mára szerkesztette és négyszólamú karra alkalmazta Szü-
gyi József. Ára 55 kr., szerző sajátja. — A középiskolai 
énekügy fejlesztésére nagyon alkalmas füzet. Közkedvelt-
ségü és ifjúsági használatra alkalmas dalaink egy része 
van itt összegyűjtve s a középiskolai növendékek hang-
terjedelmének megfelelő hangkörben (G—e2) vegyes karra 
és négy szólamra (Soprán, Alt, Tenor, Bass) kidolgozva. 
A jeles füzet, mely 30 hazafias dalt s indulót tartalmaz, 
a tervbe vett műnek csak egy részét teszi. A második 
füzet 22 vallásos éneket, a harmadik 30 népdalt, és a 
negyedik füzet 18 különféle dalt foglaland magában. — A 
szép nyomásű, csinos kiállítású füzetre felhívjuk az ének-
tanárok és dalkedvelők figyelmét. Megrendelhető szerzőnél 
Békésen. 

** Békés-csabai Énekeskönyv. Ág. h. evang. 
hivek számára. Hatodik, magyar feliratú és tót-német 
feliratú kiadás. Budapest, 1893. Kókai L, könyvkereske-
dése, ára 1 frt. — A néhai Haan Lajos által szerkesztett 
és öt kiadásban közkézen forgó »csabai énekeskönyv* 
VI. változatlan kiadásban jelent meg. Az énekek legnagyobb 
része a német énekeskönyvekből, továbbá a tót népnél 
használatban levő Zpewnikből és Tranosciusból van lefor-
dítva. Az énekszerzők és átdolgozok között Székács, Karsay, 
a két Szeberényi, Győry V., Sárkány S., Haan, Sántha K. 
és Kemény Pál a nevezetesebbek. A gyűjteménybe 329 temp-
lomi, halotti és külön használatra szánt ének van felvéve, 
még pedig egyik kiadásban tisztán magyar, a másikban 
tót- és német felirattal, de szintén magyar szöveggel. 
Végül elmélkedések és imádságok vannak közölve a hét 
mindenik napjára. A könyv szép nyomású. 

1 Itinerarium 377—384. lap. 

** A Pallas Nagy Lexikona füzetes kiadásából 
megjelent a 39. és 40. füzet (III. köt, 9. és 10. füzete) 
a Bolgárországtól a Borerjedésig, illetve Boretiustól Bosz-
niáig terjedő címszókkal. A 39. füzethez külön mellék-
letül van csatolva a Bőrbetegségek különféle nemeit 
ábrázoló, dr. Schwimmer Ernő egyet, tanár által össze-
állított szinnyomatu kép, továbbá a Braille-írás cimü 
melléklet, mely domború nyomásban Kölcsey hymnuszá-
nak első strófáját mutatja be a vakok részére használt 
írásban s a füzetet még külön 24 ábra díszíti. A 40. 
füzet mellékletei: Bolgárország és Kelet-Rumélia térképe, 
továbbá a Pulszky Ferencz által összeállított Bronzkori 
emlékek magyarországi alakja, külön magyarázó szöveg-
gel dr. Posta Bélától és Bruxelles város tervrajza. A 
szövegben 10 ábra van. A Pallas Nagy Lexikona megren-
delhető minden könyvkereskedésben, valamint a kiadó-
hivatalban Budapesten, IV. Kecskeméti-utca 6. 

** Zur ungarischen Reformacionsgeschichte 
cím alatt a Gothában megjelenő Brieger-féle »Zeitscbrift 
für Kirchengeschichte* című egyháztörténelmi folyóirat 
érdekes tanulmányt közöl dr. Szlávik Mátyás eperjesi 
theol. tanár-társunk tollából. A tanulmány első fele a 
források gondos felhasználásának a Wittenbergi »Schola 
Hungarica«-t ismerteti, a második Stöckel Lénárd, a 
bártfai híres tanár életét és működését jellemzi. Elismerés 
a szorgalmas szerzőnek, ki egyházi életünket hol jelle-
mében, hol múltjában a német tudósok előtt hű tükörben 
mutogatja. 

KÜLÖNFÉLÉK. ' 
* Személyi hirek. A pilisi ref. egyház hívei Babay 

Béla h. lelkészt, a szilágy-borzási reformátusok Székely 
Árpád sz. csehi segédlelkészt, a heö-szalontai református 
egyháztagok Bársony György kisgyőri h. lelkészt válasz-
tották rendes lelkipásztorrá. — Ferenczy Ferencz sajó-
ivánkai ref. lelkészt Amerikába, Pittsburgba magyar misz-
szionáriusnak nevezték ki. — Lapunk szerkesztője, Szőts 
Farkas f. hó 5-dikén mint érettségi vizsgálati kormány-
képviselő pár napra Debreczen be utazott. — A honvédelmi 
miniszter a Ludovika-akadémia hadapród-iskolájához re-
formátus vallástanárnak újólag Petri Eleket, budapesti 
theol. akadémiánk igazgató tanárát nevezte ki. 

* A király adománya. Király ő felsége a hodrus-
bányai ág. ev. egyházközségnek egyházi pénzalapja gyara-
pítására 100 frtnyi segélyt adományozott. 

* A pesti református egyházmegye közgyűlését, 
mely szeptember 7-ikére volt kitűzve, közbejött akadályok 
miatt szeptember 12-ikére halasztotta el az elnökség. 

* Az evangélikusok egyetemes felügyelője, ugy 
látszik, ismét báró Prónai Dezső, ez az áldozatkész, 
buzgó és nagytevékenységü evangélikus főúr lesz. Most 
van folyamatban a szavazás. A gyülekezetek, kivált a 
magyar ajkúak, csaknem kivétel nélkül reá szavaznak. 
Nem is lehet másként. Ha egyházi érdem kvalifikál erre 
a magas állásra: akkor báró Prónay az érdemesek között 
a legelső. Legutóbb a budapesti egyházak is ő rá adták 
szavazatjaikat. 



* Az iskolai év megnyitása a fő- és középisko-
lákban országszerte nehézségekkel jár a járvány miatt. 
A belügyminiszter rendeletet adott ki, mely szerint »ott, 
hol kolera van, vagy a hová kolerás vidékről növendékek 
járnak, az 1876. évi 14. t.-c. értelmében a középiskolá-
kat megnyitni ne engedjék; elemi iskolák ott, hol kolera 
nincs s hova idegen községbeli nem jár, megnyithatók.« 
E rendelet alapján tudomásunk szerint eddigelé Buda-
pesten, Debreczenben, Kolozsvártt, M.-Szigeten, Sáros-
patakon, Szatmáron stb. mind fő-, mind középiskoláink-
ban a tanév megnyitása bizonytalan időre elhalasztatott. 
A javító, pótló és alapvizsgálatok azonban a kitűzött idő-
ben mindenütt megtartatnak. 

* Budapesti egyetemünk ifjúsága és a millen-
nium. Fő- és székvárosi egyetemünk ifjúsága Lapunk 
utján is felhívást intéz Magyarország polgáraihoz, hogy a 
millennium idejére tervezett két intézményét s meglevő 
egyesületeit támogassák. Alapítani akar az ifjúság: 1. Diák 
otthon-t, mely állandó helyiségül szolgálna az összes 
egyetemi egyesületnek s melyben ezenkívül volna még 
torna- és vívó-terem, étkező helyiség stb.; 2. az előbbi-
vel kapcsolatosan Mensa Academica-t, mely oly helyisé-
gül és intézményül szolgálna, hol a szegény tanulók ingyen 
vagy nagyon csekély díjért étkezhetnének. Ezenkívül a 
felhívás a most fennálló jogi, orvosi, bölcsészeti, és gyógy-
szerész-hallgatók egyesületeire is adományokat kér. Az 
adományok az Egyetem rektori hivatalához Budapestre 
küldendők. 

* A középiskolai tandíj. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter- a középiskolai tandíj tárgyában valamennyi 
tankerületi kir. főigazgatóságnak a következő rendeletet 
adta ki: Hogy a középiskolákba járó tanulók szüleinek 
a tandíj fizetését megkönnyítsem, az eddigi eljárást, mely 
szerint a tandíjat két részletben fizették a szülők, olyképen 
találom módosítandónak, hogy az 1893/94-ik tanévtől 
kezdve azon középiskolákban, melyeknek tandíja az állam-
pénztárba vagy a tanulmányi alapba folyik, a tandíj négy 
részletben lesz lefizethető. Ez intézkedésemmel a tandíj-men-
tességért való folyamodásnak úgyszintén a tandíjszámadások 
beküldésének, végül a tandíjt elvesztő tanulókra vonatkozó 
kimutatások felterjesztésének határidejét is összehangzásba 
kellett hoznom, a mihez képest az egész tandíjügyre vonat-
kozó határnapok ezentúl a következők lesznek: 1. A 
tandíj fizetése alól való felmentésért a tanév első felében 
szeptember 15-ig, a második felében február 15-ig kell 
folyamodni. A folyamodványokat a tanári testületek tar-
toznak azonnal tárgyalás alá venni és sürgősen felterjesz-
teni a kir. főigazgatóhoz, a ki minden legcsekélyebb késedelem 
nélkül felterjeszti az iratokat véleménye kíséretében a 
miniszterhez. 2. A tandíj lefizetése évenkint 4-szer történik, 
u. m. október 15-ike körül, december 1-je körül, már-
cius 15-ike körül és május 1-je körül. 3. A tandíjat elvesztő 
tanulók kimutatása január 15-ig és julius 15-ig terjesz-
tendő fel hozzám. 4. A tandíjszámítások felterjesztésének 
határnapjai: december 31-ike a tanév első felének tandí-
jára, vagyis a tandíjnak első és második negyed részére 
nézve együttesen, továbbá május 31-ike, a tanév máso-
dik felének tandíjára, vagyis a tandíjnak harmadik és ne-
gyedik negyed részére nézve együttesen. Erről a főigaz-
gatóságot további sürgős eljárás végett értesítem. 

* A kecskeméti ev. ref. jogakadémián a beira-
tások f. évi szeptember 1 tői 8-ig, a rendes vizsgák szep-
tember 1-től 15-ig tartatnak. A tanév ünnepélyes meg-
nyitása szeptember 10-én lesz; az előadások pedig szept. 
11-én veszik kezdetüket. Tandíj félévre 15 forint, egész 
évre 30 frt. Tápintézeti díj havonként 7 frt. 

* Az alsó-zempléni egyházmegyéből irják, hogy 
az egyházmegyei közgyűlés, illetve törvényszék a lelkész-
választási visszaélésekkel vádolt Gesztely és t.-szadai 
lelkészeket rehabilitálta, illetőleg a vád alól felmentette; 
az alaptalanul vádaskodott Sz. K. s.-lelkészt szigorúan 
megfenyítette. Ezzel az illető lelkészek ellen intézett hír-
lapi támadások is alaptalanoknak bizonyultak. 

* Gyászrovat. A kecskeméti ev. ref. jogakadémia 
tanári kara a legőszintébb fájdalom érzetével jelenti köz-
tisztelet- és szeretetben álló kartársának Dékány István 
jogtanár urnák, a kar tiszteletreméltó seniorának munkás 
élete 75-dik, tanárságának betöltött 30-dik évében, augusz-
tus hó 31-én reggel 6 órakor törtönt csendes elhunytát. 
Béke hamvaira! 

* Sajtóhiba kiigazítása. Az »Adalékok kritikája« 
című válaszomba egy olyan sajtóhiba csúszott be, mely 
múlhatatlan korrekturát igényel. »Egyik leghangosabb 
híve«: ennek kellene állani ama szavak helyett: »Egyik 
leghangosabb hívem*; igen mert a Derzsi Károly ur híve 
az, ki az unitárius egyházban feltalált nyugalmát, a háló-
ban vergődő csuka állapotához hasonlította. Kiváló tisz-
telettel M-Berény, 1893. szept. 2-án. Illyés Endre, ev. 
ref lelkész. 

Pályázat segédlelkész-tanitói állomásra. 
A csökmöi ev. reform, egyház az 5-ik, úgynevezett 

segédlelkész-tanítói állomására pályázatot hirdet. 
Javadalmazás: 1-ször készpénz 80 frt; 2-szor 23 méter-

mázsa és 50 kilogramm kétszeres buza; 3-szor 18 méter-
mázsa és 50 kilogramm árpa ; 4-szer szántóföld kétnegyed 
telek (mintegy 24 hold 1200 • ölével) 7 drb legelő 
illetőséggel; 5-ször egy hold here föld; 6-szor lakhely házi 
kerttel. 

A földekért járuló adót az egyház fizeti. 
Kötelezettségei: 1-ször a nagyobb fmövendékek 

IV,, V., IV. osztályának a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
által kiadott tanterv szerinti tanítása; 2-szor az ismétlő 
iskola finövendékeinek oktatása ; 3- szor a lelkész hivatalos 
távolléte vagy betegsége esetén a lelkészi teendők vége-
zése ; 4-szer úrvacsora osztáskor segédkezés; canonica 
órák végezése. 

Állomását f. évi szept. hó 25-re köteles elfoglalni. 
A megválasztott segédlelkész-tanító, az egyházmegye 

segédlelkészei közé bekebeleztetik, s egy évi sikeres 
szolgálat után állandósíttatik. 

Kellően felszerelt kérvények alólirótt lelkészhez cí-
mezve f . évi szeptember hó 16-ig küldendők be. 

Csökmő (Biharmegye), 1883. aug. 30. 

Bögös Lajos, 
ev. református lelkész. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDA JA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szánt, hovA a kéliratok 

cimzendök. 
K i m l ó - t i i v n t a l : 

Hornyánstky Tiktor könyvkereskedés« (Akadémia 
bérháza), hová az elöíiz. és hirdet, díjak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

Kiadja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
E l ő f i z e t é s i A r a : 

Félérra: 4 frt SO kr ; agéaz évra : 9 fr*. 

Mgy«e i t á m ára 20 hr. 

A lelkészi értekezletekről. 
E lap f. évi 35-ik számában Szabó Aladár 

tanár ur tollából egy cikk jelent meg, melyben a 
hitbuzgó tanár ur legközelebbről a dunamelléki 
egyházkerület lelkészi karához szól, felhíván azt, 
hogy évenként egyszer a kerületi gyűlés • alkal-
mával lelkészi értekezletet tartson. Egyúttal nyilt 
felhívást intéz arra nézve is, hogy e tárgyban 
az érdeklődők nyilvánítsák véleményeiket 

Én ugyan a dunamelléki egyházkerület lel-
készi karának tagja nem vagyok, de mert az ügy 
engem is kiváltképen érdekel, és mert azon né-
zetben vagyok, hogy egészséges életműködéssel 
bii'ó lelkészi értekezletek szervezése bármelyik 
egyházkerületre nézve is áldásos hatású lehet, 
nagyt. szerkesztő ur becses engedelmével bátor 
leszek egyet-mást e tárgyban elmondani. 

A közelebbi időkben mind általánosabbá lett 
az evangélizáció jelszó hangoztatása. Mintegy vissz-
hangja Pál apostol amaz utasításának: »Prédi-
káljad az igét mind alkalmatos, mind alkalmatlan 
időben«. Az ige templomi prédikálása ezelőtt is 
meg volt; az evangélizáció azonban többet foglal 
magában. Azt nevezetesen, hogy a templomon 
kívül is ápolni kell az evangélium szerint való 
hitéletet. 

De nem akarok e sokszor és pedig lelkese-
déssel megirt lelkészi munka bővebb fejtegetésébe 
bocsátkozni. Most csak konstatálom, hogy vala-
mint igazi lelki örömöt szerzett az e tárgyba vágó 
cikkek olvasása, még sokkal nagyobb lelki gyö-
nyörűséget találtam azokban a közleményekben, 
melyek e nemű tényleges munkálkodásról ad-
tak hirt. 

És itt mintegy önként felmerül a kérdés, ha 
ily szép ez a munka : miért nem általános, vagy 
hogy azzá legyen, miként lehetne ezt előse-
gíteni ? 

Az első kérdésre a felelet elmaradhat. A má-
sodikra megfelelt Szabó Aladár ur idézett cikké-

ben, megmondva, hogy miért szükséges alakí-
tani s szervezni lelkészi értekezleteket. 

A lelkészi értekezletek tartása nem uj dolog. 
Itt-ott egyik-másik egyházmegyében volt, sőt egy-két 
kisebb kör létezéséről is tudunk. Hogy azonban 
működési körébe — legalább ezelőtt — nem ölelte 
fel az evangélizálás módozatait, az e felett foly-
tatott eszmecseréket stb., azt az eredményből, 
illetőleg eredménytelenségből eléggé láthatjuk. 

Kerületi lelkészi értekezletekről — mind az 
ötről szólok — mondhatni alig van tudomásom; 
pedig az efélét méltó és érdemes is volna nyil-
vánosságra hozni. Hogy eredmény még azon eset-
ben is, ha létezett, nem igen mutatkozott, ennek 
oka a szervezés hiánya. Talán nem csalódom, ha 
kimondom, hogy tárgyaik sem igen lehettek; a mi 
természetes következményül vonhatta maga után 
az érdeklődés hiányát és így az értekezlet meg 
nem tarthatását. Például nálunk dunántúl a mult 
őszszel tartott kerületi gyűlés idejére kitűzött kerü-
leti lelkészi értekezlet is elmaradt, mert az 
elnökön és rajtam kívül a kitűzött időben senki-
sem volt jelen. 

Szerintem ezt az egész dolgot legelején kell 
kezdeni. Mindenekelőtt minden egyházmegyében 
— a nagysághoz képest —* két-három, esetleg 
több kis kör lenne alakítandó. Mindegyik kis kör 
évenként legalább kétszer tartana értekezletet, fel-
váltva más-más egyházközségben, melyre a helyi 
presbyterium és az érdeklődők mindenesetre meg-
hivatnának, mert ez az egyházi életre kétségkívül 
megelevenítőleg hatna, az egyházhoz való ragasz-
kodást, a vallásos buzgóságot erősítené. A fel-
vetett eszmék vitatásán kívül egy-két, a célnak 
megfelelő értekezés is élénkíthetné a kis kör tárgy-
sorozatát. Működésének eredménye azután teljes 
egészében felterjesztendő lenne az egyházmegyei, 
még tovább a kerületi lelkészi értekezletre, melyek-
nek működésébe csakis ily módon szállhatna meg-
elevenítő lélek és tárgysorozatuk is sokat nyer-
hetne érdekességben. 



Ily m ó d o n gondo lom én k iv ihe tőnek ezt, hogy 
az evangél izá lás m u n k á j a m i n d e n he lyen életet 
n y e r j e n s min tegy á l t a l ánossá l ehessen . V a n n a k , 
a kik ené lkül is meg te sznek m i n d e n lehetőt , de 
m i n d e n lelkészt és a világiak közü l is s o k a k a t 
ebbe a meg indu l t dicső m u n k á b a be l evonn i sze-
r i n t e m legcé lszerűbben ilyen eszközzel lehet . 

Az idők jelei m u n k á r a h í v n a k mindenk i t . 
R ó m a i részről — m a a XIX. század végén — cso-
dá la tos m ó d o n kezd tér t hódí tani , m o n d h a t n i 
m i n d e n b e n a felekezeti s z e m p o n t o k e lő térbe tolása. 
Ezt ö s szedugo t t kézzel n é z n i : egy volna a vesze-
delem n e m lá tásával , vagy legalább is kicsinylé-
sével. A p á p a legutóbb kiadott encyk l iká j ában 
a r r a h ív ja fel a püspököke t , hogy é v e n k é n t nagy 
k a t h o l i k u s k o n g r e s s z u s o k a t t a r t s a n a k . Nyi lván n e m 
azért , hogy kü lső dolgokkal , közigazgatás i t á rgyakka l 
fogla lkozzanak, min t a mi gyűléseink, h a n e m egészen 
m á s célokért . A z u t á n a r r a is fe lhívja őket , hogy 
a vi lágiakat is igyekezzenek m e g n y e r n i t ámoga-
tásra . í m e t ehá t vál tozik a h i e r a rch i a elve a kö-
r ü l m é n y e k t ek in te tbe véte le folytán. A r o p p a n t 
a l k o t m á n y n a k okve t l enü l s züksége v a n u j osz-
lopokra — a vi lágiakra. 

Kétsége t s e m szenved , hogy ez a h a r c n a k 
u j a b b felvétele, me lynek e l lenében n incs m á s mód, 
min t ké t sze res b u z g a l o m m a l forgatni a m a kétélű 
fegyver t ; az evangé l iumot . 

Körmend. Fülöp József. 

A pápa legújabb eneiklikája. 
Tisztelendő testvéreinek, Magyarország prímásának, érsekeinek, 
püspökeinek és egyéb egyházi főnökeinek, kik a szentszékkel kegy-

ben és közösségben állanak, XtlI. Leó pápa. 

Tisztelendő testvérek! 
Üdvöt és apostoli áldást. 
Annak az állandó ragaszkodásnak és szeretetnek, 

melylyel a magyarok az apostoli szék iránt viseltetnek, 
teljes mértékben és viszonosan megfelel a római pápák 
atyai jó indulata is. Mi magunk is soha sem engedtük, 
hogy különös szeretetünk és jóindulatunk bizonyítékait 
ti és nemzetetek nélkülözzétek. Különösen kifejezést adtunk 
ennek, midőn hét évvel ezelőtt Magyarország egy nagy 
és örvendetes esemény emlékét ünnepelte. Ezt az alkal-
mat megragadva ugyanis levelet intéztünk hozzátok, tisz-
telendő testvérek és abban részint a magyaroknak ősi 
hitét, erényeit és dicső tetteit soroltuk fel, részint taná-
csainkat közöltük veletek ama dolgok felől, melyek e 
nemzet üdvére és boldogulására látszottak vonatkozni, 
ebben a katholikusokra nézve annyira ellenséges időben. 
Ugyanez az ok, ugyanez a szándék ösztönöz most arra, 
hogy újból írjunk ti hozzátok. Mert bizonyára ezeket 
a kérdéseket illetőleg, melyek a legutóbbi időben is min-
denkinek lelkét felizgatták, a mi apostoli hivatásunk telje-
sítése is követeli, hogy titeket, papjaitokat állhatatosságra, 
egyetértésre; a gondjaitokra bízott nép oktatásában és 
intésében való serénységre serkentsünk, bátorítsunk. De 
ezenkívül más dolgok is vannak nálatok, melyek nekünk 

aggodalomra uj okul szolgálnak: értjük a veszélyeket, 
melyek a vallást napról-napra jobban fenyegetik. Ezek 
a dolgok, a mint igénybe veszik a mi különös gondunkat 
és gondolkodásunkat, ugy hevesen követelik és sürgetik 
a ti fáradozástokat, tisztelendő testvérek, melyekről erősen 
hiszszük, hogy tanácsainknak, várakozásunknak minden 
tekintetben megfelelők lesznek. 

A mi a katholikusok kötelmeit általában illeti, 
különösen ma, a keresztyén intézmények oly heves és 
ravasz ostromoltatása idején, mindenekfelett szükséges, 
hogy minden katholikus komolyan s alaposan fontolja 
meg, mennyire hasznos, hogy az idők és dolgok folytonos 
változásai közepett a vallás szabad és sértetlen legyen az 
államban, s mennyire fontos tehát ebben a dologban a 
lelkek állandó s tökéletes meggyőződését megőrizni. Egészen 
így éreztek ama kitűnő férfiak is, minden utókornak hálás 
emlékezetére méltóak, kik minden nemzet között, minden 
korban lelkük bátorságában oly dicső példáit adták s 
magukat mintegy az Isten házának falai gyanánt viselték, 
nemcsak mindenüket, de magát az életet is készek fel-
áldozni a vallás és az egyháznak ügyeért. 

E részben Magyarország is tud rámutatni honi 
példákra és pedig hosszú idők lefolyása alatt, sokra 
és fényesekre is. Sőt az is, hogy az István királyától és 
apostolától nyert katholikus hitében, hiven és állhatatosan 
megmaradt, az Isten különös jótéteményein kívül, e nemzet 
szilárd és folytonos meggyőződésének eredménye, hogy tudni-
illik korán megismerte, hogy midőn a vallás jön kérdésbe, 
nevének dicsőségéről, fajának épségéről van szó. Bámulatos, 
hogy a lelkeknek ez az érzelme mily nemes és kiváló erénye-
ket táplált, a melynek segélyével az idők legnagyobb nehéz-
ségei között a veszedelmek nagyságával az állhatatosság 
nagyságát állították szembe. Ugyanez erények erejével 
űzték vissza legyőzetlenül a tatárok ismételt berohanását 
s a törökök hosszú ideig tartó támadásait, minden bizony-
nyal méltók arra, hogy e veszedelmes harcban a külföldi 
nemzetektől is, a legfőbb fejedelmektől és leginkább a 
római pápáktól segítséget nyerjenek, nem csupán a magya-
rok hitéért és hazájáért folyván a harc, hanem magáért 
a katholikus vallásért s Nyugat jólétéért. Hasonló módon 
elkerülte a legközelebbi századok viharjait is, melyek 
a szomszédos nemzetekben oly nagy rombolást vittek vég-
hez, jóllehet azok kegyetlenségét megérezte Magyarország 
is s nem könnvü sebeket szenvedett; és el fogja kerülni 
a jövőben is, ha vallásának megadja a tiszteletet, s min-
denki megismeri a saját napi kötelességét s azt buzgón 
teljesítendi. -a 1 

De hogy áttérjünk arra, a mi tárgyunkat tulajdon-
képpen illeti, valóban szivünk nem kis fájdalmával látjuk, 
hogy azokon kivül, a mi Magyarország törvényeiben, 
mint máskor elpanaszkodtuk, már nem áll összhangzásban 
az egyház jogaival, csökkenti annak cselekvési képességét 
s a katholikus hitvallással ellenkezik, az utóbbi években 
a közhatalomtól az egyházra s magára a katholikus ügyre 
nézve nem kevésbbé veszedelmes dolgok lettek elhatározva, 
avagy megtéve; s ahogy közállapotaitok jelenleg állanak, 
nagyon félő, hogy még sokkal súlyosabb bajok fogják érni 
a vallást. A mi névszerint a dolgok ama fejezetéhez tar-
tozik, melyek jelenben nálatok tüzetesebben tárgyaltatnak, 
a ti kötelességtek tisztelendő testvérek, buzgó igyekezettel 
s egyetértőleg arra törekedni, hogy mindenki, a papok 
ugy, mint a világiak, világosan megismerjék, mi szabad 
nekik s mitől tartoznak őrizkedni, nehogy a természeti 
és isteni törvény parancsai ellen vétsenek. És miután 
legtöbben közületek a lelkipásztoroknak megparancsoltátok 
ezekben a dolgokban az apostoli szék ítéletét, saját ma-
gatok által kérve ki, bevárni, a ti kötelességtek lesz most 



már tisztelendő testvérek, ugyanazokat a lelkipásztorokat 
határozottan meginteni, hogy lelkiismeretbeli dolognak 
tartsák még a legkisebben sem térni el azoktól, miket az 
apostoli szék fölállított vagy elhatározott, ami pedig a 
papoknak nem szabad, nyilvánvaló, hogy világiaknak sem 
lesz szabad. Egyébiránt a legtöbb rossz erejének meg-
akadályozása végett igen igen nagyfontosságú dolog az, 
hogy a lelkészek soha se szűnjenek meg a sokaságot in-
teni, hogy a más vallásuval kötendő( házasságtól, ameny-
nyire csak lehetséges, őrizkedjenek. Értsék meg jól a hivek, 
legyen ismeretes lelkük előtt, hogy az ilyen házasságok-
tól, a mi az egyháztól mindig rosszalva volt, azért kell 
leginkább irtózni, mert, mint mi magunk mondjuk ezt 
más helyen: »alkalmat nyújt a szent dolgokban tiltott 
közösségre és érintkezésre, a katholikus fél vallásának 
veszélyeket teremt, akadálya a gyermekek jó nevelésének 
és különösen arra ösztönzi a lelkeket, hogy minden vallás-
nak egyenlő értéket tulajdonítsanak, megfosztván igy min-
den különbségtől az igazságot és a hamisságot.« 

De a magyarok ősi vallását, mint említettük, nagyobb 
veszélyek fenyegetik. Melyek legyenek ezek, a katholikus 
név ellenségei nem színlelik, nyiltan bevallják, mit akar-
nak : kétség kívül elérni azt, hogy minden alkalmas fegy-
verrel ártsanak, hogy az egyház s a katholikus ügy napról-
napra rosszabb helyzetbe sodortassék. Titeket tehát tisz-
telendő testvérek, keményebben, mint bárki mást valaha 
intünk és buzdítunk, hogy semmi munkát se kíméljetek, 
a mivel ezt a veszedelmet a reátok bizott nyájtól, a ti 
hazátoktól eltávolíthatjátok. Mindenekelőtt arról gondos-
kodjatok s azt valósítsátok meg, hogy a ti példátok 
és tekintélyetek által megerősítve minden katholikus 
a vallás ügyét bátran és lelkesen magáévá tegye, hősiesen 
védelmezze. Mivel pedig, nem ritkán megtörténik — s 
mi nem hallgathatjuk el azt, a mi ugy van — hogy 
némelyek a katholikusok között midőn éppen a leg-
nagyobb erővel és állhatatossággal kellene törekedniök 
óvni, védelmezni az egyháznak jogait, az emberi okos-
ság bizonyos fajától vezettetve, vagy az ellenkező oldalra 
fordulnak, vagy a harcban magukat szerfelett félénknek 
s gyengének tanúsítják, könnyen be lehet látni, hogy ez 
az eljárás kétségen kívül a legnagyobb veszedelmeknek 
nyit utat, különösen ha azokat illeti, kik vagy tekintélyük-
nél fogva bírnak befolyással, vagy a tömeg véleményére 
tudnak hatni. A katholikus név ellenségeit semmi sem 
érintheti kellemesebben, mint ez a dolog, tudniillik a ka-
tholikusoknak tétlensége avagy egyenetlensége, egyik által 
ugy, mint a másik folytán az történvén gyakran, hogy az 
ellenségnek magának szabad s biztos utat hagynak, hogy 
még rosszabbra törekedjenek. Kétségenkívül szükséges 
ugyan, hogy minden dologban a szándéknak az okosság 
és a mérséklet legyen a két társa, s az egyház maga is 
az igazság védelmében tervszerű eljárást óhajt követni, 
semmi sem oly idegen mégis a valódi okosság szabályai-
tól, mint annyira engedni a dolgot, hogy a vallást büntet-
lenül üldözzék s a népek üdve veszélybe sodortassék. 
Miután pedig ugy az egyetértés megerősítésére, valamint 
a katholikusok tevékeny okosságának felébresztésére csu-
dálatos erővel bírnak, mint azt a tapasztalás igazolja, azok 
az évi gyülekezetek, a melyekben a katholikus ügyről, a 
kegyes cselekedetek minden fajáról a püspökök vezetése 
s elnöklete mellett, közösen tanácskozhatnak, azért nagyon 
óhajtjuk, hogy ilyenek buzgón tartassanak, a miről mint 
tudjuk, nem sokkal ezelőtt már ti is kellő időben előre 
gondoskodtatok. Nem kételkedünk, hogy az ilyen gyüle-
kezetek, melyeknek megtartását máshol is előmozdítottuk, 
nagy hasznára fognak lenni a ti ügyeteknek is. Arról is 
komolyan kell előre gondoskodnotok, hogy a törvényhozók 

gyülekezetébe ismert vallásosságu és kipróbált erényü fér-
fiak választassanak be, kik állhatatos lélekkel bírnak 
szándékuknak megfelelni, vagyis az egyház s a katholikus 
ügyek jogainak kivivására készek és serények is. Látjátok 
ezen kívül tisztelendő testvérek, hogy ugy a hírlapok, mint 
a könyvek segélyével is mily erősen harcolnak azok, kik 
az egyháztól eltévelyedtek, hogy széles körben hintsék el 
mérgét a nép között tévelyeiknek, rontsák le a jó erköl-
csöket s szakítsák el a sokaságot a keresztyén élet cse-
lekedeteitől. Lássák be tehát végre a ti embereitek is, 
hogy itt az ideje valami nagyobbat kezdeni ezen a téren 
is s minden módon rajta lenni azon, hogy a betűvel 
szemben betűt állítsatok, a mi megfeleljen az ellenfél 
erejének s a bajok ellen alkalmas gyógyszert szolgál-
tasson. 

Különösen pedig azt akarjuk, tisztelendő testvérek, 
hogy legfőbb törekvéstek a gyermekek és az ifjúság neve-
lésére legyen irányozva. Nincs szándékunkban most ismé-
telni mindazokat, a miket levelünk elején említett iratunk-
ban már nektek elmondottunk, nem tehetjük azonban, 
hogy némely dolgokat, melyek kiválóbb fontossággal bír-
nak, röviden ismét ne érintsünk. Az elemi iskolákra 
vonatkozólag, kérni, sürgetni kell tisztelendő testvérek, 
hogy a hatóságok s a lelkek egyéb gondviselői állandóan 
s a legnagyobb gonddal vigyázzanak azokra, s hivatásuk 
legfontosabb részét abban találják, hogy a növendékeket 
a szent tanokban oktassák. S ezt a hivatást, a mi nagy 
és nemes, más helyettesekre ne bizzák, hanem saját 
maguk teljesítsék s a legkedvesebbnek tekintsék azt, 
miután bizonyos dolog, hogy a gyermekkor helyes és 
vallásos nevelésétől nemcsak a családoknak, hanem magá-
nak az államnak is boldogsága a legnagyobb részben 
függ. Semmi iparkodást és szorgalmat ne tartsatok oly 
nagynak, melynél nagyobbat már kifejteni nem lehet, 
hogy ezek az iskolák napról-napra örvendetes fejlődésben 
részesüljenek. Az is igen időszerű lenne továbbá, ha 
minden egyházmegyében egyházmegyei és esperességi iskolai 
tanfelügyelőket állítanának, a kikkel a püspökök az iskolák 
helyzetéről és állapotáról, valamint egyéb, a hithez, az 
erkölcsökhöz, a lelkek gondozásához tartozó dolgokról 
évenkint tanácskozzanak. Ha pedig a szükség ugy hozza 
magával, hogy vagy helyenként uj iskolák állíttassanak 
fel, vagy a már létezők bővíttessenek, nem kételkedünk 
azon tisztelendő testvérek, hogy ugy a ti már sokszor 
kipróbált bőkezüségtek, valamint a többi minden rendű 
katholikusok bőkezűsége készséggel és nagylelkűen fog 
ehhez hozzájárulni. 

Az úgynevezett középiskolákra és a magasabb isko-
lákra vonatkozólag a legnagyobb gonddal Őrködni kell, 
nehogy mind az a jó, a mi mintegy termékeny mag a 
gyermekek szivébe elvettetett, az ifjúságban csúfosan 
tönkre menjen. Midőn tehát, akár kéréssel, akár cseleke-
dettel tehetitek tisztelendő testvérek, csak törekedjetek 
arra, hogy ezek a veszélyek vagy eltávolíttassanak, vagy 
kisebbíttessenek: különösen pedig a ti lelkipásztori okos-
ságtok arra törekedjék, hogy a vallás oktatására jámbor 
és tudós férfiak választassanak ki, hogy ezek által eltá-
volítható legyen minden ok, a mi gyakran megakadá-
lyozza. hogy azok üdvös és bő gyümölcsöt teremjenek. 
Azonfelül, habár jól ismeretes előttünk a ti gondoskodás-
tok, hogy ezek az iskolák, a melyeknek az alapítók szerint 
az egyház s a püspökök hatalma alatt kell lenniök, olyanok 
legyenek, aminőknek általuk alapítva lettek, különösen 
buzdítunk mégis titeket, hogy minden alkalmat megragadva, 
a mi a jogotok és kötelességtek, arra egész erővel támasz-
kodjatok. Mert a mi a katholikusoktól eltérteknek meg-
adatott, ellenkeznék a joggal és igazsággal, ha ugyanaz 



a katholikusoktól megtagadtatnék; az pedig a köznek is 
érdekében van, hogy a mi az ősöktől oly bölcsen és 
jámborai alapíttatott, ne az egyháznak s a katholikus 
hitnek kárára, hanem mindkettő védelmére és biztosítására 
és ezáltal magának a köznek javára használtassák fel 
mindörökre. 

Hivatásunk követeli végre azt is, hogy a legsürge-
tőbben ajánljuk nektek újból azt, mit a papnövendékek-
ről, a papokról leveleinkben már elmondottunk. Mert ha 
kötelességtek nektek, tisztelendő testvérek, a legnagyobb 
gondot viselni az ifjúság helyes nevelésére, sokkal inkább 
szükséges erre törekedni azoknál, a kik az egyház remé-
nyére nevekednek, hogy tudniillik, ugy a papi tisztre 
méltók legyenek, mint ezen hivatás helyes betöltésére 
az idők által követelt erényekben is kitűnjenek. S e tekin-
tetben különös vigyázatot igényelnek a szent szemináriu-
mok ; buzgó igyekezettel törekedjetek napról-napra, hogy 
ezek a legjobb rendszerrel dicsekedjenek, minden szükséges 
segédeszközzel bővelkedjenek, ugy bogy a kiválasztott 
igazgatók oktatása által, a szentély növendékei a jámbor-
ságra, az állásuknak megfelelő erényekre, az emberi és 
isteni tudományokra korán és jól elkészíttessenek. 

A mi pedig a papságnak termékenyebb munkálko-
dását illeti —- s erre int bennünket az idők kényszerű-
sége — abban tündököljék tisztelendő testvérek, mind-
egyikőtök hivatalos kötelességének szilárdsága, hogy őket 
egyetértésben vezessétek, buzdítsátok őket gondossággal, 
szeretettel gyakorolván felettük az egyházi fegyelmet. 
Viszont mindenkinek az egyházi rendbe tartozóknak szük-
ségszerű kötelességük, hogy egész lelkükkel ragaszkodjanak 
püspökeikhez, fogadják intéseiket, támogassák szándékaikat 
és megkezdett cselekvésüket. 

Minthogy pedig minden irányban hat a papságnak 
példája, mindenek felett törekedjetek, hogy az élő erény-
nek és hit szilárdságnak legyetek előképei a keresztény 
nép szemei előtt. Bölcsen meggondoljátok, midőn a polgári 
és politikai ügyeket szolgáljátok szent Pál apostol szavait: 
Istennek egy bajnoka sem elegyedik világi dolgokba, hogy 
annak tessék, a kihez szegődött. 

Bizonyos, hogy a külső világi vonatkozású ügyeket 
— Nagy Szent Gergely intése szerint — a lelkiekről való 
gondoskodás közben el nem szabad hanyagolni, mert 
nevezetesen, midőn a vallás szolgálatán buzgólkodunk, a 
közjó javára is munkálkodunk, nem hagyván kihasználat-
lanul, az idő és viszonyok nyújtotta oltalmazó és segítő 
eszközöket. Mégis nagy óvatossággal kell gondoskodni, 
nehogy a szent egyházi rend magasztosságáról megfeled-
kezzünk és kevésbbé látszassunk szolgálni az égieket, mint 
a világi ügyeket. Nagyon alkalomszerűen mondja ugyanaz 
a Nagy Szent Gergely: A világi ügyek bizonyos mérsék-
lettel türendők s előszeretettel soha sem keresendők, nehogy 
midőn az erre vágyakozó elméjét elfoglalják, azt elnyom-
ván, az égiektől elvonják. 

Azt akarjuk a ti buzdításaitok által elérni, hogy a 
kik a plébániák élén állanak, egyházuknak örökségét buz-
gón őrizzék és tartsák s a hol hiba mutatkozik, ti gondos-
kodjatok alkalmas uj gondozókról e hivatalok részére. 
Azonfelül nagyon szükségesnek véljük, hogy a papság 
egész buzgósággal törekedjék a világiak társulatainak és 
konfraternitásainak régi hatásukba való visszaállítására. 
Mert hogy egyebektől eltekintsünk, társulatok legnagyobb 
segítségére vannak papságtoknak, ugy a keresztény nép 
vallásosságának emelésében, mint a lelkeknek és elhatá-
rozásoknak abban az irányban való vezetésében és meg-
erősítésében, melyet oly forrón óhajtunk. 

Végül mindazokra, melyekkel az ős hitnek védelmét, 
a katholikus intézmények erősbödését, gyarapodását s a 

mindkét rendbeli papság figyelmét előmozdítjuk, legjobb-
nak és legüdvösebbnek véljük, ha ti tisztelendő testvérek 
egymással gyakrabban tanácskoztok, közös ítélettel alapít-
ván meg, amiket céljainkra legszükségesebbnek véltek. 

A jövőre reméljük, hogy Magyarország katholikus 
férfiai, látván közállapotaiknak veszedelmes romlásba való 
sülyedését, belátván mindazokban, miket mondottunk, 
irántuk való atyai gondoskodásunk, bizalmunk, jóakara-
tunk bizonyságát, leiköket és erejüket megfeszítik, hogy 
minden hitükkel, a mint csak lehetséges, kövessék a mi 
intéseinket, tanácsainkat. Veletek, tisztelendő testvérek, 
papságtokkal és a katholikus néppel csak ugy lesz az 
irgalmas Isten, csak ugy fogja megsegíteni szerencsés győ-
zelemre a ti buzgólkodástokat, ha egy szívvel lélekkel, 
lankadatlanul fogtok munkálkodni a vallás igazáért. Nem 
fog hiányozni a legszentebb és legigazabb küzdelemben 
bizonyára a ti uralkodótoknak jóakaró támogatása, kinek, 
apostoli királyként való uralkodásának kezdetétől fogva 
nemzetek iránt szerzett érdemei oly szembetűnők. 

Hogy pedig mindenben szándékaitok szerint, sze-
rencsével küzdjetek velünk együtt, tisztelendő testvérek, 
hathatós imádsággal kérjétek az Istent, könyörögjétek ki 
a Szent Szűznek hatalmas segítségét, kérjétek Szent István-
nak, a ti apostolotoknak hűségét, hogy az égből tekintsen 
le kegyelmesen az ő Hungáriájára, oltalmazza meg abban 
szentül, sértetlenül a vallást és annak javait. Istentől 
nyert hivatalom és atyai jóakaratomnak bizonyságául 
lelkem mélyéből adom reátok, tisztelendő testvérek, ugy 
papságtokra és minden hívetekre apostoli áldásomat. 

Rómában, Szent Péternél 1893. év szeptember hó 
2-án, pápaságunk tizenhatodik évében. 

XIII. Leo pápa. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai évet megnyitó beszéd. 

Mélyen tisztelt elöljáróság és tanári kar ! 

Kedves Tanuló ifjúság! 
Naponként mindjobban meghajlik a nap járása, a 

zöld lombok sárguló szint öltenek, pusztulóban a természet 
szépsége, gazdagsága, néptelenedik a mező, hallgataggá 
lesz a zajos erdő, gyülekezőben a vándor fecskék csoportja, 
az idő őszre fordul; és nekem mégis ugy tetszik, hogy 
falaink között az ifjú kikelet ütötte fel kedves tanyáját. 
Megnépesült a múzsák otthona. Udvarunkon felzajlik a 
csengő kacaj, falaink között felhal Iszik az élet vidor lárma, 
egészségtől duzzadó arcok, mosolygó szemek, beszédes 
ajkak mindenfelé, csupa élet, fürge elevenség mindenütt: 
rég nem találkozott barátok nyájas mosolylyal üdvözlik 
egymást; két viruló ág ölelkezve borul egymásra. Meg-
érkezett őszszel a tavasz! 

Valóban üde tavasz, bájos kikelet vagy te kedves 
ifjú sereg. Ereidben — mint a hegyek kebelében a kristály-
tiszta viz — még hamisítatlanul pezsg a vér, vajha szived 
is mindig tiszta legyen, mint a derűs égbolt, érzületed, 
gondolkodásod szeplőtelen, mint a virágos liget langyos 
szellője és agyad nemes ismeretekben gazdag, mint az 
érces hegyek kebele! 

De hát megoldaná-e hivatását az év, ha csak faka-
dás, csak virágzás örök ideje volna és a bimbóban már 
nem ott rejtőznék a gyümölcs i s? Bölcsen rendelé a 
jóságos Isten, hogy a kicsi buza csirát vervén, fűszálba 



törjön és majd szárban megizmosodva, gazdag terhe alatt 
hajladozó kalászt hajtson ; isteni kézzel intézé a minden-
ható, hogy a kipattant rügy bimbóba fakadjon s a tarka 
virágból előteremjen a bogyó, melyből a nap forró heve 
mosolygó, zamatos almát érlel. Valóban az év is csak 
akkor tölti be hivatását, ha a virágos kikeletnek nyomá-
ban a kalászérlelő nyár, és a gyümölcs koszorúzta ősz 
után ám boruljon az anyaföldre a pihentető tél bótakarója. 

Hát az ifjúság, életkorunk eme tündér tavasza betöl-
tené-e rendeltetését, ha puszta játék volna egész hivatása, 
ha csak a gyönyör és élvezet gyöngyöző poharának mohó 
ürítgetése volna egyedüli feladata ? Ne véljétek édes 
gyermekeim ! A világteremtő isteni bölcsesége, tengernyi 
jósága irántunk ott tündöklik legragyogóbban, midőn a 
magával jótehetetlen kisded piciny agyába belé leheli 
saját lénye szikráját, hogy az fejlődvén és fejlődvén, a 
napok sokasodásával az elébb gondatlan, boldog gyermek 
ábrándos ifjúvá, végre mint munkára hivatott férfiú, a 
testi és lelki erők páncéljával fölvértezve, a teremtés 
remekévé, a föld hatalmas urává izmosodjék. Azt az égi 
szikrát azért ápolnia kell az iskolának, de táplálnotok 
kell főleg magatoknak, hogy az folyton éledő és fokozottan 
tisztább és tisztább fényű lángban lobogjon fel. Elismerem; 
hosszú kitartást követelő munka, de teljesítése mindenki-
nek, főfő kötelessége pedig a tanulónak. Mert jegyezzétek 
meg jól: szép és derék minden életpálya, mert valamennyi-
nek végcélja hasznos és derék tagot képezni annak a 
nagy testnek, melynek neve: társadalom; de valamennyi-
nek koronája a tanulói pálya, melynek feladata: egész 
embert nevelni. De e tisztesség épen azért kötelez is; 
egyikhez sem kötünk annyi várakozást, mint hozzátok 
kedves tanítványok! legyetek kicsinyek, vagy nagyok, 
szegények, vagy gazdagok. Ti vagytok első sorban hivatva, 
hogy egykor egész emberek, a mint a szentkönyv mondja: 
a földnek sava, a világnak világossága legyetek. Azért 
magatok egész tartásából, szavaitok és tetteitek összesé-
géből, valóban a gyémántból a sötétben is elősugárzik 
a fény, tündököljék ki a tanulói pálya valódi bélyege 
mindenhol, ugy a családban és társaságban, valamint 
mindenek fölött az iskolában. Ezek körül csoportosítom 
most hozzátok intézendő szavaimat. 

A mi a virágágynak a rózsabokor; a gyümölcsös-
nek a dúsan termő fa: dísze, ékessége a családnak az 
egészséges gyermek, a virulóan fejlődő ifju. De vissza-
tetszéssel fordulok el a rózsabokortól, ha alatta mérges 
varangy ütött tanyát; kevésre becsülöm, legyen bár meg-
rakva, a fát, melynek gyümölcse fanyar és férges. Istennek 
legédesebb áldása a szelid, szófogadó, a szivében és dol-
gaiban tiszta gyermek, dús örömforrása a kötelességét 
szerető, az erkölcsileg önbecsét érző ifju; sötét bánat és 
keserűség forrása a dacos, szófogadatlan, külsejében is 
ronda gyermek; áldás helyett átok a tisztében hanyag 
ifju és a ki erkölcsi tisztaságát, ezt a legfényesebb és érté-
kesebb kincset elvakultan az elmerülés iszapjába dobálja. 

Kedves tanítványaink, serdülő gyermekek és ifjak! 
Érzitek-e, tudjátok-e, hogy ti reménye és aggodalma, leg-
becsesebb kincse, legédesebb öröme, — de a melyre nem 
egyszer a bánat fellege árnyalódik, — vagytok a ti értetek 
és bennetek élő, javatokért fáradozó szüleiteknek ? Már 
születésiek örömórája volt a családnak, majd gyermeki 
játékaitok, ártatlan vidámságtok, még apró bajotok, kicsi 
fájdalmatok is mennyi boldogság kútfeje volt a naphosszant 
körültetek forgolódó édes anyának és mennyi derűt vont 
a napi izzadásából övéi körébe visszatért édes apa hom-
lokára ! Hát a midőn a fejledező testtel együtt bontakozott 
burkából a lélek világa, midőn már messze jövőtökre is 
kellett gondolniok: mennyi aggodalom és reménykedés, 

mennyi hit és kétely — mint hajót a háborgó tenger 
hullámai — hányják folyton tépelődő sziveiket! Ha a 
munka fáradalma izzadást hajtott arcukra: örömmel eltűr-
ték, hisz fáradságuk gyümölcse a ti boldogulástok; ha 
kényelmükről lemondottak: könnyen ment. hisz rátok 
gondoltak ; ha szükséget kellett szenvedniük : örömük tellett 
a szükölködésben. csakhogy ti bővölködjetek. Csak a 
mostani beiratások alkalmával is meghatottan el elnéztem, 
hogy az egészen szegény apa is szinte lázasan esengett, 
csakhogy gyermekének helyet biztosíthasson; hogy a 
reménykedő anya mint kereste elő reszketeg kézzel meg-
takarított összegét, hogy szive magzata tandíját letehesse. 
Viszont láttam, minő fájó keserűség borult annak arcára, 
a kinek gyermeke számára már hely nem jutott. Óh 
végtelen mélysége a szülői szeretetnek, mélységesebb nálad 
csak a nagy Isten jósága és kegyelme lehet! 

Nosza édes gyermekeim! és ti a kiknek értelmét 
a tudomány napja világosítja, a kiknek szivét a nevelés 
heve melengeti: ennyi jósággal szemben érzéketlenek ma-
radnátok ? Lehetetlen. Nincs súlyosabb terhe a földnek 
a hálátlan gyermeknél, csak ha az rá még tanuló is. 
Szeressétek szívből szüleiteket, örök adósai vagytok. De 
hát hogyan szeressétek ? Azzal az ösztönnel, a melyet 
az oktalan állat is érez az iránt, a kinek életét és első 
táplálékát köszöni? Ez a szeretet a természeti ösztön 
beszéde, az okos lélekkel felruházott, a tudomány és ne-
velés nemesbítette tanulótól többet követelünk. A szere-
tetnél nincs fönségesebb érzelem; és az Üdvözítő vallása 
azért lesz örökké a vallások vallása, mert a szeretet 
kőszikláján nyugszik. 

Nem elég azonban a szeretetet csupán érezni, tet-
tekben nyilatkozzék meg az. Ha te édes gyermekem rajtad 
csüggő szülőid akaratát szemeikből kiolvasván, hódoló 
hűséggel teljesíted ; ha szavaiknak odaadóan engedelmes-
kedel: ha intéseiket jó szívvel fogadod; kívánságaikat 
zúgolódás nélkül megteszed; ha testvéreidet gyöngéden 
szereted, rokonaid iránt benső ragaszkodást; ha a házi 
környezettel szemben, főleg a cselédek iránt emberies 
bánásmódot tanúsítasz, jól megjegyezvén, hogy a cselédek 
embertársaid, testvéreid, ugyanazon jó Isten teremtményei 
és a midőn bennök az embert megaláztad, önmagadat 
alacsonyítottad le; ha továbbá az érdemesek, az öregek 
iránt a köteles tiszteletet meghozod ; ha egész lényeden, 
szavaidon és tetteiden az illendőség érzete, a tisztesség-
tudás kinvomata tükröződik vissza; ha végül öltözetedben 
tiszta és gondos, könyveid, játékszereid megőrzésében 
rendes és pontos vagy; szóval: ha minden mozdulatodra 
rá van nyomva a derék tanuló bélyege: édes anyátok 
arcán a boldog mosolyban ragyogó öröm, édes atyátok 
halántékán a megelégedés sugárzása ékesen szóló tanúi 
lesznek, hogy szeretitek szüléiteket és ők is forrón szeret-
nek benneteket. Az ily nemes magaviseletet várja meg 
növendékeitől az iskola; ez legyen nektek az iskola köz-
társaságában, a hol mindenki egyenlő, és csak a kifogás-
talan erkölcsnek, a kitartásnak és sikernek van nemes 
levele, nagynak és kicsinynek egyenlően becsvágyatok 
célja, önérzetetek méltó alapja. 

Tanulói állástok, kivált a serdültebbeknek, nemcsak 
szívesen nyit, hanem olykor követel is számotokra helyet 
a szűkebb, vagy szélesebb körű társaságban. A társaság 
manapság erős próbaköve a tanuló külső műveltségének. 
Régebben a sima föllépésre, a módos magatartásra, a 
hajlékony ügyességre, az elmés, fordulatos beszédre nem 
adtak annyit, mint napjainkban. Ha másként a tanuló 
esze és szive helyén volt, ha osztályjegyei kitűnőek valá-
nak : az a kis nehézség a megjelenésben, az a kis eset-
lenség a magatartásban legfölebb egy-egy eltakart mosoly-



lyal találkoztak; ma e részben is változtak a követelések. 
Ma jogosan megvárjuk a tanulótól, kisebbtől ugy, mint 
a nagyobbtól, hogy ruházatában legyen tiszta, gondos 
és csinos. Ne higvjétek, hogy a csinosság csak finom, 
drága és uj ruhában lehetséges; a lusta, gondatlan ta-
nulón rozsda lesz a bársony is, a tiszta és szemes gyer-
meken s ifjún ízléses és takaros lesz a viseltes vászon-
szövet is. Sohasem szerettem a kikent, mesterkélt fürtözetü, 
illatos, sétabotos divat báb piperkőcöt, füzetei és tankönyvei 
rendszerint kevéssé választékosak; de viszont kinek telnék 
kedve a szurtos, bozontos diákban, a kinek öltönyén ke-
resve is alig találsz egy-két gombot, de annál több tinta-
foltot és két hetes sarat; a kinek összecsapzott fürteivel 
oly ékes összhangban áll térdeinek és könyökeinek virí-
tása. Ime a tanulónál már a külsőnek elő kell sugároz-
tatnia, hogy ő a legnemesebb pálya harcosa, a melynek 
érzi felelősségét, érzi érdemét és méltóságát. 

Azonban bizonyára ismeritek a csinált virágot. 
Nemde meg van mosolygó fénye, meg van élethű alakja, 
a csalódásig utánzott szinpompája, de hiányzik belőle az 
illat és élet s ezért minden áltatása mellett is csak csinált 
virág marad. Bármennyire szeressem is a tanulóban a 
külső ügyességet, a csint és a társaságban való forgóssá-
got : mindez csinált virág marad, ha illatot és életet nem 
lehelünk belé; legyen az illat a sziv tisztasága, az élet 
a lélek nemessége és gazdagsága. 

»Ki szívben jó s lélekben nemes volt. 
Ki életszomját el nem égeté, 
Földön hónát csak olyan lelheté*, 

mondja igen szépen és igazán a költő, őrizzétek, nagy 
féltékenyen őrizzétek ti is édes gyermekeim, szivetek tisz-
taságát ! Van-e szebb a hófehértiszta öltönynél, az ártat-
lanság színénél? de nyúlj hozzá mosatlan kézzel, csak ne 
óvd gondosan nem is a koromtól, de csak a portól: oda 
minden ékessége. Mi mutat szebben, mint a ragyogón 
tiszta tükör ? de csak egy könnyed lehelet rá és oda ra-
gyogása. Kristálytisztán csillogva fut le a bérc patakja, 
nyájasan ringatódzik habjain a part bokrainak bájos képe: 
de dobj belé csak egy diónyi göröngyöt, a ronda iszap 
komorítja el mosolygó képét. Nem másképen kedves ta-
nítványok! egy hozzátok méltatlan tett beszennyezi szi-
vetek hófehér tisztaságát; egy mételyezett gondolat homályt 
vet erkölcsiségtek tükörére, egy meggondolatlan szó meg-
zavarja a nemes érzelmek ama tiszta hullámait, melynek 
egész mélysége örökké tiszta tartoznék lenni, mint a re-
gés Methusa folyása. 

De azt kérditek: minő legyen tehát a derék tanuló 
a társaságban? Ösmeritek a szerény ibolyát? Ott rejtőz-
ködik a bokorban, de szétáradó illata elárulja rejtekét. 
A szerény gyermek és ifjú óvatosan, szemérmesen vissza-
vonul, nem kérkedik, ha van is, kitűnő tulajdonaival; 
szelíd, tartózkodó magatartása annál inkább reá vonják 
a figyelmet. Legyetek tehát szerények és óvatosak. Nincs 
visszataszítóbb jelenség a nyegle, tolakodó ifjoncnál. Még 
ha valódi érdemeivel kérkedik is: hamis gyémánt érték 
nélkül. Legyen a derék tanuló a társaságban előzékeny, 
udvarias nemcsak az előkelők, a kitűnőségek iránt, hisz 
ezek még a fásult kebelre is akaratlan hatást gyakorol-
nak, még inkább az alsóbbrendüek, sőt az alárendeltek-
kel szemben is. Ez a nemes érzület és műveltség igazi 
jellege. Nincs rútabb, mint a nagyok és hatalmasok előtt 
hízelegve hajladozó szolgalélek és a szegényekkel, az alsó 
rendüekkel szemben gőgös, pöffeszkedő sihedernél. Legyen 
a jóravaló tanuló nyájas, figyelmes és szolgálatkész, nem 
az üres dicséretért, de saját szive sugallatára. Nem gon-
dolok visszataszítóbb alakot a mogorva, követelő és elké-

nyeztetett gyermeknél, a ki mindent mástól és pedig ke-
zére vár. mintha ő volna környezetében a nap, a mely 
körül a többiek bolygók gyanánt forogni tartoznak. Legyen 
a jó tanuló beszédében meggondolt és illedelmes; ne le-
gyen egy szava, mely hebehurgyaságra, ne egy mozdu-
lata, mely illetlenségre mutatna. Szóljon, ha szükség van 
rá, bátran és nem nyegléikedve, értelmesen és nem kér-
kedőleg. Szeretem az önérzetes tanítványt, de azt, a ki 
sokkal büszkébb, semhogy oly szó fertőztesse ajakát, a 
melyért önmaga előtt kelljen pirulnia; semhogy oly csele-
kedet szennyezze kezét, a mely rá mások előtt kisebbséget 
hozzon. Szeretem az oly büszke ifjút, a ki méltatlannak 
tartja magához az utcai mindennapiságot s undorral for-
dul el minden rúttól, ellenben kedvét találja az igaz, szép 
és jó igéiben. 

Ime kedves tanítványok, előttetek a mérték, nem 
mondom, hogy alacsonyat állítottam fel, de szivemből 
óhajtom, hogy édes szüleitek örömére, a társaság díszére 
és iskolánk érdemére, ne legyen egy is olyan közöttetek, 
aki azon tetemesen alól maradjon. 

De végre is a tanuló legilletékesebb otthona az 
iskola. Korunk nevelési rendszere mellett ennek falai között 
megszereznie a tanulónak izmai rugékonyságát, idegei 
fürge ügyességét, egész testének az edzettséget a tervszerű 
játékok és testgyakorlás által. De az iskolának kell különö-
sebben folytonos munkájával megvetnie növendékeiben 
az erkölcsiség szilárd alapját, fejlesztenie fokozatosan a 
szellemi képességek sokoldalúságát; szóval főleg a gimná-
zium rendeltetése, hogy az életnek, a társadalomnak és a 
hazának egész embert neveljen. 

A melyeket a tanulónak a családi körben és a 
társaságban való összes magatartásáról már elmondottam: 
azokból az iskola sem engedhet; sőt idejének tüzetesen 
megszabott rendeltetése, az iskolai rend és fegyelem alkut 
nem tűrő természete, a tanintézeti példaadás építő, vagy 
romboló hatása még szigorúbb törvényeket szabnak a 
tanuló elébe. Ezeket azonban ujabban nem részletezem, 
hanem az iskola külön követeléseire térek át. 

Első feladata a jó tanulónak az iskolában a pontosság. 
A tanórákon ideje korán megjelenni, és nem elkésve rendet 
zavarni: elengedhetetlen kellék. A derék tanuló a tanterem-
ben nem zajong, nem rendetlenkedik, hanem leckéje tárgyá-
ról elmélkedve, vagy gyöngébb társainak szeretettel segítve, 
nyugodtan várja tanára beléptét. Épít nemes példájával. 
A jó tanuló éberen figyel tanára minden szavára, készséggel 
hajlik minden intésére, nem engedi megfigyeletlenül el-
röppenni egyetlen magyarázó, vagy figyelmeztető szózatát. 
Feleleteiben nyugodt és biztos, hisz feladatára otthon 
alaposan elkészült. Tanításközben nem zavarja szomszé-
dait sem szóval, sem mozdulattal; egész lénye a meg-
testesült figyelem és odaadás. 

A minő nyugodt a tanórán: olyan az utcán haza-
menetelében, vagy feljövetelében. Magatartása higgadt, 
üdvözlése illedelmes az érdemesekkel, nyájas barátaival 
szemben. De azért csalódnék, a ki azt hinné, hogy nyu-
godtsága beteges, vagy mesterkélt komolyság; az örömre, 
a játékra, — a mi természetes, — korához mérten fogé-
kony. És ha e részben van nála különbség: az illendőség 
erős érzete szabja meg annak határait. Idejével, mint az okos 
gazda pénzével, bölcsen gazdálkodik. Első nála a tanulói 
kötelesség, de azért nem görnyed mindig asztalánál; sőt 
juttat időt szórakozásának, és a miben oly kedvét találja, 
a miből annyi erkölcsi és szellemi hasznot merít, helyesen 
megválogatott olvasmányainak. És ha ekként minden 
ránéző tisztének becsülettel eleget tett, miután még ke-
gyelmes Istenének hálás szívvel mondott köszönetet jósá-
gaért, nyugodt lélekkel tér csendes ágyába az édes álom 



pihentető karjai közé, hogy másnap megujult testtel és 
erővel foghasson rendes munkájához. 

Nem alsóbbrendű feladata a valódi tanulónak a 
rendszeretet. Lépj be szobájába; meghatározott helye van 
ott mindennek, ruhadarabjai, könyvei, füzetei és összes 
tanszerei katonás rendben helyezvék el; nem szükséges 
egyes darabjait hosszasan keresgélni, csak kezét kell ki-
nyújtania, megtalálja. No ő kevés gondot hárít édes any-
jára, vagy testvérére, hogy utána rendezkedjenek. Könyvei 
lehetnek nem vadonat ujak, de azért tiszták; ha a lap 
szélein kézírást találsz, biztosra veheted, hogy a magya-
rázat emlékeztetői azok, hiábavaló firkát, vagy torzalako-
kat keresve sem találsz azokban. 

Kedves tanítványok! íme néhány épen nem túlzott 
vonása a rendszerető tanulónak. De legyünk őszinték. 
Vájjon ama vonások akár a tanulói pontosság, akár a 
rendszeretet követeléseiben, avagy csak nagyjában is 
hányra illenének szigorúan közületek ? Számba veszem én, 
hogy a játszi gyermek lelke a perc izgalmainak élvén, 
könnyen feled és halogat; de ne véld édes gyermekem, 
hogy mert a költő szerint is: »Gyermeké a boldog élet, 
A ki gyermek, játszhatik«, hivatásod csak az volna, hogy 
pillangóként virágról virágra röpkedve, egyedül kedvtelé-
seidnek élj: az élet komoly követeléseivel már korotok-
ban lassanként meg kell barátkoznotok. Azt sem felejtem, 
hogy annak a serdülő ifjúnak szintén édesebbek a pilla-
nat sóvár élvei, mint a kötelesség hideg, komoly szózata; 
de az az élvvágyó ifjú nem jegyezte-e meg magának, 
hogy az a botor lepke, a mely világosságot szomjazva, 
vakon rohan az égő lámpafénynek, önmagát égeti meg? 

Nem is rajzolom most a pontatlan és rendet nem 
szerető tanuló ellenképét. Mindenkiben ott él az örök 
törvény, a mely belső megelégedéssel jutalmazza a jót 
és kárhoztató szavát fölemeli a rossz ellen. Hallgassatok 
ennek pártatlan szavára és értsétek meg. Ne feledjétek : 
valamint a koszorú akkor szép igazán, ha a virágok ízléses 
csoportjából művészi kéz fűzte: a tanuló akkor érdemli 
meg e díszes nevet, ha benne a tanulói erények összhang-
zatos koszorút alkotnak. Ennek a koszorúnak pedig főfő 
éke legyen a vallásosság és tiszta erkölcs hervadatlan 
virága. Mert szép a tudomány, de nemesebb a vallás és 
erkölcsiség. Csak még egyet. Ti nemcsak mint leendő 
emberek, de mint, bár különböző uton is, ugyanazon 
célratörő tagjai e tanintézetnek, testvérek vagytok, egyen-
lők hivatásban és törekvésben : azért az apostol szavaival 
szólva : »Édes fiaim szeressétek egymást, mint én, mint 
összes tanáraitok, szeretnek titeket.* A korosabb védje 
és vezérelje szeretettel a kissebbet; a szellemileg és erköl-
csileg erősebb támogassa testvérileg a gyöngébbet; jól 
tudván, hogy az egyes érdeme büszkesége az egésznek, 
viszont egyesek vétke foltja az összesnek. Szeressétek 
egymást! 

A nagy Isten áldó kegyelme adjon sikert munkátokra! 
gondviselése őrködjék e tanintézeten, ennek oszlopemberein 
és minden rendű kegyes jótevőin! Futó Mihály. 

T Á R C Z A. 
A veszprémi reformált egyház múltja. 

(Folytatás.) 

3. Gál Imre 1624—1656. Mikor Pathai István 
1624-ben veszprémi lelkészségét a kiskomáromival cserélte 
fel: az alsó-lendvai lelkész fiát, Gál Imrét látjuk a vesz-

prémi református lelkészi állomáson, a ki 1596-ban Alsó-
Lendván született régi papi családból. Tanulását az alsó-
lendvai jó hirü iskolában kezdte, mely a Bánffy bárók 
pártfogása mellett, a Postilláiról nevezetes Kulcsár György 
vezetése alatt középiskolai színvonalra emelkedett. Azután 
a debreczeni főiskolában bevégezvén tanulmányait, aka-
démiákra ment, onnét pedig alájővén veszprémi prédikátor 
lett 1624-ben. Itt, mint fentebb előadtam, egy szép temp-
lomot építtetett a várba, melyet míg befejezhetett, nem 
kevés kellemetlenségei voltak. 1631-ben már a veszprémi 
református egyházmegye alesperese volt, s mikor Tholnai 
István csopaki lelkész és esperes meghalt, Gál Imre ren-
des esperessé választatott. 1649-ben pedig a dunántuli 
református egyházkerület püspökévé választották Kanisai 
Pálfi János helyébe. 

Mint püspöknek nem kevés baja volt az engedetlen-
séget szító elemekkel, gyülekezetekkel és lelkészekkel egy-
aránt. Az a praecedens, a mi Pathai István püspöksége 
alatt arra kényszerítette az egyházkerületet, hogy a külső-
somogyi ekklézsiákat átadja a dunamelléki egyházkerü-
letnek : újra kisértett Gál Imre idejében is. Ugy de a 
püspök jól körültekintett, ismerte az okokat, a miért a 
somogyi ekklákat át kellett adni 1629-ben, csakhogy 
az az ok most nem forgott fenn, csupán a balaton-főka-
jári egyháznak esperes papja iránt való ellenszenvéről 
volt szó, s ezért a dunántuli egyházkerület kötelékéből 
való kilépéssel fenyegetett. Összehívta hát Gál Imre püspök 
1651. március 12-ére Veszprémbe az egyházkerületi köz-
gyűlést, abból ily levelet intézett a dunamelléki egyház-
kerület püspökéhez.1 

»A veszprémi 15 seniorságokból 2 Veszprémben 
egybegyűlt atyafiak, superintendens, proseniorok és pres-
bvterek Paksi György kecskeméti pap és püspöknek. Pana-
szoljuk szivünk fájdalmával, hogy némely ekklák jámbor 
tanítóikat nem becsülik, minden illendő ok nélkül meg-
vetik. Többek közül ilyen a balaton-kajári ekklézsia, ki 
hűséges lelkitanítójának, Perlaki Márkus atyafinak, pro-
seniornak. 21 esztendeig köztük való szolgálatát meg nem 
becsülte, sőt ellenünk magukat contumaciter opponálták, 
elszakadással fenyegettek. Minélfogva szeretettel kegyel-
meteket kérjük, casu quo, hogy ha kegyelmetekhez folya-
modnának, mint afféle háládatlan embereknek hitelük kegyel-
metek előtt, és kedvük szerint való válaszuk ne legyen, 
előtte viselvén kegyelmetek a szép egyességet, hogy egy-
másnak injuriaira ne cselekedjünk, melyről a kegyelmetek 
részéről reversalisunk is vagyon, meghiszszük a mi részünk-
ről is megtaláltatik kegyelmeteknél. 

Ezen kívül jött vála előnkbe egy atyafi Andreas 
Losi, ki a somogyi traktusból gonoszul excedálván, kegyel-
metekhez confugiált, kinek botránykoztató életét és sok-
féle gonosz cselekedeteit tiszteletes urunk Reverendus 
Dominus Dániel Briccius, kiskomáromi senior hozzánk 
bona fide megírván, egyéb gonoszsági is előnkbe jővén, 
melyeket conscientiosa consideratióba vettünk: communi 
suffragio praesentibus etiam viris politicis in juris prudentia 

1 Közlöm ezen okmányt a dunamelléki ev. reform, egyház-
kerület levéltárából. Földváry László váczhartyáni lelkésztárs szíves-
ségéből. 

2 Egygyel több adat arra, hogy a mai dunántuli kerület, 
veszpréminek is neveztetett, állván ez a következő esperességekből: 
1. veszprémi. 2. alsó-, 3. felső-balatonmelléki, 4. zalai, 5. somogyi, 
6. kaposvári, 7. szigetvári, 8. kiskomáromi, 9. muraközi, 10. vasi, 
vagyis őrségi. 11. rábaközi, 12. soproni, 13. győri, 14-. pápai és 
15. csókakői alesperességből. Ugy értsük ezen esperességeket, 
amint vannak ; ugy látszik mindegyikben alesperes (prosenior) volt, 
a főesperes maga a püspök levén, jóllehet a fentebb Pathai életé-
ben közölt okmány nem zárja ki azon állításomat, hogy a vesz-
prémi esperes volt a főesperes. 



peritis Clarissimus ac venerabilis Dominus superattendens 
Gál Imre urunk tiszte szerint degradálta. Azért ha jöven-
dőben kegyelmetek eleibe menne, legyen értésére kegyel-
meteknek sorsa. Dátum in praesidio Veszprém 1651.« 

A dunántuli kerület püspöke jól gondolkozott. A 
makacskodó egyházat Dunamellék nem vette által, sőt 
egy év múlva az előbbeni megkeresésre a következő 
választ küldötte: 1 

»Az Ur Isten kegyelmét és lelkibékességét kivánjuk 
kegyelmeteknek. 

Mart. 12. 1651. Veszprémben celebrált particularis 
conventusának alkalmával küldött levelére nem resolval-
hattunk mind eddig is, minthogy a mi társaságunknak 
némi-nemü sorsa lett legyen néhai méltóságos püspökünk 
tiszteletes Paksi György urunk — ki immár az Úrban 
megboldogult — elmenése miatt kegyelmeteknek nyilván 
lészen és vagyon is. Most annakokáért Isten engedelméből 
bizonyos faciesben leszen kicsiny seregünk kegyelmetek-
nek kezünknél hűséges őrizettel megtartott levelére készek 
vagyunk illendő becsülettel és megegyező akarattal választ 
adnunk. Inter cetera fájdalmas szivvel jelenti kegyelmetek, 
hogy némely ekklézsiák kemény megátalkodott állapotjuk-
tól viseltetvén, jámbor és Istenfélő tanítójukat meg nem 
becsülik, hanem minden illendő ok nélkül, kicsiny bosszú-
ból megvetik: a kajának papjukat minden igaz ok nélkül 
búcsúztatták, kegyelmetek ellen magukat contumaciter 
opponálták, fenyegetőzvén szakadással és másuvá való 
folyamodással kérvén egyszersmind bennünket szeretet-
tel. etc. (szórói-szóra következik az előbbi levél idevágó 
passusa). Az Ur oltalmazzon, hogy kegyelmetek injuriájára 
és a hálátlanok szarvuk emelésére vánkost puhog ássunk 
húsok alá, sőt bona fide magunkat arra ajánljuk, hogy 
akár hallgatói, akár pedig tanítói rend jövend elönkbe 
kegyelmetek testimonialisa nélkül, mint rebellisnek és 
irrequietusnak meg leszen válaszunk, kegyelmetek tetszése 
szerint. Kérünk azonban mi is szeretettel, hogy ti is 
azonképen cselekedjetek. Földvár, 1652. julius 9. Pest-
Pilis-Solt, Nagy- és Kis-Heves, Tholna vármegyékben levő 
ekklézsiáknak seniorai*. 

A jó rendet tartó és tartató püspök meghalt 1655-ben 
59 éves korában, veszprémi lelkészségének 32-dik, püspök-
ségének 6-dik évében, István nevü fiát hagyván utódául 
a veszprémi lelkészségben. 

4. Németujvári Lusaykovics András 1641—1642. 
A veszprémi reform, egyház anyakönyve 66. lapján ugy 
említtetik, mint egyik veszprémi reform, lelkész, ezen év 
február 5-én keresztelte meg Gál Imre veszprémi lelkész 
és esperesnek febr. 3-án született Imre nevü fiát. a ki 
később alsó-őrsi prédikátor lett. Lusaykovics pedig 1642. év 
tavaszán már mint alsó-örsi pap nősült meg Vesz-
prémből, 2 tehát egy évig hivataloskodott Gál Imre mellett. 

5. Gál István 1655—1669. Született 1621-ben.3 

apja Gál Imre veszprémi lelkész volt. Tanulását a vesz-
prémi iskolában kezdette, s valószínűen apja példájaként 
a debreczeniben végezte be. Már apja mellett Veszprémben 
lelkészkedett s annak 1655-ben történt halála után helyébe 
állíttatott s mint ilyen csakhamar esperessé lőn ; 1663-ban 
pedig Szeli György püspök halála után a dunántuli egyház-
kerület püspökévé választatott, mely tisztségét azonban 

1 Ugyanonnan, Földváry László kartárs szívességéből. 
2 A veszprémi reform, egyház 1614. éven kezdődő anya-

könyve 204. 1. 
3 Bizonyos ez apja ezen feljegyzéséből: »Veszpremini anno 

1625. octobris 6. die aetatis meae 29. Stephanelli mei primo-
geniti quarto scrihebam. Tehát ha 1625-ben négy éves volt, 1621-ben 
kellett születnie. 

nem sokáig viselte, mert 1669. év elején meghalt 48 éves 
korában. 

Megemlítem itt róla, hogy Tóth Ferencz 1 azt állítja 
róla, mintha már 1.668-ban meghalt volna, mit a Séllyei 
István felett elmondott halotti beszédből következtet, a 
melyben az mondatik Séllyeiről, hogy »ő az egyházi 
társaságnak majd 24 esztendőktől fogva való generális 
inspectora volt«, holott ebből is világos, hogy nem volt 
Séllyei teljes 24 évig püspök. Különben halálára nézve 
teljesen eligazít bennünket a veszprémi református egy-
háznak általa is vezetett anyakönyve, melybe 1668. feb-
ruár 28-ról irja, hogy Péter nevü fia meghalt.2 Ezután 
már hiányosan vannak vezetve az anyakönyvek, mely 
azon feltevést engedi kövekeztetünk, hogy ezután való-
színűen ágynak esett. Gál István utolsó beírása a vesz-
prémi anyakönyvbe 1669. április 10-ről kél, s minden jel 
arra mutat, hogy ezután nem sokára meghalt, de igy egy 
évvel mégis hosszabbra nyujthatjuk élete fonalát, mint 
Tóth Ferencz tette. 

6. Bátorkeszi István 1669—1674. Eredetét homály 
fedi; tanult a debreczeni főiskolában 1641. szept. 25-től 
fogva.3 Veszprémi lelkész lett 1669-ben, mely helyen 
való szolgálata gyászos emlékű időre esik, véres betűk-
kel levén ezen időszakasz protestáns egyháztörténetünk 
évkönyveiben felírva. Az 1674-diki pozsonyi rendkívüli 
törvényszék elé Bátorkeszi István veszprémi lelkész is 
megidéztetett, hol március 5-én megjelenvén, a törvény-
szék által feltétetett néki is a kérdés: lemond-e önkényt 
hivataláról, vagy száműzetésbe megy ? vagy római katho-
likus lesz ? Bátorkeszi jól érezvén ártatlanságát, ügyét a 
birák igazságos ítéletére bízta, a kik azonnal vasra veret-
ték s a város utcáin Séllyei István, Miskolczi Mihály és 
Czeglédi Péterrel együtt fel s alá kisértették a bámészkodó 
néptömeg előtt a többi megidézetteknek rettentésére. De 
biráik rosszul számítottak, mert cselekedetük ellenkező 
eredményre vezetett, a mennyiben a többiek bátorságot, 
kitartást kölcsönöztek tőlük arra nézve, hogy ha hasonló 
módon kínoztatnak, vagy megcsúfoltatnak, ugyanolyan 
önmegadással viseljék azt, ha Isten ugy akarja. Majd a 
pozsonyi várba kisértetett társaival együtt, hol mind-
anynyian szigorú őrizett alá vettettek. Május 29-én Be-
rencsre kisértettek, s mielőtt a várba jutottak volna, a 
szekérről leszállíttattak, és a nagy hegy tetejére gyalog, a 
vasba romlással és fáradsággal felhajtattak, hol azután a po-
zsonyi vasakat sokkal nagyobbakkal cserélték el, s egy igen 
alkalmatlan, férgekkel teljes házba zárták őket, hol nyugo-
dalmuk vajmi kevés volt. Fogságuk ideje alatt különféle 
terhes, szokatlan, s ezen felül aljas munkákkal sanyar-
gattattak, mígnem kilenc hónapi szenvedés után 1675-ben 
a nápolyi gályákra, mint rabszolgák pénzért eladattak. 
Útközben Bátorkeszin egyik durvalelkü katona dárdáját 
összetörte. Különben egyike volt azon hét hitvallóknak és 
vértanuknak, kik Nápolyból Szicziliába vitettek a franciák 
elleni csatába. Bátorkeszi is megszabadult szerencsésen 
a gályákról, s társaival együtt Zürichbe érkezett, de élete 
történeteiről ezután semmit sem tudunk. 

7. Losonczi Farkas János 1673—1702. Elvégezvén 
a hazában iskolai tanulmányait, 1655-ben az utrechti 
egyetemre ment ismeretei bővítése végett, honnan haza 
jővén, nagyszombati lelkészszé lett, hol 13 évig miután 
az Isten igéjét buzgóan hirdette volna, 1671. január havá-
ban a róm. kath. papok által a városból kiűzetett, a 

1 Tul a dunai reform, püspökök élete. 120. lapján. 
3 A veszprémi reform, egyház anyakönyve 377. 1. 
3 Vesd össze : »Lampe-Ember Hist. Eccl. Reftae« 796. Bod 

Péter : Kősziklán épült ház ostroma 56. és Rácz Károly I. mű 35. 1. 



reformált egyház temploma, egyéb épületei, földjei a 
Paulinus barátoknak adattak.1 Losonczi lelkészsége gyá-
szos emlékű színhelyét s vele az egész felső dunamellékét 
elhagyván, hosszas bujdosásai után a kocsi, komárom 
vármegyei egyház lelkésze lett. a hol egy évig szolgált. 
1673. március 19-én pedig Veszprémbe ment rendes 
lelkésznek Bátorkeszi István mellé, oly népes levén az 
egyház, hogy két lelkészt tartott. Itt érte azon tisztesség, 
hogy l(>95-ben a dunántuli egyházkerület püspökévé 
választották, de ezen tisztét nem sokáig viselhette, mert 
1702. január 8-án meghalt, veszprémi lelkészségének 
29. esztendejében. 

8. Hodosi Sámuel 1680—1710. Született 1654-ben 
Debreczenben.2 Egyike "volt azon nagyoknak, kik hitval-
lásukhoz való ragaszkodásukért, egyházuk igazaiért, meg-
aláztatást, kínt szenvedtek, a közönséges gonosztévők 
börtönébe zárattak, de lelkiismeretük szabadságán még 
nyomoruságaik között sem tettek erőszakot. 

A kor, melyben felnőtt és tanult, a protestáns egy-
ház derültebb napjai közé tartozik. Férfikora legszebb 
idejében hanyatlani látta a protestáns egyház régi dicső-
ségének fényét; majd mind tehetetlen öreg, még azt is 
megérte, mikor egészen beborult a protestáns Sión felett. 
Élete tanulságokban gazdag, lelkesítő példák emlegetésére 
hivatott, mert mindig az igazság eszményeért lelkesült. 
Legfőbb vágya, célja ama tökéletes pásztor által meg-
mutatott ösvény, melyen haladni boldogság. »Az egyházi 
szolgának — úgymond3 — minden személyválogatás 
nélkül, minden atyafiuságnak s barátságnak tekintetét 
félre kell tenni, a bünt és gonoszságot meg kell feddeni, 
ki kell a népnek hitetlenségét kiáltani minden kedvezés 
nélkül. Ha mindjárt meg kell is halnia, de a mit Isten a 
lelkipásztornak szájában ad, csak ki kell azt mondani. 
Ha azt mondja is a bűnben megátalkodott nép, hogy: 
soha ez minékünk jót nem jövendöl, és ha szinte arcul 
csapdossák is, mint Mikeást és tömlöcbe vetvén száraz 
kenvérrel és vízzel táplálják is, de csak meg kell néki 
mdftani , a mit az Ur az ő szájában adott minden féle-
lem és rettegés nélkül, vagy hallja azt vagy nem az 
engedetlen nép (Ezék. 2 . \ mert másképen ugatni nem 
tudó néma ehhez lészen hasonlatos. (Ésai. 56. 10.) 

A protestáns egyház verőfényes napja jótékonyan 
hintette szélylvel sugarait Hodosi születésének idejében 
(1654.) Az áldott emlékű erdélyi fejedelmet I. Rákóczi 
Györgyöt fia: II. György váltotta fel a trónon, s az ország 
protestáns lakosai ujabban a linczi béke határozata értel-
mében vallásuk szabadságában éltek. Mi volt természete-
sebb a buzgó protestáns szülőkre nézve, mint az, hogy 
a szépen fejlődő ifjút a debreezeni főiskolába adják, hogy 
ott ismereteit gyarapítsa s magát az egyház hü szolgájává 
képezze. Tanulói pályájára azonban semmi nyom nem 
vezet; csupán annak vége felé tudósít a debreezeni fő-
iskola régi anyakönyve 1671. január 28-iki bejegyzéssel, 
hogy Hodosi valami iskolai fizetni valókról elégséget tett.4 

A régieknek azon gyakorlata, hogy a tanuló neve 
után irt helynév, annak születése helyét jelenti: azt 
engedi következtetnünk, hogy Hodosi épen Debreczenben 

1 Gescbichtliche Darstellung der sehr merkwürdigen Schiksale 
Tyrnau in Ungarn. etc. Stelczertől. 

2 A »Protestáns Szemle« 1893. évi II. füzetében közöltem 
ugyan Hodosi életrajzát, de nem lenne ezen dolgozat teljes, ha azt 
itt is fel nem venném. 

8 A veszprémi reform, egyházban széket foglaló egyházi 
beszéd > körálló toronyban helyheztetett vigyázó® C.8 levél. 

4 Géresy Kálmán debreezeni akadém. tanár ur szives érte-
sítése szerint, a főiskolai régi anyakönyvben, melynek teljes címe : 
»Series studiosorum in Schola Debreczina 1588—1792.« ezek álla-
nak róla: »Sámuel Hodosi Debrecz. 1671. 28 January, Satis fecit. 

született. De ha ezt határozottan meg nem állapíthatjuk 
is, a veszprémi református egyház ama levele, melyben 
rektort kérnek a debreezeni főiskola igazgatóitól 1 minden-
esetre megerősít feltevésünkben. Ezen két adatra támasz-
kodva, származási helyének Debreczent tekinthetjük. 

Tanulói pályáját hírneves tanárok: Martonfalvi György 
és Szilágyi Márton előadásait hallgatva, a debreezeni fő-
iskolában bevégezvén, mint kitűnő készültségü ifjút két 
évig az alma mater kötelékében tartották. Első évben 
a gimnázium alsóbb osztályaiban praeceptor, a második-
ban épen a poesis praeceptora volt.2 Ha most tudjuk 
azt, hogy 1676. őszén foglalta el a veszprémi református 
iskolában igazgatói állását, meghatározhatjuk a debreezeni 
főiskolában tanulói pályájának végét és köztanítói hiva-
taloskodásának esztendeit is. Utóbbiak 1674/75. és 1675/76. 
évekre, előbbi pedig 1674 őszére esvén. 

Az akkori idők szokása szerint, két évi debreezeni 
praeceptóriája végződtével Hodosi is rectoriára ment Vesz-
prémbe, hol ekkor a mai középgimnáziumnak megfelelő 
református iskola volt, s a rector épen a poeticát taní-
totta. Miként forgolódott Hodosi Veszprémben, és várako-
zásuknak hogyan felelt meg, igazolják maguk a vesz-
prémiek, midőn 1677-ben a debreezeni főiskola igazgatóitól 
ő hozzá hasonló tudományu és szelidségü iskola rectort 
kérnek,3 mely jelzők bizonyára értésünkre adják nem 
mindennapias készültségét és tiszta jellemét. Hova ment 
Veszprémből 1677-ben. s hol volt 1680-ig? adatok hijján 
nem állapíthatjuk meg. Lehet, hogy valamelyik külföldi 
egyetemet is frequentálta ezen idő alatt. 

Szomorú idők voltak már ezek a magyar protestáns 
egyházra. A pozsonyi vértörvényszékre hurcolt református 
papok a gályarabságot szenvedték; az egyik veszprémi 
lelkész Bátorkeszi István is ott sinvlett, s mivel hasztalan 
várták a nápolyi gályákról hazajövetelét, 1680-ban Losonczi 
Farkas János mellé megválasztották lelkipásztornak előbb 
kedves iskola rektorukat, Hodosi Sámuelt, a ki hivatalába 
azon évi március 17-én beállott, egy hatalmas prédikációt 
tartván beköszöntőül a lelkipásztor tisztéről.4 Ezen egy-
házi beszéd címével igazoljuk Hodosinak 1680. éven 
kezdődő veszprémi papságát. Az egészen átvonuló hang, 
egyöntetűség, a tudomány, mely benne kifejezést nyert, 
Tóth Ferencz állításának szolgáltat igazságot, a ki azt 
irja ró la : 5 hogy nagy becsületü, tekintetű és ékesen szóló 
tudós lelkitanító volt ezen a részen. Mint ilyen, minden 
kiválóbb alkalommal az egyházkerület szónoka volt; a 
hitvalló Séllyei Istvánt is Hodosi parentálta el, s Igazság 
koronája cím alatt ki is nyomatta halotti prédikációját. 

Midőn 1695-ben Losonczi Farkas Jánost a dunán-
tuli kerület püspökévé választották, Hodosi Sámuel lett 
a nagykiterjedésű veszprémi egyházmegye esperese, mely 
akkor a mai mezőföldi egyházmegyét is magában foglalta. 
Csak sajnálnunk lehet, hogy esperessége idejéből semmi 
irott emléke nem maradt reánk. 

De ha az egyházak külső építése körül kifejtett 
buzgóságáról irott emlékeink hallgatnak is: bizonyára 
kiváló tulajdonságainak eredménye azon üldözés, melyet 
a róm. kath. klérus intézett ellene. 

A XVíI. század végén, nem csillogott már tündö-
kölve a Török félhold hazánk határain belől, a harci 
dicsőség verőfényében örvendezett az egész ország, ki 

1 A veszprémi reform, egyház fentebb közölt levelében. 
2 A »Series studiosorum in Schola Debrecina* folytatólagosan 

írja róla: »Praeceptoria, iterum praeceptoria Synt. Poes. functus, 
et postea ductus Veszpreminum.* 

8 Említett levelükben. 
4 Beköszöntő prédikációjának teljes címét alább közlöm. 
6 Tul a dunai református püspökök élete. Győr, 1808. 141. lap. 



törődött volna a protestánsok vallásszabadságával ? A 
klérus ezt a helyzetet régi céljainak megvalósítására 
használta fel; minden gondját arra irányozá, hogy most 
már a protestánsok vallásszabadságát teljesen megsemmi-
síthesse. 

A veszprémi reformátusok is szomorúan érezték, 
hogy vallásuk szabad gyakorlatában mindjobban meg-
szoríttatnak ; de egyelőre még eltűrték őket, mert a 
Rákóczy mozgalomtól tartottak ellenségeik. Igy a csá-
száriak által eddig is bírt Veszprémet fővédelmi helylyé 
tették, mert a város népe a forradalom kitörésekor is 
az ausztriai ház hűsége alatt állott. De mindez nem ért 
semmit. A veszprémi róm. kath. püspöknek áldozat kellett, 
s csakhamar meg is találta azt a veszprémi református 
lelkész, Hodosi Sámuel személyében 

Az egyik veszprémi lelkész, Losonczi, egyszersmind 
a kerületnek is püspöke, már ekkor meghalt, tehát másik 
pásztorától akarta megfosztani a református egyházat 
Volkra, róm. kath. püspök, hogy azután az elszélyedt 
nyájat annál könnyebben a saját aklába terelhesse. Mind-
járt a forradalom kezdetén, azon bevallott ürügy alatt, 
mintha Hodosinak a felkelés élesztősében része lenne, 
valósággal pedig a resolutio Leopoldiana, s Kollonics jel-
szavának hatása alatt 1702-ben elfogatta és »vasláncokba, 
bilincsekbe verettetvén, a fehérvári tömlöcbe záratta, hol 
sok szenvedések, Ínségek, mezítelenségek között öt hónapig 
sinylődötU.1 Innen Kollonics székhelyére, az es2tergomi 
börtönbe vitték, hol mint valami kegyetlen és zabolátlan 
vadállatot, egy nagy gerendához kötötték, lábaira bilincse-
ket vertek, és életének, egészségének, erejének kimond-
hatatlan kárára, a többi raboknak undorító mocskai és 
ürítékei között szenvedett. Innen folyamodott a királyhoz 
kegyelemért.2 Hihetően az esztergomi börtön felügyelői 
is sejtették Hodosi nyilt, őszinte kérvényének hangjából 
azt, hogy a királyi kegyelem szabadságát visszaadja s 
talán azért szállították el hét hónapi sanyargatás után 
a szegedi börtönbe,3 hogy lelkészi működésének szín-
helyétől minél távolabb eső vidéken érje az. Ennek okát 
lehetne ugyan különféleképen magyarázni, de az érvelés-
nél, ellenségeinek ármányos cselfogásait számításon kívül 
hagyni nem lehet. 

(Folyt, köv.) Thury Etele. 

BELFÖLD. 

A felső-borsodi egyházmegye közgyűlése. 
A felső-borsodi ev. ref. egyházmegye szeptember 

hó 5—6. napjain Szendrö-Ládon tartá rendes őszi köz-
gyűlését Debreczeni Gábor esperes és Ragályi Béla vi-
lági gondnok elnöklete alatt igen szép számú közönség 
jelenlétében. 

Esperes ur buzgó imája, s gondnok gyűlést meg-
nyitó, üdvözlő beszéde után az esperesi félévi jelentés 
olvastatott. S mikor az őszbeborult aggastyán a múltra 
való édes visszaemlékezéssel s az öntudat édes nyugal-
mával vallomást tett arról, hogy több mint félszázadon 
működik a lelkészi pályán, több mint negyven éve, hogy 
egyházmegyei szolgálatban áll s huszonhárom éve, hogy 

1 A szikszói reform, egyház anyakönyvének feljegyzése szerint, 
melyet alábt) eredetiben közlök. 

2 Lásd elől ezen mű III. fejezetében. 
3 A szikszói reform, egyház anyakönyvének feljegyzése szerint. 

viseli esperesi hivatalát: senki nem volt a közgyűlésen, 
a ki az Őszinte szeretetnek és tiszteletnek édes érzelmei-
vel s fölemelő gondolataival ne tekintett volna a becsü-
letességnek, a pontosságnak, az igazságszeretefnek e minta-
képére. Lelke még tovább is örömmel vezetné az egyház-
megye kormányrűdját; de karjai meggyengültek s abban 
a harcban, melyre készen kell lenni mindenkinek, érezve 
gyengeségeit, ő már vezér nem lehet. Az elismerés koszo-
rúját teszi le a Sarudy László ivánkai szerencsétlen 
lelkész sirjára, ki távol egyházától az angyalföldi tébolyda 
temetőjében, fiatalon alussza örök álmait. 

Olvastatott ezután a szavazatbontó bizottság jegyző-
könyve, melynek értelmében az uj tisztikar 10 évre, 
következőkép alakult meg: Esperes: Vadászy Fái; világi 
gondnok Ragályi Béla; papi tanácsbirák: Svingor József, 
Vladár József, Bartha Mihály, Balogh István; világi 

tanácsbirák: Szekrényessy Árpád, Vladár Ervin, Miklós 
Ödön, gróf Vay Tihamér, Dobozy István, Zsóry Gusztáv; 
papi jegyzők: Bartha Mihály, Botos József; világi jegy-
zők: Bónis Bertalan, Bárczay László; ügyész Vattay 
Bertalan. Két papi tanácsbiróságra uj szavazás rendel-
tetett. 

Miután az uj esperes letette esküjét, nagy figyelem 
és érdeklődés között tartotta meghatásos programmbeszé-
dét, mely a legszebb reményre jogosította fel még azokat 
is, a kik talán mást szerettek volna látni az esperesi 
méltóságban. Mondja többek között: Vezérelvem lesz 
mindenkor a közigazgatás pontossága, egyházi és iskolai 
szent érdekeinknek hű szolgálata. Jelszóm: nemesen küz-
deni s egygyé olvadni a felebaráti szeretetben. Belső 
tisztaság, magasztos eszmék kell, hogy lelkesítsenek ben-
nünket mindenkor; de ma, ebben az anyagi világban 
kétszeresen küzdeni szent kötelességünk. Egyetértés és 
összetartás legyen lobogónkra irva. És a harcban az is 
lelkesíthet bennünket, hogy a lelkészi kar nincs magára 
hagyva, hanem nemes munkánkban hatalmas támogatónk, 
segítségünk a világi elem. Dehogy magasztos pályánkon 
sikerrel haladhassunk, az anyagi gondoktól egészen^ig-
getlenül kellene élni; erre törekedni, az eszközöket helye-
sen megválasztani főtörekvésem leend! Támadjanak fel 
a lelkészi értekezletek halottaikból; legyen hitbuzgóság, 
krisztusi szeretet, eleven érzés első sorban a lelkészi 
karban. Mert a célt csak ugy érhetjük el, ama nemes 
harcot csak ugy harcolhatjuk meg, ha mindenki hiven 
megteszi kötelességét! 

Segédlelkészekül megerősíttettek Sáfrán Lajos Iván-
kára, Beregszászi Ferencz Meszesre. Mint tanítók: Geren-
csér József Sz.-Péterre, Szabó Péter Kelecsénybe, Fapp 
Mihály Vadnára, Karácsonyi János Dédesre, Oláh Sán-
dor Berentére. 

A megerősítések után első helyen a tanügyi 
bizottság jegyzőkönyve olvastatott fel, mely szerint az 
egyházmegye kebelében lévő 57 iskola szellemi és anyagi 
állapota következő: Kitűnő iskola van 18; dicséretes 22 ; 
kielégítő 14; nem osztályoztatott tanítóhiány miatt 3 iskola. 
50 rendes tanító közül oklevele van 35-nek ; nincs oklevele 
15 tanítónak. A lélekszám 25,147. Mindennapi iskolások 
száma 1565 fi, 1477 nő, összesen: 3042. Tényleg jár 
iskolába 1512 fi, 1402 nő. összesen: 2914. Ismétlő iskola-
kötelesek száma 575 fi, 568 nő, összesen 1143. Tényleg 
gyakorolja az iskolát 546 fi, 555 nő, összesen: 1101. 
S így nem jár a mindennapiak közül 128, az ismétlősök 
közül 42, mely szám a tavalyihoz képest örvendetes apadás-
ról tanúskodik. Tanítóink évi fizetése 19,439 frt. Teljes 
felszerelésű iskola alig van egyházmegyénkben, de annál 
több a hiányos felszerelésű, sőt még 4 iskolában mai 
nap is korcsma padok vannak használatban, melynek 



elöljárósága szigorúan utasíttatott, hogy a legrövidebb idő 
alatt a kor kívánalmának megfelőleg alakítsa át iskoláját. 

A Dezső Lajos, tiszáninneni népiskoláink részére 
készített tantervére vonatkozólag a tanügyi bizottság két 
munkát terjesztett fel az egyházmegyéhez, melyből örömmel 
győződött meg arról, hogy lelkészeink és tanítóink érdeklőd-
nek a tanügy iránt s beható tanulmánnyal és tárgyilagos 
bírálattól is kívánják előbbre vinni népiskolai állapotain-
kat. Az egyik bírálat szerzője Szuhay Benedek f. barczi-
kai lelkész, a másiké: Sulyok József parasznyai tanító. 
Mindkét munka fölterjesztetett az egyházkerületi tanügyi 
bizottsághoz azon megjegyzéssel, hogy az abban hang-
súlyozott elvek és nézetek a tantervben kifejezésre talál-
janak ! 

Némi módosítással elfogadtatott azon indítványa is 
a tanügyi bizottságnak, hogy a sárospataki »Irodalmi kör* 
által népiskoláink részére készített mindennemű tankönyve, 
habár utólagosan is, de leküldessék az egyházmegyék tan-
ügyi bizottságainak megbírálás végett, mert mi is szíve-
sen részt akarunk venni abban a nagy munkában, mely 
felekezeti népoktatás ügyünket a tökély lehető magas 
fokára kivánja emelni. 

Tanügyi bizottsági elnökké Csizmadia Jenő bánhor-
váti lelkész, gyámtári választmányi tagokká Debreczeny 
Gábor, Botos József választattak. 

Köztetszéssel találkozott Doktor Gyula s.-kazinczi 
lelkésznek azon indítványa, mely szerint egyházmegyénk-
ben is tarthassanak gyűlést megelőzőleg egyetemes lelkészi 
értekezletek, a hol mindnyájunkat érdeklő felolvasások tar-
tatnának s megvitatnánk azon napi kérdéseket, melyek 
égető szükségként égetik lelkeinket. Itt van az ideje, hogy 
mi is társuljunk, szövetkezzünk és az erők összehatása 
által élesítsük ki azon régi fegyvereket, melyekkel legyőz-
hetjük régi ellenségeinket. Legyünk készen a harcra, de 
legyünk készen arra is, hogy elébb önerőnket ismerjük 
meg, hogy a nemes harcot megharcolhassuk. 

E fontos indítvány egyhangúlag elfogadtatott s az 
alapszabályok elkészítésére egy 5 tagból álló bizottság 
választatott, melynek tagjai: Vadászy Pál esperes elnök-
lete alatt, Bartha Mihály, Csizmadia Jenő, Doktor Gyula, 
Szuhay Benedek. 

Igen sok. egyházainkat érdeklő ügyes-bajos dolog 
elvégzése után, azzal az édes reménynyel oszlottunk szét, 
hogy az uj esperes vezérlete alatt, uj élet fog pezsegni 
az egyházmegye kebelében s a lelkészi értekezlet hathatós 
segítő eszköze lesz mind társadalmi tevékenységünknek, 
mind egyházmegyénk boldog felvirágzásának! 

F.-Barczika, 1893. Szuhay Benedek. 
ev. ref. lelkész. 

Megjegyzések Derzsi K. adalékaira. 
Nem levén azon kedvező helyzetben, hogy egyéb 

újság mellett a »Prot. Egyh. és Isk. Lap«-ot is járathat-
nám, csak most, lelkésztársaim figyelmeztetése és szíves-
sége folytán olvashattam Derzsi K. budapesti unitárius 
lelkésznek, e becses Lap 32. számában megjelent azon 
közleményét, melyben egyházamra s rám is hivatkozás 
történik. Legyen szabad ezen közlemény — engem érdeklő — 
egyes részleteire néhány rövid megjegyzést tennem. 

Tény az, hogy Derzsi K. M.-Ladon unit. fiókközsé-
get alakított; hogy azonban mi módon történt ez ? — azt 
bővebben emlegetni nem akarja. Bizony helyesen is teszi, 

mert még utóbb kisülne, hogy a ladiak és ő egymást soha 
még csak fotográfián sem látták. És ezen körülményből 
igen könnyen levonhatnák némelyek a következtetést a 
m.-ladi unit. egyház törvényességére és létjogosultságára 
nézve. Vagy ugy-e bár ez . esetben a polgárdii segéd lenne 
előrántva ? — mikor pedig kitérés fenyegeti a »jövő val-
lását*, akkor azonnal — a szegény ember által meg nem 
közelíthető — budapesti lelkész lesz a bíró, élők és hol-
tak felett?! Igazán ügyes eljárás, méltó nagy mesteréhez! 
Csakhogy nagyon kirí belőle az unit. erőszakosság. 

Vádolva vagyunk, hogy beiktatásom alkalmával haj-
szát indítottunk az unitáriusok ellen. E dologra — mint 
a kit közelebbről érdekelt — beiktatom válaszolt. 

Felhozza Derzsi, hogy ő, esperesünk s gondnokunk 
előtt tett ígérete dacára, mivel a kitérés Lapban is kö-
zöltetett (nem általam), nem adta és ezután sem adja ki 
az elbocsátót személyes jelentkezés nélkül. Itt már a he-
lyes felfogás szerintem csak egy lehet. Ki kell adni az 
elbocsátót, ha ezt törvény kivánja, és nem szabad kiadni 
az elbocsátót, ha ezt törvény tiltja. Derzsi pedig mit tett? 
Ugyanazon körülmények között egyiknek kiadta, másik-
nak nem adta. Sőt tovább ment: némely irásos jelent-
kezőnek kiadta s a m.-ladiaknak még személyes jelent-
kezéskor sem adta ki. Ezt nevezi ő aztán törvényességnek. 
Lehet, hogy az, csakhogy nem református, hanem unit. 
felfogás szerint. 

Méltatlankodva és gúnyolódva említi Derzsi, hogy 
a visszatérésre nálam önként jelentkezett m.-ladi szeren-
csétlen unitáriusok számára útiköltséget gyűjtöttem. Mi 
okból kifogásolható eljárás ez? azt én meg nem foghatom. 
Hiszen e körülményt, ha a szemérmes levelező átallotta 
közölni, a »Dunántuli Prot. Lap« szerkesztője is közzé 
tette, Lapjának 1892. évi 38. számában a 615. lapon. 
Hiszen az illetők könyörgésén kívül különösen Derzsi el-
járása kényszerített e lépésre; hiszen csak ezen egy utat 
hagyva nyitva a körmei közül való szabadulásra, melyet 
hogy megtaláljunk s rajta sikerrel haladhassunk, nem 
tette fel rólunk. Hogy túl jártunk az eszén, természetesen 
nem tetszik neki. (Különben ki fog ő még rajtunk. Egy-
szer már csaknem megjártam vele. Épen akkor, midőn 
a m.-ladi visszatérőknek szükségök volt rá, elutazott szék-
helyéről s csak egy utolsó órákban érkezett sürgönynek, 
melyet egy ép Budapesten időzött somogyi lelkész szíves-
ségéből vettem, köszönhetem, hogy ez utazás kárba nem 
veszett s hogy a közköltséget meg nem kellett vigyázat-
lanságom következtében térítenem.) 

Hogy az a pénz, mely a m.-ladi unitáriusok úti-
költségeiből megmaradt, hol van? Kinél kamatozik ? ahhoz 
Derzsinek semmi köze; arról senkinek másnak, mint a 
kerületnek, a ki adta, tartozom számadással. De mert 
nyilvánosságra hozatott s Derzsi is kíváncsi rá, megmon-
dom. Azon időben, mikor a személyes jelentkezés első 
ízben történt, nem volt kezem között a kerület 100 írtja 
s midőn megkaptam, s belőle a másodszori jelentkezés 
költségeit pótoltam, nem maradt annyi, mennyivel az 
ujabban jelentkezettek felutazhattak volna, két-három em-
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bert pedig nem bocsáthattam el vezető nélkül az előttük 
teljesen ismeretlen útra. Tehát a megmaradt összeg, mely-
ről számadásom és jelentésem a legközelebbi kerületi 
gyűlésen bemutatva lesz, letétben van addig, míg a kerület 
kellő mennyiségre vagy kipótolja, vagy más utat és módot 
ajánl az unitáriusok visszatérésére. Ha Derzsi utána né-
zett annak, hogy a kerület e célra adományozott, csu-
dálom, hogy számadást vár tőlem előbb, mintsem erre a 
legelső alkalom, a kerületi gyűlés ideje megérkezik. Gya-
núsítását visszautasítom. 

Hivatkozik Derzsi a b.-somogyi egyházmegyére, a 
dunántuli egyházkerületre, mintha ezek, az ő javára, ha-
tároztatot, döntvényt hoztak volna. Hát ez, röviden, de 
igazán szólva, nem áll. Teljes határozottsággal állíthatom, 
hogy a b.-somogyi egyházmegye, kivéve az esperesi jelen-
tésekben előforduló, kitérésekre vonatkozó száraz jelen-
téseket, az unitáriusokat, visszatérítés tekintetéből soha 
egyetlen szóval sem hozta elő, annál kevésbbé vette tár-
gyalás alá (a mit én hibául rovok fel neki.) A kerület 
sem foglalkozott ez ügygyei, mivel az egyházmegyétől fel-
terjesztést vett. Az unitáriusoktól kivánt személyes jelent-
kezés jogosultságának elismerése s az adománygyűjtés 
eszközlése tehát nem a b.-somogyi egyházmegye, sem nem 
a dunántuli egyházkerület, hanem egyedül és kizárólag az 
én személyes felfogásom kifolyása volt. Épen ezért kár 
volt Derzsinek egyházmegyénket és kerületünket ily kicsi-
nyes dologban, minden ok nélkül kompromittálni. 

Még egy megjegyzéssel adósa vagyok Derzsinek. 
Azt mondja, hogy hivei itt, M.-Ladon pressio alatt van-
nak. Igaz, hogy e vád, bizonyítás hiányában, magától 
elesik; de én, méltatlanul és igazságtalanul sértett fél, 
most ezzel meg nem elégedhetem. Nevezzen meg nékem 
Derzsi M.-Ladról, vagy bárhonnan a világon egyetlen uni-
táriust, kit fizetésbeli, vagy bárminémü tekintetben kelle-
ténél feljebb sújtottam, kivel szemben fenyegetéssel éltem, 
vagy nevezzen meg olyan unitáriust, kit ígéretekkel, rábe-
széléssel, vallásának elhagyására bírtam, akkor megfoga-
dom, hogy unitáriussá lett híveink közül soha egyet sem 
veszek vissza egyházam kebelébe ; ha pedig ilyet megne-
vezni nem tud, akkor — mint rágalmazót — a közvé-
lemény és hivei ítéletének kiszolgáltatom. 

S hogy ne legyen oka mosolyogni sorsaim fölött, 
eszébe hozom azon egy órai beszélgetést, melyet vissza-
tért híveinkkel folytatott s azon itt meg nem nevezhető, 
vérlázító kifejezéseket, melyekkel a reformátusokat illette; 
eszébe hozom azon — a szeretet evangéliumát prédikáló 
lelkészhez épen nem illő — goromba eljárást, melyet a 
másodszori jelentkezéskor tanúsított s rá bízom annak 
megítélését: az unitáriusok, vagy a reformátusok gyakorol-
nak-e papi torturát ? 

De a papi tortura még hagyján volna. Becsületszó-
val, esküvel megígérteti Derzsi eltévedt híveinkkel, hogy 
soha többé egyházunk kebelébe vissza nem térnek. Ez 
már aztán semmivel sem menthető lelketlen agitálás a 
lelkiismereti szabadság és az országos törvény ellen és 
mint ilyen, mélyen a jellembe vág! 

Részemről nem törődném vele, bárhol és bárminő 
mértékben aratná Derzsi a herostrátusi dicsőséget, csak 
azt ne kellene látnom és tapasztalnom, hogy türelmessé-
gemért, jóindulatomért, rágalommal, gyanúsítással fizet. 
No de alapos a reményem, hogy nem sokáig vesződünk 
egymással, mert M.-Ladon néhány év múlva csak szo-
morú emlékeiben él a híveink által hamar felkapott, de 
hamar meg is unt unitárius vallás! 

M.-Lad, 1893. 
I f j . Máté Lajos, 

ref. lelkész. 

REGISEGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

Az Itinerarium jezsuitája most a mit a prédikátor-
tól hallott, megcáfolni nem birván, »minthogy lassú tu-
dománynyal volna« kényszerül »Pázmány tündöklő lábai-
hoz borulni* és annak segítségét kérni, mondván: 

»Annakokáért minden szép tudománynyal, ékesen-
szóllással, szentírás magyarázással, mivel annak doktora 
is vagy, páterek és minden régiségeknek értelmével fel-
ékesíttetett méltóságos páterem, nyúlj hozzá és gyorsan 
folyó pennádnak sebes folyó vizével hova hamarébb tégy 
választ azon kondíciók szerint, a mint azt a prédikátor 
én tőlem kívánta, . . . . melylyel engemet a római vallás-
ban vastagabbá tehetsz; értelmünkre köntöst adhatsz és a 
római kathol. uraimtól minden kedvességet várhatsz . . . . 
J. Calend. Maji Anno Dui 1616. Tekintetes paternitásod-
nak alázatos tanítványa Menander Pistolucius Societatis 
Jesu alunmus«.1 

Pázmány nem is hagyta felelet nélkül az »Ilinera-
riumot«.2 »Sok rossz írásait— úgymond— és eszeveszett pa-
piros mocskolásait olvastam az uj tanítóknak; de nem 
emlékszem, hogy gazabb szelességet láttam volna, mint 
minap egy magyar könyvecskében. A ki irta e nyálas-
kodást, nem akarta, hogy nevét tudjuk. írásai elébe ily 
cégért függesztett: * Itinerarium, az az nevezetes vetélke-
dés*; maga könyvének előszavát és felfüggesztett titulusát 
sem értvén, Mert >Molnár Vocabulariumában az »Itine-
rarium* nem »nevezetes vetélkedést* hanem utonjárás 
megírását jegyzi. Az egész könyvben pedig semmi rendet 
és methodust nem tart, részekre és caputokra nem osztja 
beszédét, tétováz mindenben, egyebütt zavar mindeneket*.3 

Hogy azonban a cím helyesen van-e megválasztva, 
azt a tartalom dönti el. Ugyanis »a jezsuita házából 
kilépvén, akada egy evangélikus prédikátorra, s akarván 
ennek személyét és tudományát meggyülöltetni, szemére 
lobbantotta, hogy több társaival együtt uj tudomány is 

1 Itinerarium 386. lap. 
2 E eáfolgatás megjelend Pázmány Kalauza 1637-ki kiadásá-

ban (Appendix II) ily cím alatt : »Mint bizonyították vallásuknak régi-
ségét a kálvinisták*. De Franki valószínűnek tartja, hogy 1616. után 
külön is közrebocsátotta Pázmány ily cím alat t : >Rövid felelet 
két kálvinista könyvecskére. Melyiknek egyike okát adja miért nem 
felelnek a kálvinista prédikátorok a Kalauzra. Másika Itinerarium 
catholicumnak ismertetik. Nyomatott 1620*. (Hely és név nélkül 
4-rét.) Ezt sok változtatással közli a Kalauz Appendixe. Franki 
V. Pázmány Péter és kora I. k. 143. lap. 

3 Franki V. »Pázmány Péter és kora* 1. k. 143—144. lap. 



volna stb*.1 A vetélkedést tehát utón kezdődteti és foly-
tattatja Alvinczi, a prédikátor és a jezsuita között, ennél-
fogva a könyv helyesen ^Itinerarium* és helyesen »Ne-
vezetes vetélkedés« is, mert a prédikátor és a jezsuita 
pro et contra felelgetnek az uton. A könyvben rend és 
methodus is van. A címlap és az ajánlólevél után ez ol-
vasható: »Ez vetélkedésben feljegyzett dolgoknak laj-
stroma*, melyben feljegyeztetik: 1. A vetélkedésnek rövid 
summája (Pag. 5.) 2. »Az előszámlálónak Pázmány Péter 
jezsuita páter ítéleti és feleletei alá való ajánlása. (Pap. 7. 
lten. 383.)* És így tovább 20 pontban. 

Pázmány nem értvén, vagy érteni nem akarván a 
kassai magyar pap ama törekvését, hogy a kálvini és 
lutheri ellentétek lehető elsimításával a két felekezetet 
egy magyar protestáns egyházban egyesítse, azt mondja: 
»noha a katholika igazság ostromlásában egyez a kálvi-
nistákkal és lutheristákkal, noha külsőképen valamelyik 
társasághoz adja magát, de valóban két szék közt a föl-
dön marad; és arra az állapotra jutott, hogy semmit sem 
hiszen (?), vagy csak azt hiszi a mi neki tetszik.2 

Ezen vád nincsen beigazolva. Alvinczi ugyanis jel-
zett álláspontjához hiven, csak is Krisztus követőjének 
tekinti magát s épen azért nemcsak tiltakozik a lutherista 
és kálvinista elnevezés ellen, hanem még Luther és Kálvin 
szavait sem idézi, hogy a lutheristaság, vagy kálvinista-
ságnak még a látszatát is elkerülje; ellenben a szentírás 
alapjára állva tesz vallást hitéről, kimutatva, hogy egy-
háza a Krisztus egyháza, de nem a római pápáé, vallása 
melyet követ, Krisztus és apostolai s az apóst, és egyházi 
atyák vallása s következőleg nem uj, hanem régi. Nagyon 
természetes, hogy a szentíráson kívül a tradíciókon is 
építő Pázmány nem ismeré el, hogy a szentírásra tá-
maszkodó Alvinczi által meg van cáfolva. 

Ez okból még egyszer ismétli azon érveket, melyeket 
Magyari ellen, a Luther és Kálvin tanai újságának bizo-
nyítgatására felhozott. Hiúnak mondja az Itinerarium azon 
törekvését, hogy az ő argumentumait megdöntse. Az íti-
nerariumban a protestáns tanok régiségének bizonyítására 
idézett tanuk munkáira megjegyzi, hogy azokból csak egy 
két, három hely van felhozva. De »ha egy, két vagy há-
rom dologban való egyezés elégséges, hogy valakit luthe-
ristának, vagy kálvinistának mondhassunk: tehát a törö-
köt, zsidót, tatárt, arianust és anabaptistát is lutheristának 
és kálvinistának mondhatjuk. . .« Az Itinerarium tanúit 
Öt osztályba sorozza. Az első osztályba tartoznak, kik 
hivei voltak a római egyháznak s csakis a korukbeli 
gonosz egyházi férfiak felett erkölcseit korholták. A má-
sodik oszlályba tartoznak, kik a pápa hatalmát támadták 
meg; de ez okból a törökök és zsidók is luthero-kálvi-
nisták. A harmadik osztályba tartoznak a kath. egyháztól 
elszakadt eretnekek. Ezekről azt mondja, a mit az előb-
biekről mondott. A negyedik osztályba jőnek Krisztus és 
az apostolok, kiknek némely mondásait idézi ugyan — 
azt mondja — az Itinerarium: de azért azok nem lesznek 
luthero-kálvinistákká. Végre ötödik osztályba tartoznak a 
szent atyák. Polycarpust, Quadratust és Aristidest — igy 
érvel Pázmány — azért vonja magához, mert ezek azt 
tanították, a mit az apostoloktól tanultak; Justinust, Irae-
niust és Alexandriai Kelement azért, mert a szentírást 
dicsérik és azt mondják, hogy abból kell állítani az igaz 
tudományt. Azonban a szentírás tekintélyét a római egy-
ház is elösmeri. »A több doktorok irásaibót egy-két 
mondást is előhoz, a melyben a csipás szeműek árnyékát 
látják a luthero-kálvinistaságnak. Ezeket a szent doktorok 

1 Itinerarium 7. lap. 
3 Franki: »Pázmány Péter és kora*. I. k. ÍM. lap. 

mondásait in propriis materiis Bellarminus és a többi 
kathol. doktorok előhozták és megmutatták, hogy a pá-
terek szavaiban hiába vadászszák a luthero-kálvinista-
ságot.* Végül azt igyekszik kimutatni, hogy az Itinerarium 
azon vádja, miszerint a római egyház az apostoloktól 
eltért stb. »kemény vádolás, de merő sült káromlás*.1 

Ezek ellenében : bármely elfogulatlan ember is meg-
győződketik, az Itinerarium föntebb vázolt tartalmából, 
hogy Alvinczi Pázmánynak Magyari ellen felhozott kér-
kedő szavaira teljesen megfelelt. Nevezetesen azon kér-
kedésre, hogy 1517 előtt egyetlen egy ember sem volt. a 
ki Lutherrel és Kálvinnal egyetértett volna azon dolgok-
ban, a melyekben azok a római egyháztól elszakadtak. 
(P. Contra Magyari fol. 3 ) ^Alvinczi egész sorát hozta 
fel azoknak, a kiknek tudománya Luther és Kálvinéval 
egyezik * Pázmány »életek veszte alatt igérte, hogy meg-
mutatja, miszerint ők soha egy mangurni dologban is az 
apostolok irásai ellen nem tanítottak*. (P. Contra Ma-
gyari fol. 42.) »Alvinczi pedig egész sorát mutatja ki a 
szentirástól eltérő római tanoknak, nemcsak egy man-
gurnit« az ő Itinerariumában. 

Ezekből önként következik, hogy az Itinerarium Írója 
helyes uton jár. 

Ugyanis: a) Nem volt szükség reá, hogy az apóst, 
és egyházi atyák minden tantételeit felhordja; mert csakis 
azt kelle igazolnia, hogy Kálvinnak és Luthernek a róm. 
katholikusok által újnak kiáltott tanai régiek s az apóst, 
és egyházi atyáknál is föltalálhatók és erre »egv, két, 
három mondás* elégséges volt. 

b) Az egyházi férfiak erkölcstelenségeinek vissza-
éléseinek s kapzsiságának hosszú láncolata összefügg a 
hierarchikus szervezettel s legnagyobb részben ez a szer-
vezet az oka; a hierarchia pedig a szentírásnak csak 
helytelen magyarázatára alapítható és a midőn ezeket is 
kárhoztatták Luther és Kálvin, szintén a régi atyák nyo-
main jártak. 

c) A pápa hatalma sem alapszik a szentíráson,~és e 
hatalom kárhoztatása szintén »nem uj tudomány.« 

d) Ha egyedül csakis a szentírást fogadjuk a hit és 
erkölcs, a kultusz és a szervezet tekintetében döntő bíróul, 
ugy az eretnek, címet, melyet Pázmányék oly könnyen osz-
togatnak, a legjogosabban Pázmányékra lehetne ruházni. 

e) Netn az Itinerarium akarja Krisztust és aposto-
lait luthero-kálvánistákká tenni; hanem ellenkezőleg azt 
bizonyítja be, hogy Luther és Kálvin a lutheristák és kál-
vinisták hű követői. 

/ ) Polycarpus, Quadratus és Aristides igenis azt 
tanították, a mit az apostoloktól tanultak, de ugyanazt 
tanítják Luther és Kálvin is, a mit az apostolok tanítot-
tak. .lustinus, Iraeneus és Alexandriai Kelemen a szentírást 
dicsérik és abból tartják — helyesen — előállítandónak 
az igaz tudományt, de ugyanazt teszik Luther és Kálvin is. 

g) Végül : Alvinczi a vádakat nemcsak felteszi, hanem 
be is bizonyítja, miként erre tanít az Itinerarium. 

»Pázmány tehát az Itinerariumot nem cáfolta meg.* 

V. 

1 6 1 6 - 1 6 1 9 . 

I. Alvinczi magyar papi segéde Velechinus. Ellenfelének — Páz-
mánynak — esztergomi érsekké tétetése. Intriguák Pázmány 
ellen. Budens fondorlatai Alvinczi ellen. Thurzó Imre unio-
kisérlete. Alvinczi meghivatása udvari-, majd eskető papul 

Thurzó Imréhez 1618. 

Alvinczi magyar papi segéde Kovásznai Imre, még 
1615-ben Szepsibe menvén ref. lelkésznek, segédre volt 

1 Franki: ^Pázmány P. és kora*. I. k. 145 , l í6 . lap. 



szüksége. Ki volt ez a férfiú 1615 —1618-ig, nem tudjuk; 
1618-ban, Alvinczi ajánlatára Velechinus István nagy-
szombati iskolamestert hivta meg a kassai tanács 100 frt 
készpénz és 20 köböl gabona évi fizetésre, ki aztán 
huzamos időn át volt Alvinczi Péter segéde s 1627-ben 
meg is nősült. Ez Heidelbergben képzett alapos készültségü 
ifjú ember volt.1 

Ez időtájt Alvinczi Péter hatalmas ellenfelét — Páz : 
mány Pétert — ritka szerencse érte; az esztergomi érseki 
székre emelkedett. Forgách Ferencz, az egykori convertita 
rég tervbe vette ezt. Első lépcsőül a thuróczi prépostságot 
szánta neki. Tervét a bécsi udvar is támogatta s 1615. 
nyarán lépéseket tett e végett Rómában. Forgách érsek 
pedig 1615. októb. 16-kán az iránt keresi meg a pápai 
nuntiust, hogy az ő halála után azonnal töltsék be az 
esztergomi érseki széket; mert annak üresedésben mara-
dása, a protestántizmus erősödését vonja maga után. Két 
nap múlva Forgách érsek meghalt s a nuntius azonnal 
Pázmány Pétert ajánlá a király német minisztereinek 
esztergomi érsekül. Khlesl miniszternek elsőben tetszett 
a terv; de később rgszint a protestáns rendek idegenke-
dése miatt, részint ajzért. mert az érseki jövedelmeket 
egy időre a kir. kincstar javára óhajtotta lefoglalni, üresen 
akarta hagyni az érseki széket. Végre a katholikus urak 
kérelmére és a pápa sürgetésére, a király elhatározta, 
hogy Pázmányt esztergomi érsekké teszi. Pázmány maga 
is »noha soha földi jutalomra nem számított* — mint 
maga mondja — beleegyezett. De miután jezsuita nem 
lehet főpappá: a pápa a »sommascha-féle szerzetes con-
gregatióba vétette fel*, aztán megparancsolta neki, hogy 
köteles elfogadni, minden egyházi javadalmat, a mire 
a király kinevezi. De a nádor is megtudta mi készül; 
a kalocsai érsek pedig egyenesen a királyhoz folyamodott 
a primási székért s bizott a nádor pártfogásában is. 
Telegdi János váradi c. * püspök egyenesen Bellarmin 
bibornokkal ajánltatta magát; Pálffy Miklós pozsonyi 
prépost érdekében meg előkelő családja lépett fel. 

Pázmányt tehát maguk az előkelő kathol. főpapok 
sem óhajtották érsekül s hogy kineveztetését meghiúsítsák, 
bizonyos leveleket, melyeket Pázmány egy előkelő magyar 
hölgyhöz intézett volna, mint a Pázmány és^lTTiölgy 
bűnös viszonya bizonyítékait, Rómába küldöttek. Azonban 
ezek csak késleltették Pázmány kineveztetését; de meg 
nem gátolták. A pápai nuntius ugyanis vizsgálatot tartott 
ez ügyben és a levelek koholmányoknak bizonyultak be.2 

Jót szeretvén föltenni mindenkiről, elfogadjuk e leveleket 
koholmányoknak; de anynyi tény, hogy Pázmány, a coe-
libatus hive. ki a puritán Kálvint és Bézát, valamint 
Luthert is, kik törvényes házasságban éltek, erkölcsi lio-
málylyál vádolta, megkapta a kölcsönt saját hitfeleitől. 
Egyébiránt a kérdéses úrhölgy neve, valamint — Pázmány 
barátjának — Balázsfinak csúnya vétke, fel van jegyezve 
a dunántuli református egyházkerület 1619-diki jegyző-
könyvében. 3 

Öt hónapig késleltették ez ügyek Pázmány érsekké 
neveztetését; addig tehát csak thuróczi préposttá nevez-

1 Velechinus Islván szül. Komáromban. Korán árvaságra 
jutván, rokona Magyari Dániel Jakab komáromi prédikátor nevelte 
Komáromban. 1612-ben n.-szombati iskolamesterré lett, honnan 
Szegedi Gáspár n.-szombati nagybirtokos segélyével külföldre ment 
s 1614. szept. 28-án Heidelbergben beiratkozott. Onnan haza térve 
ismét Nagy-Szombatban tanítóskodott. (Magyari Jakab levele Kassa 
város levéltára 6538/89. sz. Spat füz. 1864. 562. lap.) Innen hivatta 
Alvinczi Kassára. (Kassa vár. j k. 1618.) stb. Pajkos Endre ur 
közleménye. 

2 Fraknói V.: »Pázmány Péter* 78. lap. 
3 Révész Imre: »Magy. Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező* 1872. 

évi foly. 381. lap. 

ték ki 1616. ápril 25., de oly kikötéssel, hogy a prépost-
ság jövedelmeiből bizonyos összeget a n.-szombati jezsuita 
kollégiumnak fizetend. — 1616. szept. 28-kán azonban 
aláirta a király az érseki kinevezést tartalmazó okmányt. 
Most meg a kamara állott elő többféle igényekkel; de 
Pázmány tiltakozott bárminemű alkudozás ellen egyházi 
javadalmaira s aztán figyelmeztette a királyt, hogy az 
érseki jövedelmekre a kathol. egyház érdekében szüksége 
van. A király meg is parancsolta a pozsonyi kamarának, 
hogy Pázmányt az esztergomi érsekség birtokaiba vezesse 
be. Ez pedig vonakodott és azzal mentette magát, hogy 
a bécsi kamara megtiltotta azt. Pázmány óvást emelt az 
illetéktelen hatóság betolakodása ellen a pozsonyi káp-
talan előtt; majd Bécsbe ment, hogy az érseki javakat 
megkapja stb. 

A prot. rendek nem jó szemmel nézték Pázmány 
kineveztetését. Khlesl miniszter a nádort és általa a prot. 
rendeket Pázmány bölcs mérsékletének s a magyar nem-
zet iránti szeretetének emlegetésével igyekezett elaltatni; 
egy másik levelében pedig arról biztosítgatta, hogy Páz-
mány a vallási békét nem fogja megzavarni; mert más 
az érsek, más a jezsuita! Pázmány egy kanonokja utján 
közölte a nádorral kineveztetését, ajánlva a nádornak 
szolgálatait. A nádor szives udvariassággal, de tartózko-
dólag válaszolt.1 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** A Pallas Nagy Lexikona füzetes kiadásából 
megjelent s beküldetett hozzánk a 41. és 42. füzet (III. köt. 
11. és 12. füz.) Boszniá-tól Bőr-ig, illetve a Bőralmá-tól 
Bredasdorp-ig terjedő címszókkal. A 41. füzet Brassó 
vármegye térképét, Budapest legújabb s igen szép kőnyo-
matu szines tervrajzát és a Nemzeti múzeum lépcsőházát 
hozza külön mellékletek gyanánt, mig a szöveget 20 ábra 
díszíti, melyek közül különösen megemlítjük a Bottyán 
kuruc tábornok várát ábrázoló rajzot. A 42. füzet külön 
mellékletei Budapest környékének szines kőnyomatu tér-
képe, Buda és Pest képe, Budának 1684. évi ostroma 
idejéből, továbbá a m. t. akadémia emléktáblája, igen 
sikerült bronznyomásban s a szövegben 1 ábra. Ezek a 
füzetek is igen gondosan vannak szerkesztve. A Pallas 
Nagy Lexikona megrendelhető füzetenkint 30 krjával, 
kötenkint kötve 6 frtjával akár a kiadóhivataltól (V. Kecs-
keméti-utca 6), akár bármely könyvárus utján, a legtöbb 
könvkereskedés pedig csekély havi részletfizetés mellett 
is szállítja. 

** A pozsonyi rendkivüli törvényszék és a 
gályarabok története 1674—1676. A protestáns nagy 
közönség számára irta Borsos István pápai ev. ref. fő-
gimnáziumi tanár. Pápa, 1893. 77 lap, ára 20 kr. — 
Építő irányzatú rajza a protestáns gályarabok történetének. 
Mint szerző mondja : »Különösen azoknak a lelkipásztorok-
nak és tanítóknak gyászos sorsát beszélem el, a kik 
hitükben s a hivataluktól rájuk rótt kötelességekben a 
legnagyobb kínzások közt is állhatatosan megmaradtak, 
kik szent vallásunkért még a gályarabság gyalázatos kín-
jait is átszenvedték. Elbeszélem pedig azért, hogy ebben 
a mi gyengehitü korunkban az ő példájukból meríthessünk 
hitet és lelkesedést s tőlük tanuljuk megismerni szent 
vallásunk isteni hatalmát, mely a legnagyobb szenvedések 

1 Fraknói: »Pázmány Péter* 80—85. lap. 



közt is képes erőt és bátorságot önteni az emberi lélekbe*. 
— Céljának megfelelő, építésre alkalmas vallásos irat, 
melyet népünk körében ajánlani és terjeszteni nagyon 
érdemes. Áz ára is csekély. 

** A Theol Ismeretek Tára cimü hézagpótló 
füzetes vállalat kiadását a pár hét múlva megjelenő 
III. füzeten kezdve a szerkesztő: Zoványi Jenő kolozsvári 
lelkész vette át. A körülbelől 14 öt íves füzetre terjedő 
hasznos munka előfizetési ára 5 frt, melyet két részlet-
ben is be lehet küldeni a szerkesztő-kiadóhoz. Nagyon 
érdemes a megszerzésre. 

** »Vallás és Egyház« c. evangéliumi protestáns 
irányú, hónaponként megjelenő közlönyre hirdet előfizetést 
Zoványi Jenő kolozsvári ev. ref. lelkész, Az előfizetési 
felhivás igy hangzik: A magyar protestántizmus életében 
korszakalkotó az a mind általánosabbá váló s már tények-
ben is nyilvánulni kezdő meggyőződés, hogy az egyház-
nak legfőbb hivatása a lelkek evangélizálása, vagyis a 
keresztyénség szabadságtól és szeretettől áthatott szellemé-
nek terjesztése. Ennek a hivatásnak fog szolgálatában állni 
a »Vallás és Egyház* is, mint a belmissziónak egyik 
szerény munkása, mely az evangéliumi prot. elveknek 
legelső sorban azok közt óhajt igazi hiveket szerezni, 
kik vagy szerényebb anyagi helyzetök, vagy pedig az 
élet másnemű gondjaival való elfoglaltatásuk miatt nem 
olvashatják rendesen a vallásos irányú hetilapokat, de 
azért teljes és tiszta képet akarnak szerezni az egyházi 
élet folyamáról s az abban felmerült eszmékről. Lapomat 
ennélfogva egyfelől főleg a lelkészi kar ama részének 
ajánlom pártfogásába, melynek nemcsak az nincs mód-
jában, hogy az összes egyházi lapokat járassa, hanem 
sokszor talán még az is megerőltetésébe kerül, hogy az 
egyházkerületében megjelenő s néhol nagyon is helyi 
érdekű lapért 4—6 frtot kiadjon. Másfelől azonban épen 
ugy számítok jóakaratára az intelligens világi elemnek 
is, melynek szintén lelki szükségét képezi, hogy, ha rövid 
vonásokban, de alaposan tájékozva legyen egyházának 
ügyeiről. Ennélfogva mindig arra fogok törekedni, hogy 
a »Vallás és Egyház* ne egy-egy szűkebb kör vagy 
egyházi testület igényeihez és érdeklődéséhez mért, hanem 
közérdekű kérdéseket tárgyaljon, és pedig inkább építő 
és ismeretterjesztő, mint tudomány-fejlesztő céllal, tehát 
általános szempontból s élvezhető modorban. Tartalmát 
egyháztársadalmi cikkek, egyháztörténelmi rajzok, bibliai 
életképek és jellemrajzok, vallásos költemények és elmél-
kedések stb. fogják képezni, melyeket azokra való tekin-
tettel, kik nem járatják mindenik egyházi közlönyt, a 
vallásos jellegű könyvek, folyóiratok és hetilapok, nem-
különben a hazai egyházi mozgalmak és események kime-
rítő szemléje követend. Hogy e tartalom teljesen irodalmi 
színvonalon fog állani, arra kezességet nyújt ama jeles 
prot. egyházi és világi iróink hosszú sora, kik közremükö-
désöket kérésemre szívesen megígérték. Lapom az 1894-. év 
elejétől pontosan minden hónap 15-én teljesen e felhívá-
sához hasonló alakban és nyomással s ennélfogva rend-
kívül bő tartalommal 16, esetleg több oldalon fog meg-
jelenni. Ennek és ama körülménynek dacára, hogy a 
Prot. írod. Társaság kiadványain kívüli összes többi egy-
házi irodalmi vállalatok szokásától eltérőleg, a lapban 
megjelent valamennyi cikket, oldalonként egyelőre is leg-
alább két koronával honorálni fogom: az elöfizetesi ár 
mégis csupán hét Jcorona, mi félévi részletekben is beküld-
hető. Minthogy pedig e felhívást épen előfizetők kellő 
időben gyüjthetése végett s abban a reményben bocsátom 
ki ily korán, hogy lelkésztársaim s általában mindazok, 

kiknek ez kezökbe jut, mindent el fognak követni meg-
rendelők toborzására: egyúttal tudomására hozom a gyűj-
tőknek, hogy az általok beküldött, legalább öt előfizetés 
után tiszteletpéldánynyal, nagyobb számú után pedig ezen 
kívül arányosan növő ármérsékléssel is szolgálok*. — 
Rendkívül olcsó és hézagpótló vállalat, mely pártolásra 
érdemesnek Ígérkezik. 

** Élet a halálban. Nagyobb és kissebb halotti 
beszédek és imádságok (1854—1893.) Irta Szász Károly. 
Budapest, kiadja Kókai Lajos, ára 2 frt 80 kr. — Duna-
melléki püspökünk papi dolgozatainak e most megjelent, 
vaskos kötetében 15 nagyobb, 71 kisebb halotti beszéd 
és 11 imádság van. a legtöbbet pesti lelkészségének idejé-
ben irta és mondta el a nagynevű szerző. Addig is mig 
behatólag ismertetnők, felhívjuk rá a lelkésztársak figyelmét. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. Révész Kálmán kassai lelkészt 

az abauji református gyülekezetek presbyteriuma egyház-
megyei tanácsbiróvá választották. — A belső-somogyi 
egyházmegyében a JcaposmérÖi reform, egyház Matolcsy 
Gyulát választotta rendes lelkipásztorává. — A bihar 
nagyharsányi reformátusok szavazattöbbséggel Dávid 
Gyula okányi segédlelkészt választották rendes lelkipász-
torukká. 

* Budapesti theologiai akadémiánkon a másod 
évesek szokásos alapvizsgálata f. hó 6-án tartatott meg 
a vizsgáló bizottság által, mely Szász Károly püspök 
elnöklete alatt működött; a harmad évesek pedig a meg-
előző napokon tettek tanítóképesítési vizsgálatot a duna-
melléki egyházkerület vizsgáló bizottsága előtt Nagykőrösön. 
Mindkét vizsgálatot sikeresen megállták növendékeink. 
Theol. akadémiánkon az előadások szemptember 25-én 
fognak megkezdődni. 

* A gyülekezetek életéből. Nyáregyháza (Pest m.) 
protestánsai, kálvinisták és lutheránusok, dicséretes buz-
galommal és testvéries egyetértéssel kezet fogva temp-
lomot építettek s azt most szeptember 17-én fogják ünne-
pélyesen fölszenteltetni. Az ünnepélynek különös érdeket 
fog kölcsönözni a két testvéregyház két püspökének meg-
jelenése. Szász Károly dunamelléki püspök tartja a föl-
avató imát, SárJídny Sámuel bányakerületi ev. püspök a 
fölavató beszédet; ugyanők együtt fogják kiosztani mind-
két hitvallású evang. híveink számára az Uriszentvacso-
rát. — Örül a mi szivünk, mikor ezt a testvéries egyet-
értést látjuk, melylyel a két hitvallás mindössze 300-ra 
tehető hivei a templomot és tornyot közösen felépítették, 
s vasárnaponként felváltva istenitiszteletre berendezték! 

* Egyházaink a király előtt Borossebesen a 
hadgyakorlatok alkalmából a többi ker. felekezetekkel 
együtt szintén bemutatták alattvalói hódolatukat. Az arad-
vidéki reformátusok küldöttségét Széli Kálmán nagyszalon-
tai esperes, az ág. evangélikusokét Frint Lajos aradi 
lelkész vezette. A lelkes üdvözletekre a király nagyon 



szívélyesen válaszolt, »különös megelégedéssel és köszö-
nettel* vévén hitfeleink »hűségének és hódolatának nyilvá-
nítását*. Ellenben a gör. kel. oláh egyház küldöttségének, 
melyet Meatianu vezetett, többek közt így szólt a legelső 
magyar ember: »elvárom, hogy befolyásuk által önök is 
távol fogják tartani híveiket az ártalmas izgatásoktól... 
csak ily módon érhetik el valódi érdekeik és jóllétök biz-
tosítását és fejlődését«. A római kath. klérust a vallási 
béke ápolására intette Ő felsége e szavakkal: »Nem két-
lem, hogy e vidéken is ápolni fogja a népességben a val-
lási nyugalmat és békés egyetértést«. .ló lenne, ha így lenne! 

* Egy lelkész elitéltetése. Több rendbeli kánoni 
vétséggel vádolt Stelczer Frigyes, felfüggesztett kiszácsi 
lelkész ügyében, Schneeberger János és dr. Gertinger Pál 
elnöklete alatt a bács-szerémi ev. esperességi törvényszék 
előtt Újvidéken f. évi szeptember 8-án reggeli 9 órától 
esti V210 óráig tartott végtárgyalás alkalmával nevezett 
lelkész egyhangúlag hivatalvesztésre és 450 frtnvi per-
gői tségek fizetésére ítéltetett. 

* A kisújszállási gimnáziumban, melyben ezúttal 
a hetedik osztály is megnyittatik már, az előadások folyó 
hó 18-án hétfőn reggel veendik kezdetüket. Az azt meg-
előző napokon a beiratások fognak eszközöltetni. A vá-
rosban még eddig egyetlen kolera eset sem fordult elő, 
s az egészségügyi bizottság által megállapított kellő óvin-
tézkedések a legnagyobb pontossággal fognak az intézet 
növendékeivel szemben betartatni. Az igazgatóság. 

* Az egyházmegyék köréből. Az alsó-borsodi 
ev. ref. egyházmegye f. hó 7-én tartotta meg rendes őszi 
közgyűlését Miskolczon. Az egyházak képviselői nagy 
számmal jelentek meg a leánynevelő intézet dísztermében 
a hol a gyűlés tartatott. A gyűlés kezdetén ünnepélyes 
jelenet folyt le. Bornemisza József esperes ugyanis rövid 
bevezető ima után báró Vay Béla gondnokhoz, mint el-
nöktársához fordult s a meghatottság hangján mondta el, 
hogy az alsó-borsodi egyházmegye szintén részt kiván 
venni azon közörömben, melyet a politikai vármegye ér-
zett akkor, mikor szeretett főispár ját Ő felsége a király 
valóságos belső titkos tanácsosi méltóságra emelte. Az 
egyházmegye ezt az alkalmat kivánja megragadni arra, 
hogy Ő excellenciáját szívből üdvözölje. Harsogó éljen 
fejezte be az igazán remek üdvözlő beszédet, melyre 
báró Vay Béla szintén magvas beszédben válaszolt s meg-
köszönte az egyházmegye szíves megemlékezését. Ezután 
a közgyűlés tárgyai intéztettek el, melyek közül kiemeljük 
a következőket: A megüresedett egyházmegyei főjegyzői 
állásra szavazattöbbséggel Sólyom Gyula heő-csabai lel-
kész választatott meg, a ki a hivatalos esküt letévén, 
székét rövid beszéd tartása mellett elfoglalta. Kazay Sán-
dor makiári lelkész aljegyzői állásáról lemondott, de le-
mondását a közgyűlés nem fogadta el. Bársony György 
heő-szalontai lelkész, Boór Róza és Alba Mariska mező-
keresztesi, Muraközi Ilona és Kis József mező-csáthi, 
Kenyeres Pál vattai, Farkas Pál t.-daróczi, Galgóczy Béla 
kisgyőri tanítók, illetve tanítónők hivatalos állásaikban 
megerősíttettek. Több kisebb érdekű ügy elintézése után 
a közgyűlés déli 12 órakor véget ért. 

* A pesti egyházmegye közgyűlése f. hó 12-én 
tartatott Budapesten Szántó János esperes és gróf Teleki 
József gondnok elnöklete alatt. Az esperesi jelentés külö-

nösen a tervbe vett egyházpolitikai reformokra és a 
tavaszon lefolyt püspöki vizitációra való tekintettel a mult 
évet eseményekben gazdagnak és korszakalkotónak mon-
dotta. Az egyházpolitikai reformok államilag nemzeti erő-
södést, egyházilag a valláserkölcsiség gondosabb ápolását 
és intenzivebb lelkipásztori tevékenységet fognak ered-
ményezni. Az egyházmegye valláserkölcsi életét kielégítő-
nek jelzi az esperesi jelentés: egyházi célokra szép számú 
adományok tétettek, áttérés utján 74, zsidókeresztelés által 
32 lélekkel szaporodtak híveink. Az újonnan választott 
lelkészek: Keresztesi Sámuel Hévizgyörkre, Molnár Albert 
Fóthra. György László Péczelre, megerősíttettek. — A 
nagykőrösi praeparandia konviktusára az egyházmegyei 
tanítók javadalom szerint 1, 2, 3 és 4 korona évi járulék 
fizetésére felkérefnek. — Az egyházmegyei gyámintézet 
alapszabályai kerületi felhívásra tudomásvétel végett fel-
terjesztettek. — Lelkészjelölőkül megválasztattak: Varga 
László, Váry Sándor és dr. Freysinger Lajos; egyház-
kerületi képviselőkül: Váry Sándor, Gönczy Benő. dr. Frey-
singer Lajos és dr. Nagy Dezső; gyámintézeti pénztárnok 
lett Váry Sándor, egyházmegyei közpénztárnok Csillery 
Lajos. — Több egyházmegyei tisztségre a választás elren-
deltetett. — A tanító-egyesület kérelmére határozatilag 
kimondatott, hogy a tanítónak már domesztikai járuléka 
alapján is egyházközségi választói joga van; ellenben 
ugyancsak a tanítóknak azt a kérését, hogy az iskola-
látogató körlelkészek mellé körtanítók állíttassanak, az 
egyházmegye nem teljesítette. — Üllő leányegyház anyá-
sítása kimondatott. — Több kisebb fontosságú díjlevéli, 
választási, vagyoni és különösen számos segélykérvény 
elintézése után a közgyűlés a késő esti órákban véget ért. 

* A Sárospataki Füzetek című tudományos folyó-
iratnak egy teljes (1857—1868) példánya erős bőrkötés-
ben teljesen jó állapotban fél árban, kötetenként 3 forint 
50 kr., összesen 39 frtért kapható Janka Gyula reál-
iskolai tanárnál Beregszászban. 

* Gyászrovat. Kovács Gábor orczi-i ref. lelkész, 
a b.-somogyi egyházmegyében szeptember 6-án elhunyt. 
Temetésén a háznál Nagy Albert jádi, a sirnál Jóba 
József m.-atádi lelkész tartottak beszédet. Béke hamvaira! 

A D A K O Z Á S . 

Az elzüllött gyermekek részére »Otthont« ala-
pitó Nagypénteki ref. Társaságba beléptek: 100 frttal 
örökös tagul: Szentesi ev. ref. egyház, Lónyai E. 50 frttal, 
alapító tagul: Groedel Bernhardné és Groedel Hermanné 
M.-Sziget); 10 frttal rendes tagul : Deli Zsigmond, dr. Kerék-
gyártó Elek és Illyefalvi Vitéz Kálmán. Adományoztak: 
Komlósi Mihály 3 frt, Hadics Illésné (N.-Várad) 5 frt, 
török-szt.-miklósi konfirm. 5 frt 36 kr., Tatai ref. gyüle-
kezet 25 frt 4 kr., Imre Sándor és dr. Imre Lajos (Hód-
mező-Vásárhely) 1— 1 frt, Moodi András 5 frt, Németi 
Istvánné Gy.-Bogyiszlón 2 frt 10 kr., Sári Mátyás (Kaba) 
1 frt 30 kr., Gáthv Dezső Gy .-Munkácson 5 frt 75 kr 
Budapesten 1893-ik évi szeptember 11-én Szöts Albert 
pénztárnok. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
I I . kerülvt, Pipa-utca 23. szám, faOTá a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadtf-hivatal : 

Horn yátistky Tiktor könyvkereskedés« (Akadémia 
oérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dijak intézeDdök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

Kiad ja : 
HORNYÁNSZKY V I K T O R . 

Hegjelenik minden csütörtökön. 
BISflzcKti «ra : 

FéléTra: 4 frt SO kr; egész érra : 9 frt. 

Myyee érném ára 20 kr. 

Egy életrevaló gondolat. 
Gratulálok a »Sárospataki Lapok« szerkesz-

tőjének is, meg a felső-szabolcsi egyházmegye 
esperesének is. Hogy csak az imént küzdöttem 
egyikkel is, másikkal is, az nem tarthat vissza 
a gratulálástól, sőt fokozza örömömet a fölött, 
hogy most gratulálhatok. Régen olvastam oly 
tartalmas, termékeny gondolatokkal annyira telt 
vezércikkeket, mint a melyek a » Sárospataki 
Lapok« 33., 34., és 35-ik számait ékesítették. 
E vezércikkek a felső-szabolcsi egyházmegye espe-
rese által tartott felolvasás egyes részei. E fel-
olvasásra vonatkozólag mondtam és ismétlem, 
hogy szivemből gratulálok. 

Mikor a > Sárospataki Lapok« illető számai 
e hó elején kezembe kerültek, az első gondola-
tom ama cikkek olvasása után az volt, hogy 
majd egy cikksorozatban foglalkozom a felső-
szabolcsi esperes által felvetett összes eszmékkel; 
de mivel, dacára a kolera-szünidőnek, épen most 
sok mindenféle teher nehezedik vállaimra, lemond-
tam eredeti szándékomról s csak azt tettem fel 
magamban, hogy a sok közül egy kiváló gondo-
latot ragadok ki s ennek megvilágítása által amaz 
érdekes felolvasást, a mely fölött napirendre térni 
megbocsáthatatlan mulasztás lenne a magyar 
protestáns sajtó részéről, visszahozom a közönség 
emlékezetébe. 

A felső-szabolcsi egyházmegye esperese szól-
ván az egyházpolitikai reformok által előidézett 
helyzetről, rajzolván a jelen bajait s a jövő veszé-
lyeit, egyebek közt azt az indítványt teszi: állít-
sunk diakónusokat gyülekezeteinkbe. E diakonusok 
kisérjék figyelemmel a nép valláserkölcsi életét. Vi-
gyázzák meg, hogy szóval vagy Írásban nem ter-
jeszt-e valaki képtelen eszméket? Igyekezzenek a 
hiveket káros hatásoktól megóvni s evangéliumi hitök-
ben erősíteni. A diakonusok álljanak egy födiakonus 
vezetése alatt. 

Ime, egy bölcs indítvány, a mely megvalósí-

tása esetén azt az eredményt mutatná föl, hogy 
az egyetemes papság eszméjéből valami kis rész 
testet is öltene. Mert büszkék vagyunk mi az 
egyetemes papság eszméjére. Használjuk is néha, 
mikor a római papság ellen akarunk dörgedelmes 
cikket irni. Azután örömmel is fogadjuk, ha egyik-
másik világi emberünk az egyház belső élete 
iránt is érdeklődik s nemcsak külső, szervezeti 
kérdésekkel foglalkozik. De, bár már két zsinatot 
is megértünk, nem találom nyomát annak, hogy 
intézményeket törekedtünk volna létesíteni azzal 
a rendeltetéssel, hogy ezek az egyház világi tagjai-
nak lehetővé tegyék, megkönnyítsék, sőt az egy-
ház , világi tagjait mintegy késztessék a tulajdon-
képeni vallás-erkölcsi élet felvirágoztatásában való 
tényleges részvételre. Ha Lukács Ödön eszméje 
kedvező fogadtatásra lel, ha megvalósítására 
komolyan törekesznek az egyházak s ha a meg-
valósítás stádiumába annyi bölcsességgel viszik 
át az eszmét, mint a mennyi bölcseséget az 
magában rejt : akkor bizony az eszme oly lendü-
letet ád az egyházi életnek, a milyenre nem is 
gondolnak azok, a kik kicsinyléssel fogadják talán, 
mert nagyon egyszerű. Pedig minden igazi teremtő, 
nagy gondalat egyszerű is. E mellett a diakonus-
ság, az apostoli korból való intézmény. Én ugyan 
valamely egyházi intézmény létesítésénél elégséges-
nek tartom, hogy tiszta, valódi, egészséges keresz-
tyén gondolat képezze alapját s kész vagyok oly 
intézmények alkotását is pártolni, a melyek az 
apostoli korban még nem fejlődtek ki, ha az 
illető intézmények alapgondolata az evangélium-
mal megegyezik: de annál nagyobb örömmel 
üdvözlöm a diakonusság felélesztésére vonatkozó 
indítványt, mert ennek célszerű voltáról, az az 
első, örök dicsőségű, teremtő apostoli korszak 
tett már jó bizonyságot.. 

Már most a diakonusságra vonatkozólag két 
kérdés merül fel. Egyik az, hogyan fogjunk az 
eszme megvalósításához, a másik, hogy mit vár-
hatunk tőle? 



Az első kérdéssel hamar végezhetünk. A 
fődolog szerintem az, hogy ne felülről kezdjük a 
reformot, hanem a gyülekezeteken. Ne várjuk a 
legközelebbi zsinatot, hogy az, ha ugyan az esz-
mét egyáltalában elfogadná, rendelje el a diakónu-
sok választását. Kezdjék meg a gyülekezetek a 
munkát. Válasszanak a presbyteriumok értelmes, 
okos, bibliás embereket s bizzák meg őket, hogy 
a családfőknek ajánlják a megjelent vallásos ira-
tokat s néplapokat. Azt hiszem ez lenne a leg-
jobb kezdet. Igy találnának azután alkalmat a 
diakonusok sok mindenről való beszélgetésre. A 
templombajárás vagy az Isten házának kerülése, 
pálinkáivás, korcsmázás, kártyázás, pápista újsá-
gok, gazdasági romlás, családi bajok: mind sorra 
előkerülnének. Aztán egyik gyülekezet igy csinálná 
a dolgot, a másik egy kicsit máskép, a tapasz-
talat megérlelné a dolgot s a legközelebbi zsinat 
akkor végleg rendezhetné, a mit a gyülekezetek 
társadalmi uton megpróbáltak. Még ilyen előzmé-
nyek után is hangsúlyozni kellene a zsinaton, 
hogy valami nagyon meg ne merevítsék az atyák 
az uj intézményt. 

A mi most már azt illeti, hogy mi eredményt 
várhatunk a diakonusságtól, arra nézve a követ-
kezőket mondhatom. 

Először is a diakonusság pezsgést, forrást, 
mozgást hozna az egyházi életbe. Nemcsak a nagy 
egyházakban, a melyek nagy tömegét a templomi 
igehirdetés kovásza épenséggel nem tudja áthatni, 
ugy hogy sok részben nemcsak az egyháziatlan-
ság, hanem az erkölcstelenség ijesztő rémei is 
felütik fejüket. (Hogy egyéb példát ne idézzek, 
egy nagy egyházunkban a szülöttek több, mint 
egy negyedrésze törvénytelen.) Még a kis egyhá-
zakban is nagy, természetesen a nagy egyházak-
ban még nagyobb jelentősége lenne annak, ha a 
lelkeket több ponton s a templomon kívül is in-
dítanák komoly gondolatokra. 

A másik nevezetes eredménye az lenne a 
diakonusság szervezésének, hogy a lelkész a pász-
tori gondozás elé gördülő akadályokat a diako-
nusok segítségével legyőzhetné. Mert, hogy egy 
szót a fődiakonusról is szóljak, kisebb helyeken 
a lelkésznek kellene a diakonusok működését ve-
zetni. Ezt nem volna szabad s illetve nem is igen 
lehetne másra bízni. Neki kellene a diakónusokat 
esetleg a presbyterekkel együtt értekezletre meg-
hívni, hogy ott a diakonusok tapasztalataikról szá-
mot adván, a lelkész nekik, ha kell felvilágosítást 
adjon,ha kell utasítást s egyúttal megtudja tőlök, hogy 
hol van a lelkész közvetlen segítségére legégetőbb 
szükség? Nagy városokban fődiakonussá theolo-
giát végzett szorgalmas, tevékeny és ügyes fiatal 
embert kellene választani s a társadalmi tevékeny-
ség vezetését az egyházban — természetesen a 

lelkész vagy lelkészek felügyelete alatt — reá 
bízni. A nagy egyházak egyfelől könnyen meg-
bírnák azt a terhet, a mivel egy ilyen fődiako-
nusi állás szervezése járna, másfelől az egyházi 
élet fellendülése megteremné lassanként az arra-
való anyagi jövedelmet tízszeresen is. 

A harmadik nevezetes eredménye a diako-
nusság szervezésének az lenne, hogy egyházunk 
kültámadások ellen ledönthellen védfalakkal lenne 
megvédve. Mert az ev. protestáns egyházak csak 
ugy állhatnak meg, ha a rend és az individuali-
tás eszméjét egyformán megvalósítják a vallás-
erkölcsi munkálkodásban. A római egyházban a 
rend eszméje érvényesül. Igaz, hogy a szabad 
meggyőződés fája elszárad egészen s a művelt 
pápisták, papok és világiak százezrei, ma még 
nem hiszik a csalhatatlanság dogmáját, de holnap 
már hirdetni kénytelenek. De a rend eszméje 
óriási erőt ád a pápistaságnak, mert jelszavaik 
egyformák s azokon indul el millió meg millió 
ember, ha tetszenek neki, ha nem. Mi ily egyol-
dalúan a rend eszméjét nem érvényesíthetjük és 
pápai vagy püspöki parancsszóra valláserkölcsi 
munkánkat nem végezhetjük, máskülönben a mi 
egyházaink is oly megmerevedett s a sziv belső 
sugallatával nem törődő intézmények lennének, 
mint a mostani pápás katholicizmus (és bizony 
igaza van derék Dukánknak, nem ker. katholiciz-
mus). A szekták ereje pedig az individualitásban 
van. Ezzel tépik meg a nagy egyházakat, kivált 
ha azokban az egyéni ker. felelősség érzete eler-
nyedt. A feltétlen individualitás elvét nekünk a 
Krisztus evangelioma erejével kell áthatnunk, 
mert máskép száz részre züllünk szét. A rend 
s az evangéliomi közösség elvének megfelelőleg 
irányítsák tehát az egyházak valláserkölcsi életét 
a lelkészek és pedig evangéliomi alapon, de az 
individualitás elvének is engedjünk érvényesülést 
legalább a diakonusság szervezésével. Tápláljuk 
így híveinkben azt a tudatot, hogy ők nemcsak 
passiv tagjai az egyháznak, hanem — a nekik 
adott mérték szerint — hivatva vannak a tény-
leges részvételre, az Isten országának terjeszté-
sére. Igy fogadom, protestáns egyházaink nemcsak 
megállnak a vakhit és hitetlenség, s lelkiismereti 
szabadság megsemmisítésére vagy annak akár 
rajongás, akár tagadás által rossz útra vitelére 
irányzott törekvések között, hanem fényt és erőt 
árasztanak még más közösségekbe is. 

Szólhatnék még arról is, hogy a diakonus-
ság mellett a diakonissaság eszméje is megvaló-
sulást nyerhetne. Arról is, hogy a diakonusság 
szervezése emelné az igehirdetés niveau-ját és jó 
irányba terelné — közvetve — a theologiai képzést 
s a theol. tanárokat ennek az elvnek következetes 
keresztülvitelére ösztönözné; tanítsuk a theologuso-



kat a német tudományosság, az angol gyakorlatiasság 
és minden egyéb okos dolog figyelembevétele mellett 
főképen a magyar nép valláserkölcsi szükségeinek 
megfelelő módon! De n e m szólok mindezekrő l , 
mert cikkem ugy is hosszura nyúlt. 

Csak egy kérést intézek a felsöszabolcsi 
egyházmegye espereséhez. Csinálja meg, az Isten 
szerelméért, csinálja meg egyházában és esperes-
ségében a diakonusi intézményt. Pénzbe nem 
kerül. Haszna sok lesz. Ne engedje, hogy ez a 
szép dolog is ugy járjon, mint a közalap, a mely 
fölött évtizedeken át tanakodtunk s utoljára is, 
mikor megcsináltuk, sajnálattal kellett tapasztal-
nunk, hogy a gyülekezetek nem voltak rá kellő-
képen előkészítve. Ha ő megcsinálja, nemes pél-
dáját követik mások és a zsinat a helyes kezde-
ményezésre megadhatja a szentesítést. Mondhatom, 
hogy a diakonusok választása és beállítása előtt 
Máté XX, 28 alapján fenséges szép beszédeket 
lehetne tartani, a zsinat pedig akár szórói-szóra 
átvenné Polykarpnak, az állhatatos apostoli atyá-
nak, a diakónusokra vonatkozó e gyönyörű mon-
d á s á t : A diakonusok feddhetetlenek legyenek, a mint 
az 0 igazsága megköveteli, mint a Krisztusban meg-
jelent Istennek s nem mint embernek szolgái; nem 
rágalmazók, nem kétszinüek, nem kapzsiak, minden 
tekintetben mértékletesek, könyörületesek, serények, 
járván az Ur igazsága szerint, a ki szolgája lett 
mindeneknek. (Polykarp . ad Philipp. V.) 

Szabó Aladár. 

Az ág. hitv. ev. zsinat munkája. 
4. A zsinati törvénykönyv tartalma. 

Manapság a mívelt embernek, de különösen a hiva-
talban álló férfiúnak és legfőképen a papnak annyi olvasni 
valója van. ha a kor színvonalán magát fentartani akarja, 
hogy alig győzi. Mégis feltehető, hogy legalább azt, a 
mi saját szakmájába vág, mindenki szorgalmasan tanul-
mányozza. Ez leginkább feltehető a buzgó paptól, kinek 
legkiválóbb feladata az, hogy egyházának viszonyairól 
nemcsak kellő tájékozást szerezzen magának, hanem hogy 
egyházának fejlődéséhez tehetsége és ereje szerint hozzá 
is járuljon. Ezen reménytől áthatva, egész készséggel 
folytatjuk az ág. hitv. ev. zsinat törvényeinek ismertetését. 

A It. rész 8. címe csak két §-t foglal magában, 
a 107-et és a lOS-at. Az első meghatározza az egyház-
kerületet. Az utóbbi, a 108-ik szerény véleményünk szerint, 
tekintve az ág. hitv. ev. egyház jelen helyzetét, a zsinat-
nak legfontosabb intézkedését tartalmazza. Ide iktatjuk 
ezen §. szövegét szószerint: »108. §. Az egyházkerületek 
uj beosztása az érdekelt egyházkerület s az egyetemes 
közgyűlés meghallgatásával a zsinatnak, egyes egyház-
községnek vagy egyházmegyének más egyházkerületbe 

való csatolása az egyetemes közgyűlésnek jogkörébe tar-
tozik*. 

Ki nem tudná, hogy az ág. hitv. ev. egyházkerületei 
és egyházmegyei kiterjedésük tekintetében felette arány-
talanok s kormányzásuk, gondozásuk sok visszássággal 
jár. Régen kellett volna már helyesebb beosztásukról, 
kikerekítésükről gondoskodni. íme, a jelzett 108. §. által 
most a helyes és célszérü arondirozás lehetősége adva 
van. A legújabb tapasztalatok is arra tanítanak minket, 
hogy ha eddig nem történhetett, most a célszerű arondi-
rozáshoz mulhatlanul hozzá kell látni. Állításunk mellett 
tanúskodik a békési egyházmegyében megindult felosztási 
mozgalom; az ezen felosztást támogató érvek kétségbe-
vonhatlanul bizonyítják, hogy oly nagy kiterjedésű és lélek-
szám tekintetében is oly népes egyházmegyét igazán gon-
dozni nem lehet. Ezen egyházmegye kormányzása még 
a legbuzgóbb főispánnak is tul nagy volna. De annál kívá-
natosabb és szükségesebb ezen arondirozásnak keresztül-
vitele ott, a hol az evangélikus egyháznak hivei meg-
feledkeznek egyházi és hazai kötelességeikről és egyházukra 
nézve felette káros és compromittáló nemzetiségi üzelmekre 
fecsérlik autonom jogaikat. Egyébiránt részünkről nagyon 
valószínűnek tartjuk, hogy azon szomorú jelenségek folytán, 
melyek imént a dunáninneni kerületben észlelhetők voltak, 
már a legközelebbi egyetemes közgyűlés ezen arondirozási 
kérdéssel komolyan foglalkozni fog, mert nem tűrheti, 
hogy az ág. ev. egyház nemzetiségi hóbortok miatt fenn-
állásában és fejlődésében veszélyeztetve legyen. Részünk-
ről csak azt óhajtjuk, hogy a törvény által adott és biz-
tosított beosztási lehetőség minél előbb és minden habozás 
nélkül megvalósíttassék. 

A 9. cím 109 — 118. §§-okban rendezi a kerületi 
közgyűlést. Sok uj intézkedés itt nem fordul elő. Annyi 
azonban áll, hogy az itt lefektetett határozatok az egyház-
kerületi közgyűlés tárgyalásait szabatosabbakká fogják 
tenni. Miután a 109. §. kimondja, hogy az egyházkerületi 
közgyűlés az egyházkerület képviseleti és kormányzó tes-
tülete, a 110. §-ban meghatároztatik, ki és miképen van 
jogosítva a közgyűlést összehívni, t. i. a két elnök, vagy 
az egyiknek akadályoztatása esetén, a másik. Ha mindkét 
állás üres, a kerületnek hivatalra nézve legidősebb esperese 
és felügyelője. Mint az egyházmegyénél, itt sincs gondos-
kodva arról, hogy mi történjék, ha a két elnök egymással 
meghasonlott. Szabálvrendeletileg talán ezt is pótolni fogják. 
A 111. §. szerint a meghívóban megjelelendők a legfonto-
sabb elintézendő tárgyak. A 112. §. elmondja, hogy a 
kerületi közgyűlés tagjai hivataluknál fogva valók és válasz-
tottak. A 113. §. az elnöklésről szól és a 114. §. felsorolja 
az egyházkerületi közgyűlés hatásköréhez tartozó ügyeket, 
melyek ugyanazok, a melyek eddig is voltak s újítás csak 
az l) alatti pontban van, mely szerint az egyházkerületi 
közgyűlés a püspök és a kerületi felügyelő kivételével 
megválasztja az összes kerületi tisztviselőket. A 115. §. 
szabályozza a szavazást, mely rendszerint fejenként tör-
ténik, csak a hol uj közterhek kivetéséről vagy a kivetés 
kulcsának megváltoztatásáról van szó, a szavazás egyház-



megyénként történik. Ez a 116 §-ban még tüzetesebben 
körüliratik. A 117. §. meghatározza, kinek küldendő meg 
az egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve; végre a 118. §. 
a kerületi közgyűlés hányszortartásáról szól. 

A 10. cím az egyházkerület tisztviselőiről szól és 
119-től 143. §-ig terjed. Felsorolja ezen része a törvény-
könyvnek az egyházkerületi tisztviselőket és azoknak jogait 
és kötelességeit; mindez megvolt eddig is és uj az egész-
ben csak annyi, hogy ezen kérdések most precizirozva 
és §§-okba foglalva vannak. Azonban mégis van itt bizto-
sítva törvényileg egy oly joga az egyházkerületi elnökségnek 
melyet ugyan néha eddig is használt, de szentesítve nem 
volt. T. i. ha a kormánytól oly rendeletek érkeznek le, 
melyek az egyház közjogi állását érintik s az egyház-
kormányával vagy hitelveivel ellenkeznek, azokat közgyűlési 
tárgyalás előtt teljesíteni vagy köröztetni nem kell. de ha 
az- ügy sürgős, rendkívüli kerületi közgyűlés hivandó ösz-
sze. Meg van tehát némi tekintetben a vető jog. 

Átmegyünk most már az egyházegyetemre. A l i . cím 
meghatározza a 144. §-ban az egyházegyetemet, mint az 
összes egyházkerületek legfelsőbb hatóságát. A 12. cím 
145. §-ban ez még tüzesebben történik. A többi 146— 
155. §. rendezi az egyetemes közgyűlés összehívását, 
megnevezi tagjait, elnökeit, körülírja hatáskörét, szabályozza 
azon történendő szavazást, megmondja, kinek küldendő 
meg az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve és mikor és 
hányszor hivandó össze az egyetemes közgyűlés. 

Az ág. hitv. ev. egyház egyeteme tehát elvalahára 
törvény utján meg van alkotva, minden buzgó és igaz 
evangélikus egyháztag őszinte és nagy örömére. Tudjuk 
is, hogy ezen nagy horderejű ténynek mindenki valóban 
örül, csak dunáninneni kerületbeli tót testvéreink nem. 
Biztosan hiszszük azonban, hogy eljön az az idő, mikor 
ők is velünk együtt hálákat fognak adni a jó Istennek, 
hogy elvalahára megszabadultunk az oldott kéve szomorú 
állapotától és lehetünk egy test és egy lélek. 

A 13. cím 156. §-tól 165. §-ig szól az egyetemes 
tisztviselőkről, azoknak jogai és kötelességeiről. Ezen tiszt-
viselők és igy az egész evangélikus egyház élén áll az 
egyetemes felügyelő. Volt hajlam arra is, hogy egyetemes 
püspököt crealjunk és a paritás elve ezt a hajlamot ok-
adatoltnak is tüntette fel, de a félelem, hogy ily módon 
az evangélikus egyházban is egyengettetnék az infalibili-
tásnak utja, ezen hajlamot háttérbe szorította. 

Betetőzése az egyházi alkotmánynak a zsinat, melyre 
vonatkozó határozatokat a törvénykönyv III. része, 166. 
§-tól 186. §-ig tartalmazza. A zsinat az egyháznak törvény-
hozó és legfőbb intézkedő gyűlése. A zsinatot az egye-
temes felügyelő hivja össze. Tüzetesen körüliratik aztán, 
kik a zsinat tagjai, ezeket az egyházközségek választják 
felerészben a lelkészek és felerészben a nem lelkészek 
közül, kik és miképen választhatók zsinati tagokul. mily 
körülmények között nyitható meg a zsinat, hogyan alakul 
meg a zsinat, miképen állapíttat ik meg a zsinati ügyrend, 
hogy a zsinat mikép napolhatja el magát, ki gondoskodik 
a napidíjakról, hányszor tartható meg a zsinat. 

Fontos és az egyházi életet biztosító intézkedések 
foglaltatnak a IV. részben is, mely az iskolákról szól és 
a 187. §-tól a 223. §-ig terjed. Bészünkről csak annyit 
említhetünk fel, hogy tartalmaztatnak itt intézkedések a 
népnevelő és oktató intézetek, a közép- és a főiskolákra 
vonatkozólag. Továbbá, hogy az egyháznak saját taninté-
zeteire vonatkozó joga az országos törvények épségben 
tartása mellett ezen határozatokban bölcsen és tapintato-
san biztosítva van. A 200. §-ban ki van mondva, hogy 
a nem ág. hitv. ev. tanintézetekbe járó evangélikus tanulók 
vallási oktatása, valamint a vele járó terhek iránt, a 
növendékek szüleinek esetleges megterheltetésével, első 
sorban az illetékes egyházközség, az egyházmegye, illető-
leg az egyházkerület, mindenesetre pedig az egyházegyetem 
intézkedik. Nem tagadhatni, hogy ezen határozatban nagyon 
sok jóakarat nyilvánul, de az ut. melyen az illető vallás-
tanító méltó díjához fog juthatni, kissé hosszú és bonyo-
dalmas s valamely tanító előre fogja akarni tudni, kitől 
követelheti fáradozásának díját, félő, hogy addig, míg a 
kérdés a felsorolt forumokon lebonyolíttatik, a vallástaní-
tás szünetelni fog. Szerény véleményünk szerint legcél-
szerűbb volna, ha az illető tanulók, bármely intézetben 
vannak, a teljes és bebizonyított eseteket kivéve, évenként 
és egyenként a vallástanításért két forintot fizetnének. 

Figyelemreméltó intézkedés foglaltatik a 219. §-ban. 
Ez azt mondja: »Minden theol. főiskolán, a szakrendszer 
követelte tanerőkön kívül, oly tanítók is alkalmazandók, 
kik az isteni tiszteletnél használt élő nyelveknek és az 
egyházi éneknek tanítására képesítve vannak.« 

Ha valami, ugy ezen §. tartalma kiengesztelheti a 
tót ajkú testvéreket a zsinati határozatokkal. Látni való 
ugyanis ezen határozatból, hogy senkinek eszeágában sincs 
kényszeríteni akarni arra a nem magyar ajkú egyházakat, 
hogy isteni tiszteleteiket anyanyelvükön ne végezhessék. 
Nagyon is természetesnek és jogosnak tartatik az, hogy 
protestáns elvünk szerint a népnek saját anyanyelvén 
hirdettessék az Isten igéje. S hogy ez történhessék, azért 
hozta a zsinat a fentebbi határozatot. 

A 223. §. addig, mig evangélikus, egyetem, bölcsé-
szeti szakot vagy tanárképző-intézetet állíthat föl, a közép-
iskolák tanárainak protestáns szellemben való képzéséről 
ugy gondoskodik, hogy azon végzett theologusoknak, kik 
az egyház szolgálatába való lépésre magukat kötelezik, 
ösztöndíj nyujtatik az egyház által, hogy akár külföldön, 
akár hazai egyetemen szaktanulmányukat folytathassák 
és a középiskolai tanárképesítő oklevelet az országos 
törvény értelmében megszerezhessék. 

Szegénységünkből folyó határozat ez és még nagyon 
messze vagyunk attól, hogy középiskolai tanárainkat mi 
magunk képezhessük. A mi már azért is nagy kár, mert 
épen a középiskolai tanítás az, mely egyházunknak buzgó 
világi férfiakat nevelhet. No, de hát talán erre is meg-
segít az Isten. 

A zsinati törvények ötödik része tárgyalja az egy-
házi háztartást, melyről egy befejező cikkben fogunk 
szólani. B. G. 



I S K O L A Ü G Y . 

A tanárok országos nyugdíjintézete. 
Az autonom felekezetek, törvényhatóságok, községek 

és alapítványok által fentartott középiskolák tanárai szá-
mára tervezett országos nyugdíjintézet ügyében ismét 
egy határozott lépés történt. 

Az április havában tartott értekezleten legfőképen 
két kívánalom jutott kifejezésre a meghívottak részéről. 
Az egyik az volt, hogy az állam részéről adandó évi 
segély emeltessék s az intézethez hozzájárulni hivatott 
tényezők járuléka apasztassék. A másik pedig az volt, 
hogy a nyugdíjintézetbe a középiskolákon kívül más intéze-
tek tanárai is bevétessenek. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter folyó évi 
37,741. sz. rendeletében kinyilatkoztatja, hogy az első 
kívánságot »az állam részéről igényelhető áldozat korlátolt-
sága miatt« nem teljesítheti; a második óhajnak azonban 
eleget tesz és ennélfogva a nyugdíjintézetbe »a kereske-
delmi középiskolák, felsőbb leányiskolák, jogakadémiák, 
tanítóképző, tanítónő- és óvónőképző intézetek* tanárai 
és tanárnői is fel fognak vétetni. 

A rendelet közli egyszersmind a nyugdíjintézet terv-
vázlatát is, mely lényegileg azonos azzal, mely az áprilisi 
értekezlet elé volt terjesztve. Főbb pontjai a következők: 

A tanintézetek belépése a fentartótestület jelentkezése 
alapján önkéntesen történik. 

A nyugdíjintézetbe következő befizetések kívántatnak: 
a) a tanárok részéről fizetésöknek 300 frton felüli 

része után, valamint fizetésöknek minden szaporulata után 
egyszersmindenkorra 7a rész; 

b) a fentartók részéről tanáraik törzsfizetése után 
évenkint 5%-nyi összeg; 

c) a tanulók részéről fejenkint és évenkint a jog-
akadémiáknál 6 frtnyi, a többi intézeteknél 3 frtnyi díj. 

A még fenmaradó szükséglet fedezésére az állam-
kincstár részéről 60,000 forint évi segély adatik. 

Az a) b) és e) alatt jelölt jövedelmi forrásoknak egy-
máshoz való arányát, a fentartók a helyi viszonyok szerint 
bizonyos fokig esetleg módosíthatják, de e módosítás mellett 
is az ezen forrásokból eredő jövedelmek végösszegének 
változatlannak kell maradnia. A b) alatt kitüntetett 5%-ból 
a tanárok terhére áthárítható részlet maximuma 2°/o-ban 
állapíttatik meg. 

A néhol már létező helyi nyugdíjalapok az országos 
intézet céljaira nem vétetnek át, miért is ezen helyi nyug-
díjalapokat ezen orsz. intézet létesülte után a fentartók 
szabad tetszésük szerint, vagy az a) b) és c) alatt felsorolt 
befizetések alapjául szolgáló tőkeként kezelhetik, vagy 
pedig esetleg más — eredeti rendeltetésökkel rokon — 
célokra fordíthatják 

Az orsz. nyugdíjintézet javára befolyó jövedelmek 
az állampénztárban a néptanítói orsz. nyugdíj és gyám-
intézeti pénztár eljárása szerint a kormány kezelése alatt 
álló közalapként kezeltetnek. 

A törvény életbe lépését követő minden 10 év után 
mérleg fog készíttetni, s ha e mérleg a jövedelmek apasz-
tását megengedi, a b) és c) alatt jelölt befizetések mérve 
lejebb fog szállíttatni. 

E nyugdíjintézet kiterjed az annak kötelékében álló 
iskoláknál alkalmazásban lévő mindazon rendes tanárokra 
és igazgatókra, a kik ez országos intézet életbeléptetésé-

nek idejében még tényleges szolgálatban állanak, vagy 
annak létesülte után, szabályszerűen rendszeresített rendes 
tanári vagy igazgatói állomásokra, megfelelő minőségben 
szabályszerű módon, állandóan alkalmaztatnak. 

A már szolgálatban lévő tanárokra nézve megen-
gedtetik, hogy az őket terhelő, a) alatt fenn megjelölt 
befizetést 36—48 havi egyenlő részletben teljesíthessék. 
Azonban a most nevezettek fizetésök és fizetésök szapo-
rulatainak egyszersmindenkorra beszolgáltatandó ij3 részén 
felül, ezen beszolgáltatandó összeg után, most említett 
javadalmazásuk elnyerésének időpontjától számítva, 5% 
kamatot is kötelesek fizetni. 

Ugyané tanárokat illetőleg a miniszter, a bekivá-
nandó hiteles okmányok alapján, minden egyénre nézve 
külön állapítja meg azt, hogy a múltban teljesített szol-
gálati idejök és élvezett járandóságuk mértéke a nyug-
díjba mennyiben számítható be. E megállapítást a minisz-
ter az 1885. évi XI. t.-c. megfelelő rendelkezései és azok 
analógiájának alkalmazása alapjául eszközli. 

Oly esetben, a midőn a tanároknak nincs termé-
szetben lakásuk vagy szálláspénzök, a nyugdíjba számít-
ható fizetés megállapításánál az összes állandó járandóság 
v5 része lakbérnek vétetik. 

A most alkalmazásban levőknél a 24-ik korévet meg-
előző szolgálat ideje a nyugdíjba nem számítható be; a 
jövőben alkalkalmazandóknál azonban a megszorításnak 
nincs helye. 

Nem rendszeres s ugyanazon középiskolának nem 
minden tanárára egyenlően kiterjedő, hanem csak egye-
sekre vonatkozó fizetésemelés vagy pótlék a nyugdíjba 
rendszerint nem számítható be. 

A 30-ik szolgálati év és a 65-ik életév elérése előtt, 
a nyugdíjazás a néptanítói nyugdíjtörvényben megszabott 
mód szerint, egy az illető főhatóság és a miniszter által 
kinevezett vegyes bizottság közbenjárása és jelentése alap-
ján eszközöltetik. 

Átmeneti intézkedéskép kimondatik, hogy ezen orszá-
gos nyugdíjintézet létesítését követő első 6 évben csupán 
a 30-ik szolgálati év betöltésének címén nyugdíjazásnak 
helye nincs. 

Végül kimondatik, hogy egyrészről jelen országos 
nyugdíjintézet kötelékébe tartozó iskolák tanárai, másrész-
ről pedig az 1885. évi XI. t.-c. alá eső tisztviselők és 
tanárok közt, a nyugdíj szempontjából minden tekintetben 
teljes viszonosság áll fenn s e viszonosság kiterjesztetik 
a minisztérium közvetlen rendelkezése alatt álló iskoláknál 
működő azon tanárokra is, a kik korábban valamely, a 
jelen nyugdíjintézet kötelékébe tartozó iskolánál voltak 
alkalmazva és ezen most jelölt minőségben töltött szol-
gálatuknak a nyugdíjba való beszámítására az 1885. évi 
XI. t.-c. vagy más jogforrások alapján igényt nem tart-
hatnának. 

Ez a tervvázlat azzal a felhívással közöltetett (az 
egyházi főhatóságok utján) az illetékes fentartótestületekkel, 
hogy most már véglegesen és határozottan nyilatkozzanak 
arra nézve, hogy a tervvázlatban foglalt módozatok és 
feltételek mellett hajlandók-e a törvénvhózásilag felállítandó 
országos tanári nyugdíjintézetbe belépni? A fentartó tes-
tületek bizonyára sietni fognak megragadni az alkalmat, 
hogy tanárainknak végre-valahára állásszerü nyugdíjat, 
özvegyeinknek és árváinknak megfelelő gvámdíjat bizto-
sítsanak. 

É 



T Á R C Z A. 
A veszprémi reformált egyház múltja. 

(Folytatás.) 

Harmadik kérvényére csakugyan megkegyelmezett 
néki a király. Lehet, hogy épen a Rákóczi Ferencz által 
pro Deo, Patria et Libertate kezdett szabadságháboru is 
közbejátszott, de tény az, hogy 1703. őszén a szegedi 
börtönből szabadon bocsátották. Az Ur eme felkent szolgá-
jának, börtönben kiállóit szenvedéseit híven ecseteli a 
szikszói anyakönyv eme feljegyzése: 1 két lábszárain a 
vasaktól vert fekete s kék szint mutató Jézus bélyegei 
halálakor is megtetszettek, melyekkel meg fog állani birája 
előtt * Kiszabadulásakor hova ment volna máshová, mint 
Veszprémbe, rég nem látott családja s kedves hallgatói 
körébe, folytatni a félben maradt munkát, az Isten orszá-
gának építését. Mint veszprémi lelkész és esperes e téren 
kiváló buzgóságot és bölcseséget tanúsított. 

Losonczi Farkas János, a dunántuli egyházkerület 
püspöke 1702. január 8-kán meghalván, a Rákóczi-
mozgalom pedig kitörőfélben levén, a Kollonicsoktól való 
félelmükben, hogy reájuk ne fogják a felkelőkkel való 
titkos szövetséget, nem mertek a kerület lelkészei syno-
dust tartani s igy püspököt sem választhattak egész 
1708. augusztus 8-dikáig mely napon a kerület lelké-
szei püspökválasztás végett Pápán megjelentek. A felső-
dunamelléki vagy komáromi egyházkerületnek sem levén 
ezen időben püspöke: meghívták a tatai egyházmegye 
tekintélyes esperesét Rimaszombathi Kies István kocsi és 
Sallai András környei lelkészt, hogy a megválasztandó 
püspök hivatalba iktatásánál közreműködjenek. A gyűlésen 
Rimaszombathi elnökölt, aki megkérte a jelenlevő atyafiakat, 
hogy a mit a szentlélek igazgatása alatt, az egyházi tör-
vények szerint a gvülés végezend, abban mindenek meg-
nyugodjanak. A tanácskozást a szentléleknek segítségül való 
hívása megelőzvén, a jelenlevők 120 szavazatából 114 Ho-
dosi Sámuelre esvén, a dunántuli egyházkerület püspökévé 
választották, és hivatalára a szokásos szertartások megtar-
tása mellett azonnal fel is szentelték. Ugyanez alkalommal 
az uj püspök is felszentelte, a hat év alatt lelkészi szolgá-
latra lépett ifju lelkipásztorokat, közöttük Rákosi Mártont, 
a nagyrákosi egyházba meghívott lelkitanítót.2 

Hogy mily érdemes férfiura esett a dunántuli egy-
házkerület papságának választása, azon egy körülmény 
is eléggé igazolja, hogy Hodosi mindjárt püspökké válasz-
tása esztendejében, október havában, meglátogatta az őrségi 
egyházmegye gyülekezeteit, melyben akkor 54 anya- és 
leányegyházunk volt. Csakhogy az apostoli buzgalmu 
püspök, az ékesen szóló pap, a nagy reményekre jogosító 
egyházfő, a hivatása magaslatán álló közhivatalnok, nemes 
ambitióval elkezdett munkálkodásának kevés ideig örven-
dezhetett egyházkerülete, mivel — mint Tóth Ferencz 
írja róla 3 — »börtönből való kiszabaduláskor oly térítvénvt 
adott magáról, hogy soha oly dolgokba nem keveredik, 
mint a minőkkel vádoltatott. Rákóczi seregei pedig arra 
kényszerítették, hogy prédikáljon nékik, s így kénytelen 
volt Veszprémben, Lovason és Alsó-Őrsön a szószékbe 
felerőszakolt püspök egyházi beszédet tartani, melyért az 

1 Az idézett helyen. 
2 V. ö. Tóth Fer. i. m. 145. 1. és Mol'os Gyula : »A tatai 

egyházmegye esperesei* című közleményét a Prot. Egyh és Isk. 
Lap 1893. évfolyam 314 lap. 

3 Idézett műve 150. lapján. 

akkori veszprémi róm. kath. püspök, Volkra, ki Hodosit 
különben sem szenvedhette, térítvénye erejénél fogva 
Veszprémből kiűzte, és hogy újra bajba ne keveredjék, 
ezt az egyházkerületet elhagyta és a tiszamelléki egyház-
kerületbe, Szikszóra menvén, ott még 1732-ben is prédi-
kátori hivatalt viselt, hol be is végezte szerencsétlen életét, 
élvén közel 90. esztendőket«. 

Igy irt róla Tóth Ferencz. Mivel pedig Hodosi Sámuel 
haláláról és Veszprémből való kiűzetése utáni hivatalos-
kodásáról a szikszói református egyháznak általam fentebb 
is említett anyakönyve annál bizonyosabb adatokra tesz 
figyelmesekké bennünket, közlöm azt szószerint, egész 
terjedelmében, a mint következik:1 

»1712-ben Hodosi Sámuel Torjai István helyébe 
hozatik Átányról; csináltat 1734-ben a prédikáló székre 
egy szőnyeget; egy uj óntálat, egy uj abroszt az uraszta-
lához. Szolgál 1712.', 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 
20., 21., 22. Lorántházi Ferenczczel, ki kétségkívül gyer-
mektelen és jótehetségü lévén, az ekklézsiának mind maga, 
mind felesége sok jószágokat, pénzt ajándékozott életében, 
testált halálakor. Rizonyos részt szokott adni halála élőtt 
egynehány esztendőkbe jövedelméből a debreczeni kollé-
giumnak is, melyért a kollégium minden sátoros ünnepek-
ben egy pár diákokkal tisztelte meg a szikszói ekklézsiát 
Lorántházi Ferencz haláláig. Azután szolgált Hodosi Sámuel 
1723.,.24., 25., 26., 27., 28., 29., 30 , 31., 32., 33., 34., 
35., 36., 37., 38., 39. és 40-ben Szentpéteri Györgvgyel, 
ki Rőcsről hozatott ide. Ekkor Hodosi Sámuel öregsége 
miatt nem szolgálhatván, itt idősb Körtvélyesy István 
házában csendesen élt, mig 95 esztendős korában meg 
nem halt, minekutánna a veszprémi ekklézsiában 26, 
onnan kiűzetvén,2 a rimaszombatiban l , a pápaiban 3, az 
átányiban t1/2, a szikszóiban 28, hivatal nélkül 9 eszten-
dőket töltött volna. A veszprémi superintendentiában 
esperesi és superintendensi hivatalokat viselvén és a 
pápistáktól tömlöcbe, vasláncokba, bilincsekbe vettetvén, 
sok szenvedések, Ínségek, mezítelenségek között a székes-
fehérvári börtönben 5, az esztergomiban 7, a szegediben 
3 hónapokig gyötörtetett. Két lábszárain a vasaktól vert 
fekete s kék szint mutató .Jézus-bélyegei halálakor is meg-
tetszettek melyekkel meg fog állani birája előtt. A veszprémi 
püspök azért üldözte, mert a kurucoknak prédikált«. 

Meghalt ez a jobb sorsra érdemes, kitűnő készült-
ségü férfiú 1748-ban, november 23-án 94 éves és öt 
hónapos korában Szikszón, hol december 1-én az akkori 
tiszamelléki püspök Csáy Márton miskolczi, Igaz Sámuel 
alsó-vadászi és Őri Pál borsodi esperes, sajószentpéteri 
lelkészek által ünnepélyesen eltemettetett. 

Hodosi Sámuel, mint egyházi iró is méltó az emlí-
tésre, s csak az akkori viszonyokban kell keresnünk annak 
az okát, hogy eme hírneves egyházi szónoknak csak két 
munkája látott napvilágot. Egyik az, melylyel 1680-ban 
lelkészi állomására beköszöntött Veszprémbe, és a másik, 
melylyel a dunántuli református egyházkerület püspökét, 

1 Nt. Varga József szikszói reform, lelkész ur szívességéből. 
2 A szikszói anyakönyv ezen feljegyzése, nem egyez meg 

az időszámítással. Hodosi 1710-ben űzetett ki Veszprémből, tehát 
teljes 30 évig volt itt lelkész. Pápán sem szolgálhatott 3, Átányon 
1V2 esztendeig s Rimaszombaton 1 évig, mivel 1710. és 1712. esz-
tendők között csak egy év telt el. Ezt az egy évet hol töltötte ? 
nem tudom eldönteni. Á pápai egyházban Hodosi nem lelkészkedett 
soha, valamint Átányon sem volt, mint ezt az illető egyházak 
nt. lelkészei is szivesek voltak velem tudatni. Lehet, hogy meg-
fordult bennük ezen idő alatt, de az is feltehető, hogy az 1711. esz-
tendőt épen Rimaszombaton töltötte, a honnét — sajnálattal legyen 
feljegyezve — lelkészi hivatalunk semmi felvilágosítást nem adott 
kérésemre. 

á 



Sellyei István pápai lelkészt elparentálta. Az elsőnek cím-
lapja im ez: 

Eörálló toronyban helyeztetett Vigyázó, Az az: Oly 
idvességes együgyű rövid tanítás, mellvben minémü lelki-
ismerettel kelíyen tisztiben forgolódni, az Istentől elöállat-
tatott Egyházi szolgáknak, röviden lerajzoltatik. Mellyet, 
A Veszprémi Reform. Ecclesiaban való hivattatásának 
alkalmatosságával, azon megnevezett Gyülekezet előtt, az 
Istennek dicsősségére, s az élő híveknek lelki hasznokra 
kijelentett, 1680. Esztendőben, Böjtmás havának tizen-
hetedik napján Hodosi Sámuel, Christus szolgája a Veszpr. 
Gyülekezetbe. Debreczenben, Nyomtatta Rosnyai János 
8-adrélü 14 számozatlan levél. Álapigéje Ezékiel' III : 16, 
17, 18, 19. Beszéde bevezetésében beszél az »egyházi 
tiszt« szép és méltóságos voltáról, textusa felosztásáról; 
ezt azután »Magyarázat« cim alá beosztja és szól elsőben 
ezen kérdésre: Miért hasonlíttatnak az egyházi szolgák 
őrállókhoz? A másodikban: Micsoda tisztek az egyházi 
szolgáknak? A harmadikban: Micsoda jutalmat ígér Isten 
az egyházi szolgáknak? Majd a beszédében levő »Tudo-
mány «-t körülírja s előadja annak »0kai«-t, »Hasznai «-t, 
s »rövid reá való alkalmaztatás «-sal végzi kenetteljes 
beköszöntőjét. 

A régi idők kegyeletes emlékének ez egyetlen pél-
dányát Tóth Dániel pápai theol. akadém. tanár könyv-
tára őrizi. 

Másik reánk maradt munkája Hodosinak: Pályáját 
állhatatosan megfutó, Isten hü szolgájának eltétetett Igaz-
ság koronája, azaz, oly szomorú alkalmatossággal tétetett 
együgyü tanítás, melyben a Szent Pál apostolnak II. Tim. 
IV: 6. 7. 8. letett szavainak alkalmatosságáról, rövideden 
segyügyüen, de a mennyire lehet világosan megmutogattatik, 
hogy valakik amaz nemes harcot megharcolják, pályájokat 
megfutják, hitüket megtartják, mindazok csalhatatlan re-
ménységgel várhatják az életnek koronáját. Egyszersmind 
ez is, hogy az igaz egyházi szolgáknak valóságos igaz 
jutalmuk nem találtatik e földön, hanem a mennyekben 
tartatik a Krisztusnál amaz napra. II. Tim. I: 12. Melyet 
amaz bol. em. kegyes férfiúnak, néhai Tiszt. Sellyei Urán 
uramnak, a pápai helv. conf. levő ker. gyülekezetben közel 
negyven esztendőkig izzadott és sok kísérteteken megfordult 
Jézus Krisztus tanujának s hü szolgájának,' az egyházi 
szent társaságnak pedig majd 24. esztendőktől fogva botrán-
koztatás nélkül való jó lelkiismerettel szolgált feddhetetlen 
életű generális inspectorának, életében sok nyomorúságok 
által gyalulódott, immár pedig minden fáradságitól meg-
nyugodott testének nyugovó boltjába való bészálléttatása-
kor a pápai temetőkertben, az ott levő egyházi nemesi 
és vitézlő rendekből álló gyülekezet előtt, a felebb elfolyt 
1692-dik esztendőben, mindszent havának 19. napján szo-
morúan elprédikállott, mostan pedig Isten dicsősségére, a 
meghaltnak halhatatlan boldog emlékezetinek fentartására 
az igen nagy keserűséggel illettetett özvegynek vigasztal-
tatására és a gyengébbeknek az örökélet felől reménysé-
gükben megerősíttetésükre közönségessé tett és szem elei-
ben terjesztett Hodosi Sámuel, a veszprémi helv. confessión 
levő ker. ekklézsia egyik méltatlan lelkipásztora. Debre-
czenben nyomtattatott Vintze György által«, hihetően 
1697-ben. Az egész beszéd 72 nyolcadrétü lapra terjed. 

»Az igaznak emlékezete áldott.« 
9. Deáki Márkus István 1710—1714. Születés he-

lye, s előbbeni tartózkodása ismeretlen. Veszprémbe Hodosi 
Sámuel kiűzése után vitték, hol épen ilyen szilárd jellemű, 
erős hitű, bátor, kitartó, vallásáért meghalni is kész lelki-
pásztorra volt szükség, mint Deáki István volt. Az egyház-
történetében előadtam, mily nagy kellemetlenségek és 

üldözések érték már veszprémi lelkészsége első évében 
1710-ben, de Deáki István nem csüggedett el; mikor 
templomukat elvették, együtt járt hallgatóival a vámosi 
templomba, s gyülekezetét nem hagyta el. 1711-ben a 
veszprémi egyházmegye esperesévé választották, s már 
mint ilyen 1714-ben felső-örsi lelkészszé lőn, hol Bíró 
Márton veszprémi róm. kath. püspök folyvást üldözte, s 
élete is nem egyszer veszélyben forgott.1 Meghalt Felső-
Örsön 1749-ben. 

Meg kell itt említenem, hogy Tóth Ferencz2 azt 
állítja róla, mintha ő hatalmaskodó, bosszús és nagyra-
vágyó ember lett volna. A veszprémi egyháznak 4., a felső-
őrsiben 35 évig viselt hivataloskodása pedig az ellenkezőről 
tesznek tanúbizonyságot. Deáki a törvényt szigorúan meg-
tartotta, és mások által is megtartatta, de ez nem hatalmas-
kodás, hanem rend és ügyszeretet, törvénytisztelet, tehát kö-
telesség. Hatalmaskodni sem hatalmaskodott, mert soha nem 
jett semmit önmaga, hanem a presbytérium, az egyház-
tanács által, s minden elintézett dologról feljegyezte a fel-
jegyzendőket. a mi már érdem számba megy, a minthogy 
nagyon keveset is tudnánk az 1710—1749. év közötti 
dunántuli dolgokról, ha Deáky Istvánunk nincs. Tehát 
benne egy rendszerető," pontos emberrel van dolgunk a ki 
mint veszprémi esperes féltékeny gonddal és hűséggel 
igazgatta a püspök nélkül levő dunántuli egyházkerületet 
1711-—1736-ig, s ő volt egyik főmozgatója annak, hogy 
a dunántuli és felső dunamelléki egyházkerület egyesüljön 
s mintegy önkényt letette a hatalmat, mely 25 évig ke-
zeiben volt, előre megegyezvén a felsődunamelléki kerület 
megbízottaival, hogy az ő püspökük legyen a dunántúliak-
nak is püspöke. Nem állhat hát meg, ezeket tudva, Tóth 
Ferencz azon vádja, mintha Major-Kocsi István halála 
után Deáki a püspökséget várta volna, hanem ugy van 
a dolog, mint Tóth Ferencz maga mondja : »mivel Ko-
máromi Pál után, ki a püspökséget nem fogadta el, leg-
több szavazat esett Deáki Istvánra, az egyházi rend azt 
állította, hogy a reformációtól fogva való Szokás szerint 
az legyen a püspök, akire Komáromi után több vox ment. 
De mert Kenessey István főgondnok épen nem akarta és 
engedte Deákit, jogosan kiálthatta Torkos Jakab megvá-
lasztása után a Deákival rokonszenvező papság: »most 
nem az Isten, hanem István tett püspököt.* 

A mult tévedésének szolgáltassunk igazságot a tör-
ténetírás ítélőszéke előtt! 

10. Hosszúfalusi Márton 1714—1717. Deáki István 
megkezdett munkáját híven folytatta, mígnem 1717. áp-
rilis havában kiűzetett Veszprémből s ekkor megszűnt a 
református ritus szerint való isteni tisztelet is. Az árván 
maradt gyülekezet tagjai a szomszéd vámosi, kádártai és 
szentkirályszabadjai gyülekezetek templomaiba jártak egész 
1783-ig. Hosszúfalusi pedig 1723-ban a polgárdi-i nagy 
és népes egyházba ment lelkésznek, hol miután 29 esz-
tendeig szolgált volna, meghalt 1752-ben. 

(Folyt, köv.) Thury Etele. 

1 Viszontagságait közöltem a felső-örsi reform, egyház tör-
ténetében a »Prot. Egyh. és Isk. Lap* 1888. évfolyamában. 

2 Túl a dunai ref. püspökök élete. 175 — 177. 11. 



BELFÖLD. 

Pár szó az Adalékok kritikájára. 
Az Illyés Endre ur vergődő és erőlködő válaszára, 

hogy hosszadalmas ne legyek, csak néhány megjegyzést 
teszek.* Kijelentem, hogy kritikája által adalékaimat, 
illetve korábbi nyilatkozatomat megcáfolva egyáltalában 
nem látom, s igy azt minden pontjában fentartom. A 
nazarénusokat, ha valaha megérzik, hogy pap nélkül is 
megélnek (mert csak erről volt szó), igenis »résztvevő 
szívbe* fogadom s üdvözlöm ép ugy, mint üdvözlöm az 
emberiséget ama messzi jövőben, mikor a papok önző 
uralmától megszabadul. Hogy az előttem való jelentkezést 
Hódmezővásárhelyen is alkalmazni akartam volna: nem 
emlékszem; de ha tenném, joggal tenném. Hogy Illyés ur 
»panasz és jajszó nélkül« veszi tudásul a kitéréseket, 
ezt elhinném, ha elébbi levele, melyet egy pár kitérés 
fölötti keservében irt, meg nem cáfolná, és, ha nem hal-
lottam volna, hogy az egyik ily alkalommal tényleg sirt 
is. A könnyek, ha nem krokodilok, mindig becsülendők, 
s igy én sem hibáztatom érettök. Hogy a dunántúli kerü-
let döntvénye nem zsenirozza, azt elhiszem; a kálvinista 
önteltségtől mást nem is várhattam; miért is zavarná az 
a tény, hogy az igazság, a jog és a törvénymagyarázat 
máskép hangzik a Dunán tul, mint a Tiszán tui! ? Fel-
sőbb hatósága helybenhagyta, ennek pedig bizonyára igy 
volt elöre-elrendelve, és ez elég lehet. Hanem azért azt 
a pár embert én ma is unitáriusoknak tartom. Abban 
a többszörös tandíj kirovásban, még ha az az Illyés ur 
leírása szerint történt is, nem találok semmi emberiest. 
A református egyháztanács gondolkozó embereit nem a 
humanitas, hanem a bosszúállás üldöző szelleme vezérelte. 
Hogy hiveim az áldozathozatalba beleuyr altattak, ezt most 
hallom először. Ugy látszik, egy kis ravaszkodás akar 
lenni ez az egész okoskodás a nt. ur részéről. Elkésett 
vele. A jóltevésben és áldozathozatalban csak az irigység 
és rosszakarat szokott keresni nemtelen indokodat. A 
»gonosz nyelvek« beszédére nem sokat adok. Hogy az 
önkéntes kepefizetési rendszert, mint amolyan »vemhes, 
nem vemhes-féle elvtelenséget«, a református egyház aligha 
be fogja hozni, ezt megengedem, mert jól tudom, hogy 
a református papok (tisztelet a kivételeknek!) inkább a 
vemhest választják. 

Annak az Egy jó reformátusnak (Lásd e Lap M. szá-
mát) is mondok egy pár szót. Mi is az egyetlen biztos 
fundamentumon állunk, a Krisztusén, de nem a természet-
ellenes csudák és elavult dogmák, hanem a történelem 
(Dehogy a történelem, csak a képzelődés. Szerk.) Krisz-
tusáén ; és pedig nem azért, mintha ő benne maga az 
Isten jelent volna meg, hanem azért, mert mint ember 
ő maga is az emberi természet alapján állott, ennek 
lelki tulajdonait, istenies elemeit tüntette fel lehető fény-
ben és tökéletességben. Ezért tartjuk ők mesterünknek, 
s követendő és követhető útmutatónknak és példány-
képünknek. Csak szűkkeblű elfogultság tiltakozhatik az 

* Ezt a néhány megjegyzést az >audiatur et altéra pars« 
elvénél fogva közlöm. A vita érdeméhez nem szólok, de hangját 
és modorát, mint kíméletlent és igazságtalant helytelenítem. Minden 
felekezet lelkészében tisztelem és nagyra becsülöm a hittani meg-
győződést és a papi energiát; e tekintetben D. úrtól sokan példát 
vehetnek. De tiltakozom az eílen, hogy D. ur unitárius meggyőző-
dése révén a kálvinizmust és papságát ennek egyik közlönyében 
ily sértőleg ócsárolja. Az ily modor nem igen alkalmas arra, hogy 
a különben is maroknyi kis unitárius^ felekezetnek propagandát 
csináljon. Szerk. 

ellen, hogy egy szabadelvű újságban a megtámadott fél 
is nyilatkozhassék. (Nem az ellen tiltakozott, hogy nyilat-
kozzék, hanem hogy ugy nyilatkozott. Szerk.) A másik 
fél meg nem hallgatása az egyik fél igazságát épen nem 
bizonyíthatja. A ki jó református, az bensőleg már uni-
tárius, (Talán megfordítva: a ki jó református, az nem 
lehet unitárius. Szerk.) s csak az elvhűség és őszinteség 
erényeit kell még e téren is elsajátítania és gyakorolnia, 
hogy külsőleg is unitáriussá Jegyen, vagyis áttérjen. (Mi 
azt tapasztaltuk, hogy az unitárizmusra térés: vallási 
degeneratio. Szerk.) Ez ez igazság. Hogy »ha valaki tokajit 
szüretelhet, hát bizony nem böngész az újmódi homok 
szőlőkön«, ezt is megengedem, de nem kellene feledni, 
hogy a kálvinizmus szőlőjében már rég kiütött a philoxera, 
a saját természetében rejlő és élődő bacillusok s gombák 
által emésztetik, s épen ezért jó lesz, ha az eddig tokaji-
ban szüretelők hozzá szokni kezdenek a homoki vinkó-
hoz is. 

Jávory Nándor úrhoz is (Lásd e Lap 36. sz.) van 
egy pár szóm. A nyilt hajszára szólítást még a közölt 
idézet által sem látom megcáfolva. Hát még ha az egész 
beszédet olvassuk! Hogy a fennálló speciális viszonyok 
között az áttérések intézésének jogát helyesen vagy nem 
helyesen tartottam-e fenn magamnak, e kérdés eldöntését 
mégis csak bizza rám és egyházamra. Hogy miként veszek 
fel valakit, ha törvényszerűen kilépett, ehez sincsen semmi 
köze. A ki egyszer tőlem kitért, én többé nem törődöm 
azzal. Jávory urék pedig, ugy látszik, akkor kezdik meg-
menteni akarni a lelkeket, mikor már más egyházba tértek. 
Különben, hogy a felvételnél s ezt előzőleg is a hozzám 
folyamodókkal szemben miként járok el, ha már annyira 
érdekli, megtudhatja az illetőkhöz intézett leveleimből, 
melyek ott a vidéken is találhatók. Annyi tény, hogy nem 
a ref. egyházon és papjain múlik, hogy évenként egy-két 
uj egyházközséget nem alakítok. Arról is megnyugtathatom, 
hogy az áttérők eléggé ki vannak képezve; a mit a dogmák-
ból betanaluiok kellene, azt már addig szerencsésen elfelej-
tették ; (Tehát még sem voltak olyan jó reformátusok! 
Szerk.) szivök, lelkük és testük van s ezek fejlesztéséről 
és nemesítéséről valahogyan mi is gondoskodunk. A hírlapi 
dobraülés védelmezésével Jávory ur ugyancsak felsült. 

Ezt ir ja: »Mert hát miről is van ebben az (idézett) 
tudósításban szó? Arról, hogy Magyar-Ladról ujabban 
nyolcz lélek jelentette be az illetékes unitárius lelkészi 
hivatalnál az ev. ref. egyházba leendő visszatérési szán-
dékát; itt tehát — igy folytatja — nem annak a már 
régebben visszajött három egyháztagnak, hanem annak 
az ujabb nyolcz léleknek folyamatban levő visszatérése 
jeleztetik, kik már személyesen jelentkeztek az unitárius 
lelkészi hivatalnál, mint ezt Derzsi ur saját maga is elis-
meri.* Igy okoskodik Jávory ur. Ezzel szemben az igaz-
ság az, hogy amaz ujabb nyolcz lélek 1892. évi szept. 
21-én és október 16-án jelentkezett, a Jávory ur dobraütő 
tudósítása pedig — mint ő is idézi — e becses Lap 
1892. évi 27. számában, vagyis junius 9-én jelent meg! 
Lám, mit szül a kálvinista vergődés és irhatnámság! Az 
»embertelenség«-re már feleltem, de tudok tényeket, me-
lyekre ez a jelző sem elég erős. A »dogmával való ka-
cérkodásunkra* csak ennyit, hogy legyen oly ref. lelkész, 
a ki nem tudná, hogy az a »Jézus istenségét minden 
kétséget kizárólag igazoló« (!) mondat vagy vers (I. János 
V. 7.) nincs benne az eredeti codexekben s csak később 
csempésztetett be a szövegbe (Mintha Krisztus istensége 
és a Szentháromság dogmája ezen a becsempészett lo-
cuson alapulna! Szerk.); hogy legyen oly ref. lelkész, a ki 
nem tudná, hogy a háromsághivő s részben Róma felé 
hajló angol püspöki egyház által több évi gondos revisió 



és alapos egybevetés után 1881-ben kiadott revideált 
Bibliából az a hires vers egyszerűen kihagyatott, hall-
gatólag és minden megjegyzés nélkül mellőztetett* hogy 
ily ref. lelkész lehessen: ezt föl se tettem, ez engem meg-
botránkoztatott. De még inkább megbotránkoztathat min-
den igazságszerető prot. embert az a célzás, hogy ily 
dolgot brosürfélében a nép kezére bocsátani nem helyes, 
nem szabad. Hogyan, hát önök az igazság elhallgatásá-
val, tehát hazugsággal táplálják a népet?! Derék! Nem 
kérünk belőle. Azt az egy forintos egyházi adó históriát 
már sokszor hallottam s meg is feleltem rá. Itt és amott 
mint hallom, a ref. egyházban dívik (lélek-pénznek neve-
zik !) Nálam a budapesti ekklézsiában egyetlen egy tag 
van, egy szegény asszony, a ki 1 frtot fizet; a többi azon 
felül 2-től 50 frtig és pedig önként. Hogy kevesebb áldo-
zattal az unitárius egyház sem tartható fenn, mint a ref. 
egyház, az meglehet. De azért, a ki visszatér, az csak a 
túlról jövő pressionak, üldözésnek s mindennemű csábi-
tásnak (még a komáskodásnak is) engedve tér vissza. A 
ki pedig az egy forintos adózás hangzatos frázisától \on-
zatva tér hozzánk, az sem fog visszatérni, hanem — ha 
a törvény életbe lép — menni fög a felekezetnélküliek 
vagy egyházonkívüliek táborába. 

Az érdekelt kálvinista papok, még ha adalékaimban 
személyesen érintve nincsenek is, ha máskép nem lehet, 
hát a »calumniari audacter« elvét követve, ugy látszik, 
ellenem mind sorompóba lépnek. Hadd jöjjenek. Igy jő 
ifj. Máté Lajos m.-ladi ref. lelkész ur is. (Lásd e Lap 
37. számát). Jövetelén s éretlenül nyers fellépésén valóban 
megütköztem, sőt alaptalan vádaskodásai fájdalommal is 
érintettek. Fel is hivők mindenkit és őt is, olvassák el 
.s Ítéljék meg, van-e az én adalékaimban csak egyetlen 
mondat is, mely őt, az uj lelkészt célzatosan érintené 
vagy épen vádolná? Felhívom őt, ki személyesen is föl-
keresett s kivel jó ideig beszélgettünk, tud-e eme beszél-
getésből vagy azutáni ténykedéseimből valami olyat, a mi 
által neki »türelmetlenségeért és jóindulatáért rágalommal 
s gyanúsítással fizettem* volna? Ugy látszik, a kálvini 
tüz benne is ég s ezt »lelkésztársai figyelmeztetése és 
szivessége« minden indok'nélkül lángra lobbantotta. Én 
azonban, a mit irtam, ugy a hogyan irtam és értem, 
fentartom. Azt a felvétel kérdését hiábavaló csépelni. A 
törvény csak a kilépést irja körül; a felvétel az illető 
egyház dolga. Én nem kérdem, miként veszi fel más 
az áttérendőket. Tény az, hogy ép a református egyház 
iránti tekintetből a felvétel elé nehézségeket szoktam gör-
díteni s előre is komoly nyilatkozatot kívánok az áttéren-
dőktől, figyelmeztetve, hogy e fontos lépést jól meggondol-
ják, vallásváltoztatás kérdésében könnyelműek ne legyenek, 
s egyházukat ide-oda ne cserélgessék. Ezt szoktam tenni, 
s nem látom át, mi bün van benne. Jó, hogy tudom, 
hogy ez is baj ; jövőben a református egyház érdekének 
figyelembevételétől felmentve érzem magamat. Hogy a 
m.-ladiak a fotográfiámat sem látták, ez igaz; 19 év 
óta nem fotografáltattam le magamat; de már megteszem 
s valahogyan terjeszteni fogom, hogy legyen az illető 
tüzes kálvinista papoknak, mit megégessenek. Az elbocsátó 
bizonyítvány kiadása vagy a tanukra bizása egészen a 
körülmények és a tetszés dolga. A törvény világos. Én 
pl. az itteni református vagy evangélikus lelkészeket 
nem kérdezem, hogy miért adják ki az egyiknek, de nem 
a másiknak ? azt sem, hogy miért adják ki egyiknek eset-
leg csak egyszeri jelentkezésre is? Én legtöbbnyire, sőt 
minden tisztességes jelentkezés esetén ki szoktam adni; 

* Tán csak nem ily okok miatt késnek a magyar megbízottak 
Bibliánk revideálásával. D. K. 

ezt M.-Laddal szemben is bebizonyítottam. A mi a ladiak 
»másodszori jelentkezésekor tanúsított goromba eljáráso-
mat* illeti, kár volt ezzel eléhozakodni; tanuk vannak 
itt eljárásomra. Ép az illető református lelkész ur (nem 
tudom, ki volt) iránti tekintetből e dolgot én eddig elhall-
gattam ; de most kénytelen vagyok kimondani azt a tán 
goromba gondolatomat, hogy ha én — mint lelkész — 
annyira megfeledkezném magamról, vagyis ha arcom bőre 
annyira megvastagodnék, hogy valamelyik református vagy 
bármely más papnak a hivatalába az ő saját kilépni és 
egyházamba térni akaró híveinek élén, vagyis ezeket 
vezetve valaha belépni nem szégyenleném, akkor ő engem 
(eltekintve, hogy egyébként illedelmes voltam-e vagy nem ?) 
egyszerűen s rövid uton dobasson ki. Ez az én álláspontom 
s érzületem. Álljon elé, a ki máskép vélekedik s érez. 

Máté ur, tudom, velem lesz, mert az első jelent-
kezésnél a dolog és illedelem rendje szerint járt el. Hogy 
én valaha bármelyik kilépő elől is székhelyemről elutaztam 
volna, ezt az alávaló gyanúsítást visszautasítom; ilyen-
szerü dolgot ott tul szoktak lenni; van adat reá. A begyült 
pénzről s 100 frtról számadást nem várok; múltkor is 
ezt irtam; »azt se kérdem, hogy a begyült összeg hol van ?« 
Nem kell a kákán is bogot keresni. Hogy az egyházmegye 
és kerület a visszatérendők ügyét tényleg tárgyalta volna, 
ezt én nem állítottam. Tessék elolvasni! Ezt irtam: »ugy 
látszik, belátták,* »a mint ezt a tényekből következtet-
hetem*, »ezt csak hallomásból tudom* stb. De örvendek, 
hogy a miket így állítottam is, lényegükben igazolt. Hogy 
a kerület 100 frtot adott, ezt most M. ur megerősíti! 
(Tehát valahogyan mégis csak a gyűlés elé került a dolog, 
nemde? Hogy az adománygyűjtés eszközlése »kizárólag 
az M. ur személyes felfogásának kifolyása volt«, ezt tudásul 
veszem, de ez a dolog érdemén semmit se változtat ; 
most már tényleg igazolva van, hogy gyűjtöttek, (a megye 
pedig, remélem, helybehagyja, nemde?). Tehát, a mit 
irtam. mégis csak adalék marad, és pedig tanulságos adalék ! 
Vájjon, mit mondanának ott tul, ha mi igy kezdenénk 
téríteni ?! Különben erre is sor kerülhet, s ha kerül, tán 
nem veszi ezt rossz néven a ref. egyház »a Krisztus 
Istenségét néhány krajcárért megtagadó unitárusoktól«? 
(Ez egy református főpap testvériesen ékes kifejezése!). 
Hogy >az egyházmegyét és kerületet ily kicsinyes dologban 
minden ok nélkül kompromittáltam volna*, ezt felfogni 
nem tudom. Hiszen, tán tetszik tudni, hogy a m.-ladi 
áttértek ügye a m. kir. magas minisztérium előtt is meg-
fordult!? Igen; rövid uton beárulták, azaz hogy följelen-
tést tettek az ottani áttért unitáriusok ellen! Tehát ebbe 
a kicsinyes dologba a miniszter ur is kényszerített bele-
elegyedni (nagy hatalom a kálvinizmus!), s csak leirat 
és válasz-felirat utján — tehát hosszú uton — győződött 
meg arról, hogy az illető szerencsétlen magyarladiak 
csakugyan törvényszerűen lettek unitáriusokká, s hogy 
mint ilyenek — lelkészük ott helyben nem lévén — 
csakugyan összegyűlnek magánházban és ott unitárius 
módon csakugyan imádkoznak, unitárius egyházi beszé-
deket olvasnak stb.!! Ez is adalék és pedig jellemző 
adalék! Hát azt nem tudná-e, hogy a megye és kerület 
a polgárdii áttértek ügyébe is beleavatkozott, unitárius 
egyéneket megidézett, kihallgattatott stb. ? Ez is adalék. 
Hogy én M. urat 25ressío-gyakorlással vádoltam volna, 
ezt nem bizonyíthatja, s ép ezért azt a »rágalmazó* 
szót puszta képzelődés és rémlátás alapján könnyelműen 
és meggondolatlanul hajigálni nem tanácsos; könnyen 
visszaesik a saját fejére. Hogy a reformátusokat vérlázító 
kifejezésekkel illettem volna, erről nincsen tudomásom; 
meglehet, hogy a kilépők által előadott tényekre s kény-
szerítő körülményekre reflektáltam, illusztrálva más ada-



tokkal is, melyek csakugyan vérlázítók, s melyekre a 
prcssio szó igen gyenge. Egyebekre, melyekkel még a 
jellembe is bevágni akar, nem reflektálok. Majd ha az 
t f j u Máté úrból idősebb lesz, tán megbánja s megresteli 
iíjui heveskedését. Addig is, azután is béke velünk! 

Derzsi Károly. 

A vértesaljai egyházmegye közgyűlése. 
I. 

Ez évi közgyűlésünket szeptember 5-én tartottuk 
a szokott helyen, Kápolnás-Nyéken. Előző nap a külön-
féle bizottságok üléseznek; a közgyűlés a nevezett napon 
d. e. 9 órakor vette kezdetét a templomban. Koncé Imre 
esperes és gróf Dégenfeld Lajos gondnok urak előlülése 
s a szép számú gyűlési küldöttek részvétele mellett. 

Esperesünk buzgó imája nyitotta meg a közgyűlést, 
melynek — mint rendesen — első nevezetes tárgya az 
esperesi évi jelentés volt. Sok örvendetes dolgot tartalmaz 
e jelentés, de van egy nagyon sötét pontja is, melyet 
örömest leleplezetlen hagynánk, ha lehetne. 

Az esperesi jelentés bevezetésében mindenekelőtt 
az aktuális egyházpolitikai kérdésekről emlékezik meg, 
de csak röviden, nem óhajtván e kérdések miként leendő 
megoldása felett találgatásba bocsátkozni. »Mi reformátu-
sok — úgymond — a haza érdekével ellenkező irányú 
álláspontot nem foglalunk el . . . Várjuk tehát nyugodtan 
a törvényhozó testület ez érdemben teendő intézke-
déseit«. A budapesti zsinatról is csak röviden szól, el-
lenben kiemeli a zsinat egyik nevezetes alkotását: a 
Debreezenben és Kolozsvárit felállítandó egyetemet. Meg-
említi, hogy egyházmegyénk milyen eljárást követ a pro-
testáns egyetemre való adakozás céljából a nagyobb érdek-
lődés és áldozatkészség felköltése végett, t. i. (mint már 
e Lapok hasábjain közölve volt) az egyetemet a millen-
niumra kívánnák felállíttatni s addig minden évben meg-
hozzuk áldozati filléreinket. E szándékunkat és óhajtásun-
kat kifejezésre juttatni kivánjuk a konvent előtt is . . . 
vajha pium desideriumnak ne maradna! 

Harmadik helyen egyházmegyénk misszió ügyéről 
emlékszik meg az esperesi jelentés, hangsúlyozva annak 
fontosságát. Erről alább még bővebben szólok. Végül 
örvendetes eseményképen említi fel a jelentés egyház-
házmegyénk egyik köztiszteletben álló világi tanácsbirá-
jának: Sarkozy Aurél urnák, Fejérmegye alispánjának, 
kettős kitüntetését; a mennyiben nevezett tanácsbiró ur 
egyfelől a dunamelléki egyházkerület világi tanáesbirájául 
választatott meg, másfelől 0 Felsége részéről, (a mult 
évben harmad osztályú vaskorona-renddel), a jelen évben 
császári és kir. kamarási méltósággal tüntettetett ki. Ez 
érdemes férfiú iránt közgyűlésünk is élénk éljenzéssel fe-
jezte ki meleg elismerését. 

Ezek után tért csak át a jelentés a szokott egyház 
látogatási mozzanatok felsorolására. Ritkaság számba megy, 
hogy Bodméron, Gárdonyban, pénzkivetés nincs (csupán 
némi gabonát fizetnek egyházi adóba), Káp.-Nyéken pedig 
semmifele egyházi adó nincs (kivéve természetesen a köz-
alapot.) Annál nagyobb sulylyal nehezedik az egyházi 
adózás a többi egyházakra, melyek közül csupán négy 
egyházban folyik be pontosan, ellenben a többi helyeken 
többé-kevésbbe hátralékban marad az évi egyházi adó. 
»Ez mindenesetre szomorú jelensége egyházi életünknek, 
— úgymond az esperesi jelentés — mert ha vannak is 
a hátralékosok közt, kik konokul, különféle ürügyök aiatt 
megtagadják az egyházi adó befizetését, mégis a legna-

gyobb rész, szegénysége miatt nem képes befizetni adóját.« 
Szükséges volna azért valamiképen könnyíteni a népre 
polgári és egyházi uton rakott terheken. Hogy mily roha-
mosan emelkedik a teher az egyes egyhazakon, kitűnik 
abból, hogy a mely egyház 1850-ben 100 frtot, ugyanaz 
az egyház ma 600 frtot fizet állami s közegyházi adó címén. 
A különben is roskadozó ettyeki kis egyházunk — fáj-
dalom — már ki is mondotta, hogy — mint népessége 
megfogyatkozott — a maga erején nem képes tovább 
magát fenntartani. Az országos közalap annak idején nem 
hallotta meg jajkiáltását, hogy felvette volna a tőkésse-
gélyre, most ime kitűnik, hogy jajveszéklése mily indo-
kolt volt. 

A templomoms a téli időszakban mindenütt kielé-
gítő, nemcsak ünnep és vasárnapokon, de hétköznap reg-
geleken is. Több egyházban (hét helyen) hétköznap is 
tartatik bibliamagyarázat. A nyári hónapokban — termé-
szetesen — megritkul a templomiátogatók száma minden 
egyházban. 

A buzgóságnak és áldozatkészségnek igen szép je-
leivel találkozhatunk gyülekezeteink csaknem mindegyi-
kében. Aba 200 frt. Ácsa 212 frt, Sárkeresztur 296 frt, 
Nyék 800 frt erejéig építkezett. Uj iskolaépületet emeltek: 
Iváncsa 640 frt, Páty 600 frt, Tinnye 1343 frt, Pátka 
2385 frt költséggel. Abán egy uj harangra 540 forintot 
adakoztak a hivek. Dián az egyház 4000 írtba került 
díszes paplakot építtetett, melyhez az egyház birtokos 
tagjai ingyen fuvart, a zsellérek pedig ingyen napszámot 
végeznek, mely mintegy ezer forintnak felel meg. Bicske 
egy negyed telket vásárolt s annak évi haszonbérét min-
den évben kiegészíti 100 frtra s e félretett összeghez és 
kamataihoz nem nyul épen száz évig. Igy akarja anyagi-
lag biztosítani magát minden jöhető rázkódtatás ellen. 
Ugyancsak Bicskén 146 frt folyt be adakozásból; Nagy 
Sára pedig 100 frtot hagyományozott az egyháznak. — 
Csákvaron egy régebben hagyományozott 1000 forintnyi 
összeg kifizetése vált az idén esedékessé. Jónás Gergely 
ugyanott 50 frtot hagyományozott. Az egyházban működő 
dalegylet 100 frtos filharmoniumot vásárolt, melyre az 
egyház tagjai 45 frtot adakoztak. Iváncsán ingyen isko-
láztatás van, Gárdonyban, Nyéken (mindkét helyen a 
Balassa-fele alapítvány jövedelméből) 3—400 frt erejéig 
könyvel, ruházattal láttatnak el az iskolás gyermekek. 
Bátyori a telkes gazdák és jogos zsellérek, a vadászati 
haszonbérből 200 frt évi adományra kötelezték magukat 
és maradékaikat. Sárkeres&turon a hivek közmunkával 
120 frtot kerestek egyházuknak; közadakozásból 120 frt 
folyt be. Seregélyesen a község a mult évben is, mint 
már több évben, 530 frtot adott egyház-iskolai célokra. 
Szentpéteren özv. Simon Istvánné egy aranyozott urva-
csorai kelyhet ajándékozott az egyháznak. Zámolyon a 
lelkész neje és Malomsoki Róza kisasszony díszes urasz-
tali kendőket ajándékoztak. Adakozásból 300 frtnyi ösz-
szeg folyt be. Baracskán Margitay Tihamérné és Mariska 
úrnők a szószékre díszes terítőt készítettek. Mindezen itt 
felsorolt és fel nem sorolt kiadások, adakozások összege 
18,730 frt. 

A buzgóság e tényei örömre hangolok és megnyug-
tatók ; mig másrészről mélyen leverő az esperesi jelentés-
nek általam előbb érintett az a sötét pontja, mely a 
sukorói egyházban a jelen év kezdetén kitört viszályról 
s az ennek következtében történt tömeges kitérésről emlé-
kezik meg. Nevezett egyházunkban ugyanis a hivek lel-
készükkel meghasonolván, annak dacára, hogy az egyház-
megyei törvényszék saját hatáskörében mindent elkövetett 
a viszály lecsendesítésere, s a panasz orvoslása végett 
kétszeri vizsgálatot s három izben rendkívüli ülést tartott, 



az elégedetlenkedő hivek egy része — egy-két, zavaros-
ban halászni szerető római kath. atyánkfia bujtogatására — 
nem átallotta azzal állani bosszút gyűlölt lelkészén, hogy 
szakított egyházával, vallásával, és pápistává lett. Sajnos, 
tényleg 75 egyháztagot vett át sukorói egyházunkból a 
nadapi róm. kath. lelkész, mig két egyháztag Székesfehér-
vártt az ágostai evangélikus egyházba tért át. Reméljük 
azonban, hogy miután, sokak botránkozás köve, a lelkész-
csere utján, a törvényszék Ítélete következtében eltávolít-
tatott Sukoróról Ácsára, a kitértek túlnyomó része — 
adná Isten, hogy mindannyian! —• ismét visszatérnek 
az elhagyott anya kebelére. Három család — a legvagyo-
nosabbja a reformátusságnak — kilenc taggal már is 
visszatért; a többi szinte igéri a visszatérést és a kése-
delem okául azt említik fel, hogy egyházi adó alá már 
a katholikusoknál is fel vannak véve ez évre. De azért 
volt olyan is köztük, ki mindkét részre megadózott. 

Örömest elhallgattam volna e sötét pontját az espe-
resi jelentésnek . . . de hát mit ér a takargatás! . . . Szo-
morú jelensége ez a mai modern vallásos és egyházi életnek, 
mely sűrűn kezd jelentkezni országszerte, s im e meg-
döbbentő példa is bizonyítja, hogy népünk — fékevesztett 
szenvedélyében — nem marad csupán a hitehagyással 
való fenyegetőzésnél, a mire minden kis okért vajmi 
kész, hanem tettleg is demonstrálja, hogy nála mi sem 
könnyebb, mint hűtlenné lenni apáinak sok vagyon és 
véráldozattal fentartott evangéliumi egyházához. 

Pedig »az ordító oroszlán széjjel jár, keresvén, a 
kit elnyeljen*. A háló mindenfelé kivetve, s az eretnek 
lelkek üdvössége az egyedül idvezítő egyház híveinek 
nagyon a szivükön van! »A térítgetésnek különböző esz-
közeit észlelhetjük — mondja az esperesi jelentés. — Idő-
koronkint egyes helyeken jezsuita barátok tartanak beszé-
deket, nem épen kedvező színben érintvén vallásunkat. 
Más helyen a földesúr bocsátja el református vallású 
cselédjét, ha az pápistává nem lesz. Ismét más helyen 
az apácák buzgólkodnak«. E vallási zelus gyümölcse sok-
szor lassan érik, de itt-ott nagyon is szembetűnő; teszem 
Iváncsa filiájában, Adonyban (gróf Zichy Nándor uradal-
mában !), hol a mult évben 5 fi, 1 nő tért ki s lett az 
egyedül kenyeret adó egyház engedelmes szolgájává. 
Egyébként a mult évben — mert a sukorói tömeges 
kitérés a folyó évre esik -— mindössze 17 kitérés történt 
tőlünk s hozzánk szintén annyian tértek át s igy veszte-
ségünk nincs, sőt talán nyereségünk van, a mennyiben 
Bián egy róm. kath. felszentelt áldozár s tanár lépett 
be egyházunk kebelébe. 

E veszteségét azonban a római egyház — nem kell 
félni — könnyen kiheveri és sokszorosan kipótolja a jámbor 
nép közt kivetett hálója. Hitfelekezeti sérelmeink megint 
vannak. Felcsuthon a pápista lelkész egy vegyes házasságból 
született ref. fiu gyermeket gyóntatott meg. Pátlcán az 
ottani plébánus szintén egy ilyen vegyes házasságból 
való leánygyermeket keresztelt el. De el is marasztalta 
az első biróság 15 frt pénzbirságban s az anyakönyvi 
kivonat áttételére kötelezte a lelkészt, a ki azonban feleb-
bezett. Alcsuthon a székesfehérvári püspök 3 ref. vallású 
gyermeket bérmált cl, bizonyosan az ottani apácák buzgó 
segédkezése mellett. Megteszi egyházmegyénk mindezen 
sérelmi ügyekben a feljelentést az egyházkerületre... de 
hát volt-e, lesz-e valami eredménye panaszunknak s vájjon 
tapasztalva e soha meg nem szűnő sérelmeket a clerus 
részéről, nem kell-e utoljára is indignálódva kiáltanunk 
fel. Quousque tandem abutere patientia nostra! 

Lévay Lajos. 

KÜLFÖLD. 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A protestáns érdekek megvédésére alakult »Evan-

géliomi szövetség« hatodik egyetemes közgyűlését ez idén 
Speyer városában, az evang. rendek 1529. protestátiója 
székhelyén tartotta, mely alkalommal annak emlékére 
8000 protestáns jelenlétében a »Protestations Kirche« alap-
köve is letétetett. A közgyűlés szónokai Wintzingerode 
gróf, Leuschner consistoriumi tanácsos és Witte tanár 
voltak, a kiknek beszédei, hogy mennyire hatottak a mai 
pápás világban a szövetség érdekeinek előmozdítására, 
mutatják a hecckáplánok sajtójának epés kifakadásai. A 
német császárhoz küldött üdvözlő távirat a wittenbergi 
ünnepélyeken legfelsőbb helyről hirdetett amaz áldásokra 
utalt, a melyeket a német nép a reformációnak köszön-
het. A zártkörű gyűléseken a diakonissza ügy reorgani-
zációja került szőnyegre, a melyre nézve sok üdvös javas-
latokat hoztak. A titkári jelentés szerint a szövetség ma 
már közel százezer tagot számlál. A szövetségre külön-
ben még igen sok feladat vár a protestáns érdekek meg-
védése és munkálása terén. 

Szükség is van a szövetség erélyesebb mozgolódá-
saira, mert hát Bóma folyton agitál és politizál. Mig 
Krisztus azt hirdette, hogy *az ő országa nem e világból 
való«, addig az ő állítólagos földi helytartója, XIII. Leó 
pápa az egységes Német- és Olaszország elleni világra 
szóló szövetség létrehozásán fáradozik. Nyilt európai titok 
ugyanis, hogy a pápa a diokleciáni üldözés mániájában 
szenvedő orosz cár s az atheista francia köztársaság ba-
rátságát keresi minden áron. Ez volna tehát a hála a 
porosz kormánynak Canossa-utjaiért s a császárnak ujabb 
vatikáni látogatásáért! 

Krisztus »földi helytartója* űgylátszik abban a meg-
győződésben ringatja magát, hogy az atheista franciák, 
s ugy a katholikusokat mint protestánsokat Szibériába 
küldő oroszok segítségével felbonthatja a hármas szövet-
séget, s ha kell Isten országa s a keresztyénség örök ká-
rára helyreállíthatja az egyházi államot. Hogy e terve 
sikerül-e, az még a jövő titka. Egyelőre a francia parla-
menti választások a pápa szerelmi vallomásaira jéghideg 
közönyösséggel válaszoltak, s a XIII. Leó által republi-
kánusokká átváltoztatott monarchisták a nép bizalmával 
nem találkoztak. Ép azért jelenleg a pápa politikája a 
»hithű« Ausztriára is ráfordította figyelmét. Egy orosz-
osztrák szövetség, a melyhez aztán Franciaország is csat-
lakoznék, elvégre mégis csak nyakát szegné a német-
olasz szövetségnek. Az ismeretes Görres-féle »Historisch-
politische Blátter* című pápás 'szakközlöny erre nézve 
legközelebb igy okoskodott. Adassék vissza Elszász-Lotha-
ringia a franciáknak, annak a helyébe pedig kapja meg 
Németország a hohenzollerni császárság helyett a habs-
burgit. S ezt az uj politikai programmját igy indokolja: 
»mégis csak ironikusan hangzó pretenzió az, hogy egy 
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lutheránus (?) fejedelem legyén egy Nagy Károly vagy 
Szent Henrik utódja!« Ugyanaz a cikk a moszkovita cár-
nak még két diadalra vezető missziót is tulajdonít, mely 
a panszlavisztikus érdekek előmozdítására s az unió léte-
sítésére vonatkozik. Hát nincs-e — kérdjük — Német-
országban kir. ügyészség, mely az ily hazaellenes tenden-
tiákat érdeme szerint büntetné ? Mint látjuk, Németország-
nak elég oka van a szent atyával szemben megszívlelni 
Cromwell ama mondását: »Bízzunk Istenben s tartsuk 
szárazon a puskaport !< 

A tüzes vérű római propaganda másfelé is tekint 
a hideg északon. A skandináviai északnak meghódítására 
törekszik, a miben neki az ottani egyházi protestántizmus 
stagnálása igen nagy segítségére van. Eddigelé a Kopen-
hágát, Stockholmot és Christianiát rekatholizáló ágensek 
csak »apostoli vikáriusok* voltak, most a lutheri és római 
püspökség különbségének demonstrálása céljából »püspö-
köknek* neveztettek ki »in partibus infidelium«. A ten-
dentia világos, s Péter apostol utódjának hálója ki van 
vetve az egész északi vonalon. A reformáció által elteme-
tett hamburgi püspöki szék visszaállítására is gondoltak 
már Bómában, mely azonban a hanzaváros tanácsának 
erélyes ellentállásán hajótörést szenvedett. Ugy olvassuk, 
hogy ott fönn a hideg világban oly nagy a tolerantia, 
a tudatlanság és közönyösség, hogy a hangadó férfiak 
-— Goethevei szólva — akkor se vennék észre a pátert, 
»ha az már torkon ragadta őket*. 

Egy német-római tudós, dr. Sigl, érdekes titkot 
árult el e napokban. Óva inti a fiatal pápás klerikusokat, 
hogy a római »collegium germanicum«-ba ne menjenek, 
mivel onnan »elbizakodottsággal, fanatikus türelmetlenség-
gel, egoismussal, fenhéjázással és beteges rátartóssággal 
megterhelten* térnek vissza békés hazájukba. Ugy látszik, 
összefüggésben állanak e modern pápás erkölcsök a »római 
doktori* címmel. Nálunk Németországban — ugy kommen-
tálja e pápás csodavirágot Beyschlag — imponál a theol. 
doktorátus grádusa, imponál akkor is, ha azzal egy római 
püspöknél vagy áldozó papnál, mint »Doetor romanus«-
nál találkozunk. Dr. Sigl azonban elárulja nekünk, hogy 
ez a »Doctor romanus* nem más, mint az előadások 
látogatásánák egyszerű bizonyítéka, tehát az, a mit a 
német egyetemeken az egyszerű »testálás« alatt értenek. 
Bizonyára olcsó doktor ez a római, mely még az amerikai-
nak is alatta áll! 

Hogy Róma szereti a nagy címeket, s még jobban 
a főnemeseket, az történelme alapján köztudomásu dolog. 
Ép azért már Luther is 1520. »a német keresztyén nemes-
séghez« intézett örökbecsű reformátori röpiratában ugy 
szólván vallásos-politikai programmot adott arra nézve, 
hogy e nemességet az egyház babylóniai fogságából kisza-
badítsa s az evangéliumi szabadság niveaujára emelje. 
Napjainkban újból ilyen szózatot intézett a protestáns 
nemességhez Nippold* az egyháztörténet jénai tanára, 

* »Der christliehe Adel deutscher Nation.* Ein Rückblick 
und Ausblick auf seine Vergangenheit und Zukunft, mit besonderer 

a melyben nagy történeti apparátussal méltányolja annak 
érdemeit a haza s az evangélium szolgálatában a múltban, 
de egyúttal óva inti »a nemzetközi jezsuita demagógiától* 
a jelenben, a melynek hálójába észrevétlenül bele kerül-
tek. Az »Adelsblatt« ugyanis, a németországi, nagvobbára 
protestáns nemesek szövetségének hivatalos organuma 
ujabban olyan tendentiákat mutat, a melyek a protestáns 
nemességnek jezsuita behálózására irányulnak. Annak föl-
derítése és okmányokkal való beigazolása képezi épen 
Nippold művének főcélját, ki különben is »Róma útjainak« 
egyik leghivatottabb ismerőjeként szerepel a német protes-
tántizmus legújabb históriájában. Jezsuita érzelmű és művelt-
ségű irodalmárok és konvertiták különféle behízelgő modern 
jelszavak cégére alatt csudálják és magasztalják a neme-
sek szövetségében a római egyház nagyszerű disciplináját, 
erős kormányzatát, az atheismus elleni küzdelmét, a pápa 
jogosult igényeit az egyházi államra és világi hatalmára, 
Róma államalkotó- és fentártó monarchikus hatalmát és 
több effélét, ugy hogy a protestáns nemesség észrevét-
lenül a római gondolatmenetek és okoskodások hálójába 
került. Jól mondja Nippold: »itt formailag oly rendszerrel 
van dolgunk, mely a német protestáns nemességet német-
és evangéliumellenes vitákra ragadhatja*, ép azért kérlel-
hetlenül deríti föl e jezsuita machinációt s az azzal járó 
s Rómába vezető utakat. A korszerű mű igen tanúságos 
hazánk nemességére nézve is, s hisszük, hogy fölismerik 
kivált Németországban a kathocizmus melegágyát az 
Adelsblattban. Az érdekes művet egy »Sendschreiben* 
előzi meg, mely Wintzingerode grófhoz, az >Ev. Bund* 
buzgó elnökéhez van intézve. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

Míg Alvinczi ellenfele ily hatalomhoz jutott, az alatt 
Budeus lassanként azon működött, hogy Alvinczit otthon 
Kassán megbuktassa. Nem látta be a szerencsétlen, hogy 
a protestáns felekezetek civódása csakis a katholicizmust 
erősíti s annál több ürügyet szolgáltat a hatalomnak a 
protestántizmus lesujtására. A gyanúsítás most is jár ta ; 
Alvinczi a Budeus szemében most is a kálvinista eretnek 
volt. Híjában tagadta ez meg a kálvinista nevezetet, híjá-
ban ismerte el az ágostai confessiót kötelező hitszabályul, 
híjában követte a Melanchton-féle irányt s szolgálta »Iti-
nerariumávaU mindkét felekezet érdekeit, a »biblica reli-
giot«. Budeus előtt ez mind semmi volt; sőt még azt 
sem vette tekintetbe, hogy »az ostyás Alvinczi* — mint 
majd látni fogjuk, kálvinista hitfelei neheztelését vonta 
magára, épen közvetítő iránya miatt. 1621-ben egész erővel 
tört ki Alvinczi ellen Budeus haragja s most már nemcsak 
a felekezeti, hanem a nemzetiségi féltékenykedés is közre 

Beziehung auf die deutsche Adelsgenossenschaft und das »Adels-
blatt*. 



játszott. Budeus felkölté a német ajkú polgárság irigységét 
és ezekkel »súgott búgott 1« titkon Alvinczi és a kassai 
magyar egyház ellen; de hogy Alvinczi még sem bukott 
meg, sőt az ellenségeskedés mintegy elaludt ismét egy 
időre, annak oka a politikai viszonyokban s különösen 
Bethlen Gábor fejedelem győzdelelmes előnyomulásában 
rejlett. 

A dolog azonban mégis elkedvetlenítette Alvinczit, 
ugy hogy ez el is fogadta gróf Thurzó Imrének, az elhunyt 
Thurzó nádor örökösének meghívását, ki Őt udvari papul 
hívta 1618-ban.2 

Thurzó Imre gróf követte atyjának, az elhunyt nádor-
nak dicső nyomdokit, mint hazájának hű fia s vallásának 
védője. Látva azt, hogy az egymással civódó protestán-
sokat, az udvarral szövetkezett római clerus könnyen 
lefogja győzni: több protestáns főúrral oda hatott, hogy 
a lutheristák és a kálvinisták egyesüljenek. E nemes törek-
vésben támogatták őket Samarjai, Gönczi és Alvinczi s 
más jeles lekészek, mindkét felekezetből Hogy e szép 
kísérlet fájdalom nem sikerült, abban talán része van, 
a protestántizmus szabad vizsgálódást követelő elvének is.3 

Már 1615. junius 7-kén Nyitra-Ujlakon tartott 
egyházkerületi gyűlésen, az ágostai hitvallású lelkészek 
egy bizottságot küldöttek ki, mely az egyességet a helvét 
hitvallású evangélikusokkal megkötné. Az egyesség meg 
is készült köztük a komjáthi gyűlésen a következő pontok-
ban: 1. Az úrvacsora szereztetési igéi, amint hangzanak, 
tulajdon értelemben veendők. 2. A Krisztus teste és vére, 
az úrvacsora kiszolgáltatásakor valósággal jelen van, de 
nem helyileg, hanem sacramentalis módon. 3. Az úrvacsora 
sákramentumának állagát nem törli el az emberi hitet-
fenség.4* 

Ez uniókisérletnek nem lett ugyan kivánt eredménye, 
de növelte Alvinczi rokonszenvét Thurzó Imré iránt. 
Azonban mégis Alvinczi Kassán maradt. 

Midőn az ifjú Thurzó Imre, az akkor még kálvinista 
Bedegi Nyári Krisztinával házasságra lépni szándékozott, 
a két protestáns felekezet uniója, mintegy tényleg is testet 
öltött. 

A vőlegény Alvinczi Pétert szemelte ki eskető papul 
s midőn őt erre felszólítá, egyszersmind az esküvéskor 
elmondandó hitforma előleges közlésére is felkérte. Alvinczi 
1618. szeptember 3-kán válaszolt Tburzónak5 örömét 
fejezve ki a felett, hogy ő adhatja az isteni áldást az 
egybekeléshez, másfelől az esketési forma felől is meg-
nyugtatá, mely, úgymond, közönségesen ismeretes, Ígérvén, 
hogy azt vele még a menyegző előtt Írásban fogja kö-
zölni. 

A lakodalom aztán 1618. novemberben meg is 
tartatott. Ott voltak Magyarország legelőkelőbb főurai s 
nemesei. 63 kocsi szállította az uri vendégeket s egész 
egy kis hadjáratra való sereg kikerült volna a násznépből, 
melyet Rimay János, egykor Bocskay fejedelem követe s 
főembere, mint udvarmester vezetett. 

Az esketést 1618. november 15-én (Zempléniben) 
Király-Helmeczen végzé Alvinczi, hol a menyasszony szülei 
laktak. Az esketési szertartásról nincs bővebb tudomásunk. 
Annyi kétségtelen, hogy itt is a szokottnál nagyobb pompát 

1 Pajkos Endre ref. lelkész ur közleménye. 
2 Fabó András: »Magyarországi mind a két hitvallású evan-

gélikusok okmánytára* 12-ik lap. (Reviczky János Tamás följegy-
zései közt 1543— 1658.) 

3 »Bedegi Nyári Krisztina*. Ipolyi Arnoldtól a Tört. életrajzok 
közt, 22. lap. 

4 Fabó A.: >A magyarországi ágostai vall. evangélikusok 
történelmi emlékei* 140—141. lap. 

6 Kubinyi Miklós: »Thurzó Imre* 55. lap. 

fejtették ki. Bizonyítják ezt a szertartáshoz megrendelt 
nagyszámú aranyozott és szines szövétnekek, füstölő, 
paraszt-tafota s egyebek.1 

Az eskető szertartással — ugy látszik — meg voltak 
elégedve Thurzóék és a stólán félül azon szőlő árendáját 
is, melyet Alvinczi a Thurzóktól birt a Hegyalján, vagy 
tán egyenesen Tokajban, »midőn az Ur Isten boldog 
házassággal az urat ő nagyságát megkoronázta — leszál-
lították*. Később (1620) az udvarbíró fölemelte a haszon-
bért s »az mi az hetven forintot superálja, annak fize-
tésére kényszeríté* Alvinczit, a miért is ez Czobor Erzsé-
betet — Thurzó György nádor özvegyét —- kereste még, 
irván (1621. október 21.) hogy »annyira megfogyatkoztak 
a szőlők, hogy harmadrész jövedelmet sem adnak, mint 
annak előtte:* — ezért ne vegye el tőle — méltatlan 
káplánjától, egyszer conferált gratiáját . . . vagy halaszsza 
akkorra, midőn az Ur Isten ő Ngát gróf Thurzó Imrét, ki 
hazánknak nagy ügyét forgatja, örvendetes állapottal vissza-
fordítja*.2 

A Thurzó Imre boldogsága nem tartott soká; élete 
virágában elhalt 1621. október 19. midőn a hazának 
a legnagyobb szolgálatokat tette, családja, hitsorsosai és 
a haza pótolhatatlan veszteségére.3 

A menyasszony — Nyári Krisztina — midőn 
gróf Thurzó Imrével megesküdött 14 éves fejletlen beteges 
hölgy volt és titkos római katholikus, mely vallást hihető-
leg valamely római katholikus nevelője, vagy nevelőnője 
csempészett szivébe. Első férjét gróf Thurzó Imrét túlélte 
s mint Eszterházy Miklós nádor második neje halt meg 
1641. február 17.4 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** Protestáns árvaházi képes naptárunk, mely 

az idén összes naptáraink között legelsőül jelent meg a 
piacon, minden tekintetben kiállja a kritikát. Naptári ré-
szében a szokásos naptári dolgok bő mértékben (csak a 
példányok egy részéből a bélyegfokozat maradt ki, de ké-
sőbb az is kipótoltatott), irodalmi részében gondosan szer-
kesztett »Kis biblia és kis krónika*, három szép vers 
(Vasárnap —• Jámbor Lajostól, Sareptabeli özvegy — 
Szabó Gézától, Betegvirrasztás — Gáspár Istvántól), ké-
pekkel illusztrált életrajzok — (»Wagner Gézáé Kenessey 
Bélától, Tinódi Lantos Sebestyéné Marton Sándortól, gróf 
Zinzendorf Lajosé Krupecz Istvántól) sok képpel díszített 
krónika a mult évrőrHorváth Ferencztől, krónika a mult év 
egyházi történetéről, Gyöngyszemek a bibliából Kenessey 
Bélától, Gyöngyszemek Luther M. munkáiból Szláviktól. 
Vannak benne megkapó rajzok és életképek: Barát és prí-
más Kada Elektől, A csokakönyv Kecskeméthy Istvántól, 
Dini bácsi önérzete Várnai Sándortól; képekkel csinosbitott 

1 Ipolyi Arnold: »Nyári Krisztina* 20. 125. lap. Alvinczi 
válasza ívrét és sajátkezű írás. Meg van az árvavári levéltárban 
Corresp. Thurz. fax. 198. nro : 172. Kubinyi M. ur szives közlése 
folytán. 

3 Alvinczi levele ivrétű eredetiben meg van a árvavári le-
véltárban N. R. A. B. csom. 137. sz. Kubinyi Miklós ur szíves 
közlése. 

8 Kubinyi Miklós: »Thurzó Imre* 135. lap. 
4 Ipolyi Arnold: »Nyári Krisztina* 25—125. lap. stb. 



leírások: A m.-szigeti templom Szikszay Zoltántól, Az 
ujbanovcei szeretetház Keck Zsigmondtól; végül számos 
adoma. Az olvasnivalók jól vannak választva, a sok kép 
külsőleg is csinosabbá és kedvesebbé teszi a Naptárt. 
Melegen alánljuk a lelkész és tanító uraknak a nép közötti 
terjesztésre. Ára 30 kr., megrendelhető Hornyánszky Vik-
tornál Budapesten (Akadémia bérháza). 

** Lampel R. tankönyv kiadásai. Egész csomó 
tankönyvet kaptunk a Lampel-cégtŐl (Wodianer F. és fiai, 
Budapest, Andrássy-ut 21.). Egyetemes történelem, irta 
Laukó Albert, kereskedelmi iskolák és akadémiák számára, 
ára 90 kr. 10 íven tárgyalja az egész világtörténelmet, 
tömör világos nyelven; a szöveg közé 24 kis illusztráció 
van illesztve. — Számvetési gyakorlókönyv I—III. füzet, 
Faludi János által III. kiadásban szerkesztve, a korona-
érték szerint átdolgozva, ára 30, 86 és 40 fillér. — 
Olvasó és tankönyv, osztatlan népiskolák 3 — 6. osztályai 
számára szerkesztette Györffv János, a miniszteri tanterv-
hez alkalmazva, ára kemény kötésben 40 kr. — Ciceró 
két beszédje (Pro S. Roscio és De Imperio Cn. Pompei) 
Köpesdy S. igazgató magyarázatában, III. kiadás, ára 84 kr. 
— Algebra a polgári iskolák IV. osztálya számára, a 
Moönik-Szabóky-féle tankönyv nyomán irta dr. Schmidt 
Ágoston, ára 50 kr. — Állóirásu szépirási minták magyar 
és német Íráshoz módszertanilag rendezve Vajda Pál 
fővárosi tanár által, ára 40 kr. — Praeparatiók a latin 
klasszikusokhoz eímü iskolai gyűjteményből 9. és 10. füzet, 
amaz Sallustius Jugurthai háborújának XXIII—LVIII. feje-
zetéhez Kapossy Lucián, emez Vergilius Aeneise II. éne-
kéhez Várkonyi Ödilo által készítve. Ára füzetenként 25 kr. 
— Teli Vilmos, fordította Tomor Ferencz, ára 80 kr. — 
Magyarország térképe, készítette Hatsek Ignácz, ára 20 kr. 
— Mindezek a könyvek megrendelhetők a kiadó Lampel-
cégnél. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az utolsó évnegyed alkalmából mindazon olva-
sóinkat, kiknek előfizetésök lejár, t isztelettel föl-
kérjük, hogy az előfizetést megújítani szívesked-
jenek. 

* Személyi hirek. A békésbánáti ev. ref. egyház-
megye tisztikara minap egészíttetett ki Általános szavazat-
többséggel egyházmegyei egyházi tanácsbiróvá Dombi 
Lajos gyulai, egyházi aljegyzővé Szilágyi Márton füzes-
gyarmati lelkész; egyházmegyei világi tanácsbiróvá Ber-
náth Géza szegedi kir. táblai tanácselnök, világi aljegyzővé 
Baksa Lajos hódmezővásárhelyi polgármester választattak 
meg. — A cservenkai (Bácsm.) ref. egyház lelkipásztorává 
92 szavazattöbbséggel Keck Zsigmond, az ujbánovcei 
derék misszionárius, a gyönki német ajkú egyház lelké-
szévé egyhangúlag Póth József ujverbászi segédlelkész 
választatott meg; mindketten jeles képzettségű, szilárd 
hitű fiatal emberek, kikhez szép reményeket fűzhetünk. 

— Szász Károly dunamelléki püspök f. hó 17-én a 
nyáregyházi templomszentelési ünnepélyről Halasra utazott, 
hol a másnap, tartott javító és pótló érettségi vizsgálaton 
elnökölt. 

* Protestáns árvaegyesületünk igazgató vá-
lasztmánya f. hó 14-én tartotta a nyári szünet után 
első gyűlését, dr. Kovácsy Sándor elnöklete, Vágner Géza, 
Bókay János, Parlakv Elek, Csengey Gyula, Kéler Napoleon, 
Kenessey Béla, Szőts Farkas stb. vál. tagok jelenlétében. 
Örömmel vétetett tudomásul, hogy árváink kitűnően nyaral-
tak, szépen megerősödtek Verőczén. Az újonnan felvett 
árvák szeptember 4-én vizsgáltattak meg és vétettek át 
•— egynek. Südi Lajosnak kivételével, kit szervi hiba 
miatt nem lehetett felvenni — a kiküldött bizottság által. 
Ennek helyére Szemián Mihály vétetett fel, Südi pedig 50 frt 
segélyben részesíttetett. Segélyt szavazott meg még a választ-
mány Griesmayer árvának Somorján (50 frtot) és Nagy 
Gyulának (30 frtot) Budapesten. Á nyár folyamán kapott 
adományok: Gál Sándor római kath. vallású földbirtokos 
Szepezden 200 frtos alapítványt tett, minek felét be is 
fizette. Tisza Kálmánné pedig a gróf Karácsonyi alapít-
ványból 4000 frtos adományt eszközölt ki, melyet ezer 
frtos részletekben 4 év alatt kap kézhez az egyesület. Végül 
a választmány köszönetet szavazott Perlaky Elek vál. 
tagnak, ki az évzáró vizsgálat alkalmával több jutalom-
díjat és tárgyat adott a kitűnően tanuló és példás viseletű 
árváknak. 

* Az evangélikus egyetemes gyámintézet köz-
gyűlése az idén október 7. és 8. napjain Nagy-Kanizsán 
fog megtartatni. Az elnökség (Zelenka Pál és b. Radvánszky 
Béla) által közzétett programm szerint a gyűlés főbb tár-
gyai: az egyházi elnök évi jelentése, a Fricke ünnepélyen 
való részvétel, a Luther-szoborra való gyűjtés, a kerületi 
gyámintézetekről való jelentés, számvizsgálat, segélyek 
kiosztása stb. A közgyűlést megelőző istenitiszteleten Német 
Pál somogyi esperes fog prédikálni. 

* Egyházaink a király eló'tt. Borossebesen, mint 
Lapunknak ntólag irják, a király előtt hódoló reformátusok 
küldöttségének Széli Kálmán vezetése alatt Nagy Sándor, 
Kócsa Károly, Szilágyi Sándor, Vadas Gyula, Csécsy Imre, 
Fogarasi Bálint lelkészek és Fábián László, Mózes Mihály, 
Varga Imre és dr. Alcsul tanácsbirók és gondnokok voltak 
a tagjai. Az üdvözlő beszéd és válasz elhangzása után 
király ő felsége a legszívélyesebb modorban kérdezőskö-
dött Széli K. esperestől az aradmegyei egyházi viszonyok-
ról, de többeket is megszólított. Majd újból Sz. K.-hoz 
fordulva, a zsinatról kérdezősködött s végül ezt mondá: 
»Az hosszú és nagy munka volt. Legyenek nyugodtak, 
ügyök rendben lesz nemsokára«. Széli K. a tisztelgést 
megelőzőleg a borossebesi református templomban a kálvi-
nista és lutheránus küldöttség jelenlétében gyönyörű imát 
mondott, melyet gróf Tisza L. is meghallgatott, másnap 
pedig hivatalos volt és meg is jelent az udvari ebéden. 
— Kőszegen, a hadgyakorlatok alkalmából, szeptember 
17-én szintén bemutatták egyházaink a maguk hódolatát 
a felségnek. Az ág. evangélikusok küldöttségét Karsay 
Sándor dunántuli püspök vezette, kinek üdvözletére azt 
felelte a király:»Örömüknek és hálájuknak hódolatteljes 
nyilvánítását őszinte megelégedéssel fogadom, úgyszintén 
meleg köszönettel azon óhajtásaikat, melyekkel reám és 
a királynéra a Mindenható áldását kérik. Biztosítsák kül-
dőiket, hogy jóakaró oltalmamra mindenkor számíthatnak*. 
A reformátusok küldöttségének, melyet Pap Gábor dunán-
tuli püspök vezetett, a király igy válaszolt: »Kedvesen 
fogadom a dunántuli ev. ref. egyházkerület hódolatát, 
melyet önök a kerület összes tagjai nevében oly hűséges 



és hazafias érzelmektől áthatott szavakban tolmácsolnak. 
Atyai jóindulatom irányukban változatlan marad, s hogy azt 
jövőre is kiérdemelni óhajtják, örömmel veszem tudomásul. 
Fogadják egyebiránt személyemet illető jó kivánságaikért 
is őszinte köszönetemet*. A római klérus küldöttségnek vála-
szolva, reményét fejezte ki ő felsége, hogy a klérus je len-
leg is buzgóan fog közreműködni azon célra, hogy az 
állam és az egyház méltóságának megóvása mellett a 
közérdek és az oly annyira kivánatos vallási béke az 
országban csorbát ne szenvedjenek*. 

* Gyűjtés a debreczeni és kolozsvári fakul-
tásokra. Tiszántúli egyházkerületünk területén most folyik 
a gyűjtés a zsinat által tervezett fakultásokra. Elnökségi 
körlevél rendelkezése szerint a hivek szószékből hivatnak 
fel adakozásra. Nagyobb gyülekezetekben házankénti gyűj-
tés rendeztetik. Kenderesen, hol — mint Lapunknak irják — 
a lelkész végzi a gyűjtést, Horthy István egyházmegyei 
gondnok 1000 frt alapítványt tett a két fakultás javára, 
egyenlő arányban. Dcbreczenben is a mult vasárnap indí-
tották meg a gyűjtést. K.-Madarason az egyházközség 200, 
Turkevében 500 frtos alapítványt tett a mondott célra. 

* A hold-utcai skót ref. elemi iskola megnyitási 
ünnepélye a mult héten volt. Ez alkalommal is Szász 
Károly püspök ur volt szives megnyitó beszédet tartani 
a tanítótestület, a szülők és közel 400 növendék jelenlé-
tében. E beszédében az emberi lélek betegségeiről szólván, 
közülök a tudatlanságot és a bünt említé fel. Ezek leküz-
désére, ha lehet eleve megakadályozására tartja fenn az 
emberi társadalom az iskolákat, melyekben csakis az 
orvosok fejedelme, a Jézus Krisztus parancsainak teljesítése, 
hirdetése által érhetünk célt a tudatlanság és a bűn ellen 
való harcban. Beszédét így végezé: »Isten áldása legyen 
ezen az iskolán, mely különösen keresztyéni érzülete 
által különbözteti meg magát nagyon sok más iskolától; 
legyen áldás a bölcs vezetőn, a tanítókon és a gyermeke-
ken egyen-egyen, hogy az igazság és Krisztus szerelmében 
napról-napra növekedjenek«. Püspök ur imája után a 
növendékek egy egyházi éneket, meg a Hymnuszt éne-
kelték el. 

* A svéd nemzet ünnepe. Nagyszerű ünnepélyek 
színhelye volt e hó 5., 6., és 7-én Upsala, a híres egye-
temi város. A svédek királyukkal és az upsalai érsekkel 
élükön e napokon ünnepelték meg az upsalai decretum 
megerősítésének nevezetes tényét. Tudvalevőleg az upsalai 
decretum, melyet IX. Károly svéd király 1593. március 
20-án erősített meg, voltakép a svéd nemzet vallástétele 
és annak kinyilvánítása, hogy a nemzet a pápaság bilin-
cseiből kiszabadulva, az evangéliomi igazságok mellett 
foglal állást. Lévén a március hónap ünnepségek tartá-
sára Svédországban teljesen alkalmatlan, szeptemberben 
ünnepelték meg a svédek a Krisztus evangéliuma végleges 
diadalának háromszázados évfordulóját. Első nap 5-én volt 
a tulajdonképeni vallásos ünnepély, a mikor is a király, a 
miniszterek, az egyetemi tanárok, lelkészek, előkelő nők, 
általában véve az upsalai székesegyházat zsúfolásig meg-
töltő, fényes közönség előtt az upsalai érsek prédikált. 
Szeptember 6-án volt az egyetem ünnepe, a mikor is egy 
egyetemi tanár tartott beszédet s a lelkiismeretben sza-
badság eszméjét dicsőítette. Harmadik nap az ifjúság ün-
nepelt. Az ünnepélyeken részt vett az angol püspöki egyház 
s a finn prot. egyház egy-egy képviselője is. Az ünnepé-
lyeken lelkes, prot. hangulat uralkodott. A beszédek mel-
lett zene és ének is emelte a lelkesedést. Különösen tet-
szett egy duo (tenor és bass), a melyben az evangéliomi 
igazságok képviselőjének IX. Károlynak s a zsarnokság 
és vakhit megszemélyesítőjének spanyol Fülöpnek tetteit 
hasonlították össze. Vajha széles e világon mindenfelé 

komolyan és elfogulatlanul összehasonlítanák az evangé-
liomi igazságokat a pápaság tanaival! Akkor nemsokára 
uj korszak köszöntene be, a melyben milliók vetnék le a 
szolgaság jármát s az evangéliomi világosság szétriasztaná 
a sötétség vijjogó madarait. 

* A sepsi-szentgyörgyi Mikó-kollégium felava-
tása mult vasárnap ment végbe lelkes ünnepélyek közt. 
A felavató ünnepélyre megjelent többek közt Szász Domokos 
püspök, Bánffy Dezső báró képviselőházi elnök is, mint 
az erdélyi egyházkerület főgondnoka, Szász Gerő főjegyző, 
Kolozsváry Sándor igazgató tanácsos. Az ünnepély a nyolc 
osztályúvá lett gimnázium dísztermében folyt le. Az ifjúsági 
daloskör nyitotta meg a Himnuszszal, aztán Donáth József, 
a kollégium főgondnoka, mondott alkalmi beszédet, melyben 
kegyeletes szavakkal emlékezett meg, különösen Mikó 
Imréről, a kollégium legnagyobb alapítójáról s Császár 
Bálintról, a város nemrég elhunyt polgármesteréről, kinek 
oroszlánrésze volt a gimnáziumnak nyolc osztályúvá való 
emelésében. Utána Szász Domokos püspök mondott szép 
felavató imát. Székely Bendegúz dr. tanár pedig az iskola 
történetét olvasta fel. Sokan küldtek üdvözlő iratokat, így 
gróf Csáky Albin miniszter, Szász Károly, Pap Gábor 
és Kiss Áron püspökök, báró Vay Miklós és Tisza Kálmán 
főgondnokok, Berztviezy Albert államtitkár, Klamarilc és 
Lövcy miniszteri tanácsosok, a protest. főiskolák és főgim-
náziumok tanártestületei stb. A lélekemelő ünnepélyt 
lakoma fejezte be, melyen vége-hossza nem volt a fel-
köszöntőknek. Megelőző este az ifjúságnak volt ismerkedő 
lakomája s egyúttal fáklyászenét is adtak Bánffy Dezső-
nek és Szász Domokosnak. 

* Templomszentelés Nyáregyházán. Az alsó-
és felső-nyáregyházi mindkét hitvallású evangélikusok által 
közös erővel és közös használatra épített templomot folyó 
hó 17-én avatták fel. Az alkalmi imát Szász Károly 
püspök, az alkalmi beszédet Párkány Sámuel püspök 
tartották. Urvacsorai beszédet Szász Károly mondott, az 
urvacsorát Szász és Sárkány püspökök együtt szolgáltat-
ták ki. Keresztelést Szántó János pesti református esperes 
végzett, a bezáró imát Balla Lajos monori lelkész olvasta, 
áldást Sárkány püspök mondott. A magas szárnyalású 
beszédek és imák között a monori városi dalárda énekelt. 
A magasztos templomi ünnepélyen a két község lakóin 
kívül előkelő közönség vett részt; ott voltak Fabiny Teofil, 
Gyula és Ferencz, Tóth József tanfelügyelő; Szőts és 
Szabó theol. tanárok, Ivánka Pál h. főszolgabíró. Molnár 
Gedeon n.-kőrösi főjegyző, helységből és környékből több 
birtokos, jegyző, tanító stb. Ünnepély után fényes lakoma 
volt Nyáry József főgondnok vendégszerető házánál, szá-
mos lelkes és "lelkesítő felköszöntővel. 

* Tanácsbirák választása a dunamelléki egyház-
kerületben. Az ürességben levő három tanácsbirói állásra 
a tavasz folyamán elrendelt szűkebb szavazás eredményét 
f. hó 16-án állította össze a Szász Károly elnöklete alatt 
működött szavazatbontó bizottság (Papp Károly, Kálosi 
József, Kenessey Béla és Hamar István). Beadatott össze-
sen 247 érvényes szavazat, melyekből a lelkészi tanács-
biróságra kapott Dányi Gábor kiscsány-oszrói lelkész 156, 



Mészáros János kecskeméti lelkész 130, Szőts Farkas 
theol. tanár 123, Kálmán Gyula ságvári lelkész 94 szava-
zatot ; a világi tanácsbiróságra Kálosi József törvényszéki 
biró 145, Korbay Károly kulai ügyvéd 104 szavazatot. 
A bizottság ennek alapján Bányi Gábort, Mészáros Jánost 
és Kálosi Józsefet a dunamelléki egyházkerület megválasz-
tott tanácsbiróinak jelentette ki. 

* Dunamelléki egyházkerületünk közgyűlése, 
mint az elnökség által szétküldött meghívó tudatja, októ-
ber 21-én kezdődik. Előzőleg, október 17- és 18-án lelkész-
képesítő vizsgálat, 19—20-án a bizottságok ülése, 22-én 
pedig a megválasztott lelkészek felavatása lesz, mely alka-
lommal Molnár Albert fóthi lelkész tartja az alkalmi 
beszédet. 

* Gyászrovat. Futó Sámuel bőcsi lelkész (Borsod m.) 
az alsóborsodi egyházmegye tanácsbirája 67 éves korában 
elhunyt. Derék lelkész s vitéz katona volt. Abauj-Szántón 
1826-ban lelkészi családból származott, Sárospatakon 
végezté iskoláit, s aztán a pataki diákokkal beállott a 
vörös sipkásokhoz. Sok csatában vett részt ezután, egy 
alkalommal ólomgolyó fúródott szive mellé, lábán és karján 
pedig kard- és szuronysebeket szenvedett. A hatalmas 
testű fiatal ember azonban tovább küzdött. Egyik jeles 
fegyvertette gyanánt említik, hogy Verhovácnál ő mentette 
meg Hollán Ernő, a mostani altábornagy életét. Kazinczy 
hadtestében kapitányságig vitte. A világosi fegyverletétel 
után Budapestre jött és itt 1852-ig Török Pál lelkész 
mellett, majd Tisza-Tarjánban Édes Albert mellett káplán-
kodott. 1854-ben Merán, majd atyja hálával 1856-ban 
a bőcsi egyház lelkipásztorává választották meg, hol haláláig 
buzgón pásztorkodott. Temetésén Borsod-, Zemplém- és 
Abaujmegye majdnem valamennyi lelkésze és tanítója 
jelen volt. Koporsója fölött a templomban Tóth Dániel 
miskolczi lelkész mondott megható imát és hatalmas gyász-
beszédet, a sírnál Bajusz József s.-ujhelyi ügyvéd, a boldo-
gultnak honvédtársa mondott hazafias búcsúztatót. Béke 
hamvaira! — Részvéttel közöljük azt a súlyos csapást, 
mely Hörk József eperjesi kollégiumi igazgatót érte: fia 
i f j . Hörk József végzett theologus és okleveles gyorsírás 
tanár élete 22-ik évében agyszélhűdésben Veresvágáson 
(Gömör m.) f. hó 10 én hirtelen elhunyt. — Hegedűs 
Lajos gerendi ref. lelkész és nagyenyedi esperes f. hó 
12 én élete 70-ik, papsága 47-ik évében hosszas szenve-
dés után jobb létre költözött. Hires papi és tanári család-
nak volt sarja Erdélyben, maga is hires pap, tekintélyes 
esperes. Szász Domokos erdélyi püspök temette. Béke 
hamvaira! — A Bethesda kórház egyik derék diakonissája, 
Horváth Mária életének 43-ik évében hosszas szenvedés 
után szeptember 16-án megszűnt élni. Temetése folyó 
hó 18-án ment végbe a Bethesdában. Béke poraira ! 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz. G. — G. A kérdéses munka Zschocke »Studien den 

Andacht»-jának első magyar fordítása ; az egész megtalálható a M. 
N. Muzeum könyvtárában. 

T. G. — Gy. Az elterjedtebb templomi hétköznapi imaköny-
vek a Szikszay Gy. és Baksay D.-félén kívül ezek :Borsody József, 
Czelder Márton, Filep Mihály, Hévész Bálint, Szilády László, 
Zagyva G. — 

J. K. — M. B. Az ismertetés közlését a jövő számban kez-
dem meg. 

Sz. S.—D. A felhivást és ismertetést a következő számban 
.közölni szándékozom. Leveledet megkaptam. Isten áldása legyen a 

szép munkán! 
V. Gy.—Cs. A küldeményből a mit lehetett, értékesítettem. 

Köszönet a figyelemért! 
N. S.—Á. A cikket közölni fogom a következő számban. 

1588/93. P á l y á z a t . 

Az alsó-borsodi egyházmegyébe kebelezett bocsi ev. 
ref. egyház lelkészi állomására, melynek évi jövedelme 
föld- és terményekben 1196 frt s így az I. osztályba 
tartozik. 

Pályázók kérvényeiket f. év okt. hó 14-ik napiáig 
nagytiszteletü Bornemisza József esperes úrhoz, Borsod-
Mezo Keresztre küldjék be. 

Miskolcz, 1893. szeptember 16. 

Kun Bertalan, 
tiszáninneni ev. ref. püspök. 

P á l y á z a t . 

A kecskeméti ev. ref. jogadémián a jog- és állam-
tudományi bevezetés, a magyar közjog, tételes európai 
nemzetközi jog és politika tanszéke megüresedvén, e tan-
székre ezennel pályázat hirdettetik. 

A tanszék javadalmazása a dunamelléki reform, 
egyházkerület pénztárából fizetett 1200 frt törzsfizetés, 
200 frt lakbér és a 6-ik szolgálati évtől a 30-ik szolgálati 
évig terjedőleg a törzsfizetés 5%-át képező s 300 frtig 
emelkedő ötödéves korpótlék, valamint a tandíjakból és 
vizsgadíjakból egy rendes tanárt megillető osztalék; a 
megválasztott tanár ezen felül a véglegesítéstől számítva, 
kötelezett tagja a dunamelléki reform, egyházkerületi tanári 
gyámegyesületnek. 

Pályázhatnak, akik az ev. ref. vallást követik, egyetemi 
magán tanári képesítettséggel bírnak, vagy oly ev. ref. 
vallású jog- vagy államtudorok, a kik bár ily képesített-
séggel nem birnak is, de egy évi határidőn belől a tanszék 
valamelyik főtárgyából annak megszerzésére magukat 
kötelezik; ellenkező esetben állásukban véglegesíttetni nem 
fognak. 

A megüresedett tanszéket a dunamelléki reform, 
egyházkerület f. évi októberi közgyüése választás utján 
tölti be. 

A megválasztott tanár köteles lesz tanszékét a válasz-
tás után azonnal elfoglalni s ez időtől kezdve összes 
javadalmainak élvezetébe lép, de csak egy évi próbaidő, 
illetőleg a magán tanári képesítés megszerzése után fog 
véglegesíttetni. 

Pályázni kivánók eddigi tanulmányaikat minősítésü-
ket, esetleges hivatali alkalmaztatásukat és rövid életrajzu-
kat feltüntető pályázati kérvényüket — és pedig ha köz-
szolgálatban állanak közvetlen felettes hatóságuk utján — 
f. évi szeptember hó 30-ig alólirotthoz, mint a jogakadémiai 
igazgató-tanács elnökéhez nyújtsák be. 

Kecskeméten, 1893. szeptember 3-án. 

Br. Szeless József\ 
a jogakadémiai igazgató-tanács 

elnöke. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPF.STEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t i f s é g : 
IS. kerület, Pipa-utca 23. szám, h o v i a kéiiratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszky Tiktor kifnyvkeresJeedése (Akadémia 
oérháza), hová az elöfiz. és hirdet, díjak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S F A R K A S . 

Kiad ja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetéai Ara : 

Féléyrt : 4 frt SO kr; egész érr« : 9 /W. 

Kyyes Mxtim áru 20 Itr. 

Két egyházpolitikai nyilatkozat. 

Tisza Kálmán Pápán, Szilágyi Dezső Har-
kányban a napokban csaknem egyidejűleg nyi-
latkoztak az egyházpolitikai kérdésekről. Szavaik-
nak országos súlya kötelez, hogy foglalkozzunk 
egy kissé nyilatkozataikkal. 

Tisza Kálmán a dunántuli egyházkerület pápai 
közgyűlésén többek között ezeket monda: 

»Nézeteimet más alkalommal elmondottam, 
s kifejeztem azon meggyőződésemet, hogy azok 
első sorban az állam és pedig a magyar állam 
méltóságának és érdekének szempontjából birá-
landók el. Azt hiszem, ez ma még sokszor in-
kább áll a történtek óta, mint a mint azelőtt 
állott. E kérdések megoldás elé jutnak mentül 
előbb oly formán, hogy megóvassék a magyar 
államnak tekintélye, méltósága, érdeke minden-
kivel szemben és minden létező vallásfelekezet-
nek jogos érdekei és a vallásfelekezetek közötti 
egyetértés, a mennyiben megzavartatott volna, 
helyreállíttassák és annak állandó fennmaradása 
biztosíttassák. Véghetetlen szükséges az mindenütt 
a világban, de sehol sem annyira, mint minálunk, 
hol úgyis annyi különböző érdekek teszik sok-
szor nehézzé az állam érdekeinek előmozdítását. 
Azonban pár szót akarok még szólni. Ha e kér-
dések a szabadelviiség szempontjából megoldat-
nak, nem lehet kétségünk az iránt, hogy nagy 
és nehéz feladatot rónak minden egyházra, igy 
a mi egyházunkra is. A szabadság és terjeszke-
dés a vallásszabadság felé tért ad az erély kifej-
tésére, de lehetővé teszi, hogy sokan talán azt 
a szabadságot a törvény meg nem tartásával is 
— a meglevők megingatására akarják felhasz-
nálni. Mi is a meglevők védelmére készülünk. 
É s mi lehe t a védelem eszköze? csak a szellemi 
erő, a hitbuzgóság. a hitérti áldozatkészség lehet; 
anyagi erő egymaga sohasem elég arra«. 

Szilágyi Dezső a felsőbaranyai egyházmegye 

gyűlése alkalmával, tudósítónk közlése szerint, 
ekként nyilatkozott: 

Az egyházpolitikai reform a kor régen érzete 
szüksége, mely egyszer valahára napi rendre 
kerülvén, onnan letűnni többé nem fog. Mostaná-
ban vagy későbben emelkedik-e törvényerőre, az 
a dolgon mit sem változtat. Az az egy bizonyos, 
hogy érvényre fog jutni. Gátolni, késleltetni lehet ; 
megakadályozni, visszatartani nem. A lelkiismeret 
szabadsága az egyéneknek legféltőbb kincse, me-
lyet korlátlanul birni jogosultak mindnyájan. Arra 
az aggodalomra, hogy a teljes vallásszabadság 
uj szektákat teremt vagy a felekezet nélküliség 
keblére hajt ja a történeti egyházak hiveit, igy 
válaszolt: A szabadságot nem lehet félig, hanem 
egészen kell szeretnünk. Meglehet, sőt bizonyos, 
hogy a reformtörvények a történeti egyházakat, 
tehát a mienket is, meg fogják próbálni. Ámde 
itt félelemre csak annak van oka, a melyik külső 
támaszra szorul; de ha a belső meggyőződés 
oszlopai erősek, a mint kell vagy kellene lenni 
mi nálunk, akkor simábban megy véghez a rázkó-
dás. »Egyre kérem az urakat — monda nagy 
n y o m a t é k k a l — gondoljanak a hívekkel, az egyé-
nekkel; ne csak a templom, hanem az élet is kösse 
össze velők, mert ezen belső összeköttetés nélkül 
külső segítségre hiába támaszkodnak.« 

Ezekből a nyilatkozatokból meglepő egyértel-
műséggel két vezérgondolat domborul ki. Egyik 
politikai, a másik egyházi természetű. 

A tervezett reformokban az a fontos politi-
kai mozzanat, hogy a felmerült egyházjogi kérdé-
sek ugy oldassanak meg, hogy »a magyar állam 
tekintélye méltósága, érdeke mindenkivel szemben 
megóvassék«. Tiszának eme szavai a szeg fejére 
ütnek és találóan jelölik meg azt a főszempontot, 
melyből a valláspolitikai reformok első sorban 
ugy birálandók el, mint a magyar állam érde-
kének és méltóságának kérdései. A magyar állam 
érdeke és méltósága pedig azt parancsolja, hogy 
a vallási intézmények politikai és társadalmi 

77 



vonatkozásai, minők a házasságjog és anyaköny-
vek, továbbá az interconfessionalis vonatkozások 
kérdései ne egyik vagy másik hitfelekezet egy-
oldalú dogmatikai felfogása szerint rendeztessenek, 
hanem azon általános jogi és humánus szem-
pontok szerint, melyekben minden ker. felekezet 
egyet ért. Ez különösen olyan sokvallásu ország-
ban fontos, milyen a mienk, hol a római dogmát 
ráerőszakolni a felében más vallású lakosságra 
a lelkiismereti szabadságnak legfrappansabb meg-
sértése s ezzel a vallási békének állandó meg-
zavarása volna. 

jEgyházi szempontból a javaslatokból kétség-
kívül némi jogmegszorítás származik az egyhá-
zakra, vagy mint Szilágyi D. mondja : »a reform-
törvények a történeti egyházakat, tehát a mienket 
is, megfogják próbálni«. Ámde itt félelemre csak 
annak van oka, a melyikben a belső meggyőző-
dés oszlopai gyengék. Nos hát én nem féltem 
egyházaink és híveink többségét. Ezekben még él 
az evangéliumi erő, a »szellemi erő, a hitbuzgó-
ság, a hitért való áldozatkészsége a mint ezt 
Tisza K. is kiemeli s a mit oly jól esik ily tekin-
télyes helyről hallanunk és bizonyára volt és lesz 
alkalom tapasztalnunk is. S ha a buzgóság és 
áldozatkészség, ez az »egy szükséges dolog« lan-
kadni kezd: akkor ne felejtkezzünk meg ama 
másik vezérférfiu bölcs tanácsáról, mely ekként 
hangzik: »Egyre kérem az urakat : gondoljanak 
a hívekkel, az egyénekkel; ne csak a templom, 
hanem az élet is kösse össze velünk, mert ezen 
belső összeköttetés nélkül külső segítségre hiába 
támaszkodnak«. 

íme az általunk sürgetett evangélizáció, meg-
erősítve egyházunk két oszlopos tagja által. Vegyük 
szivünkre a bölcs és időszerű szavakat, foglal-
kozzunk híveinkkel minél többet a templomon 
kívül is: személyes érintkezéssel, egyesületi tevé-
kenységben, sajtó utján és mindazokkal az esz-
közökkel, melyek a helyi viszonyok és szükségek 
szerint a legalkalmasabbak. Az evangélium isteni 
erején nyugvó meggyőződés a legjobb törvény, a 
legbiztosabb védelem és a legbölcsebb egyház-
politika a válságok és megpróbáltatások között is! 

Sz. F. 

A pápa legújabb eneiklikájához. 
A pápa legújabb encyclikáját méltó elbánás-

ban részesítette a klerikális érdekektől független 
hazafias sajtó. Hiába enyhitgették annak értelmét 
szépítgető magyarázatokkal magas állású papok 
Bécsben és a kúria sajtója Rómában: a nemzet 
közérzülete egyértelmüleg tiltakozik az ellen, hogy 
hazánk belügyeibe Róma annyira bele nyúljon. 

De különösen tiltakozunk a római beavatkozás 
ellen mi, evangeliumi hitvallású magyarok. 

A mindkét hitvallású evangélikus magyarok 
sohasem ragaszkodtak az apostoli székhez, nem 
ragaszkodnak ahhoz ma sem; sohasem viseltet-
tek szeretettel a pápai szék iránt, nem viseltetnek 
az iránt szeretettel ma sem, s igy ezeknek nem 
volt soha, nincs ma sem szükségök a római 
pápák atyai jó indulatára. 

Tiltakozunk tehát Róma azon nyilatkozata 
ellen, mely szerint a magyarok állandó ragaszko-
dással és szeretettel viseltetnek az apostoli szék 
iránt! Avagy talán Rómában nem tartják magya-
roknak a mindkét hitvallású evangélikusokat? 
Ezen feltevés ellen az a tény szól legerősebben, 
hogy az evang. reformátusok 97°/0-ban magyarok 
e hazában s hogy ebből folyólag a mi vallásun-
kat magok a római katholikusok is magyar val-
lásnak., a mi egyházunkat magyar egyháznak 
nevezik. 

Mi magunk azért sohasem engedjük meg, 
sőt inkább ellene munkálunk annak, hogy a pápa 
különös szeretetének és jóindulatának bizonyítékai 
a magyar nemzeten megláttassanak, mert azok 
e nemzet üdvére és boldogulására sehogy sem 
szolgálnak. 

A magyar nemzet üdvére és boldogulására 
csak azon kérdések vonatkoznak, a melyek a leg-
utóbbi időben is, a vallásos béke és nyugalom 
biztosítása végett hozattak elő s a melyek nem-
csak fel nem izgatták mindenkinek lelkét, sőt 
inkább a legnagyobb megnyugvással töltötték el 
a mi lelkeinket; nem ezen kérdések eldöntése 
az a veszély, a mely a vallásos békét és nyugal-
mat manapság fenyegeti, hanem a »tisztelendő 
testvérek« azon fáradozásai, a melyek a római 
pápa legújabb tanácsainak, várakozásainak min-
den tekintetben meg fognak felelni! 

A mi Magyarország különböző hitvallású 
lakosainak kötelmeit általában illeti, különösen 
ma, midőn a legüdvösebb s legboldogítóbb állami 
intézményeket olyan hevesen és olyan ravaszul 
ostromolja a római pápa, mindenekfelett szüksé-
ges, hogy minden honpolgár komolyan s alaposan 
fontolja meg, miszerint az ország nyugalmának, 
békéjenek biztosítására mi sem szükségesebb, mint 
az, hogy a vallás szabad és sértetlen legyen az 
államban; mi sem fontosabb, mint a lelkiismeret 
szabadságának hív megőrizése. 

E tekintetben az a fődolog, hogy midőn 
I. István királyról van szó, ne csak a tőle nyert 
hitvallás jöjjön tekintetbe, hanem első sorban 
annak a hazának közérdekét tartsuk szem előtt, 
melynek koronáját ő viselte legelőször, s hogy 
az ezen haza határain belül élő nemzet és hit-
felekezetek békés felvirágozását nem a római 



pápa legújabb enciklikájának jó tanácsai biztosít-
ják, hanem biztosítja azt egyesegyedül ez a vallás-
tétel: »a Haza minden előtt!« 

Az igy érező honfiak azon veszedelmek 
nagyságával, a melyek az ország békéjét és nyu-
galmát Róma felől fenyegetik ma, a hit hűségnek 
hazaszeretettel párosított nagyságát állítják szembe 
s a legnemesebb erénynek, a hazaszeretetnek 
erejével legyőzetlenül fogják viszszaüzni a római 
sereg minden támadásait, mert a hithűségnek 
és hazaszeretetnek ezen nagyságán még Róma 
kapui sem vehetnek diadalmat többé ! 

Tudják ezen férfiak azt is, hogy »a Nyugat« 
jólétéért leginkább nem a római pápától kell segít-
séget nyerniök, nem az ő jó tanácsaira kell hall-
gatniok, hanem Németországra, Angliára kell te-
kinteniük, mert csak ily módon kerülheti el Ma-
gyarország azon viharnak rombolásait, a melynek 
vészterhes felhői Keleten támadnak fel. Ez a vihar 
csak ugy vonulhat el nagyobb rombolás nélkül 
hazánk felett, ha ennek lakosai megadják a tisz-
teletet a különböző hitvallásoknak s a krisztusi 
szeretet nagy törvényének betöltésében megismeri 
itt mindenki a maga saját napi kötelességét s azt 
buzgón teljesítendi. 

Valóban szivem nagy fájdalmával látom, 
hogy midőn a róm. egyház jogai Magyarországon 
messze túlhaladják azon jogokat, melyeket itt a 
többi egyházak élveznek s azok a kiváltságok, 
melyek a római egyháznak jutottak itt osztály-
részül, szemmel láthatólag csökkentik a többi 
egyházaknak cselekvési képességét; ugyanakkor 
mégis a római pápa a csalatkozhatlanság igényé-
vel azt hirdeti, hogy Magyarországon a római k. 
vallás üldöztetik. A világos tényekkel homlok-
egyenest ellenkező ily izgató jelszavak miatt nincs 
vallási békesség, ezért nincs kívánt nyugalom 
ebben az országban. 

Szükséges azért, hogy a magyar állam jog-
állam legyen immár, azaz minden törvénye a jog-
egyenlőségen alapuljon s hogy kiváltságot egyetlen 
hit felekezet se élvezzen többé Magyarországon. 
Szükség, hogy olyan dolgok legyenek itt törvény-
erőre emelve és megtéve, a melyekből mindenki, 
a papok ugy, mint a világiak, tisztán megismer-
jék : mi szabad nekik s mitől tartoznak őrizkedni. 

Szükség, hogy a törvényhozás a kiváltságolt 
pápistaság kedveért egy hajszálnyira se térjen el 
azoktól az elvektől, a melyek a vallásszabadságra 
és a jogegyenlőségre tartoznak! Szükség, hogy a 
törvényesen bevett hitvallások hívei között ne 
csupán csak az egyéni jogegyenlőség és viszo-
nosság biztosítt&ssék, hanem hogy a nemzeti 
kultúrát és törekvéseket híven szolgáló többi egy-
házak, mint testületek is, a római egyházzal egyenlő 
közjogi és vagyoni helyzetbe j u t t a s s a n a k az orszá-

gos törvényhozás által. Szükség, hogy a házas-
ságkötés és felbontás feltételeit egységes elven 
alapuló országos törvény szabja meg; mert csak 
igy lesz megtörve azon sok rossznak ereje, a mit 
az egyedül idvezítő hitben való felfuvalkodás s 
a lelkiekben való kevélykedés szül, a melyek a 
szent dolgokban minden közösséget és érintkezést 
tiltanak a római hitvallásuaknak a más hitvallású 
hazafiakkal. Ezek és nem az encikiikának kizá-
rólag a római hit egységét és uralmát szem előtt 
tartó valláspolitikai tanácsai biztosítják hazánk 
nemzeti haladását és vallási békéjét. Az igazság 
és hamisság sajátos vegyüléke s a mellett követ-
kezetlen is az enciklika azokban a pontokban 
is, hol Pál apostolra hivatkozva azt ajánlja a 
klérusnak, hogy : »Istennek egy bajnoka sem ele-
gyedik világi dolgokba, hogy annak tessék, a kihez 
szegődött!« s kevéssel alább már Nagy Gergely 
intésével fordul a klérushoz, ezt mondván annak: 
»Bizonyos, hogy a külső világi vonatkozású ügye-
ket. a lelkiekről való gondoskodás közben, el nem 
szabad hanyagolni« s még alább: »A papság 
egész buzgósággal törekedjék a világiak társula-
tának, konfraternitásának régi hatásukba való 
visszaállítására«. És: »a világi ügyek bizonyos 
mérséklettel tűrendők«. 

Ha ilyen alakban tünteti fel az igazságot 
maga a római pápa, milyen alakban fogják azt 
feltüntetni a »kedves testvérek« akár egyenként, 
akár akkor, mikor egymással tanácskoznak, hogy 
közös ítélettel állapítsák meg a céljaikra legszük-
ségesebbeket ? 

Végre, hogy mennyiben teljesülhet a pápa 
ezen reménye: »nem fog hiányozni bizonyára a ti 
uralkodótoknak jóakaró támogatása!« e tekintet-
ben teljes megnyugvást nyújt nekünk királyunk 
azon válasza, melyet Boros-Sebesben épen a róm. 
kath. klérushoz intézett. Ezen válaszban a vallási 
nyugalom ápolását és a polgárok békés egyet-
értésének megóvását kötötte lelkére ő Felsége a 
római klérusnak. Az egyházpolitikai üdvös refor-
mok ellen, és a többi hitfelekezetek ellen indított 
harcok mellett, különösen a pápai enciklika meg-
jelenése után, mély értelme van a király ezen 
atyai intésének. S ez az értelem nem lehet más, 
mint ez: Magyarország királyának jóakaró támo-
gatása hiányozni fog ott, a hol az enciklika egy-
oldalú törekvéseinek megvalósításáról lészen szó! 

Igenis, megérthették világosan a nekiek adott 
válaszból a »kedves testvérek« azt, hogy a ma-
gyar király változatlan kegyelmére és jóakaratára 
bizton csak azon törekvésében számíthat a klérus, 
mely a vallási nyugalmat és békés egyetértést 
felekezeti különbség nélkül ápolja a lakosságban. 
Megérthette a görögkeleti román küldöttségnek 
adott királyi válaszból bárki is azt, hogy a ma-



gyar király vá l tozha i l an kegyelme és j ó a k a r ó 
ol ta lma, m i n d e n a la t tva ló jára , vallási és nemzet i -
ségi k ü l ö n b s é g nélkül egya rán t ki ter jed. És vá j jon 
a mi h ű s é g ü n k n e k , h ó d o l a t u n k n a k nyi lvání tásá t 
n e m különös megelégedésse l vet te-e ő F e l s é g e ? ! 

Szóva l a pápa i encikl ika megje lenése u t á n 
adot t vá laszok á l t a lában m e g n y u g v á s s a l és re-
m é n y n y e l töl thet ik el a mi sz ive inket az iránt , 
hogy b a mind egy-egy Leó vo lna is az, a kit a 
XIII. Leó l egú j abb enc ik l iká ja mos t a k u l t u r h a r c 
meze j é r e veze t : n e m lesz ő velők az i rga lmas 
Is ten, n e m fogja megsegí teni s ze r encsé s győze-
l emre az ő buzgó lkodásuka t , m e r t az ő tö rekvé-
s e k b e n megnyi la tkozó r ó m a i d o g m a t i z m u s egyol-
dalú hit- és egyházu ra lmi érdekei merev e l lenté tben 
á l lanak e n n e k az o r s z á g n a k k ü l ö n b e n s e m n a g y o n 
e rős ál lami és nemze t i létfeltételeivel, t o v á b b á a 
va l lásegyenlőség örök igazságú elveivel, úgysz in tén 
a köz jó lé t re és nemze t i fe lv i rágozásra né lkülöz-
he te t len vallási békével . 

Ágya. Nagy Sándor. 

I S K O L A Ü G Y . 

A késmárki ev. lyceum uj épületének 
felavatása. 

Folyó hó 3-ika* örökre emlékezetes nap marad a 
késmárki ev. lyceum életében és történetében. Negyedfél 
százados fennállása óta e napon költözött át az intézet 
»negyedik« házába. 

A magyar reformáció második tizedében 1533 körül 
keletkezve, első háza egyszerű faépület volt. E faalkotvány 
helyén 1775-ben Mária Terézia engedelmével szilárd anyag-
ból uj épület emeltetett, mely a nagyobbrészt ingyen szol-
gáltatott építési anyagon kívül összesen 4177 rh. for. 
került s ezen máig is olvasható chronosticon-t viseli 
homlokzatán: 

Indulsit Majestas, exstruxere Patroni, 
Nunc suaves usus laeta juventus habét. 

Az »indulsit Majestas« Mária Terézia engedélyére 
vonatkozik. Az 1820-ban kibővített épület még mindig 
szűknek bizonyulván, 1865-ben még egy emelettel láttatott 
el s a második emelet homlokzatán ezen chronosticon 
olvasható : 

Magnó conatu quod exstruxere Patroni 
Nunc pia Posteritas continuavit opus. 

A második emeleti tágas termekben az intézetnek 
két nagy 42,000 kötetet számláló s ritka nagybecsű művek-
ben bővelkedő könyvtára volt s van ma is elhelyezve. 

Miként a humanizmus századában Európa protestáns 
országaiban többnyire, ugy hazánkban is a protestáns 

* Mult számunkba későn érkezett. Szerk. 

iskolák s igy a késmárki iskola is a nagy humanista 
Melanchton szervezetét fogadták el. A nagvtudományu 
humanista és reformátornak hazánkban is használt tan-
könyveit. mint a hazai és általában a közoktatás nagy-
becsű ejeklyéit a lyceumi könyvtár máig is számos pél-
dányban őrzi* 

A két emeletes uj iskolai épület a régi épület köze-
lében a tágas iskolai kertnek majdnem közepén emelkedik 
a város délnyugoti szélén s szerencsés helyzeti körülmé-
nyeinél fogva teljesen megfelel a hygienia és paedagogia 
igényeinek. Éjszaki homlokzata a magas Tátra felhőbe 
hanyatló csúcsaira tekint, déli homlokzata a lőcsei hegy-
csoportra nyújt kilátást, melynek termőfölddel borított 
lejtői és dombsorai egész a város alá nyúlnak, mig a 
délnvugot felé elterülő tájkép hátterét a három megye 
határán emelkedő hatalmas Királyhegy zárja be. Az alpesi 
tájkép szelid varázsa ömlik el az egész láthatáron. Mig 
a főváros utcáin emelkedő paloták az építészet és művé-
szet remekeit állítják az ifjú szeme elébe, addig a tanuló 
itt az örök természet nyitott könyvében olvashat; áhítatra 
ragadó csodálattal szemlélheti a szemet és lelket üdítő válto-
zatos tájképet. Ha pedig lelke elfáradt a szellemi munká-
ban. néhány órai kirándulás a fenyvesekbe visszaadja 
lelke üdeségét és teste ruganyosságát és nincs az a 
»tornacsarnok« vagy torna óra, mely jobban helyreállítaná 
a testi és szellemi erők egyensúlyát. Szóval a természet 
itt bőven gondoskodik arról, mit már a római is aján-
lott a nevelés vezérelveül: »ut sit mens sana in corpore 
sano«. 

Szeptember 3-án déli 12 órakor a vendégközönség 
díszes serege a felavató kerületi püspök és a lyceumi 
felügyelő vezérlete alatt a régi épületből bevonult a lyceum 
uj, negyedik otthonába, s evvel megkezdődött a felavatási 
ünnepély. A hangulat szülte ihlettséggel zendített rá az 
ünneplő közönség az »Erős várunk a mi Istenünk« első 
versszakára, mely után Zelenka püspök rövid, de annál 
meghatóbb buzgó fohásza következett. Az ima után a 
lyceum felügyelője, dr. Tátray Gergely olvasta fel az 
ünnepély tartamához mért keretben a lyceum történetét. 
A rövid, de mindamellett kimerítő és a főbb mozzanatok 
ügyes csoportosítása által a lyceum negyedfél százados 
életéről világos és teljes képet nyújtó ismertetés mind-
végig feszült figyelemben tartá a közönség rokonszenves 
érdeklődését. 

Ezután következett a püspök felavató beszéde. Tömör 
tartalmas beszédének, melyben a gondolat és igazság 

* Melanchton gymk. tankönyveiről lévén szó, ide iktatjuk 
azok cimét: Catechesis puerilis. Corpus doctrinae christianae. Loci 
communes theologici. Liber de anima. Praeceptiones dialecticae. 
Dialectica Aristotelica. Philosophia morális. Libellus graciae gram-
maticae. Grammatica latina. Epigrammata. Epistolae. Declamatione. 
Oratione. Praefationes in illustres auctores. Annotationes in Cicero-
nis orationes, epistolas etc. in Hesiodum. Initia doctrinae physi-
cae etc. etc. Lásd: A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum törté-
nete. irta Palcsó István. 341 1. 



meggyőző ereje harmonikusan összefolyt az érzület nemes-
ségével, eszmemenete következő volt. Távol minden hang-
zatos jelszavaktól és »nagy tudomány u« theoriáktól, melye-
ket a mester szavára esküvő tanítványok hirdetnek divatból 
és alkalmaznak szánalmas eredménytelenséggel: az iskola 
feladatát az uj otthonban, haladva a régi »otthonok« 
nyomdokain, melyek első sorban nevelőintézetek voltak 
oly egyszerű, gyakorlati igazságokkal jelölé meg, melyek-
nek mélyebb értelme, jelentősége és hatálya van a divatos 
rendszerek és módszerek egész halmazánál. Ez örök igaz-
ságok, melyekről az iskola elmondhatja hogy »in hoc 
signo vinces:* a rend, a munka és a siker. De e hármas 
feladat csak a vallásos érzület és a hazaszeretet erényei-
nek egyén- és jellemképző ápolása mellett képzelhető. 
Ez erények fejlesztése és gondos ápolása nélkül nincs 
áldás semmiféle emberi munkán. Az egész nevelési rend-
szer irányát megjelölő és magában foglaló igazságok ezek, 
s csak az érezheti igazán e szavak mély értelmét, ki 
nem »invita Minerva* lépett a nevelés szolgálatába, 
hanem a kinek lelkére az öntudat parancsolja nemes 
ambitióval a kötelesség teljesítesét. És ha minden pályán 
a működés sikerét csak a belső hivatottság biztosítja, 
ugy elmondhatjuk ezt különösen a nevelői pályáról. 

Beszéde vége felé a felavató szónok a felügyelő 
felé fordulva, szivreható szavakban bizá gondjaira az 
iskola uj épületét, kiemelve egyúttal a szó valódi és meg-
felelő értelmében a felügyelő magasztos és az intézet 
anyagi és szellemi életére nézve nagyfontosságú hivatását. 
A tanárokhoz, mint az iskola szellemi vezetőihez intézett 
végszavakkal az ünnepi közönséget mindvégig feszült 
figyelemben tartó felavató beszéd méltó befejezést nyert. 

Az intézet és a közönség nevében püspök urnák 
nagyhatású felavató beszédeért Zvarinyi S. lyceumi igaz-
gató mondott hálás köszönetet. Ismét felhangzott végezetül 
a reformáció győzelmi éneke: Erős várunk nékünk az 
Isten ! 

Legyen ez intézet itt a magas Tátra bércei alatt 
a magyarság éjszaki és a protestántizmus keleti véghatá-
rán negyedfél százados múltjához hiven mindenha »erős 
vára« a hazaszeretet államalkotó és a szabadságot fen-
tartó erényeinek, s miként eddig sem keresett, ugy ezentúl 
sem fog keresni ebben érdemet, mert csak kötelességet 
teljesít; legyen veteményes kertje, ápolója és fejlesztője 
a protestántizmus egyén- és jellemképző erőinek, a lelki-
ismeret elvének és a kötelességérzetnek. Miután pedig 
jellem hazaszeretet nélkül nem képzelhető, csak ugy, 
mint vallás vagy felekezet az istenség tisztelete nélkül: 
ép azért bátran állíthatjuk, hogy hazáját és vallását tagadja 
meg az, ki bármely felekezethez tartozzék, a vallás cége 
alatt hazája ellen conspirál, vagy a hazaellenes velleitá-
sokat megtűri. A nagy világon e kívül nincsen számodra 
hely: e hit legyen »erős vára« minden hazai középisko-
lának; ebben rejlik nevelői feladatának ethikai jogo-
sultsága. 

W. K. 

T Á R C Z A. 
A dévai templom restaurálása. 

1. Az elöljáróság esdő szózata. 
Nemzetünk drága kincseinek egyikét, a dicső emlékű 

Hunyady János által épített s ma már omladozó szép 
ódon templomot és tornyot óhajtjuk mi, szegény kis 
gyülekezet, egyházi felsőbbségünk jóváhagyása mellett, Isten 
és a jó emberek segítségével, az idő viszontagságainak 
további rombolásaitól megvédeni és stylszerüleg res-
taurálni. 

Bizalommal fordulunk a nagy magyar közönséghez, 
hogy minket ebbeli törekvésünkben hazafias indulattal 
támogatni fog. 

Törökverő nagy Hunyady János és a régi Erdély 
legkiválóbb fejedelmei: Bocskay István, Bethlen Gábor és 
»öreg< Rákóczy György gyakran imádkoztak e szent 
hajlékban, áldást kérve fegyvereikre, melyekkel hazánk 
szabadságát és nemzetünk örök jogait hősiesen oltalmazák. 

Lelkünk szomorúságával gondolunk reá, hogy az 
ő hatalmas pártfogásukat a későbbi időkben nélkülözve 
és gazdag alapítványaikat a XVII. század végén elveszítve, 
parányi kis gyülekezetté törpült egykor oly népes s még 
földi javakban is bővölködő ekklézsiánk. Híveink nagv-
része elveszett a két felé vívott százados harcokban, 
vagyonunkat és jövedelmeinket pedig örök időkre elvette 
tőlünk az elenséges indulatu hatalom. Magára hagyatottan, 
minden erejét megfeszítve küzd azóta gyülekezetünk, óriási 
áldozatokat hozva, hogy magát a nagyszámú idegen ajkú 
lákosság közepett, Hunvadmegye székvárosában fentart-
hassa s a magyar állam és a magyar nemzet érdekeinek 
méltó védelmezője lehessen. 

A mult idők dicső emlékeként csupán egy maradt 
meg gyülekezetünk számára szent örökségül: a Hunyady 
szép, ódon temploma, kötelezve minket és utódainkat, 
hogy nemzetünk törekvéseinek e városban és e megyében 
igaz szívvel ápolói és terjesztői legyünk. 

Ezt a nagy történeti és kiváló műbecscsel biró 
régi templomot óhajtjuk mi most, restaurálni, nemzetünk 
hasznára és dicsőségére. 

• Kevesen lévén,* még a hozzánk csatlakosott ágostai 
evangélikus és unitárius hívekkel együtt is, anyagi erő 
tekintetében pedig fölöttébb nagyon szűkölködvén, bizalom-
mal kérjük magyar hazánk egész közönségét: jöjjön segít-
ségünkre e szent munkában, melyet Isten nevében nemze-
tünk dicsőségére kezdettünk. Minden kis adomány, minden 
egyes fillér, mely hozzánk küldetik, nemzeti missiónk 
betöltését segítendi elő. 

A restauratió költsége mintegy 10,000 frt, melyből 
idáig egyesek adományaképen 1872 forint gvült össze. 
Áldjuk felséges királyunkat, ki kegyes volt magánpénz-
tárából 100 frttal járulni a kitűzött magasztos cél elérés-
hez. A még hiányzó 8 ezer frtot a nagy magyar közönség 
szíves áldozatkézségétől reméljük. 

A kegyes adományokat kérjük gyülekezetünk lelkészi 
hivatalához küldeni. 

A szíves gyűjtőkre és a kegyes adakozókra Isten 
áldását buzgó imában kérik 

Déván, 1893. augusztus hó 3-án. 
László Ignácz, Szőts Sándor. 

a dévai ev. ref. egyház a dévai ev. ref. egyház 
főgondnoka. lelkipásztora. 

* A gyülekezet létekszáma az Egyet. Névtár szerint 687 
Szerte. 



Dévai ev. ref. egyházközségünk ez »Esdő szózatát* 
azzal ajánljuk hitsorsosaink s hazánk fiai és leányai szives 
figyelmébe s kegyes pártfogásába, hogy »dévai ódon temp-
lomunk nemcsak egyházi hanem nagy történelmi múlttal 
és műtörténeti becscsel is bir, s igy annak stylszerü 
restaurálásához járulni s erre irányzott nemes törekvésében 
a dévai ref. gyülekezetet támogatni: a felekezeti érdek 
mellett egyszersmind hazafias cselekedet is«, melynek 
gyakorlására azért honfiúi bizalommal hivjuk fél és kérjük 
első sorban hitsorsainkat, de hazánk minden lelkes fiát s 
leányát is. 

Kolozsvárit, 1898. augusztus 6. 
Br. Bánffy Dezső s. k. Szász Domokos s. k. 

egyházker. főgondnok. erdélyi ref. püspök. 

2. A templom és torony leírása. 

Ez a romjaiban is szép, régi építmény, kiváló szak-
tudósaink (dr. Czobor Béla, dr.Rómer Flóris, Müller István, 
Pulszky Ferencz, Szilágyi Sándor stb.) egybehangzó véle-
ménye szerint, eredetileg róm. kath. templom, volt Szent 
Miklós nevéről neveztetett és minden kétséget kizárólag 
Hunyadv János és neje Szilágyi Erzsébet költségén épít-
tetett, illetve nyert befejezést 1440—1444. körül. 

Építési módja a legtisztább góth stylra emlékeztet. 
A szép arányú csúcsíves ablakok, halpikkelyszerü díszí-
téseikkel ; a merész hajlású gyönyörű boltíves mennyezet, 
a rajta levő családi címerekkel (Anjou királyi ház, Hunyady 
.lános, Szilágyi Erzsébet, I. Ulászló király cimereij kőből 
művészileg kifaragva; a szentély oldalfalain látható freskó 
képek, melyek a napkeleti bölcsek Krisztushoz zarándoko-
lását, Assisi Szent Ferenczet., Szent Borbárát stb. ábrázolják, 
valamint a templom falaiban elhelyezett történeti néveze-
tességü sir-emlékek (epitaphiumok) igen kellemes és fel-
emelő hatást tesznek a szemlélő lélekre. 

A legrégibb feliratos sir-emlék 1554-ből való Dobó 
Domokos erdélyi alvajda, az egri hős Dobó Istvánnak 
testvér öcscse állíttatta ezt, pestisben elhalt ifju nejének 
Bajomi Klárának és csecsemő kis fiának emlékezetére. 
Latin szövegű feliratának néhány sora eléggé meg nem 
becsülhető adatul szolgál arra nézve, hogy Déva környé-
kének lakói a XVI. század közepén nem oláhok, mint 
ma, hanem Dákok és hegylakó Géták voltak, kik később 
olvadtak be a Hunyadmegyét elözönlött oláhság tengerébe. 
Ezen nevezetes sorokat király ő Felsége is nagy érdeklő-
déssel olvasta el 1887-ben, csudálkozását fejezve ki a 
népviszonyok nagymérvű megváltozása felett. 

Egy másik epitaphium Tordai Sándor András dévai 
kath. főesperes, később erdélyi reform, püspök emlékét 
örökíti meg, ki engesztelhetetlen ellenfele volt Dávid 
Ferencz unitárius püspöknek és hatalmas segítőtársa a 
hitviták idején oly nagy szerepet játszott Méliusz Juhász 
Péternek. 1579-ben halt meg, egyszerre Dávid Ferencz-
czel, ki a dévai vár kerek bástyájának börtönében, mint 
államfogoly végezte be sokat hányatott, küzdelmes életét. 

A harmadik síremléket Geszti Ferencz egykori vár-ur 
és főnemes emelte édes anyja özv. Geszti Jánosné szüle-
tett Lekclielvi Sulyok Zsófia tiszteletére 1590-ben. Az 
egész Geszti-család geneológiája fel van írva ez epita-
phiumra és végül az is, hogy az említett urnő »eltemet-
tetett ide, a Szent Miklós templomába.* 

A negyedik epitaphium 1817-ból való. Losonczi 
Báró Bánffy György erdélyi gubernátor állíttatta ezt, itt 
eltemetett nagyszülőinek: nagy harcsai Barcsay Gergely 
főispánnak és Naláczy Sárának kegyeletes emlékére, kik 
mindketten e város és e vidék felejthetlen jóltevői valának. 

A templom külseje, úgyszintén a szép góthstylü 
torony is, melyeknek szilárdságát 13 hatalmas támpillér 
még inkább biztosítja, rendkívül ügyes és szakképzett 
építőmesterre vall. Kár, hogy nevéből ma már csak ennyi 
olvasható ki : »Johannes«. 

A toronyban levő három harang közül az egyik még 
a Hunyady János idejéből való; a másik 1536-ban önte-
tett, mig a harmadikat az *öreg« Rákóczy György feje-
delem ajándékozta az ekklézsiának 1647-ben. 

A templom 1.540 — 1545 körül lett a reformátusok 
tulajdona, az egész gyülekezet áttérése folytán. Ma az ág. 
evang. és az unitáriusoknak is istenitiszteleti helyiségül 
szolgál, mint a kik e városban a reformátusokkal a leg-
bensőbb testvéri viszonyban élnek és egy gyülekezetet 
képeznek. 

Nemzetünk régi dicsőségének szép emlékeit őrzi e 
szent hajlék, mely most, századok viharaitól megviselve 
haladéktalan kijavítást igényel az utódoktól. Szegény kis 
gyülekezetem, melyre a kijavítás kötelessége háramlik, 
erejét megfeszítve küzd, hogy ezen őseitől reámaradt szent 
örökség kezei között el ne vesszen, sőt visszanyerve haj-
dani ékességét, fényben ragyogjon újra. hazánk és nem-
zetünk dicsőségét hirdetve e megyében. 

Ámde gyülekezetem csak parányi kis sziget az ide-
gen ajkú népek óceánjában. Menthetetlenül elborítja az 
ár, ha nem jőnek segítségére azok, a kiknek erre a jósá-
gos Isten erőt, hatalmat és módot juttatott. 

Isten áldása legyen mindazokon, a kik minket régi 
szép templomnnk restaurálási munkájában megsegíteni 
magokat szivök és leikök által indíttatva érzik! * 

Déva, 1893. augusztus 3. 
Szőts Sándor, 

ref. leik esz. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

»Átidomította énekek. 
— A bányakerületi uj énekeskönyvről. — 

I. 
Régen érzett hiánya hazai evangélikus egyházunk-

nak, hogy nincs nemzeti nyelven szerkesztett, stereotyp 
kiadású énekeskönyve. A hány énekeskönyv megjelent 
eddig nálunk magyar nyelven, az mind többé-kevésbbé 
megváltoztatott szöveggel, sokszor egész a felismerhetet-
lenségig eltorzított alakban közli a régibb énekeket. Holott 
a külföldi (cseh és német) nyelveken megjelent énekeket 
híveink Husz János, illetőleg Lidher Márton kora óta 
a mai napig, egy és ugyanazon stereotyp kiadásban kap-
ják kezeikhez s minden lényeges változtatás nélkül éneke-
lik azokat ugy, a mint elődeik énekelték századokkal 
ezelőtt. 

* Részünkről is melegen ajánljuk a dévai »magyar vallá-
súak* kérelmét olvasóink munkás szeretetébe. Tapasztalatból tud-
juk, bámulattal szemléljük a dévai gyülekezet nehéz küzdelmeit, 
szép sikereit. Ez a lelkes kis gyülekezet az utóbbi 10 év alatí 
temetőjét paradicsommá varázsolta, virágzó magtárt alapított, orgo-
náját szépen kijavíttatta, díszes paplakot építtetett és gyönyörű 
templomkerítést készíttetett faragott kőalapon vasrácsozattal, nem 
az ekklézsia vagyonából, hanem híveinek adományából. Ha van 
gyülekezet széles e hazában, mely támogatást érdemel, ekkor első 
sorban a dévai említhető, mely a fennebb jelzett célokra 10 év 
lefolyása alatt 10 ezer írtnál többet áldozott. Áldozzunk mi is a 
nemesen áldozókért. Lapunkat készséggel megnyitjuk az adomá-
nyok elfogadására, magunk pedig 10 forinttal ezennel megkezdjük 
az adakozást. Szei késztö. 



Ezen a hiányon kivánt segíteni a Bánvakerülel 
akkor, midőn elhatározta, hogy hazai evangélikus egy-
házunk gazdag énekkincséből összegyűjtet s a mai kor 
színvonalán álló kiadásban közrebocsátja azon énekeket, 
melyek mint a »protestáns szellemnek magyar nemzeti 
nyelvű termékei, absolut értékkel és becscsel birnak s 
azért a következendő századokban is változatlan, stereotyp 
kiadásokra számíthatnak«. 

A napokban került ki sajtó alól a készülő uj énekes-
könyv II. része, Gaál Mihály lelkésztársunk szerkeszté-
sében. A füzet »kézirat helyett* küldetett meg egyeseknek 
azon felhívással, hogy »bíráló észrevételeiket Sárkány 
Sámuel püspök urnák nyújtanák be felhasználás végett«. 
Ezen felhívásnak vélek eleget tenni, akkor, midőn igény-
telen nézeteimet a megjelent füzetre vonatkozólag e Lap 
útján nyilvánosságra hozom. 

Mindenekelőtt sajnálattal kell konstatálnom, hogy 
az énekeskönyv érdemes szerkesztője a jelen füzet össze-
állításánál, ugy látszik, a fentebb jelzett iránynyal homlok-
egyenest ellenkező álláspontot foglalt el. Nem azt tekin-
tette feladatának, hogy a kritika fáklyájával kezében, fel-
kutassa és hiteles szövegben összeállítsa azon régibb és 
ujabb énekeket, melyek az említett kellékeknek megfelel-
nének, hanem inkább, azt látszott célul kitűzni maga 
elé, hogy a rendelkezésére álló összes énekeket censura 
alá vesse és azokat a saját egyéni izlése és felfogása 
szerint »átidomítsam Igy az e téren uralkodó zűrzavart, 
a tarka-barkaságok és rendszertelenségek éktelenségét 
nemcsak hogy nem szüntetheti meg, de sőt füzetével 
maga is előmozdítja. 

Milyen »átidomítások« fenyegetik ilyen eljárás mel-
lett legklasszikusabb énekeinket: annak érdekes példáját 
találjuk az említett füzet 13-ik lapján, hol ez áll: »42. zsol-
tár Marót Kelemen, Szenczi Molnár Albert. Dallam : saját.* 
Ezen cím álatt következik azután egy, négy strófából álló 
ének, melynek úgyszólván egyetlen egy sora sem egyezik 
az eredetileg hét strófából álló Szenczi Molnár- féle szö-
veggel. Összehasonlításul álljon itt a Gaál Mihálv-féle és 
a Toldi Ferencz által kritikailag megállapított eredeti hi-
teles szöveg: 

Gaál szerint: 
1. Mint a szép hűvös patakra 

A szarvas kívánkozik : 
tlgy vágyom a pillanatra 

Hogy lássam hajlékaid. 
A te házad Istenem 
Üdvösségem, mindenem! 

Mert a lelkem megujulna. 
Színed elé ha járulna! 

2. Sirni készlnek bús érzésim 
S hullatom a könnyeket, 

Mikor szólnak ellenségim! 
»Hol van a te Istened?* 

Oh nem fáj az én nekem, 
Mert a házad szeretem 

Vajha hivek seregében 
Örvendenek éneklésben ! 

3. De ne csüggedj óh én lelkem! 
A búnak is van vége; 

Majd megsegít a jó Isten, 
Hogy járulhass elébe. 

Ha nevét magasztalom : 
Megszűnik a siralom 

S meglátják a rosz bai'átok! 
Hogy Istenül kit imádok 

Toldi szerint: 
1. Mint a szép hives patakra 

A szarvas kívánkozik 
Lelkem úgy óhajt uramra 

És hozzá fohászkodik 
Te hozzád én istenem, 
Szomjúhozik én lelkem ; 

Váljon színed eleiben 
Mikor jutok élő isten ? 

2. Könyhullatásim én nékem 
Kenyerem éjjel nappal ; 

Midőn azt kérdik én tőlem : 
Hol istened, kit vártál ? 

Ezen lelkem kiontom, 
És házadat óhajtom, 

Hol a hívek seregében 
Örvendek szép éneklésben. 

3. Én lelkem mire csüggedt el. 
Mit kesergesz ennyire ? 

Bizzál Istenben s nem hagy el 
Kiben örvendek végre, 

Midőn hozzám orcáját 
Nyújtja, = szabadítását. 

Oh én kegyelmes istenem. 
Mely igen kesereg lelkem ! 

terét világítják meg s igy az abban foglalt főgondolat. 
megértéséhez a kulcsot adják kezünkbe, Gaál egészen 
kihagyja s közvetlenül a fentebbiekhez csatolja a hetedik 
strófát, mely így hangzik: 

Gaálnál: Toldinál : 
4. Mért csüggednél oh én lelkem ! 

Hisz veled van Istened! 
Nagy irgalmát ha megnyertem: 

Ki ítél el engemet V ! 
Noha vétkeim nagyok, 
Mégis övé maradok ; 

S bár a világ ellenségem 
Istennél van üdvösségem. 

Én lelkem mire csüggedt el 
Mit kesergesz ennyire ? 

Bizzál istenben, nem hagy el, 
Kiben örvendek végre; 

Ki nékem szemlátomást 
Nyújt kedves szabadulást; 

Nyilván megmutatja nékem 
Hogy csak ő az én istenem. 

Ki ne látná a két szöveg között a különbséget ? A 
hány sor, annyi eltérés! Az »átidomított« szöveg költői 
becséről nem szólok. Csak konstatálni kívánom, hogy 
egyenesen cáfolja azt, a mit Szenczi Molnár mond. Szenczi 
majd »a lelkét kiontja* a nagy keserűségtől, midőn azt 
kérdik tőle: hol istened, kit vártál? Gaál azt mondja: 
»0h nem fáj az nekem, mert a házad szeretem!« Hát ak-
kor mért »bullatja a könnyeket« és mért »Késztik sírni 
bús érzési?* Csak nem akar tetteüit könnyeket hullatni? 
Szenczi az Úr »szabadítását* várja, hogy az »élő Isten 
színe elé* juthasson. Gaál azt mondja: »Ha nevét ma-
gasztalom, s megszűnik a siralom.* Hát akkor miért 
mondja, előbb G. ? »A te házad Istenem, Üdvösségem, 
mindenem!« Hisz ez Ur nevét magasztalhatta Jordán vi-
dékén is! Mit jelentsen tehát a szerelmesek szótárából 
vett eme vallomás: »Üdvösségem, mindenem!?* 

Mindezeknél fogva felvethető, a kérdés: mit keres 
Szenczi Molnár Albert neve azon ének felett, melyből 
egyetlen egy gondolat, mondatfüzés, szó sem az övé ? mely 
nemcsak belső valótlanságokat tartalmaz, hanem egyene-
sen cáfolja azt, a mit Szenczi a maga zsoltárában, költői-
leg megokolva, mond?! Az ének alá ez van irva: »Át-
idomította Gaál Mihály«. Hát ugyan ez a klasszikus szép 
ének, mely az összes irodalomtörténeti kézikönyvekben 
ugy szerepel, mint a XVII. századbeli magyar protestáns 
énekköltészet gyöngye s mely nyelvezet tekintetében is 
a magyar stylus remekpéldányául tekinthető mai napig, 
rászorult erre az »átidomításra« szebbé, tökéletesebbé 
válik az az által, ha csak egy sort is változtatunk rajta ? 
Hát ha még annyira kiforgatják eredeti alakjából, mint 
a t. szerkesztő-költő tette: hova lyukadunk ki akkor ezek-
kel a bámulatot keltő merész metamorfózisokkal?! 

Hasonló elbánásban részesíti t. lelkésztársam Kis 
János énekeit is; azzal a különbséggel, hogy nála az 
»átidomításokat« nem is jelzi, hanem egyenesen neki tu-
lajdonít oly kifejezéseket, melyeket ő nem használt. Pél-
dául az »Elmégy kedves gyermek« kezdetű általánosan 
kedvelt halotti ének első verse 

Gaál szerint: 
Elmégy, kedves gyermek 

Szüleid öléből, 
S sűrű zápor szakad 

Szerettid szeméből. 
Fogadd el szerelmök 

Utolsó csókjait stb. 

A dunántuli énekeskönyv szerint 
Elmégy kedves gyermek 

Szüleid öléből, 
Kiknek sürü zápor 

Hull érted szeméből. 
Fogadd el »hűségök« 

Utolsó csókjait stb. 

A rá következő három verset, melyekben Szenczi 
Molnár Dávid király számkivetésének s a Hermon vidé-
kén tett bujdosásának keserveit oly szép költői voná-
sokkal ecseteli s melyek az egész ének történelmi hát-

Az utolsó vers pedig: 
Elmégy kedves lélek ! 

Mi megyünk utánad! 
Szerettid szivéből 

Akkor vész a bánat 
Meglátnak téged ott 

A kik most jajgatnak 
S korán nyert pálmádért 

Vígan hálát adnak 

Elmégy, kedves lélek ! 
Mi is majd elmegyünk 

Mindnyájan utánad, 
Akár kik s mik legyünk 

S akkor hiv szüleid 
Kiket most a tőr sért. 

Vígan adnak hálát 
Korán nyert pálmádért. 



Mi célja lehet a szavak és fogalmak ezen felcseré-
lésének? Hisz az az ének, melyben Kis János öntötte 
ki a maga hűséges szülői szivének keservét, csak ugy 
szép és csak ugy bír irodalmi becscsel, a mint azt Kis 
János maga megirta! Lehet, hogy t. lelkésztársam Ízlésé-
nek jobban megfelel, ha egy kedves gyermek koporsójánál, 
»szülői hűség* helyett »szerelem«-ről szól az ének és ha 
a Mária néma fájdalmára emlékeztető »tőr« helyett »jaj-
gatást* hall: de abból nem következik, hogy a maga 
Ízlését a magyar nemzeti irodalom eme klasszikus alak-
jára és ráoktroyálni joga volna! 

A magyar klasszikusok közül még Vörösmarty 
Mihálynak a »Kis gyermek halálára« irt és Tompa Mihály-
nak »Széles országút az élet* kezdetű költeményét is 
közli a füzet t. szerkesztője, hasonlóképen »átidomítva«! 
Hát vájjon ezek a nagy költők már annyira tul lettek szár-
nyalva a haladó kor által, hogy alkotásaik módosításokra, 
javításokra szorulnának. Ha a magyar klasszikusokból aka-
runk valamit érnekeskönyvünkbe bevenni, akkor szerény 
nézetem szerint azt csak ugy szabad tennünk, hogy azon 
semmit se változtassunk. Mert a mi tökéletes magában 
véve, az változtatás által tökéletlenné válik. A klasszikus 
írókban a nemzeti typus stereotvp vonásai tükröződnek 
vissza s azért az ő müveiknek változtatása egyértelmű 
a bennük revelációképen nyilvánuló isteni eszmének leala-
csonyít ásával. Erre pedig különösen a templomokat nem 
szabad felhasználni. 

I f j . Jeszenszky Károly. 

BELFÖLD. 

A vértesaljai egyházmegye közgyűlése. 
II. 

Az esperesi jelentés végül a lelkészi és tanítói kar-
ban előfordult változatosságokról emlékezett meg, megható 
szavakban róván le a kegyelet adójat egyházmegyénk 
egyik világi tanácsbirája, Rozgonyi György, kir. tanácsos 
iránt, ki ez év májusában titokzatos körülmények közt 
eltűnvén családja köréből, a Duna hullámaiban keresett 
zaklatott lelkének, testének nyugodalmat. 

Egyházmegyénk népessége a szórványokkal együtt 
4-0,837 lélek, a szaporulat a megelőző évihez képest 107. 
Születet 707 fi, 695 nő, összesen 1402. Meghalt 651 fi, 
676 nő, összesen 1227. Házasult 315 pár. Konfirmálta-
tott 381 fi, 334 nő, összesen 715. 

Egyik nem kis fontosságú tárgya volt közgyűlésünk-
nek a mult évben alakított egyházmegyei missziói bizott-
ság jelentése. Tekintettel ugyanis arra, hogy a Fejérvár-
megyében levő nagy uradalmak cselédsége, különösen 
azok iskolás gyermekei eddigelé lelki gondozás és vallásos 
oktatás nélkül szűkölködtek: egyházmegyénk most egy 
éve egy missziói bizottságot alakított, feladatául tévén 
annak, hogy nagy számú szórványainkban a belmissziói 
munkát mielőbb indítsa meg, illetőleg erre nézve javas-
latot tegyen a közgyűlésnek. E missziói bizottság tehát 
mindenekelőtt egy táblás kimutatást készítelt egyházme-
gyénk szórványainak népességéről s a csaknem kivétel 
nélkül római katholikus iskolákba járó s református vallás-
oktatásban nem részesült iskolás gyermekek létszámáról. 
A kimutatás adatai, valóban megszívlelésre méltók. Egyház-
megyénk 33 anya és 3 leányegyháza közül ugyanis 24-nek, 
tehát összes egyházaink két-harmad részének van többé-
kevésbbé népes, némelyiknek több száz lélekre menő 

diasporája; igy pl. Iváncsának 273, Sárbogárnak 309 
Sárkeresztúrnak 455, Seregélyesnek 693, Ercsinek 805 
lélekből álló szórványa van. Nincs szórványa 12 egyház 
nak, mig a többi 24 egyházhoz jelentékeny számú fiók-
egyházak csatlakoznak, melyek népessége megközelíti az 
ötödfélezer lelket, E hitsorsosaink többnyire szegényebb 
sorsú cselédek, kik közül mintegy negyedfél ezeren az 
anyaegyházaktól nagyobb távolságra s e miatt a vallásos 
közösség áldásából kizártán, minden lelkipásztori gond-
viselés nélkül élnek. 

Még ennél is végzetesebb baj az, hogy ezek tan-
köteles gyermekei pedig vagy egyáltalában minden isko-
lázás nélkül nőnek fel, vagy — a mi legszokottabb eset — 
az uradalmak által alapított s fenntartott tanyai iskolákba 
járnak, teljesen katholikus szellemben és irányban nyerik 
valláserkölcsi neveléseket és saját hitfelekezetök részéről 
eddigelé vagy épen nem, vagy legfölebb annyiban része-
sülnek vallásos oktatásban, hogy közülök némelyek isko-
láztatásuk utolsó évében, némelyek azonban csakis kon-
firmáltatásuk előtt pár nappal az anyaegyház iskolájába 
küldettek el szüleik által. A táblás kimutatás szerint, az 
ilyen, római katholikus tanyai vagy község iskolába járó 
vagy legalább járni kötelezett református gyermekek lét-
száma 609! Roppant nagy szám! s ezek eddigelé úgy-
szólván csak pápistás tanokat és szertartásokat láttak, 
hallottak, mig saját vallásuk hitelveivel és szokásaival 
megsem ismerkedhettek, ennélfogva annak öntudatos és 
buzgó hiveivé sohasem is válhatnak. 

E pusztai iskolás gyermekek elnevelését lehetőleg 
meg kell akadályoznunk. Ez irányban, mint a missziói 
jelentés mondja, a munka részben már meg is indult 
egyházmegyénkben. Lelkésztársaink közül többen vettek 
maguknak fáradságot, meglátogatni a szórványukban lévő 
híveiket. A pátkai lelkész és tanító különös elismerésre 
méltók, a mennyiben a pusztai iskolás gyermekeket már 
mintegy 12 éve minden télen többször meg-meglátogatták, 
s azokat vallásunk elemeire, imákra, énekekre tanítgatták. 
Egész rendszeresen indult meg a belmissziói munka a 
mult év őszén a sárkereszturi egyház szórványaiban, 
lehetővé tévén ezt az egyházkerületünk által — mult 
évi fölterjesztésünkre — a saját missziói pénztárából kiszol-
gáltatott 60 forintnyi segélye. Két tanyai iskolában kezdte 
el az anyaegyház tanítója a vallásoktatást, melyben mind-
össze 26 gyermek részesült (10 gyermek azonban részint 
a távolság, részint más ok miatt ezúttal még kivonta 
magát alóla). Az egyik szórványban, Belső-Ágothán, két-
szer tartatott istenitisztelet; a többi szórványokban levő 
hitsorsosok pedig lelkipásztori látogatásban részesültek. 
A sárbogárdi egyház szórványaiban, az anyaegyház hívei-
nek áldozatkészsége mellett, kik 22 ingyen fuvart teljesí-
tettek, valamint a lelkész és tanító önzetlen buzgólkodá-
sával, szintén kezdetét vette az istenes munka. A tanító 
az egyik tanyai iskolába hónapokon keresztül rendszeresen 
kijárt minden héten; a lelkész pedig a többi, nagy szám-
mal levő, tanyai iskolát kereste fel s irta össze a hiveket 
és iskolás gyermekeiket. Legnagyobb szórványnyal Ercsi 
leányegyházunk bir, melyre nézve egyházmegyénk már 
régebben kimondotta, hogy az országos közalap támoga-
tásával missziói központtá tétessék; mint ilyen a mult 
évben csakugyan 300 frt egyszersmindenkori közalapi 
segélyben részesült. De e segélyt állandósítani kellene, 
hogy az ercsii h. lelkész a szórványai területén levő 
hat pusztai iskolába rendszeresen kijárhasson, a mellett, 
hogy az eresii és ráczkeresztúri iskolás gyermekeket is 
vallástanításban részesíti. Itt bizony széles mező tárul 
fel a missziói lelkész előtt, a melyben a munkát itt-ott 



már meg is kezdve s jövőre a remélhetőleg állandósítandó 
segély mellett, egész rendszeresen folytatni fogja. 

Kétségtelen, hogy e belmissziói munkához a lelké-
szek és tanítók buzgólkodásán tul mindenekelőtt pénzre 
van szükség. Azért a missziói bizottság javaslata alapján 
az iránt keresi meg majd egyházmegyénk a ft. egyház-
kerületet, hogy tekintettel arra, miként egyházkerületünk-
ben csupán Vértesaljának vannak ily nagy terjedelmű szór-
ványai, miket rendszeres lelki gondozás alá venni immár 
elodázhatatlan szükség, s tekintettel arra, hogy e bel-
missziói munka sikeres megkezdésére s folytathatására 
elegendő anyagi erővel sem egyházmegyénk, sem egyes 
egyházaink nem rendelkeznek: méltóztassék a ft. egyház-
kerület a vértesaljai misszióra egy bizonyos évi összeget 
(körülbelől 800 frtot) már vagy saját missziói pénztárából 
kiszolgáltatni, vagy az országos közalaptól kieszközölni. 

E kérésünket bátor vagyok e helyen is egyházkerü-
letünk intéző férfiainak nagybecsű figyelmébe, mély tiszte-
lettel ajánlani. Méltóztassanak tekintetbe venni, hogy az 
elszórt csontok összeszedését itt, az egyházkerület s orszá-
gunk szivéhez közel, legfőbb ideje immár megkezdeni 
s épen ez annyira fenyegetett pontokat, e zűrzavaros 
időben, a katholikus főurak s püspökök nyomása s a 
jezsuita-barátok fanatikus térítgetése ellenében tovább is 
őrizetlenül, védtelenül hagyni nem lehet. 

Nem kevésbbé fontos e kérdés anyagi oldala mellett 
a szellemi oldal. Múlhatatlan szükséges ugyanis egy olyan 
speciális vall ástam kézi könyv, mely röviden és érthetően 
s egyszersmind erősen kidomborítva, mindazon hitelveinket 
és vallásos szokásainkat feltüntesse, a melyekben eltérünk 
katholikus vallású atyánkfiaitól, mely kézi könyvecske 
egyúttal mintegy dióhéjban magában foglalja ugy imád-
ságainkat és énekeinket, mint szertartásaink, bibliánk, 
hittanunk s egyházi életünk múltjának és jelenének rövid 
ismertetését is. Ily irányú s szellemi munka megírását 
kisérlette meg a misszió-bizottság jegyzője (e sorok írója) 
elkészítvén s a közgyűlés rendelkezésére bocsátván azt 
a »Kis Hitoktató« címet viselő munkácskát, melynek 
első fejezete imádságainkat, számszerint 17-et, második 
fejezete zsoltár- és dicséret-verseket, számszerint 42-őt 
tartalmaz, további fejezetei pedig kérdések és feleletek 
formájában s lehetőleg a gyermeki felfogáshoz alkalmazotlan 
vannak megírva, következő cimek alatt: 3. ünnepeinkről; 
4. a református istenitiszteletről; 5. a bibliáról; 6. a 
keresztyén hitről; 7. a sákramentomokról; 8. az egyház 
rövid története; 9. a keresztyén felekezetekről; 10. a 
református egyház szervezete. 

E könyvecske 2—3 évfolyamra beosztva, ugy véljük, 
sikerrel lenne használható a pusztai iskolákban a vallás-
oktatásnál. sőt a hova a hitoktató személyesen el nem 
mehetne is, e »Kis Hitoktató* oda is bejuttatható volna 
s mind a szüléknek, mind különösen gyermekeiknek 
hitök ismeretére, erősítésére hasznos tényezőül szolgál-
hatna. 

Második kérése tehát egyházmegyénknek oda irányul: 
méltóztassék a ft. egyházkerület e »Kis Hitoktatót«, iro-
dalmi birottsága által, az egész egyházkerület szórványai 
számára kinyomatni s a kellő számú példányokat ingyen 
missziói bizottságunk illetőleg pusztai iskolás gyermekeink 
rendelkezésére, használatára bocsátani. 

Magára, a tulajdonképem belmisszói munkásság mily 
irányban leendő megindítására s folytatására vonatkozó-
lag, a missziói bizotts'ág e három pontban foglalja össze 
nézetét és javaslatait: l . Oly központi helyeken, hol egy 
vagy több pusztai iskola ref. gyermekei egybegyüjthetők 
volnának, hetenkint vagy kéthetenkint egyszer iskoláink 
tanítója vagy a lelkész által e növendékek vallásos okta-

tásban részesíttessenek. 2. Népesebb szórványainkban, 
kivált más felekezetűek által lakott községekben, évenkint 
néhányszor, kivált a katholikus ünnepek alkalmával, az 
anyaegyház lelkésze által rendes istenitisz lelet tartassék, 
vagy mas vallási összejövetelek, áhitatossági gyakorlatok 
vétessenek szokásba. 3. Szükséges volna ezenkívül, hogy 
minden lelkész, kivált a távolibb szórványban lakó híveit 
magán lakásukon legalább évenkint egyszer személyesen 
megkeresse s a velők folytatott lelkipásztori beszélgetés 
utján s vallásos olvasmányok (Kis Biblia, Kis Tükör, Téli 
Újság stb,) kiosztása által igyekeznék éreztetni velők szent 
vallásunk vigasztaló, bátorító erejét s ekkép megtartani 
őket a hitben s az egyházunkhoz való hűségben és sze-
retetben. 

Igy nézne hát ki nálunk in concreto — a gyakor-
latban — az evangélizáció. Mit szólnak hozzá igen tisz-
telt kartársaink ? Mert nem ok nélkül terjeszkedtem ki e 
tárgyra oly részletesen. Szeretném, ha irodalmi úton is 
hallanánk valami útbaigazítást, tanácsot azok részéről, 
kik egyházépítő munkásságunk iránt érdeklődéssel visel-
tetnek s netalán más felfogással birnak a belmissziói mű-
ködés eszközei és módjaira nézve. 

Ezek után közgyűlésünk további tárgyairól röviden 
referálhatok. 

Gyámintézetünk alaptőkéje — Isten jóvoltából — 
immár 20 ezer frtra szaporodván fel s nagvobbára takarék-
pénztárilag gyümölcsözvén, az az indítvány merült fel, 
hogv fektessük e 20 ezer frt tőkét, nagyobb biztosságot 
s esetleg nagyobb kamatjövedelmet is nyújtó ingatlan bir-
tokba. Az eszme általános helyeslésre talált s esperes 
urat azonnal megbíztuk, hogy kisérje szemmel az eladásra 
kerülő s a megvételre alkalmasnak mutatkozó birtokokat. 

A féléves segédtanítóságok ellen ismét erélyes hangok 
emelkedtek s Esperes ur megbízatott., hogy a hatáskörébe 
eső eszközökkel e rendellenesség meggátlására minden 
lehetőt kövessen el. A segédtanító-hiány pedig arra a 
határozatra bírta egyházmegyénket, hogy az egyházkerületi 
közgyűlést felkérje, miként mondja ki, hogy a n.-körösi 
tanítóképezde első sorban a saját kerületünkbeli gyüle-
kezeteket igyekezzék tanítókkal ellátni s a végzett növen-
dékeknek más kerületekbe való kimenetelét lehetőleg aka-
dályozza vagy tegye épen lehetetlenné. 

Farkasdy Dezső az egyházmegyei ügyészi állásról 
lemondván, helye dr. Szilts Andor világi tanácsbiró és 
székesfehérvári ügyvéd úrral töltetett be. Biczó Pál, pátkai 
lelkész iskolai körfelügyelővé választatott. Ugyanőt kül-
döttük a kerületre is egyik képviselőnek, hogy mint egyház-
megyénk történetének irója, a kerületi gyűlés alkalmából 
a fővárosi levéltárakban is buvárkodhassék. Világi kép-
viselő : Csordás Sándor tbiró. 

A Rozgonyi György halálával megüresedett egyház-
megyei világi főjegyzői és egy vil. tanácsbirói állásra a 
szavazás elrendeltetett. A külsősomogyi egyházmegye át-
irata az államsegély kölcsönadása tárgyában tudomásul 
vétetett. 

Az egyházmegyei tanítótestület alapszabályai, melyek 
már ismételve megjárták a magas minisztériumot, végre 
a jóváhagyó záradékkal ellátva megerősíttettek. 

Két hivatal-csereügy is tárgyaltatott. Az acsai lel-
kész a dunántuli kerülethez tartozó arácsi lelkészszel, 
továbbá a felcsúthi lelkész a pesti egyházmegyébe kebe-
lezett vasadi leányegyház h. lelkészével kiván cserélni 
állomást. Mindkét lelkésztársunk áthelyeztetésébe készség-
gel belenyugszik egyházmegyénk, hogy ez által ugy magok 
a lelkészek, mint mostani gyülekezetük óhajtott békéjöket 
feltalálhassák. A felcsúthi egyház lelkésze különben, igen 



botrányos ügyben, az egyházmegye törvényszékének is 
dolgot adott, elrendeltetvén ellene a fegyelmi vizsgálat. ' 

A közgyűlés délelőtt, a törvényszéki ülés a délutáni 
órákban folyt le. Estére a gviilés több tagját — mint 
már máskor is — Sárközy Aurél alispán ur, a királyi 
kamarásságot nyert világi tanácsbirája egyházmegyénknek 
hivta meg vendégszerető asztalához a közeli pettendi 
kastélyba. 

Lévay Lajos. 

A tiszáninneni egyházkerület közgyűlése. 
Ez egyházkerület f. hó 19. és 20. napjain tartotta 

őszi közgyűlését Sárospatakon, Kun B-rtalan püspök 
s Comdromy László legidősb tanácsbiró elnöklete alatt, 
mivel br. Vay Miklós főgondnokot hajlott kora s egész-
ségi állapota mindenek igaz sajnálatára ismét megakadá-
lyozta a társelnöklésben. 

A püspök buzgó imája nyitotta meg a főiskola 
tanácstermében tartott s rendkívül látogatott gyűlést, mely 
számos nagyobb, kisebb fontosságú, részben közérdekű 
tárgyat intézett el. 

A nagyobb fontosságúak közt is kétségtelenül első 
helyet foglal el a kerület ama határozata, melynek értel-
mében a sárospataki főiskola, a rimaszombati egyesült 
protestáns, a miskolczi református főgimnázium s az ottani 
felsőbb leányiskola tanári karával belép a közoktatási 
miniszter által a felekezeti, törvényhatósági és községi 
tanárok részére tervezett országos nyugdíjintézetbe, s igy 
ennek csak theologiai tanárai nem lesznek tagjai. Ha 
tehát a miniszter tervezete csakugyan törvénynyé válik, 
s kerületünk kérelmezi, hogy már ez évi költségvetés 
keretében azzá váljék, akkor a tiszáninneni ev. ref. tanárok 
nyugdíjáról immár gondoskodva van s ezzei a protestáns 
tanügy egyik legégetőbb sebe nyert orvoslást, legalább 
részünkre, bár nem kételkedünk, hogy nem igen lesz 
protestáns iskola, mely e nagyszabású kezdeményből, e 
korszakalkotó intézményből magát kizárná s fejlődésének 
lehetőségét vágná el. 

A theologiai tanáról,ra vonatkozólag kimondotta az 
egyházkerület, hogy mihelyt az említett országos nyugdíj-
intézet ténynyé válik, számukra azonnal hasonló előnyt 
adó nyugdíjintézetet fog felállít ni s ennek első tőkéje 
gyanánt oda szánta azt a 6000 frt alapítványt, a melyet 
főiskolánk egyik bérlője, ki különben izraelita vallású, 
Schivarz N. tett oly módon, hogy 12 év alatt 500 írt-
jával fizeti be. 

Ugyancsak a főiskola fejlődésével áll szoros kap-
csolatban a ssupplikáció megváltásának kérdése is. A 
kárpótlandó összeg a kerület egyházmegyéiben összeiratott, 
s annak alapján, hogy a libellusokba tényleg mennyit 
szoktak beirni, 600 frt körül ajánlottak fel az iskolának. 
A főiskola igazgató tanácsa, tekintettel arra, hogy a li-
bellusokba beirt összeg az adományoknak csak kisebb 
részét képezi, 2000 frt megállapítását s az egyházmegyékre 
lélekszám szerinti elosztását kérte a kerülettől, mert ez 
összeg a valóságnak inkább megfelel, deficittel küzdő is-
kolánkon is segít némileg s lehetővé teszi a gömöri egy-
házmegye amaz okos indítványának megvalósítását, hogy 
a megváltási jövedelemből egy égetően szükséges uj theo-
logiai rendes tanári széket állítsanak föl s a mellett egy 
kitűnő theologus ifjúnak évi 500 frt stipendiumot adjanak 
bel- vagy külföldi egyetemre. Azonban e nagy fontosságú 
kérdés nem nyert megoldást, mert bár az egyházkerület 
elvileg elfogadta és az igazgatótanács számítását, hozzá-

járulás végett visszatette az ügyet az egyházmegyékhez. 
Hiszszük, reméljük, hogy az egyházmegyék e szép alkal-
mat fölhasználják s még a 2000 forintnál is többet aján-
lanak föl sok anyagi bajjal küzdő főiskolánk fölsegélésére. 

Érdekes két kérdés volt az utólagos anyakönyve-
lések és a Itl késztanít óság oh ügye is. Előbbire nézve oly 
rendeletet bocsátott ki a kultuszminiszter, mely az egyház-
kerület felfogása szerint a mily gyakoriatiatlan, nehézkes, 
époly mértékben sértő gyámkodása s bizalmatlansága által 
egyházunkra s anyakönyvvezető közegeinkre. Épen ezért 
a konventnél kérelmezni fogja, hogy tegyen lépéseket e 
rendeletnek, mint sérelmesnek és célszerűtlennek, félre-
tétele végett. A lelkésztanítóságok fönnállását mind kevésbbé 
akarja a közoktatási miniszter tűrni. Mivel pedig egyhá-
zunk anyagi ereje külön tanítóságok szervezését — legtöbb 
oly helyen, hol eddig lelkésztanítóság volt — nem engedi, 
ha a tanügyi kormány indokolt esetekben sem volna haj-
landó túlzott követeléseitől elállni, a kerület az oly helye-
ken lemond felekezeti iskolájáról s átengedi a tért az 
állami és községi iskolának. 

LükŐ Gézának, a tornai egyházmegye néhai gond-
nokának, e kitűnő s lángbuzgalmu református férfiúnak, 
emlékét jegyzőkönyvében örökítette meg az elhunyt által 
roppant veszteséget szenvedett kerület. Jegyzőkönyvi kö-
szönetet szavazott Debreczeni Gábornak, ki 23 éven át 
volt a f.-borsodi egyházmegye buzgó esperese és most 
aggkora miatt székéről lemondott s föleskette utódát, Va-
dászy Pál s.-szentpéteri lelkészt. Jegyzőkönyvileg adott 
kifejezést elismerésének Mitrovics Gyula akad. s Szinnyei 
Endre, gimnáziumi igazgató, sárospataki tanárok iránt, 
25 éves szolgálati jubileumok alkalmával. 

Fölemlítésre méltó, hogy a hernád-németii egyház 
30 ezer forint költséggel díszes templomot épít s erre 
már 16 ezer forintot Összehozott, a hiányzó összegeket 
törlesztés és kölcsönnel szerzi be. 

A rimaszombati gimnázium a jövő tanévtől 11500 frt 
évi államsegélyt veend igénybe. 

A egyházkerületi biróság megerősítette a nagy port 
fölvert takta-szadai papválasztást, melynek ügye e lapok-
ban is volt szellőztetve, még pedig azért, mert a lelkészre 
nézve nem is állíttatott, nem is bizonyíttatott a kortes-
kedés; a kik pedig a legnagyobb mérvű korteskedést * 
követték el, a két ellenpárt feje: Román Ferencz gond-
nok és Molnár József biró és presbyter, egyházi hivataluk-
tól három év tartamára megfosztattak; az a segédlelkész 
pedig, kire önmagára s más jelöltre való korteskedés 
derült ki, egy évre szenvedő választói jogától. Helyben-
hagyta a biróság a garbóc-bogdányi lelkész választást is, 
mely ellen némelyek egész alaptalanul kérvényeztek, de 
azért a panaszlók vezére ahhoz a többé már nem szokat-
lan eszközhöz nyúlt, hogy az egyházból való kitéréssel 
fenyegette meg maga s elvtársai nevében a bíróságot 
igazságos ítéletéért. A csomonyai, ungmegyei választást 
az egyházmegye példájára a kerület is megsemmisítette, 
de azzal az enyhítéssel, hogy az egyházmegye által az 
uj pályázásból kizárt segédlelkésznek e jogát visszaadta, 
mert oly kisebb megtévedésről volt szó, a mely e szigort 
nem indokolta volna. 

Kisebb fontosságú ügyek nagy számmal voltak, de 
hát azok szélesebb kört nem érdekelnek. 

B. B. 

* Mégis csak igaza volt Hegyaljaiunk, midőn épen a Hegy-
alja környékén lett tapasztalataira hivatkozva, egyházunkat az el-
harapózni kezdő corruptiótól féltette s annak kiirtását sürgette 
Lapunkban. Szerlc. 



A dunántuli egyházkerület közgyűlése. 
Egyházkerületünk pápai őszi közgyűlésén a kisebb 

fontosságúak mellett több általános érdekli ügy is nyert 
elintézést, miről e Lap olvasóit röviden értesítesíteni kívánom. 

íj yen volt első sorban Tisza Kálmán főgondnokunk 
megnyitó beszéde, melyből kiemelem a következő részletet: 
»Azt hiszem, nem is méltóztattak várni tőlem, hogy a 
nem egészen helyesen, de általában úgynevezett egyház-
politikai kérdések felől nyilatkozzam. Nézeteimet más alka-
lommal elmondottam s kifejeztem azt a meggyőződésemet, 
hogy azok első sorban az állam és pedig a magyar állam 
méltóságának és érdekének szempontjából birálandók el. 
Azt hiszem, ez ma még sokkal inkább áll a történtek 
óta, mint a mint azelőtt állott. E kérdések megoldás elé 
jutnak mentül előbb oly formán, hogy megóvassék a magyar 
államnak tekintélye, méltósága, érdeke mindenkivel szem-
ben és minden létező vallásfelekezetnek jogos érdekei 
sértetlenül maradjanak; hangsúlyozom, jogos érdekei, és 
a vallásfelekezetek közötti egyetértés, a mennyiben meg-
zavartatott volna, helyreállíttassék és annak állandó fen-
maradása biztosíttassék. Véghetetlen szükséges az minde-
nütt a világban, de sehol sem annyira, mint minálunk, a 
hol úgyis annyi különböző érdekek teszik sokszor ne-
hézzé az állam érdekeinek előmozdítását. Azonban pár szót 
akarok még szólni, ha ezek a kérdések a szabadelvüség 
szempontjából megoldatnak, nem lehet kétségünk az iránt, 
hogy nagy és nehéz feladatot rónak minden egyházra, 
így a mi egyházunkra is. A szabadság, a terjeszkedés a 
vallásszabadság felé tért ad az erő kifejtésére, de lehetővé 
teszi, hogy sokan talán azt a szabadságot a törvény meg 
nem tartásával is a meglevők megingatására használják 
fel. Mi a meglevők védelmére készülünk. És mi lehet a 
védelem eszköze, sikeres eszköze ? Csak a szellemi erő, 
a hitbuzgóság, a hitért való áldozatkészség; anyagi erő 
egymaga soha sem elég arra!« 

Beszéde további részében a pár évvel ezelőtt meg-
szüntetett pápai református tanítóképzőről szólt és"annak 
a meggyőződésének adott kifejezést, hogy a tanítóképző-
nek újból való megnyitása és működése csak abban az 
esetben lehet sikeres, ha a kerület olcsó tanítással a 
szegénysorsu tehetséges ifjaknak alkalmat ad arra, hogy 
a tanítói pályára lépjenek. 

Általános érdekű tárgyunk volt a pápai főgimnázium 
építkezése is, melylyel kapcsolatban rövid időre ismét 
felujult a Komárom és Pápa között minap lefolyt küz-
delem. A pápaiak azt akarák kivinni, hogy a gimnáziumot 
oly módon építsék fel, hogy abba a theol. akadémiát is 
elhelyezzék és az így felszabadult ókollégium a felállítandó 
leányiskola helyiségeül rendeztessék be. A komáromiak 
ellenben arra törekedtek, hogy bár a leányiskolát a maguk 
részére biztosítsák, mi végből a pápaiak tervét hevesen 
ellenezték. Melléjök állott dr. Darányi Ignácz, a pápai 
kollégium gondnoka is. A közgyűlés akként döntött a 
kérdésben, hogy a theol. akadémiát meghagyta a maga 
eddigi helyiségeiben és elrendelte, hogy az emelendő épü-

letet, minthogy az államsegély is ekként adatott, kizáró-
lag a főgimnázium céljaira építsék. 

Közérdekű az a határozat is, melyben kimondatott, 
hogy pápai és csurgói főgimnáziumok fentartó testületei 
a közoktatási miniszter által tervezett országos tanári 
nyugdíjintézetbe belépnek. E fontos határozattal dunántuli 
tanáraink nyugdíjügye szintén döntő lépést tett a végleges 
rendezés felé. 

A másnapi gyűlésen véglegesen megalapították a 
pápai főgimnázium uj épületének felépítésére vonatkozó 
pályázati feltételeket. E szerint a főgimnázium ezerötszáz 
négyszögméter területet elfoglaló kétemeletes palotaszerü 
épületre van tervezve. A pályázó tervezetek beadásának 
határnapjául december 15-ikét tűzték ki. Ezután jegyző-
könyvileg köszönetet szavaztak gróf Eszterházy Móricnak, 
Veszprémmegye főispánjának és mindazoknak, akik az 
iskola építésére alkalmas terület megszerzéséhez a kerület-
nek segédkeztek. Végül Konkoly Gyula számvevő és Darányi 
Ignácz főiskolai gondnok indítványára a kerület és főiskola 
egyesített pénztárának kezelésére vonatkozólag több cél-
szerű újítást tettek. 

A többi ügyek csekélyebb fontosságúak voltak. 
A harmadik napi ülés legfontosabb tárgya a Pápán 

visszaállítandó tanítóképző-intézet ügye volt. Abban min-
denki egyetértett, hogy az ötletszerüleg megszüntetett prae-
parandiát múlhatatlanul vissza kell állítani. A népiskola-
ügy eminens veszélye nélkül a kerület tanítóképezde nélkül 
sokáig nem maradhat. Vita tárgyát csak az képezte, hogy 
vájjon az egyházkerület maga állítsa-e fel a tanítóképzőt, 
vagy pedig az államtól kérelmezze az intézet felállítását. 
Tisza Kálmán pozitive tudván, hogy a közoktatási kor-
mány több meglevő praeparandia áthelyezését tervezi, 
azt indítványozta, hogy a közgyűlés bizza meg az elnök-
séget : szerezzen magának biztos tudomást arról, hogy 
van-e kilátás állami praeparandia elnyerésére, vagy sem. 
A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta. 

A többi elintézett ügyek inkább helyi érdeküek voltak. 
Dunántuli. 

A felsőzempléni egyházmegye őszi 
közgyűlése. 

A felsőzempléni egyházmegye Magyar- Jesztreben 
tartotta meg őszi közgyűlését f. hó 12-én, a szokott cse-
kély érdeklődés mellett. Mert 29 rendes lelkész közül 16, 
a sokkal számosabb tanítói karból nyolc jelent meg. A. 
gyűlést megelőző reggeli istenitiszteleten Péter Mihály 
kisazari h.-lelkész imádkozott. Ezt követte Kálniczky 
János esperesnek, alkalmi buzgó imája, melyre Bernáth 
Elemér, rövid, lelkes megnyitó beszéde következett. Az 
esperesi félévi jelentés felsorolt néhány örvendetes és 
néhány elszomorító dolgot. Örvendetes, hogy a szöllöskei, 
összeomlással fenyegető templom, megjavítva, díszes, uj 
ruhába öltöztetve és ujraszenteltetve átadatott rendelteté-
sének. Elszomorító, hogy a lasztoméri lelkész és a szür-
nyegi káplántanító ellen vádlevél nyújtatott be az esperesi 
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hivatalhoz. Az első ellen való vád alaptalanság miatt 
visszautasíttatott. Geese Géza káplántanító ügyében pedig 
a fegyelmi vizsgálat elrendeltetett. 

»Sötét pont*-nak most már negyedszer került elő 
a nagyráskai léikész fizetésemelése iránti eljárás. Ennek 
a lelkésznek alig 400 frtra menő jövedelme van. holott 
a hivek 20 V4 telek szerzett birtok felett rendelkeznek, 
melytől semmi egyházi adót nem fizetnek. Több izben 
járt ki egyházmegyei deputatio, hogyha sikerülne, szép 
módjával rábirja a hiveket a lelkészi jövedelem megjaví-
tására, mind hasztalan. A mostani küldöttség jelentése 
szerint azonban ezen ügy már azon stadiumba jutott, 
hogy — szép szó nem használva — a 600 frtig eső 
200 frt különbség a hívekre rávettetett, mit az egyház-
megye is megerősített. Ezen ügy, de különben más dolgok 
tárgyalásánál tett tapasztalás szerint igen nagy szükség 
lenne, ha a felsőzempléni egyházmegyének valaha már 
nyomtatott jegyzőkönyvei lennének, mert szinte sajnálatos 
az a tájékozatlanság, melyet egy, már többször felmerült 
tárgygyal szemben még az elsők körében is találunk. 
Nagy baj. ha a tárgyalásoknál, a múltra való reflektálás-
nál, egyedül a sokképen igénybe vett mémoriára támasz-
kodunk. 

A tanügyi bizottság jelentése hű képe szegénységgel 
küzdő bajainknak. Több helyütt a nyomorult fizetés miatt 
tanító már évek óta nincs. Az ily helyeken vagy a lelkész 
tanít, vagy pedig, ha az egyház filia, más felekezetű isko-
lába járnak a gyermekek, mint Marván, a hol évek óta 
még vallásoktatásban se részesülnek. A tanítók különben 
elég szorgalmatosak, bár a jelentés tultömött, egészség-
telen iskolákról, hiányos felszerelésről, sok mulasztásról, 
hitvány ellenőrzésről is panaszkodik. Több egyházban 
nincs azonban ismétlő iskola. Mindezen bajok orvoslása 
különféle intézkedést, igényelt Egy segédtanítót bekebelez-
tek, egynek megerősítését, okiratok hiányában jövőre 
hagyták; a málczai tanító ellen pedig részegeskedés és 
hanyagság címén fegyelmi eljárás indíttatott. 

Több apró ügy közül kiemelkedik a vásárhelyi 
leányegyháznak 10 ezer forint költségvetéssel készült 
templom terve, mely elfogadtatott. De mégis Iegfigyelemre 
méltóbb eseménye a gyűlésnek egy indítvány a lelkészi 
értekezletek megalkotása ügyében, melyet Sárkány Imre, 
gálszécsi lelkész, tanácsbíró, Gyarmathy Soma bodzás-
ujlaki lelkész, főjegyző és mások lelkesedése hozott létre. 
Az indítványozók kész alapszabály tervezettel állottakelő, 
a melynek minden jelenlevő lelkész aláirt; a távollevők 
pedig megkerestetnek. A hivatalnokok választása a leg-
közelebbi gyűlésre hagyatott. E ténynyel tehát mi is be-
jelentettük a versenyhez való kedvünket. A jelenlevő ven-
dégeken Bernáth Elemér főgondnok és Gyula jesztrebi 
lelkes uraink és a parochia osztoztak meg. Általában 
az egész gyűlés lefolyásán végig gondolni szerető lélek 
megtalálta itt kicsiben magyar protestáns egyházunk két 
tulajdonságát: a fényt és az árnyékot. 

Péter Mihály. 

Még egy adalék az unitárizmus legújabb 
történetéhez. 

Derzsi ur az adalékok gyűjtögetése közben, a helyett 
hogy adalékokat keresett volna, a kétes értékű jelzők 
használatában mutatta meg jártasságát, a haragot válasz-
totta tanácsadójául s eszébe juttatta az embernek a bomlott 
órát, a melyik csak üt össze-vissza, de sohasem talál. 
Nékem csak egyszer volt társalkodásom Derzsi úrral, ne 
csudálkozzék hát, ha jelzők használatában nem tudok ugy 
fényeskedni, mint ő. Egyszerűen elmondom a m. ladiak 
második jelentkezésének históriáját, mert az a »református 
lelkész«, a kinek orcája bőrét Derzsi ur e lapok 38 számá-
ban oly kíméletlenül megvastagítja, én volatm. Igy történt 
a dolog: 

A m.-ladiak feljővén Pestre, betértek lelkészi hivata-
lunkba s épen én lévén jelen, nékem adták elő sorukat; el-
mondották, hogy ők vissza akarnak térni a Krisztushoz, a 
kit egy rossz órában megtagadtak ; elmondották, hogy ők 
magukra vannak ebben a nagy városban, nincsen senki-
jük, a ki a törvény rendelkezése szerint tanujuk lehetne. 
Méltóztassék elhinni, én semmi befolyással nem voltam 
rájuk; semmi részem nincs benne, hogy a ladiak »szívó-
két, lelküket és testüket Derzsi ur fejlesztése és nemesí-
tése alól« ki akarták vonni. Ha más halandó is olyan 
hatással volt reájuk, mint én: akkor bátran elmondhatom, 
hogy a léleknek az az ereje vezérelte ezeket a szegény 
embereket, a mely erőt az unitárizmus sohasem érezhe-
tett magában. Még ha előre tudtam volna is, hogy oly 
fogadtatásban részesülök, a milyent részemre juttatott 
Derzsi ur: akkor is elkísértem volna e nyolc tagból álló 
nyájat a ragadozónak barlangjába és megtette volna ezt 
más is, mert megtanultuk a mi Urunktól, hogy »a béres, 
a ki nem pásztor, látván eljőni a farkast, elhagyja a ju-
hokat és elfut; a farkas pedig elragadozza a juhokat; a 
béres pedig elfut : mert béres és nincsen neki gondja 
a juhokra.« 

És ennél a jelentkezésnél szereztem egy emléket, 
egy lelkészről való emlékezést, a ki egész lelketlenségé-
ben állt előttem láttam, — hogy Derzsi ur gazdag tárházá-
ból merítsek — egy »goromba* gondolatú és beszédű lel-
készt. Emlékszik-e Derzsi ur arra. hogy én egészen 
illedelmesen köszöntem, bemutattam magam is, a ladiakat 
is, elmondtam látogatásunk célját; emlékszik-e arra, hogy 
épen valami szeszes ital töltögetése körül szorgalmatos-
kodott, a mi, délelőtt lévén az idő, valószínűleg pálinka 
volt; nekem még most is fülemben zug az az érdes 
hang, a melylyel durván adta értésemre, hogy jelent-
kezésünket el nem fogadhatja — mert esküvőt vár — 
és különben sincs hivatalos órája. Én látván azt, hogy 
az idő még csak dél felé jár, és tudva azt, hogy 
a lelkésznek mindig hivatalos órája van, a mikor csak 
otthon találják s látván azt is, hogy az esküvőre készülő-
désben nem vagyok akadály, mert unitáriuséknál vidám 
poharozás közben könnyen várják az esküvőt, emlékszik-e 
nagytiszteletü ur, hogy durva bánásmódja által felindít-



tatva én is erélyesebben, de sértő, vagy bántó szó nélkül 
kijelentettem, hogy ezt a mi megjelenésünket a törvény-
nyel egyezőnek és a — bármily durván nyert — fele-
letet tudomásvételnek veszem. 

Nem irtam meg ezeket akkor, mert meg akartam 
becsülni az öregebb embernek orcáját, mert a m.-ladiak 
örömében, hogy egy ilyen lelketlen, kényurnak született 
pap kezei közül kiszabadultak, az én lelkem kárpótlást 
nyert Derzsi ur gorombasága ellenében. De most provo-
kálva voltam erre. Még egy másik szavához is szólok 
Derzsi urnák. Azt a szokást, hogy egyik lelkész a mást 
kidobja, én sehol sem láttam; de a milyennek Derzsi urat 
ama nevezetes egynehány perc alatt megismertem, ha a 
többi unitárius lelkész is ilyen, elhiszem, hogy ez unitá-
rius szokás. 

Végül még egy jó tanácsot. Fiatal vagyok ugyan, 
de ugy látom, hogy nem illetéktelen. A helyett, hogy ada-
lékokat gyűjtene Derzsi ur, jobb lesz, ha olvasgatja a 
szent irást. Többek között az Ef. IV. 31 ben is találni 
fog egy locust, a melyet megszívlelhet s a mely még a jel-
zőit is meg fogja finomítani: »Minden mérges beszéd, 
hirtelen való felgerjedés, harag, kiáltás és káromlás ti kö-
zületek kivettessék minden gonoszsággal!« 

Budapest, 1893. szept. 22. 
Haypál Benő, 

ref. s.-lelkész. 

REGISEGEK. 

Alvinezi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

II. A helyzet II. Mátyás alatt; az 1618. és 1619. évi ország-
gyűlések s a protestánsok sérelmei. 

Mielőtt tovább kisérnök az eseményeket, mikben 
Alvinczinak is szerepe volt, vessünk egy pillantást az 
ország helyzetére s az uralkodási irányra II. Mátyás és 
utóda alatt. 

A török porta 1615-ben hajlandó lett volna Bethlen 
Gábort feláldozni és azon tanácsot adta II. Mátyásnak, 
hogy a várakat német őrséggel rakják meg magyarok 
helyett, a kiket aztán egyedül a föld mívelésére szorítsa-
nak. A tanács török szempontból nem is volt helytelen, 
mert nem egy győzelmet s nem egy erősség megszerzését 
köszönhetett a török, a Magyarországért épen nem lelke-
sülő idegen zsoldosoknak és ügyetlen, vagy hűtlen vezé-
reknek. Mátyás kapott e tanácson és igy ir felőle öcs-
cséhez Alberthez, a németalföldi kormányzóhoz: »Igen 
nagy fontosságú e tanács, kivált miután az egész (ma-
gyar) nemzetre sérelmes... Előttünk isteni végzésnek tűnik 
fél, hogy maga a török eltörölni óhajtja a Bocskay idejé-
ben alkotott törvényeket. Ha megfontoljuk, hogy Magyar-
ország a mi magas házunk öröksége (???) s e mellett 
mily különös ártalmas fondorlatokat szőnek a magyarok, 
hogy a szabad választást mindenütt künn és benn meg-
állapítsák : ügy találjuk nem nyúlhatunk jobb eszközhöz, 
mint ha a török kívánsága szerint is, némettel helyette-
sítsük a magyarokat stb.« 

E levélből kettő világos: először, hogy a ki épen 
választásnak köszönhette királyságát, az Magyarországot 
családi örökségnek tekinté; másodszor, hogy a koronázása 
előtt hozott törvényekre s általában letett királyi esküjére 
semmi tekintettel sincs. 

Igy II. Mátyás uralkodása folytonos alkotmánysér-
téssel teljes Magyarországon. Császári titkos tanácsa, 
melynek feje minisztere Kiesi bibornok volt, a magyar 
ügyekre is kiterjeszté hatóságát. A magyar hatóságokat 
és tanácsosokat kihallgatták ugyan; de meghallgatni csak 
akkor hallgatták, a mikor és a mennyiben nézeteik a 
titkos tanács felfogásával találkozott.1 Magyarország köz-
joga iránt mi"tekintettel sem voltak; a vallásszabadságot 
biztosító bécsi békét meg nem tartották. Kormányzásukat 
tiszta világításban tüntetik fel Kiesi bibornok eme meg-
lepő őszinteséggel mondott szavai: »Magyarországban még 
egy embert sem nyertünk meg, sőt a magyarokat mind 
megsértettük, ellenségeinkké tettük*.2 

»Az elégületlenség komolyabb szint nyert ugy a 
protestánsok, mint a katholikusok közt. Ezek pedig a 
kormány iránt, mely vallási érdekeiket előmozdította (más 
szóval: nekik a protestánsokat kiszolgáltatta), határozott 
kíméletet tanusítottak«. 

»A protestánsok nem érezték indíttatva magukat 
kíméletre. Azt tapasztalták, hogy a hatalom, mely az 
alkotmányt sérti vallási célzataiknak is útjában áll. És 
látván, hogy annak keze csak a katholikusokra oszt 
áldást, annál súlyosabban érezték a másik kéz közösen 
szenvedett csapásait. A nemzeti és vallási sérelmekből 
származó elégületlenség a kormány elleni ellenséges indu-
lattá, sokakban halálos gyűlöletté fokozódott. Ezt még 
növelte azon körülmény, hogy a vallásos sérelmeket okozó 
kormány ellen, valahányszor a protestánsok fel akartak 
lépni, mindég a katholikusok állottak utjókba*. 

»Nem lehet tehát feltűnő, ha a kormány és a katho-
likusok közt solidaritást láttak s midőn eltávolítani kíván-
ták az egyik akadályt, nem hitték megkímélhetni a má-
sikat*.3 

De II. Mátyás és kormánya a király rokonai szemé-
ben mégis nagyon alkotmányosak és szabadelvűek voltak. 
A király 62 éves korában nősült s utódra nem lévén 
kilátása: rokonai unokaöcscsét, Ferdinándot jelölték ki 
örökösül. Ez a vakbuzgó főherceg, midőn 1600-ban Stájer-
ország kormányzójává nevezték, fogadást tett a lorettói 
Sz. Mária ké*p előtt, hogy a protestantizmust kiirtja. E 
fogadásához, hiven, még Mátyás életében megsértette 
Ferdinánd a csehországi protestánsok vallásszabadságát. 
A cseh protestánsok az udvartól orvoslást kértek: de 
nem nyertek. Most tehát maguk akarták orvosolni bajai-
kat: gróf Thurn Mátyás vezérlete alatt két helytartót 
kidobtak a prágai vár ablakán s a jezsuitákat elkergették 
Ezzel kigyuladt az úgynevezett 30 éves háború (1618 
—1648) 

A királyválasztó országgyűlés nálunk 1617. decem-
ber 13-án nyílt volna meg Pozsonyban, de azt újra meg 
újra elhalasztották. Pázmány Péter már előre szétbocsá-
totta leveleit, melyekben II. Ferdinánd megválasztatása 
mellett korteskedik. A protestáns rendeket azzal biztatta, 
hogy ha a csehek és morvák is megválaszthatták Ferdi-
nándot, a kiknek pedig több szabadságuk van a hit dol-
gában, hát a magyarok sem félhetnek tÖle. A bécsi udvar 
mégis félt a választás kimenetelétől és már spanyol kato-

1 Franki: »Pázmány P. és kora*. I. köt. 543. lap. 
2 Ugyanott I. köt. 306. lap. 
3 Franki : »Pázmány P. és kora*. 1. köt. 497—498. lap. 



naságol is alcart hozatni védelmül,1 de erről Pázmány 
lebeszélte; azonban a pénzt a Ferdinánd megválasztatása 
érdekében, annál kevésbbé kímélték.3 

11. Ferdinánd — mint Mátyás helyettese — Kiesi 
bibornokkal és két német tanácsossal jött az országgyűlés 
vezetésére és 1618. március 19-én vonult be Pozsonyba. 
Mátyás királyi előterjesztésében arra szólította fel a ren-
deket. hogy unokaöcscsét koronázzák meg utódául. Az 
alsó táblán a protestáns ellenzék volt többségben, mely 
előbb választani akart. Pázmány most azt bizonyítgatta 
a rendeknek, hogy korlátlan szabad királyválasztást a 
nemzet I. Fedinánd óla nem gyakorolt; mert csak az 
ausztriai ház tagiai közül választott. Talált és ajánlott 
aztán olyan formulát, mely az uralkodó ház célzatainak 
sem látszott ellenmondani. 

A rendek sürgették a nádori szék betöltését is és 
kívánták," hogy a vallás szabad gyakorolbatásának termé-
szetes folyományaként, a templomok használata (una cum 
templis) is törvénybe iktattassák; de bár többségben voltak, 
nem tudták kivinni. Pázmány szerint az a földes urak 
szabad vallásgyakorlatát sérti, hogy a jobbágyok a temp-
lomokat. megtarthassák, midőn a földes ur már visszatért 
a kathol. vallásra. Pázmány azt vitatta, hogy a templo-
mokkal való rendelkezés a kegyúri és földesúri jogokhoz 
tartozik, melyeket pedig a bécsi béke és az 1608-ik évi 
törvény érintetlenül hagyott. »Inkább pusztuljanak el 
és legyenek néptelenekké birtokaim (már t. i. az eszter-
gomi érsekségé); de azt soha nem engedhetem, hogy 
kegyúri jogaim sérelmével, a protestáns jobbágyok foglal-
ják el templomaimat* mondotta.3 Végre is a protestán-
soknak engedniök kellett. II. Mátyás hitleveléből átvették 
a vallásügyére vonatkozó pontokat; II. Ferdinándot ki-
rálylyá kiáltották és Forgách Zsigmondot nádorrá tették, 
a protestánsok sérelmeit, melyeket az udvar, a kathol. 
főpapság és a hatalmaskodó főurak okoztak, elvetették s 
több napi meddő vita után csakis a politikai sérelmeket 
terjesztették fel. Julius 1-ső napján aztán megkoronázta 
Pázmány (a nem szabadon) királylyá választott II Ferdi-
nándot. 

Az egymásra irigykedő német protestáns fejedelmek 
aztán császárrá is megválasztották Ferdinándot; de a 
csehek féltvén tőle vallásszabadságukat, a pfalzi választó 
fejedelmet tették helyette királylyá V. Frigyes név alatt. 
Az osztrákok között is kitörőben volt a forradalom s az 
elégületlenek Magyarország felé tekintetlek; sőt követe-
ikkel fölkeresték Bethlen Gábort is 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből 

melyet Beöthy Zsolt szerkeszt, most" kaptuk a kilencedik 
füzetet, mely a vallásos irodalom korával és az ezen 
korbeli magyar iskolázással foglalkozik. Széchy Károlynak, 
a kolozsvári egyetem jeles tanárának, a katholikus vissza-
hatás koiáról irt cikke e füzetben hefejeződik s ezt követi 
a »Pázmány Péter és köre* cimű fejezet, Fraknói Vilmos-
tól. A cikkhez adott illusztrációk közt találjuk Pázmány 
Péter kitűnő arcképét, a Magyari István-fele polemikus 
munka címlapját, a gráczi egyetem épületének, melyben 

1 Franki : -Pázmány P. és kora*. I. köt. 301. lap. Ugvanott 
311. lap. stb. 

2 Fraknói : »Pázmány Péter élete* 101. lap. 
3 Fraknói: »Pázmány Péter élete« 108. lap. 

Pázmány mint tanár működött, korhű rajzát, a Kalauznak, 
a Prédikációknak és még másik három hires és ritka 
munkájának címlapjait hű hasonmásokban, az ő nagy-
szombati palotáját és az esztergomi főtemplomot díszítő 
márványszobrának sikerült képét. A Pázmány-cikket követi 
a »Régi iskolázás« cimű Felméri Lajos kolozsvári egyet, 
tanár tollából eredő, vonzólag megirt és érdekes illusz-
trációkban bővelkedő cikk kezdete. A kilencedik füzet 
18 szöveg-képen kivül még két külön melléklelet is tar-
talmaz, az egyik Heltai krónikájának címlapja, a másik 
Zav Ferencz »Landorfeyrvár elveszése* c. munkája kéz-
iratának első lapja kitűnő hasonmásban. Mindkét mellék-
let finom hollandi merített papíron van nyomtatva. Elő-
fizetést (10 — 10 füzetre 4 frttal) elfogad szintén minden 
hazai könyvkereskedés és a kiadóhivatal. (Athenaeum 
könyvkiadóhivatal. Budapest, Ferencziek-tere 3. sz.) 

** Figyelmeztetésül! Van szerencsém tudatni 
»Egyházi Beszédek« cimü munkám megrendelőivel, hogy 
a mű csak október 15 ikére hagyhatja el a sajtót. A kik 
az 1 frt 50 kr. előfizetési díjat még hozzám el nem küld-
ték, amaz időre szíveskedjenek azt megküldeni s ez eset-
ben a müvet bérmentve fogják kapni. Mezöberény 1893. 
szeptember 25. Illyés Endre ev ref. lelkész. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az utolsó évnegyed alkalmából mindazon olva-
sóinkat, kiknek előfizetésök lejár, t isztelettel föl-
kérjük, hogy az előfizetést megújítani szívesked-
jenek. 

* Személyi hirek. Kun Bertalan tiszáninneni 
püspök Fejes István és Ragályi Béla kerületi kiküldöttek-
kel együtt f. hó 23-án a Sz.-Béla melletti Barlangligeten 
járt, hogy a tiszai evangélikus kerület képviselőivel meg-
kösse a végleges egyességet a Barlangligeten építendő 
közös protestáns kápolna ügyében. A kies Tátrának most 
már második pontján fog az üdülő vendégek és utazók 
részére protestáns istenitiszteíeti hely épülni. — A vallás 
és közoktatási miniszter Máthé Géza hajdúnánási ev. ref. 
gimnáziumi tanárt a biharvármegyei tanfelügyelőséghez, 
egyelőre ideiglenes minőségben, tolnokká nevezte ki. — 
Az igazságügyi miniszter Elekes László ev. ref. lelkészt 
a nagyenyedi országos fegyintézet lelkészévé nevezte ki. 
— A ráckevei reformátusok uj lelkésze, Tóth Pál eddig 
a kunszentmiklósi gimnázium egyik tanára, a napokban 
foglalta el népe lelkes ovációja mellett lelkészi állását. — 
A sz.-lónai református egyház lelkipásztorává Vajda Fe-
rencz erdélyi püspöki titkár, jeles képzettségű, egyházias 
fiatal ember választatott. — Kolumbán Antalt, a sepsi-
szentgyörgyi Mikó-kollégium kontra-szeniorát a mult 
héten egy és ugyanazon napon Kökösben és Sepsi-Szent-
királyon a református egyház lelkipásztorává választották. 
— A jánosfalvai előkönyörgő tanítóságra Kálmán Béla 
k.-peregi s.-Ielkész választatott meg. — A tállyai refor-
mátus egyház főgondnokává dr. Szabó Gyula miskolczi 
gyógyszertár-tulajdonost választották meg, kit mult vasár-
nap ünnepélyesen be is iktattak hivatalába; érdekes fel-
említeni, hogy a tállyai egyház a főgondnoki állást már 
200 év óta folytonosan a bártfai Szabó-családból töltötte 
be. — A geszti lelkészi állásra Pokoly József geszti, 
Szabó István n.-szalontai, Csapó Péter debreczeni segéd-
lelkészek, Miklósi Béla erdőgyaraki és Nagy Endre s.-
kereszturi rendes lelkészek jelöltettek ki. 



* A dunáninneni hazafias evangélikusok, ugy-
látszik, erélyes akcióra készülnek az egyházkerület pán-
szláv többsége ellen A pozsonyvárosi esperesség szept. 4 én, 
a pozsonymegyei 12-én, a mosonyi pedig 13-án rendkí-
vüli közgyűléseken kizárólag ezzel a kérdéssel foglalkoztak 
és egy értelemmel megállapodtak abban, hogy a bajok 
gyökeres orvoslása végett az egyetemes gyűlésen a kerület 
kikereMtését fogják kérelmezni. Ehhez az akcióhoz csatla-
koznak a kerület más öt esperességében lakó hazafias 
elemek, továbbá a pozsonyi theol. akadémia és a pozsonyi 
ev. lyceum is. Helyesen, elég volt már a türelemből és 
legyezgetésből! 

* A pozsonyi theol. akadémia megnyitása 
f. hó t l -en volt, mely alkalommal először is az egész 
ifjúság a tanárok vezetése alatt istenitiszteletre ment s 
urvacsorához járult. (Mily szép szokás ! A mi papnövel-
déinkben is meg kellene honosítani. Szerk.) Az istenitisz-
teleten Trsztyénszky Ferencz esperes és theol. tanár tartott 
szép alkalmi beszédet az evangéliumi lelkész hivatásáról. 
Majd Schncllcr István igazgató mondott hatalmas meg-
nyitó beszédet, evangéliumi és hazafias tűzzel és lelkese-
déssel teljeset, melyben erős kézzel rá mutatva a dunán-
inneni egyházkerületben duló nemzetiségi viszályra, a 
theol. hallgatóságot magyar nemzeti szellemben való neve-
kedésre buzdította. 

* Kettős tanári jubileum a sárospataki főisko-
lában. A sárospataki >Alma mater* megható ünnepély 
osztályosa volt e hó 18-án. Egyszerű, puritán kálvinista 
volt ez ünnepelv minden mozzanata, de lélekemelő, meg-
ható, mert érdemns férfiaknak adták meg az elismerést 
elöljárói, pályatársai. E lapok olvasó közönsége előtt sokkal 
ismeretesebb Mitrovics Gyula sárospataki theologiai tanár 
neve, mint egyházi íróé, református egyházunk életének 
kimagasló alakjáé, nagy számú tanítványai pedig sokkal 
jobban tudják méltányolni az ő tanári egyéniségét, mint 
sem hogy szót kellene vesztegetnünk érdemeinek kellő 
méltatására. Szinyei Endre, ugyancsak e főiskolában a 
görögnyelv tanára, szerényebb körben bár, de szintén 
teljes mértékben vivta ki tehetsége, kötelességérzete, tudása, 
igazságos szigora s őszinte férfiassága által ismerőseinek 
tiszteletét. E két férfiú közül az első érdekes véletlen 
folytán akadémiai és közigazgató, az utóbbi gimnáziumi 
igazgató s ez évi szeptember 1-vel töltötték be főiskolai 
tanárkodásuk negyedszázadát. Az elöljáróság, teljes elis-
meréssel a jubilánsok érdemei iránt, a tanári kar szere-
tettel és tisztelettel telve el két kiváló tagjaival szemben, 
közös ünnepet rendeztek ez évforduló örömére. Előbb 
igazgatótanács és tanárok együttes gyűlést tartottak s 
abba küldöttségileg hivták meg az ünnepelteket, kiket az 
igazgatótanács nevében Fejes István főiskolai algondnok 
üdvözölt, ékesen, belső melegséggel, a tanártársak nevé-
ben pedig Szinyei Gerzson könyekig megindítva hallgatóit. 
A jubilánsok nevében Mitrocics Gyula válaszolt, igaz 
érzelmekkel, fenkölt gondolatokkal ékes beszédben köszönve 
meg az elismerést, ragaszkodást s azt a szent fogadást 
téve, hogy éltük hátralevő részét is a főiskola javának 
szentelik. Majd délben kedélyes bankett volt, szebbnél-
szebb pohárköszöntőkkel gazdagon fűszerezve; végül be-
tetőzésül a tiszáninneni egyházkerület másnap megnyílt 
gyűlésében szintén jegyzőkönyvileg fejezte ki elismerését 
az ünnepeltek iránt. b. b. 

* Iskolai értesités. A sárospataki ev. ref. főis-
kolában az egészségügyi hatóság engedélye folytán az 
iskolai év folyó hó végén megnyílik. A beiratások szep-
tember 28., 29., 30. és október 1-én eszközöltetnek, a 
tanítások pedig október 2-án megkezdetnek. Az igaz-
gatóság. 

* A tolnai egyházmegye közgyűlése folyó hó 19 
és 20-án tartatott Szekszárdon Csekey István esperes és 
Szilassy Aladár gondnok elnöklete alatt. Az esperesi 
jelentés foglalkozik az egyházpolitikai reformokkal és az 
esperesi látogatás alkalmával felmerült eseményekkel és 
tapasztalatokkal. Megemlékezik a jelentés két virágzó 
gyülekezetünket ért csapásról t. i. Gerjent az árviz tette 
tönkre, Hölcskét pedig tűzvész tette rommá ; de a szeretet-
adományok enyhíteni fogják az okozott károkat. Az 
egyházakban a vezetők teljes igyekezettel törekesznek meg-
felelni a sok bajjal járó kormányzásnak. Az egyházmegye 
összes létszáma 29232 lélek, áttért hozzánk 14, tőlünk 
kitért 49. A gyönki gimnázium segélyezésére vonatkozólag 
az egyházmegye határozata szerint a lelkészek önkéntes 
adományaikkal járulnak; a tanítók és egyházak pedig 
az esperesi látogatás alkalmával kérdezendők meg ez 
ügyre vonatkozólag nyilatkozattételre. Szilassy Aladár 
gondnok ur a saját s neje nevében 1000 forintot kegyes-
kedett felajánlani s minden lelkész tehetségéhez mérten 
ajánlott fel kisebb-nagyobb összegeket. Tanácsbiróvá válasz-
tották Molnár Sándor madocsai lelkészt; egyházmegyei köz 
pénztárnokká Kátai Endre d.-szt.-györgyi lelkészt; kerületi 
képviselők lettek Dőczy József, Molnár Sándor, Kovács 
Sebestyén Endre, Ágoston István; lelkészjelölő bizottsági 
tagokká Dömötör Lajos, Dörnők Péter, világi részről Ágos-
ton István ; póttagok : Molnár Sándor, világi Kovács Sebes-
tyén Endre, Hagymásy Károly. Kisebb-nagyobb fontos-
ságú ügy s kérvény elintézése után a gyűlés véget ért. 

* Az erdélyi ág. h. evangélikusok uj püspöke. 
A minap elhunyt Teutsch püspök székét szept. 20-dikán 
töltötték be. Az esperességek lelkészi és világi képviselői-
ből, a konzisztorium tagjaiból és a középiskolák igaz-
gatóiból alakult választó gyűlés N.-Szebenben, a temp-
lomban énekkel és imával vette kezdetét. Azután felolvasták 
a presbyteriumok hármas jelöléseit, melyek összesen husz 
nevet tartalmaztak. A legtöbb szavazatot dr. Müller Fri-
gyes nagyszebeni lelkész, Wittstock Henrik nagyszebeni 
esperes és tíudaker Gottlieb besztercei esperes kapták. A 
jelöltek névsorának ismételt felolvasása után a képviselők 
beadták titkos szavazatjukat. A szavazás eredménye • az 
lőn, hogy a beadott 55 szavazat közül 52-vel Müller 
Fi igyes lett az erdélyi ev. egyház 29-ik püspöke. Müller 
1828-ban született Segesváron, papi családból. A gimná-
ziumot szülővárosában, a filozofiát és a teologiát a lipcsei 
és a berlini egyetemen végezte. Hazatérve, 1848-ban 
Segesvárott gimnáziumi tanár, 1868-ban ugyanott, Teutsch 
utódjaképpen, gimn. igazgató lett. 1869-ben egy szász 
faluban lelkészszé választották s innen ment át 187ó-ben 
a n.-szebeni gyülekezet egyik lelkészének. A főkonzisztó-
riumnak már évek óta tagja volt, 1883-ban pedig püs-
pöki vikáriussá választották, s mint ilyen, Teutsch oldalán, 
nagy befolyást gyakorolt egyházker. ügyeinek vezetésére. 
Különösen nagy gondja volt a népiskolák fejlesztésére, 
a szebeni hires evangélikus betegápoló intézet létesítése 
főként az ő érdeme, nagy tevékenységet fejtett ki egyháza 
vagyoni érdekében s nem kis része volt benne, hogy a 
szebeni gyülekezet a báró Bruckenthal-féle hitbizományi 
pört megnyerte. Tanár korában irodalmilag is működött, 
természetesen németül, főként az erdélyi szászok történei-



mét művelve, minek elismeréseül a marburgi egyetem 
1869-ben a bölcsészet tiszteletbeli doktorává nevezte ki. 
Erélyes embernek, kitűnő szónoknak mondják. — Testvérie-
sen üdvözöljük s reméljük és elvárjuk tőle, hogy a mostani 
válságos egyházi viszonyok között a többi protestáns 
egyházkerületekkel és püspökökkel testvéries viszonyban 
fog működni. 

* A debreezeni és kolozsvári fakultásokra az 
Alföldön erélyesen foly a gyűjtés. Debreczenben Márk 
Endre ügyvéd ezer koronával kezdte meg az adakozást; 
Kunhegyesen az egyház szintén ezer koronás alapítványt 
tett, a lelkészek pedig öt esztendeig évi 10—10 forint 
járulékra kötelezték magukat. Nagy-Körösön adakozás 
utján, ugy halljuk, mintegy 1500 korona gyűlt össze 
szintén erre a célra. 

* Az országos tanári nyugdijintézetbe. melyet 
az érdekelt iskolák fentartóinak, tanárainak és tanulóinak 
hozzájárulásával a közoktatási kormány fog felállítani, 
egymásután lépnek be az iskolafentartó testületek. Sáros-
patak, Miskolcz és Rimaszombat, továbbá Pápa és Csurgó 
belépési határozatát immár az illetékes egyházkerületek 
is megerősítették. Debreczenből, H.-M.-Vásárhelyről, Nagy-
Kőrösről és Budapestről szintén van tudomásunk arról, 
hogy a belépésre határozták el magokat. Bizonyára a 
többi érdekelt iskoláink is követni fogják a jó példát. Az 
országos nyugdíjintézettel, ha létesül, meg lesz oldva taná-
raink többségére nézve a nyugdíj égető kérdése. Hátra 
van azonban még a theologiai tanárok nyugdíjügyének 
rendezése, mely. minthogy az országosba e legsajátabb 
egyházi tanárok nem vétettek fel, külön gondoskodás 
tárgya lesz az egyházkerületeknek. A tiszáninneni egyház-
kerület megadta a jó példát, határozatilag kimondotta, 
hogy a sárospataki theologiai tanárok nyugdíjazásáról 
a többiekkel egyenlő módon fog gondoskodni. Bizonyára 
a többiek is követni fogják ezt a példát! 

* A gyülekezetek köréből. A h.-m.-vásárhelyi egy-
ház tanácsa f. hó 18-án tartott gyűlésében elhatározta, 
hogy mint főgimnáziumot fentartó, belép az országos tanári 
nyugdíjintézetbe ; nem mondatott ugyan ki, de a tárgya-
lás menetéből biztosra vehető, hogy annak idejében az 
évenként fizetendő 5°/o-ból 2°/0-ot a tanárok fognak fizetni. 
Moraveez Károly pusztai lelkész tanító állandósíttatott. 
Karasz Pálnak a pusztai Ielkésztanítóság részére öntetett 
200 km. harangért az egyháztanács küldöttségileg mond 
köszönetet. Megbízta az egyháztanács K. Kenéz Péter 
építtető gondnokot azzal, hogy a pusztai lelkésztanítóság 
környékén alkalmas temetőhely szerzéséről gondoskodjék. 

* Figyelmeztetés. Szilágyi Benő volt gyömrői ref. 
lelkész könyvtára, melyben magyar s német nyelven irott 
egyházi s természettudományi munkák, latin, görög auc-
torok s más művek vannak : eladóvá tétetik. A venni 
szándékozók forduljanak Pap János gyötnrői helyettes 
lelkészhez. 

Szerkesztői üzenetek, 
Sz. J. — N. B. Ne bolygassuk tovább azt a dolgot. Vége-

hossza nem lenne a személyeskedéseknek. Mindenek szabadosak, 
de nem mindenek épületesek. 

I. E. — M. B. Meg van már rostálva az a kérdés, ne bánt-
suk tovább. Meddő személyeskedés válnék belőle. Az értesítés 
jönni fog. 

D. O. — K. A kérdést mások más oldalról és másként fog-
ják fel. Tudomásom szerint a kerületi gyűlés is foglalkozni fog 
vele. Várjuk be annak a határozatát. 

W. S. — Sz B. Ép lapzáráskor kaptam a kéziratot. Kérem 
a végét is, hogy a közelebbi számban közölhessem. 

A. J. — V. Köszönet a figyelemért. A mostani számra már 
későn érkezett. Jövőre biztosan. 

Ágodi. Az érdekes levelet nyomdába adtam. Köszönet és 
szíves üdvözlet. 

M. L. — M. L. Tekintsük a vitát befejezettnek. A közönség 
már kellően tájékozva van D. ur működése és egyénisége felől. 

B. A. — Sz. M. Az értékes küldeményt sietek felhasználni. 
H. H. — Budapest. A beküldött könyvjegyzék dolgában 

nem sokára levelet irok. 

Pályázati hirdetés. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület n.-szalontai egyház-

megyéjében levő aradi ev. ref. egyház lelkészi állomására. 
Évi javadalom : természetbeni lakáson kívül, kész-

pénzben 600 frt o. é., 6 öl tűzifa beszállítva, stóla, s 
hitoktatási tiszteletdíjul a várostól 100 frt o. é., mely is 
főösszegében egyházmegyei értékelés szerint 1010 frt o. 
ugy hogy ezen állomás második osztályú. 

Mivel pedig ezen javadalomból évenként 600 frt a 
nyugalmazott lelkészt illeti, a megválasztott lelkész a nyugal-
mazott lelkész életben létéig, ezen 600 frt nyugdíj kivé-
telével élvezi a fentebb kimutatott lelkészi javadalmat 
1894. január l-től fogva, mikor állomását elfoglalni köteles. 

Megválasztott lelkész, az egyházmegyei lelkészi 
gyámintézetnek jogos és kötelezett tagja lesz, s mint 
ilyen, a nyugalmazott lelkész elhunytának évében, elődje 
özvegyének, vagy a lelkészi gyámintézet pénztárába, 
345 frtot o. é. köteles kegyeleti átalányul fizetni. 

A kellően fölszerelt pályázati kérvények f . évi októ-
ber 23-ig a n.-szalontai ev. ref. egyházmegye esperesi 
hivatalához N.-Szalontára küldendők be. 

Debreczen, 1893. szeptember 20. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 

körös ládányi ev. ref. egyház segédlelkész-tanítóságára. 
Fizetés: 1. 112 forint készpénz. 2. 3600 liter buza 

és 1200 liter árpa az egyház magtárából kimérve. 3. 18 hold 
föld egy tagban, melynek jelenlegi haszonbére 200 forint 
s 5 kocsi szalma; a föld adóját az egyház fizeti. 4. Ismétlő 
iskolások oktatásáért a község pénztárából 55 frt. 5. Tisz-
tességes 3 szoba lakásul. 

Kötelességei: A IV., V., VI. elemi leányosztályok 
tanterv szerinti oktatása ; űrvacsora-vételkor pohárosztás, 
kanonika órák végezése, rendes lelkész akadályoztatása 
esetén a lelkészi teendők ellátása. 

Pályázhatnak theologiát végzett egyének is. 
Megválasztott segédlelkésztanító egyévi sikeres műkö-

dése után állandósíttatik. 
Pályázók kérvényeiket 1893. október 14-ig az ev. 

ref. lelkészi hivatalhoz küldjék be. 
Körös-Ladány, 1893. szept. 20. 

1—2 Az egyháztanács. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kerület, Pipa utca 23. szám, hová a késiratok 

c i m z e n d ö k . 

K i n < M - h i v a t a l : 
Hornyánszky Tiktor könyvkereskedése (Akadémia 

óérháza) , h o v á a s elöfiz. és h i rde t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

Kiadja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
E l ő f i z e t é s i A r a : 

Féléyra: 4 frt SO kr ; egész érre : 9 f r t . 

Xyyea **érn ára íiO kr. 

Egyházunk állami javadalmazása. 
Bányakerületi evang. testvéreink most lefolyt 

közgyűlésén Zsilinszky Mihály esperességi felügyelő 
felszólalására indítvány fogadtatott el az iránt, 
hogy az egyházegyetem tegyen lépést a nemzet tör-
vényhozásánál arra nézve, lwgy a protestáns egy-
házak az 1848. évi XX. t.-c. értelmében állami 
dotációban részesíttessenek. 

E nagyfontosságú indítványnyal egy kissé 
körülményesen kivánunk foglalkozni. 

Nem első ízben merül föl prot, körökben az 
1848. évi XX. t. c. alapján az állami dotáció 
megsürgetésének eszméje. E mi Lapunk is, más 
egyházi lapjaink is, több ízben rámutattak a hatá-
lyosabb állami javadalmazás igénybevételének 
cél- és korszerűségére. Most három éve a refor-
mátus lelkészek budapesti országos értekezlete 
csaknem kizárólag ezzel az eszmével foglalkozott 
s egyhangúlag elfogadott memorandumában kö-
vetkezőleg kontemplálta az eszme megvalósítását: 

»Mi azt hiszszük, itt az ideje, fölkérnünk a 
ft. és mélt. konventet, hogy addig is, míg az 
1848. XX. t.-c. egészen végrehajtható lenne, méltóz-
tassék a nemzet törvényhozásánál minden ere-
jével oda hatni, hogy e törvény elvi rendelkezé-
seinek teljes fentartása mellett és ref. közegyházunk 
autonómiájának legkisebb sérelme nélkül — tá-
volról sem gondolva arra, hogy lelkészeink az 
államkincstárból fizettessenek — a nevezett tör-
vénycikk alapján református egyetemes egyházun-
kat oly anyagi támogatásban részesítse, hogy 
gyülekezeteink és lelkészeink mind vallás-erkölcsi 
hivatásuknak, mind magyar nemzeti és kultu-
rális missziójuknak teljes sikerrel megfelelni ké-
pesek legyenek; hogy a „magyar vallás" nevet 
méltán viselő ref. közegyház szegény gyülekezetei 
és sínylődő lelkészei a nemzettest ép és erős 
tagjaiul megtarthatók legyenek.» 

Az állami dotáció eszméjét később a refor-
mátusok konventje és mult évben mind a két 

evang. egyház zsinatja is magáévá tette, meg-
valósítását pedig a két egyház közös teendői 
közé sorozta, kimondván, hogy »az állami segély-
összeg felemelése iránt közös lépések lennének 
teendők, oly irányban, hogy bizonyos számú évekre 
biztosíttassék oly összeg, hogy annak egy része 
tőkésíttetvén, mindenik prot. egyház részére ala-
kítható legyen oly tőke, mely az ezen segélyekre 
fektetett egyházi és iskolai intézmények jövőjét 
állandóan biztosítja«. 

Az állami dotáció ujabb sürgetése tehát 
nemcsak a tényleg fennálló szükségek szempont-
jából, hanem a protestáns egyházak főhatóságai-
nak a fentebb idézett zsinati végzésben nyert 
mandatuma alapján is teljesen indokolt. A két 
egyház konventjének zsinati megbízásból folyó 
kötelessége, hogy az állami segélyösszeg feleme-
lése iránt erélyes lépést tegyen. A zsinati hatá-
rozatok keletkezése óta beállott egyházpolitikai 
helyzet pedig, ugy szólván, parancsolólag kötelez 
erélyes akcióra. 

Mert az egyházpolitikai javaslatok által anya-
gilag és jogilag sokat romlik a prot. egyházak 
helyzete. Az anyakönyvek államosítása papságun-
kat jelentékeny jövedelemforrástól fosztja meg. 
A vallások korlátlan szabadsága szabad tért nyit 
egyházainkban a rajongó szekták hittérítő zélu-
sának. Az 1868. évi sexualis törvény esetleges 
megszüntetése az anyagilag szegény prot. egyhá-
zakat a gazdag római egyház »olcsó« vallásával 
élet-halál versenyre fogja kényszeríteni. Buzgó-
sággal, erkölcsi erővel, ha jól a sarkunkra állunk 
s emberül utánalátunk a belmissiónak, pastorá-
lisnak és evangelizálásnak, egy darabig csak 
fogjuk birni, győzni; de a hol csak a pénz beszél, 
ott pénz nélkül mi sem mehetünk semmire. Már 
pedig egyházaink és iskoláink fentartása és fej-
lesztése, lelkészeink, tanáraink és tanítóink fize-
tésének korszerű rendezése főként pénzkérdés. 
Híveink egyes vidékeken már is roskadoznak, 
néhol már szökdösnek is a »drága« vallás terhei 



alól, ilyen helytt a buzgóságot és áldozatkész-
séget sem lehet már tovább fokozni. 

Sürgetnünk kell tehát a minél hatályosabb 
állami dotációt. És tennünk kell ezt annyival is 
inkább, mert anyagi kilátásaink nap-nap után 
rosszabbodnak. A sorsjegy-kölcsönhöz kötött remé-
nyek teljesen dugába dőltek. A helyette kapott 
recompensatió a mostani költségvetésben mindössze 
százezer forintra zsugorodott össze. Quid hoc ad 
tantam sitim! Mit kezdjen 60 ezer frttal a ref., 
vagy felével az ev. közegyház, mikor nyomorát 
ennek az összegnek tízszeresével is csak enyhí-
teni tudná, de gyökeresen megszüntetni nem! 

Más orvoslat alig mutatkozik, mint a törvény-
hozás igazságához és méltányosságához fordulva, 
kérni, sürgetni, ha kell, követelni az 1848. évi 
XX. t.-c. értelmében az uralkodó egyházéval ará-
nyosított állami dotációt. Azért melegen üdvözlöm 
a bányakerületi evangélikus testvérek korszerű 
indítványát, s kérem az ő egyházuk, kérem a mi 
egyházunk vezérférfiait, hogy kezdjenek erőteljes 
akciót az 1848. évi egyházpolitikai elvek azon 
részének megvalósítása érdekében is, mely az 
egyházak állami javadalmazását kimondotta. A 
prot. egyházaknak testületi és anyagi jogegyenlő-
sítése életkérdés a protestánsokra nézve már 
most is, de még inkább a tervezett reformok 
megvalósítása után. De életbe vágó kérdés az 
egész nemzetre nézve is. 

Mert szemben azokkal az erős nemzetiségi 
törekvésekkel, melyeket kivált az oláhok részéről 
napról-napra sajnosabban tapasztalunk, legbizto-
sabb védő- és ellenszer a nemzetileg hű, állami-
lag teljesen megbízható magyar elemek erősítése, 
támogatása, segélyezése. Igy közelebbről az oláh 
kérdés legjobb megoldása az erdélyi tiszta magyar 
kálvinizmus egyházainak, iskoláinak, lelkészeinek 
és tanítóinak gyökeres fölsegélése volna; a pán-
szlávizmus elfojtására pedig az az egyedül helyes 
eszköz, ha az evangélikus egyház nemzetileg és 
államilag hű többségét e nemzeti missiójában 
hatályos anyagi támogatásban részesítené az állam. 
Mert a nemzetiségeket nem dédelgetni s nem 
hizlalni kell az állam kenyerén, (az utolsó 25 év 
dédelgetési politikája ugyancsak fölhizlalta őket!), 
hanem a magyar faj anyagi, erkölcsi és kulturális 
erőinek hatályosabb kifejtésével leszorítani. Tehát 
a nemzet politikai érdeke is sürgeti, hogy az 
egyházi és iskolai terhek súlya alatt roskadozó 
államhű és magyar egyházak az állam anyagi 
erejével is támogattassanak nemzetépítő és kul-
turális missiójukban. 

Az állami dotáció gondolata nem is uj, nem 
is csak 1848-iki keletű a magyar állam szerke-
zetében. A magyar nemzet őseredetileg államilag 
doltált egyházat szervezett Szent István alatt, 

midőn a római k. egyházat gazdag állami javak 
kai és jövedelmekkel látta el. Államilag dotálttá 
lett idők folyamán nemcsak a görög kat., hanem 
a gör. kel. szerb és román egyház is. Csak a két 
p ro t egyház maradt mostoha gyermeke a magyar 
államnak, csak ez nem részesül atyai támogatá-
sában. A múltban, mikor még az osztrákosító 
politika uralkodott, ez a mostoha elbánás termé-
szetes volt a »magyar« vallás egyházával és 
híveivel. Most azonban, mikor az állam maga is 
magyar és nemzeti, s mikor egész erővel törek-
szik magyar nemzeti életét az egész vonalon 
bensőleg és maradandólag kiépíteni: a magyar 
államtól politikai hiba volna leghívebb fiait e 
nemzeti és kulturális missiójukban hathatósan 
meg nem segíteni. 

Se. F. 

I S K O L A Ü G Y . 

Egy református néptanító ünnepeltetése. 
Bodnár János nádudvari ref. tanító 52 esztendei 

szolgálat után nyugdíjaztatván, egyszersmind koronás ezüst 
érdemkereszttel kitüntetést nyert. Gr. Degenfeld József 
főispán (egyszersmind az agg egyházi hivatalnok főgond-
noka) Hajdumegye közgyűlésén dekorálta a derék nép-
tanítót, megtisztelő szavakkal ismervén el az egyház és 
iskola körül szerzett gazdag érdemeit. Aztán felszólította 
a kir. tanfelügyelőt, hogy a tankerület nevében üdvözölje 
a jubiláns férfiút. A tanfelügyelő beszédének vázlata ez volt: 

»A tankerület nevében üdvözlésre kértem és nyer-
tem szót. Hogy a tankerület félszázadon át apostolkodó 
népnevelőjének apostoli királyunk ő felsége által legkegyel-
mesebb kitüntetését a vármegye tekintetes közönsége 
ünnepli, az talán szokatlan, de bizonyára époly természe-
tes. Mert nem esetleg, vagy léha ötlet szülte azt a törvényt, 
mely a vármegyék közigazgatási és Önkormányzati terü-
letével azonosan vonta meg a tankerületek határait: a 
népoktatás igazgatása és fejlesztése bölcs célzattal beillesz-
tetek a vármegyei önkormányzat hatáskörébe. Igy bár 
közvetlenül egyházának és a tankerületnek, de egyszers-
mind a vármegye nagy közönségének is kitűnő szolgála-
tokat tett az ünnepelt agg néptanító azzal a fél századot 
meghaladó hü munkássággal, a minek érdemeit közvetlen 
egyházi hatósága sokszoros elismeréssel, az államkormány 
fölterjesztésére pedig ő cs. és apostoli királyi felsége leg-
kegyelmesebb kitüntetéssel méltányolta, és a minek a 
népiskolai oktatás terén elért sikereiről főispán ur ő mél-
tósága olyan megtisztelően nyilatkozott, hogy nekem azokat 
itt újra méltatnom fölösleges volna«. 

»E helyett tehát a nevelésügy más terén félszázad 
távolából visszaragyogó érdemért üdvözlöm én Önt, Tekin-
tetes Tanító ur. Épen félszázada, hogy Ön, már nagy 
elismerés közt működő pelsőczi ref. tanító Gömör vár-
megye lelkes közönségének ösztöndíjával kitüntetve a 
messze Tolnára zarándokolt, hogy Wargha Ferencz kitűnő 
paedagogusunk vezetése alatt a kisdednevelés avatott 
munkásává képezze magát ki. Két év múlva már az 
ország egyik legrégibb és legkiválóbb kisdedóvó intézeté-
nek élén állott M.-Szigeten. Nemzeti művelődésünk ez 



előőrsi állomását s vele együtt az On kisdednevelöi pályá-
ját a leveretett szabadságharc megsemmisíté: akkor vezette 
Önt a Gondviselés tankerületünkbe, előbb H.-Szoboszlóra, 
majd Nádudvarra, hol teljes 40 esztendeig tanítóskodott. 
Most, hogy megérdemelt nyugalombavonulásakor a feje-
delmi kegy bíboros fényt áraszt félszázad érdemeinek 
ormára, a lenyugvó és a fölkelő napnak egyenlő fény-
tünete lelki szemeink elé tárja nemcsak az Ön 52 éves 
közpályáját, hanem azt az ébredő jövőt is, mely a kisded-
nevelés napját felhozza. Midőn Önben a tolnai kisdedneve-
lők apostolseregének utolsó Mohikánját ünnepeljük; immár 
törvényszabta hivatásává lett a vármegyéknek a kisded-
óvás áldásainak minden községben elterjesztése. Ez az 
elégtétel jutalma az Önök első apostolkodásának, és köte-
lességébresztője a tankerületeknek. Az eszme ime az idők 
teljességében testet ölt: nyugalomra térhet az agg Simeon. 
Élvezze a nyugvás örömét, Tekintetes Tanító ur, vidám 
öregség messze-messze határáig!« 

A jelenvolt számos tanító a Gönczy-egylet »Otthoná-
ban* rendezett ujabb tüntetést, üdvözlő beszédekkel gratu-
lálván az érdemes pályatársnak ugy a Gönczy-egyesület 
részéről, (mely a tankerület összes néptanítóit egyesíti 
az iskolák fentartói jellegére tekintet nélkül) mint az Alsó-
Szaboles-Hajduvidéki ref. tanítóegyesület nevében. D. u. 
2 órakor a főispán díszebédet adván a »Bika« termeiben, 
arra a kitüntetett ref. néptanító és a Gönczy-egyesület 
elnöke is hivatalos volt, megállapított dolog levén, hogy 
utóbbi Bodnár Jánosra mondjon felköszöntőt. Ennek elhang-
zása után gr. Dégenfeld József főispán és ref. egyházmegyei 
főgondnok, és Kiss Áron ref. püspök, majd dr. Wolafka 
Nándor róm. kath. vál. püspök és a nagy vendégsereg 
legelőbbkelői tüntető figyelemmel halmozták a derék Bod-
nár János tanítót el. 

Méltó befejezésül pedig a Gönczy-egylet elhatározta, 
hogy Bodnár János, Szabó József, Tóth Lajos, Domokos 
Lajos és Bagi László mindannyian félszázados és hosszabb 
közszolgálat után most nyugalomba vonult érdemes agg 
ref. néptanítók tiszteletére jövő hóban diszgyülést rendez, 
hogy kegyeletének a mult iránt és jóreménységének a 
jövendő iránt kifejezést adjon. Debreczen és Hajdumegye 
református tanítóságának e ritka szép ünneplése alkalmával 
annak idején bizonyára szívesen vesz tudósítást ez egy-
házi és iskolai lap olvasó közönsége: tehát a viszont-
látásra ! Ráczkevi. 

T Á R C Z A. 

A veszprémi reformált egyház múltja. 
(Folytatás.) 

11. Kocsi Horváth Sámuel 1783—1806. Született 
Győrött 1743. március 6-án. Tanult Tatában, Nagykőrö-
sön és Sárospatakon, hol iskoláit sikeresen elvégezvén 
az »Odera vize mellett levő frankfurti akadémiába ment 
s tanult ott két esztendőkig* irja róla Oláh Mihály hiva-
talbeli utódja, de nevét a fankfurti egyetemen tanultak 
azon névsorában, mely a Prot. Szemle 1889. évfolyamá-
ban megjelent, hiába keresem. A papi hivatalra a pápai 
egyházmegye esperese Kun János által Görzsönybe 
1772-ben kibocsáttatván, ezen év március 23-án már a 
fehérvár-csurgói református egyház lelkésze volt, egész 
1783. augusztus 5-dikéig, ekkor keresztelvén Csurgón 
utoljára, a mikor a széles és nagy tudományu férfiút a 
hamvaiból uj életre kelt veszprémi gyülekezet vitte magá-

hoz. Itt érte azon tisztesség, hogy a veszprémi reform, 
egyházmegye 1795-ben főjegyzőjévé, 1799-ben pedig 
esperesévé választotta. A hivatalával járó terhek könnyeb-
bítésére, de különösen szembajára való tekintettel káplá-
nokat is tartott, kik igy következtek: Sebesi Sámuel 1795. 
Fodor János 1796. Édes Gergely 1797. Pál András 
1798. Barcza Gvörgy és Kabai János 1799. Váczi Mi-
hály 1800. Perei János 1 8 0 1 - 1 8 0 2 Liszkay János 1803. 
Böszörményi József. 1804—1805. évben. Kocsi Horváth 
Sámuel meghalt 1806-ban. 

12. Oláh Mihály 1806—1808. Született Tisza-Roffon 
1756. december 27-én. Tanulását Tisza-Szöllősön kezdette, 
Mező-Turon folytatta és Debrecenben bevégezte, mikor is 
a mezőtúri egyházba ment akadémikus rektornak. A papi 
hivatalra Halász József püspök szentelte fel; 1787-ben 
balatonfüredi helyettes lelkész, azután papkeszii lelkész 
lőn. 1799—1805. végéig köveskállai, 1806—1808. vesz-
prémi lelkész volt; innen Veresberénybe ment s ott szol-
gált 1816-ig, a mikor Inotára vitték, hol meg is halt 
1837-ben A veszprémi reform, egyházmegyének 1804-től 
fogva tanácsbirája volt. Irt sok szép egyházi beszédet, 
s Tóth Ferencz számára kijegyezte a veszprémi anyakönyv 
egyháztörténeti nevezetességű aktáit, mely egyházmegyénk 
levéltárában mai napig is megvan. Két magához méltó 
derék fiút nevelt: Jánost, ki mint nemes-pécselyi lelkész 
és esperes halt meg, Sándort, ki 54 évig volt Csurgón 
lelkész. Egyetlen leányát Klárát, Vámos hírneves papja 
tudós Pap István vette nőül. Áldott legyen emlekezetük. 

13. Ángyán János 1808—1846. Született Veres-
Berényben, 1786-ban. Tanult Debrecenben, hol iskoláit 
bevégezvén, 1795-ben Hajdu-Böszörménybe ment akadé-
mikus rektornak, mely minőségében két évet eltöltvén 
1797-ben a jénai egyetemet kereste fel, hol két évig 
mulatott. Hazájába vissza jővén, a békésbánati egyház-
megyében levő szeghalomi népes egyház lelkészévé lett 
1798-ban, hol meg is nősült, de oly szerencsétlenül, hogy 
kénytelen volt 1807-ben neje miatt Szeghalmot elhagyni. 
Ekkor haza jött szülőföldjére s az egyházmegyei kormány 
nemespécselyi helyettes lelkésznek rendelte, majd 1808-ban 
a veszprémi lelkészségre mozdította elő. 1825-ben egy-
házmegyei főjegyző s tanácsbírónak választották. Meghalt 
1846-ban Veszprémben. 

Munkái, mint egyházi iróé, századunk első felében 
nagy népszerűségnek örvendettek, jóllehet ma már tűl-
szárnyaltattak. Nyomtatásban a következők jelentek meg 
tőle: 1. A keresztyén ember kézikönyve. Imák és elmel-
kedések. Megjelent Veszprémben 1808-ban. 2. Halotti 
prédikációkra való rajzolatok. Pest. 1816. 3. Közönséges 
isteni tiszteleten mondandó templombéli imádságok. Pest 
1817., mely több kiadást ért. 4. Neveléstudomány. Pest. 
1822. két kötetben. Niemayer után dolgozta, de a hazai 
viszonyokhoz alkalmazta. Jelentek meg dolgozatai a tudo-
mányos gyűjteményben, és a Fábián József által szerkesz-
tett Prédikátori tárházban. 

14. Szűcs Károly 1846—1847. 
15. Tatay Sámuel 1847—1850. Jókészültségü, ritka 

kegyességü férfiú; a veszprémi egyházmegyének hosszú 
időn keresztül főjegyzője s tanácsbirája volt. Veszprém-
Papkeszire ment lelkésznek, hol meg is halt 1881-ben. 

16. Szűcs Dániel 1850—1884. Előbb balaton-füredi 
akadémikus rektor volt, mint ilyen, görögből fordított 
epigrammaiért s műfordításaiért a Kisfaludy - társaság 
tagjává választatott. Az egyházmegyén könyv- és levél-
tárnoki, tanácsbirói, s a lelkészi vizsgákon, mint a zsidó 
és görög nyelveket kitűnően értő-censori tisztségeket 
viselt haláig 1884. október 5-ig. Halála után helyettes 
lelkész volt 



Szép Lajos 1886. márciusig. Jelenleg balaton-kövesdi 
lelkész, a fiatal papi nemzedék egyik kiváló készültségü tagja. 

17. Erdöbényei Bernjei/ Gábor 1886—1892. Sáros-
patakon tanult, Dunamelléken káplánkodott, a Moldva-Oláh-
országi misszióban Brajlán apostolkodott, majd a tolnai egy-
házmegyében Medinán, s az őrségiben Szentgvörgy völgyén 
Ielkészkedett; itt érte a veszprémi egyház választása. Szép 
költeményei jelentek meg a helyi lapokban; szerkesztette 
a hatvanas években a Ludas Matyit, s mint veszpémi 
lelkész, a Protestáns Néplapot. Meghalt 1892. november-
ben. Mostani helyettes lelkész: 

Bóka Lajos. Jeles készültségü ifjú, szerették volna 
a veszprémiek rendes lelkészükül, de az egyházmegyei 
jelölő bizottság nem engedte, a mikor az egyház ugy 
vélte veszteségét kárpótolhatni, hogy 1893. évi junius 8-án. 

18. Bernjén Márton kiskovácsi lelkészt lelkes ová-
ciók között megválasztotta, kinek veszprémi működéséhez 
nem csak az egyház, hanem egyházmegyénk is nagy 
reményeket fűznek. 

A veszprémi iskolatanitók. 

A régi gyakorlat szerint többnyire theologiát végez-
tek, de igen korán segédeik is voltak. A nagyobb iskolá-
ban latinul is tanítottak poesisig; a tanítók előbb profes-
soroknak, utóbb rektoroknak címeztettek. Neveik, szolgá-
latuk így következik: 

1. Szűcs Gergely tanító volt 1628-ban.1 

2. Gömöri István schola mester 1668-ban.2 

3. Tolnai István veszprémi ref. iskolarektort az 
1674. évi pozsonyi rendkívüli törvényszéken azzal vádol-
ták, hogy a török vezérhez leveleket vitt titkos megbízá-
sokban. De ez nem volt igaz. 

4. Hodosi Sámuel 1676—77. 
5. Csúzi János 1697. 
6. Fodor Miklós 1783. febr. 4-től. Szentkirálysza-

badjáról vitték; szolgált 1799-ig. 
7. Márkus József akadémikus a pápai főiskolából 

1799. febr. 12-től. Nagy filozófus volt. Meghalt Vesz-
prémben 1800-ban. 

8. Daruvári Sámuel-i a pataki főiskolából hozták 
1801-ben. 

9. Liszkay János akadémikus 1802. 
10. Kálmán András, akadémikus 1803. 
11. Böszörményi József akadémikus 1804. 
12. Péter Ferencz Palotáról hozatott 1805. 1806. 
13. Szabó Pál akadémikus 1807—1810. 
14. Bereczk József akadémikus 1811—1815. 
15. Beregi András 1815—1818-ban Őrszentpéteren 

Vasvármegyében, prédikátor szülőktől; tanult Pápán, hol 
a theologiát elvégezvén, Veszprémbe ment akadémikus 
rektornak, hol mindig kitűnő iskolája volt.3 

16. Sós János 1 8 1 9 - 1 8 2 1 . Született Pápán 1795-ben, 
hol tanulmányait be is végezte. 

17. Hollósi János 1822. Született Tökön Pestvárm. 
1798-ban. Tanult Budán és Pesten azután Pápán, honnan 
Veszprémbe küldetett akadémikus rektornak. 

18. Kis István 1823—1825. Született Görsönyben, 
Veszprémvárm. 1800-ban; tanulását Pápán végezte. 

19. Bán András 1826—1831. Született 1795-ben 
Dadon, Komárom vármegyében. Tanult Pápán, honnan 

1 A veszprémi ref. egyház 1614. éven kezdődő anvakönyve 
178. lap. 

2 Ugyanott 378. lap. 
3 Ugy a Héregi Andrásra, valamint a többi tanítókra vonat-

kozó adatok a veszprémi reform, egyházmegye levéltárában őrizett 
Canonica-vizitatio naplóiból vannak merítve. 

1820-ban Étére vitetett rektornak, tanítván 3 esztendeig, 
honnan Révkomáromba ment conjugisták és declinisták 
tanítójának, itt volt két esztendeig, mikor is 1825-ben 
Farkasdra ment rektornak, honnan a veszprémi ref. egy-
ház mint az orgonáláshoz is jól értő férfiút, 1826 ban 
magához hozta; tanítványai egész a poesisig haladtak. 
1831-ben pappá lett s mint sólvi lelkész halt meg. 

20. Vida Ferencz 1 8 3 2 - 1 8 3 9 . Született Ágyán, 
Aradvárm., 1803-ban. Tanult Hódmező-Vásárhelyen és 
Debreezenben, honnan, 1826-ban a tolnavármegyei Ten-
gődre ment, hol hat esztendőket eltöltvén, Veszprémbe 
hozatott. 

(Folyt, köv.) Thury Etele. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Élet a halálban. Nagyobb és kisebb halotti beszédek és imádságok 
(185Í—1893). Irta Szász Károly. Vl+366 nagy 8° 1. Kiadja Kókai 

Lajos. Ára 2 frt 50 kr. 

I. 
»Én élek és ti is éltek*. Jézusnak eme felséges 

vigasztalása, e bizonyságtétele és e biztatása vet fényt 
arra a »vég«-re, a melyet az ember nem tud feledni és 
ez vonja glóriába azt a titokteljes homályt, mely a halál 
angyalát körülveszi. Élet van a halálban is, ez is evan-
gélium, ez is örvendetes izenet nekünk abból a szellem-
világból, a hova csak hitünk szárnyain tudunk felemel-
kedni s csak a felmagasztosultság egyes pillanataiban 
tudunk látni és hallani »Szem nem látott és fül nem 
hallott* dolgokat. Boldog szemek, a melyek ezeket láthat-
ják s át tudnak pillantani a »más világ fálvolán: a szem-
fedőn« és ott életet látnak, mely dicsőségben ingyen sem 
hasonlítható a mostani dicsőséghez! 

A halálban is életet mutatni fel s ez élettel vigasz-
talni a gyászbaborultakat, ez az igazi feladata minden 
halotti beszédnek és imádságnak. E feladat teljesítése 
egyike a legszebbeknek; de a legnehezebbeknek is. Erős 
egyéni hit, erős meggyőződés kell hozzá; a lélek látása, 
mely megnyilatkozott egeket képes szemlélni. 

Azonban a halálban is életet mutatni fel nemcsak 
metaphysikai értelemben lehet és kell, hanem abban az 
értelemben is, hogy a halál gyászleple alatt mindig egy-
egy élet képe tűnjék fel az ember lelki szemei előtt s 
erőteljes vonásokkal mintegy megelevenítse, jellemében és 
cselekedeteiben kidomborítsa azt, a ki elköltözött bár, 
de nem semmisült meg. Nemcsak azok, a melyek régen 
megirattattak, írattak meg a mi tanulságunkra, hanem 
minden egyes élet is a maga drámájával, sokszor tragoe-
diájával a mi tanulságunkra szolgál. Azért érdemes egy-
egy élet képét szemlélni a halálban. A halotti beszédek 
e feladatának a megoldásához pedig az emberek külső 
és belső életviszonyainak az ismerete, tehát gazdag élet-
ismeret, sok megfigyelés, sok érzés, a legcsekélyebb jelen-
ségeknek is méltányolni tudása, sok szeretet, nagy fogékony-
ság a legkisebb benyomások iránt is és végül bizonyos 
művészi alakító erő kell, a mely sokszor csak egy-egy 
vonásból meg tudja konstruálni az egész alakot vagy 
jellemezni az egyént. 

Ily kettős értelemben hirdetnek életet a halálban 
Szász Károlynak ez előttünk lévő nagyobb és kisebb 
halotti beszédei s imádságai. A terjedelmes kötetben 15 
nagyobb, 71 kisebb beszédet (melyek némelyike imádság-
gal záródik) s 10 halotti imádságot (beszéd nélkül) állított 



össze szerző azok közül, melyeket már 42 (1851—1893) 
évre terjedő lelkészi működése alatt különböző helyeken, 
különböző koporsók felett tartott. A mint az előszóban 
mondja: a régiek közül csak keveset, válogatva vett fel; 
mig a kisebb beszédek és az imák pesti lelkészsége idejé-
ből valók. 

A nagyobb beszédek között legelső helyen találjuk 
a Török Pál felett tartott igazán nagyszabású, kitűnő 
jellemzésben gazdag klasszikus emlékbeszédet. Utána mind-
járt Török nagy elnöktársának, gr. Lónyay Menyhértnek 
az emlékezetét újítja a koporsó felett tartott gyászbeszéd, 
a tuzséri sírboltnál mondott végáldás és az egyházkerü-
leti közgyűlésen tartott emlékbeszéd. A szinte kimeríthe-
tetlen gazdag életnek gyönyörű képe, találó vonásokkal 
s meleg érzésekkel. Még 1854-ben Kézdi vásárhely tt tartatott 
az Antal János erdélyi volt püspök felett itt közlött beszéd. 
A jellemzésben már ott van az az erő, a mi a későbbi 
beszédeknek is annyira értékes sajátja; de az irály még 
inkább csak a virágokat szereti s a lélek még nem merített 
annyit az örökélet vizének ama forrásából, a melynek a 
cseppjeiben ragyognak már azok az ékességek, a melyeket 
Szász Károly most használ beszédeiben. A széki gr. Teleki 
József gyászünnepén mondott beszédben hatalmas a be-
vezetés ; de a tárgyalásban több a historicus jellegű elmél-
kedés, mint a mennyi egy kathedrai szónoki beszédben 
már ne a közvetlen hatás rovására esnék. 1862-ből való 
a Szilády László volt halasi lelkész felett tartott halotti 
prédikáció, a melynek a búcsúztató része kiválóan szép 
s mély, közvetlen érzésekben gazdag; maga a prédikáció 
azonban kevésbbé szerencsés alkotás; van benne valami 
chablonszerü, azokból a panaszkodásokból, tördelt hangok-
ból, a melyeket lelkészek koporsója felett számtalanszor 
hallunk, még sokszor ott is, a hol ezek nem egyebek, 
mint csupán megszokott érzelgések. Sok tartalmas, gon-
dolattól terhes a Fördős Lajos felett mondott beszéd. De 
messze tulmagaslik rajta a Dobos János felett tartott igazi 
szónoklat. Erőteljes, emelkedett, költői szépségektől ékes. 
Szász Károly egész kedélygazdagsága, jellemzési ereje, 
stylusának választékos szépsége, nyelvének nagy szókincse, 
szónoki fordulatainak és hasonlatainak szinte pazarsága, 
mind ott tündöklik e beszédben. Egy valóban inspirált 
pillanat szülötte ez. Emelkedett hangú a Révész Bálint 
felett mondott búcsúztató; megható közvetlenségüek benne 
különösen az özvegyhez intézett szavak. Sok találó, egyéni 
vonás van a Sipos Pál felett tartott prédikációban. Meg-
kapóan festi a szomorú életet s a helyzet minden mozza-
natát mesterileg használja fel az id, gr. Teleki Gyula felett 
mondott gyászbeszédben. Szinte merészen pörbe száll a 
kedély a halállal, mely kegyetlenül éreztette hatalmát, mikor 
ifj. gr. Ráday Gedeont az élet delén törte össze; mignem 
fölérez s mialatt visszaidézi a nemes életet, kezd meg-
nyugodni s tudja, hogy »az imádságnak még a koporsónál 
sem szabad leeresztett szárnyakkal ellankadnia*, sőt innét 
kell igazán magasra emelkednie és keresnie az örökké-
valókat. A teljesen befejezett, szép életet szemléli és mutatja 
fel Jordán István ravatalánál és az igazi ember képét 
festi meg br. Kemény Gábor koporsójánál. Harmonikusan 
olvad össze e beszédben a kettős benyomás, melyet a 
szerző lelkére az október végi időjárás, a természet képe 
és ennek az igazi embernek a halála hire tesz. Ezek a 
közvetlen, teljesen alanyi vonások azok, a melyek oly 
mély hatást keltenek és annyi egyéni igazságot adnak 
Szász Károly beszédeinek. Az Arany János ravatalánál 
mondott beszéd az Akadémia megbízásából tartatott s 
helyet e gyűjteményben csak azért kapott, hogy a szerző 
által később az Arany Jánosné és unokája, Széli Piroska 
felett tartott beszédekkel együtt legyen ez is. Az Arany 

János felett mondott beszéd épen a megbízatásnak meg-
felelőleg a nemzet halhatatlan dalnokával mint ilyennel 
foglalkozik, mint ilyet magasztalja s irodalmi szempontból 
méltányolja. A költőtárs szólott a költőről, az aesthetikus, 
a nagy irodalmi férfiúról, az akadémikus, az Akadémia 
igazi halhatatlanjáról, a kinek az ércszobra is >előbb el 
fog mállani az idő vasfogai alatt, mint azok az alakok, 
melyeket az ő képzelete teremtett s művészete a nyelvnek 
viasznál fogékonyabb s ércnél tartósabb anyagába szobrászi 
erővel és biztossággal vésett ki*. A mult felséges éneke-
sének az özvegye és unokája koporsójánál már a lelkész 
áll. Az Arany né felett mondott beszéd egy női jellemkép-
nek valóságos remeke, a mint maga a költő félesége, azt 
mondhatnánk az örök nőiesnek (»das ewig weibliche* a 
mint Göthe mondá) a megtestesülése volt. Gyöngédebben, 
finomabban, tiszteletteljesebben, nagyobb ragaszkodással 
és mélyebb érzésekkel alig szólhatott volna más e koporsó 
felett. Igy csak az beszélhetett, a ki a megboldogultat 
oly közelről ismerte és az tehet róla bizonyságot, hogy 
e beszéd minden szava teljes igazság, hogy nincs abban 
a kegyelet nagyításából semmi, a ki ismerte Aranynét s 
közel állott hozzá. A korán elhervadt virágnak: Piroská-
nak a ravatalára meg a költő-pap költői alkotásainak 
egyik leghervadbatatlanabb koszorúját teszi le. Ki nevét 
a költő álmaiból vette s kit a nagyapa rajongó szeretete 
már halhatatlanított, mikor liliomhullásként elhervadt, a 
másik költő szerető lelke, mély kedélye örökzölddel hinté 
be a ravatalt, hogy feledtesse a gyászos pusztulást. Oda-
ment a kesergőkhöz 

» — — _ m i n t a Jób baráti: 
Nem fájdalmatok, sebeteket látni, 
Nem vigasztalni — arra nincs erő; 
Versengni sem — ki volna vakmerő 
A jó Istennel ? a ki igy akarta! 
— Csak oda ülni mellétek, a porba — 
Hallgatni, sirni, vigasztalhatatlan 
S veletek együtt imádkozni halkan*. 

(Folyt, köv.) Kenessey Béla. 

»Átidomított« énekek. 
— A bányakerületi uj énekeskönyvről. — 

II. 

A füzet t. szerkesztője nem elégedett meg azzal, 
hogy a magyar klasszikusok elismert tökéletességű műveit 
a maga izlése és felfogása szerint »átidomította«, hanem 
egyenesen arra törekedni látszott, hogy müvéből a nem-
zeti irányt teljesen kiküszöbölje s helyette azt nemzetközi 
jelleggel ruházza fel. 

Az énekekben megnyilatkozó protestáns eszmék, gon-
dolatok, érzelmek igenis a világ összes protestánsainak 
szivében kell hogy visszhangra találjanak. Az ő honossá-
guknak határait nem szabhatja meg az, hogy esetleg 
Luther Márton, vagy Kálvin János, avagy talán a Magyar 
gályarabok hazájában születtek. Azok mindenütt, a hol 
protestánsok laknak, otthon vannak Ámde ép azért, hogy 
mindenütt otthon lehessenek, szükséges azokat az illető 
nemzetek individuális jellegéhez alkalmazni. Hogyan lehet-
séges ez? azt a szentírás analógiája mutatja, mely bár 
zsidó eredetű, mégis mindenütt az illető nép nemzeti iro-
dalmának alapjává és kiinduló pontjává lett. Ugyan 
arra élő példa a franczia zsoltároknak azon alakja, mely-
ben azok Szenezi Molnár révén a magyar népnek vérébe 
annyira átmentek, hogy azok az ő nemzeti irodalmának 
és szellemi életének egyik alkotó elemévé váltak. 



Minket, tót születésü magyar evangélikusokat a gond-
viselés oly énekeskönyvvel ajándékozott meg, mely teli 
van a Thurzók és líáliócsiah korából felmaradt énekek-
ben megtestesült élő magyar nemzeti hagyományokkal. 
Innen az az ellenszenv, melylyel csak ötven évvel ezelőtt 
Kollár János és a szláv nemzeti eszme hivei ezen könyv, 
a »Cithara sanctorum* iránt viseltettek. Talán ösztön-
szerűleg érezték, hogy eme szláv burokba foglalt nemzeti 
hagyományok egyszer ki fognak törni sirjukból, hogy életü-
ket valóságos lényegüknek megfelelő megdicsőült alakban 
folytassák e földön. Azért hirdettek ellene irtó háborút 
s helyébe a Kollár János körül csoportosult szláv irodalmi 
kör által szerkesztett »Zpevnik«-ot akarták behozni min-
denütt a tót templomokba. Ezen törekvés azonban hajó-
törést szenvedett a nép konzervatív hajlamain. A kudarc 
után rögtön bekövetkezett a frontváltozás. Most már nem 
a régi énekeskönyv, a »Cithara sanctorum* ellen, hanem 
mellette kezdtek buzgólkodni oly célból, hogy azt a sajátjuk-
nak deklarálván, szláv nemzeti jelleggel felruházzák s 
eszméik javára örök időkre lefoglalják. Tekintse meg bárki 
a »Cithara sanctorum *-nak Leska-féle kiadását! Mennyi 
céltudatossággal, következetességgel és külső alakját tekintve 
sikerrel van abban a szláv jelleg érvényre emelve, a többi 
alkotó elemek pedig részint az elkerülhetetlen minimumra 
redukálva, részint kellő háttérbe szorítva, s a mióta fel-
színre került azon irány, mely a tót nép énekkincsében 
letéteményezett magyar nemzeti hagyományokat a magyar 
nemzeti irodalom javára akarja értékesíteni: mily lázas 
tevékenységet fejt ki a hazai szláv sajtó, hogy ezen irányt 
ellensúlyozza. Szláv ügyvédek énekbuvárokká csapnak fel! 
kutatnak régi kóták után és zenei tanulmányokat közölnek 
a lapokban olyanok, a kiknek különben a peres aktákkal 
való foglalkozás a kenyerük. Egyleteket alakítanak, alapít-
ványokat tesznek azon férfiú emlékére, a kinek énekes-
könyvét ezelőtt félszázaddal az összes tót templomokból 
kiküszöbölni akarták. Mindezt a szláv nemzetiségi eszme 
iránt való rajongó szeretetből! 

Ily viszonyok közt az uj bányakerületi énekeskönyv 
t. szerkesztője mit tesz, hogy énekgyüjteményének magyar 
nemzeti jellegét, az ellentétes áramlatokkal szemben, ki-
tüntesse és érvényre emelje? Minő elveket követett azon 
194 ének közrebocsátásában, melyeknek kétharmada 
szlávból és németből van fordítva, egyharmada pedig 
a fentebb jelzett módon magyarból »átidomítva« ? 

Nem említem azt, hogy például az »Oh felséges 
Atya Isten« és »Óh kegyelmes Jézusunk« kezdetű reggeli 
énekeket szlávból fordíttatja, holott azok régi magyar 
énekeskönyveinkben mint eredeti magyar énekek szerepel-
nek. Vagy hogy Lányi Illésnek egy énekét, mely a régi 
énekeskönyvekben »Im látod virág voltát*, kezdettel sze-
repelt s melyet népünk mai napig is énekel emigyen: 

Világ öröme, látod! 
E fán mint elvirágzott! 
Lelkemet nagy hirtelen 
— De hiven — 
Elszólítá Istenem ! 

ő szláv eredetűnek tünteti fel. Azt is csak mellékesen 
említem fel, hogy Badics Andrásnak, Zrínyi Ilona vár-
nagyának egy reggeli énekét nagy költői licenciákkal 
szlávból fordítja, holott ugyanazon éneket más versalakban 
ugyan, de ugyanazon dallammal és a szláv szövegnek 
egészen megfelelő tartalommal, már Badics korában (1703) 
magyar nyelven énekelték, ily kezdettel: Minden áldások-
nak elfogyhatatlan kútfeje. Arra sem fektetek túlságos 
súlyt, hogy az idegen nemzetbeli énekszerzők neveit min-
denütt az ének fölött, egy-egy sor szláv vagy német szö-

veggel és évszámmal, a magyar énekszerzők neveit pedig 
mindenütt alul, a fordítók számára fentartott helyen közli. 
Ez lehet puszta udvariasság ténye, bár a céltudatos szlá-
vok e tekintetben is más elveket követnek! 

Az uj énekeskönyv szerkesztőjének álláspontját a 
jelzett szempontból leginkább kitünteti azon procedúra, 
melynek a »Régi hangok*-ból* átvett énekeket alávetni 
jónak látta. Ezen, általam történelmi jegyzetekkel ellátott, 
kisérletképen kiadott kis énekgyüjteményben néhány oly 
éneket mutattam be a magyar közönségnek, melyeket 
részint azon okból, mert biztos nyomok mutatják, hogy 
eredeti magyar szövegük elveszett, részint dallamaiknál 
és magyar történelmi vonatkozásaiknál, de legfőképen 
azon körülménynél fogva, hogy azok magyar nemzeti 
irányban fejlődő tót népünk ajkán mai napig is élnek, 
én magyar jellegüeknek és igy a magyar evangélikus 
egyház sajátos énekkincsei közé számíthatóknak ismertem 
fel. Hogy ezzel nem egészen haszontalan munkát végez-
tem, mutatják azon bírálatok, melyek felőle annak idejé-
ben nemcsak e Lapban Sántha Károly tollából, hanem 
a fővárosi szépirodalmi és napilapok irodalmi rovataiban is 
megjelentek. 

Az uj énekeskönyv t. szerkesztője azonban, ugy 
látszik, semmikép sem tudott megbarátkozni a »Régi 
hangok*-ban megnyilatkozott iránynyal. Az átvett énekek-
nek nemcsak szövegét »idomítja át* a maga felfogása 
szerint, hanem azokat magyar lényegükből kiforgatja és 
ismét szláv burokban — bár magyar nyelven — mutatja 
be. TJrdösi Jánosnak (Silvánus, Pannonius) »Illik arra 
mindenkor gondolnunk« kezdetű, magyar dallamu énekét, 
-általam szlávból fordíttatja, holott fentebb világosan meg-
jeleltem a forrást, melyből azt merítém! Ugyanazt teszi 
az »0h világnak hiu vigassága* cimű énekkel, melyről 
a »Régi hangok«-ban ezt i r tam: »Ezen, magyar dallam-
mal biró éneket népünk temetések alkalmával mai napig 
is énekli*. Ő azonban nem ezen élő forrásra hivatkozik, 
hanem nagy betűkkel az ének fölé nyomatja, »Cseh-morva 
atyafiak 1581. évi énekeskönyve«. Hát hiszen bizonyos, 
hogy ez az ének a cseh-morva atyafiak énekeskönyvében 
is előfordul. De ha az a »szomjas szarvas« a nógrádi 
határban feltalálja azt a »hüs patak«-ot, melyből ihatik, 
csak nem fog Csehország hegyei közé futni, hogy »szom-
ját* eloltsa ?! És t. lelkésztársam, bizony nem a cseh-
morva atyafiak énekeskönyvéből, hanem a »Régi hangok«-
ból vette át ezt az éneket. Hát ha már ez utóbbi »forrás«-t 
restelte megnevezni, minek akarja a cseh-morva atyafiak 
énekeskönyvének emlékét, magyar nemzeti irányban fejlődő 
tót népünk templomaiban felújítani? 

Lehet-e csodálni, hogy ilyen túlságos előszeretet 
mellett az idegen források iránt, a »Magyar gályarabok 
éneke« is kegyetlenül »átidomítva* kerül ki az ő kezei 
alól. S az »átidomított* ének felett cimül ez van nyomatva : 
»Az egyház üldöztetése korából* 4-6. zsoltár Pauli Joakim 
1666: Zion, gib dich nur zufrieden. Uspokoj se, o sione. 
Alul pedig ez áll: ifj. Jeszenszky Károly »Magyar gálya-
rabok énekéből*. 

A füzet t. szerkesztője tehát egyenesen engem tisztel 
meg a »Magyar gályarabok éneké «-nek szerzőségével, 
holott, mint maga elismeri, ez az ének már az egyház 
üldöztetése korában, tehát a gályarabok idejében is léte-
zett! Hogy magyar nemzeti irányban fejlődő népünk ajkán 
mikor született az meg azon alakban, a mint az a Régi 
hangokban közölve van; azt egész pontossággal nem lehet 
megállapítani. Annyi tény, hogy a Monumenta evangeli-
corum tanúsága szerint a magyar gályarabok 1676-ik 

* Régi hangok. Budapest, 1890. Hornyánszky Viktor kiadása. 



év február 11-én, midőn kiszabadíttatásuk után Buyter 
elé vezettettek, ép ezen 46-ik zsoltárt énekelték nagy 
örömmel, jeléül, hogy szenvedéseik között is az volt egyik 
kedvenc énekük. Tény, hogy ezen ének a »Cithara sancto-
rum*-ban majdnem kétszáz év óta szerepel azon énekek 
között, melyek az >egyház üldöztetése korából« származ-
nak, a nélkül, hogy annak szerzője vagy épen német 
szövege jelezve volna. Ezen körülmény annál feltűnőbb, 
mert a többi, német szöveggel is biró énekek a Cithara 
sanctorumban a legnagyobb pontossággal regisztrálva van-
nak. Tény, hogy a Pauli-féle szöveg magában Német-
országban teljesen feledésbe ment s csak a legújabb énekes-
könyvekbe kezdik azt ismét bevenni, a mi azt mutatja, 
hogy ezen éneknek a magyarországi evangélikus egyháza 
hagyományai között epoestikus történelmi jelentősége és 
fontossága volt kezdettől fogva. Végül, a mi az énekek 
jellegének meghatározásánál egyik döntő tényező, a gálya-
rabok énekének oly sajátos magyar dallama van, hogy 
arra a Pauli-féle német szöveget énekelni teljes lehetet-
lenség ! 

Mindezeknél fogva ezt a két éneket egynek tekin-
teni még a Gaál-féle erőszakos »átidomítások* mellett 
sem lehetséges. A füzet t. szerkesztőjének teljes joga volt 
Pauli énekét lefordítani a saját izlése szerint s azt, mint 
önálló éneket, közölni gyűjteményében. De hogy egy, a 
hazai hagyományok révén fentartott s azokból táplálkozó, 
népünk száján élő egyházi éneket — mely dallamánál 
fogva immár Kárpátoktól Adriáig zeng az összes magyar 
szivekben — miért kellett specifikus magyar nemzeti 
jellegéből kivetkőztetnie, annak okát belátni képes nem 
vagyok! 

Hisz magyarul érező ember még a külföldi énekeket 
sem képes lefordítani a nélkül, hogy hazájával összeköt-
tetésbe ne hozza azokat. Példa rá Payr Sándor lelkész-
társunk, a kinek több jeles fordításai találhatók a gyűjte-
ményben. Igy a 40-ik lapon Mathesiusnak egy reggeli 
éneke található, melynek utolsó sorai, eredetiben igy 
hangzanak: 

»Und streck' nun aus mein1 Hand, 
Greif' an das Werk mit Freuden, 
Dazu mich Gott beschieden 
In meinem Beruf und Stand« 

Payr ezt igy fordítja: 
»E hittel indulok 
Munkámra most vidáman, 
E földi szép hazámban: 
Csak igy boldogulok*. 

Az eredetiben a »földi szép hazáról« szó sincs. S 
ki vehetné rossz néven Payrnek, hogy azt fordításába 
mégis beleszövi? Hogyan van az tehát, hogy Gaál Mihály 
t. lelkésztársam a »Magyar gályarabok éneké*-ben ép 
azon részeket, melyekben a >hazáról* és »számkivetés«-
ről van szó, ^idomította* át ugy, hogy abból ezen fogal-
makat teljesen kiküszöbölte? Ugyszinte a füzet 8-ik lap-
ján Apellesnek Christe, du Beistand, kezdetű énekéből a 
3-ik verset emigy fordítva találom: 

»Add, a szentegyház ne legyen viszályban ; 
Ovd, virágoztasd mi magyar hazánkban 
Iskolát, mint szép veteményes ágyad 
S templomod áldjad*. 

Hát ha Apellesnek, a ki talán soha nem is látta 
Magyarországot, szájába lehet adni azon szavakat, melyek-
ben >magyar hazájáért« imádkozik az Istenhez, bár az 
eredeti szövegben még csak ahhoz hasonló fogalomra 
sem találunk: miért »idomította« át a teljes kiküszöbö-
lésig a »Magyar gályarabok éneké«-ben ép azt a verset, 
melyben azok »Végső áldást* mondanak »hazájukra ?!« 

Miért indult azon kritikusok nyomán, a kik, midőn a 
Magyar gályarabok énekének szövege kezükbe került,, a 
»haza« szót megcsillagozván, igy kiáltottak fel: »Merész, 
de ügyes modulátio. Jézus Krisztus helyett Hungária*. 
Hisz ha mindjárt »Hungáriádról szólna is az ének, pedig 
abban csak »hazá*-ról van szó, a mit németek és csehek 
velünk együtt énekelhetnek: az Apelles fordított énekének 
analógiája szerint, azon nem lett volna szabad, már csak 
a következetesség kedvéért, is az uj énekeskönyv t. szer-
kesztőjének megbotránkoznia! 

Mindezek után — bár sajnálattal — kénytelen vagyok 
tiltakozó szavamat felemelni az ellen, hogy az általam a 
»Régi hangok «-ban közrebocsátott énekek nemcsak ily 
»átidomítások*-kal, de a maguk eredeti alakjukban és 
nevemmel kapcsolatban, napvilágot lássanak oly énekes-
könyvben, melynek tendenciájával — a fentebbiekben 
kifejtettek alapján — egyet nem érthetek! 

I f j . Jeszenszky Károly. 

B E L F Ö L D . 

A felső-baranyai egyházmegye közgyűlése 
Szept. hó 19. és 20-án tartá egyházmegyénk rendes 

évi közgyűlését szokott helyén Harkányban. Már a gyűlés 
kezdetét megelőző napon, több lelkész érkezett a gyűlés 
színhelyére, hol a tisztikar is — a gyengélkedő esperes 
Kovács Antal ur kivételével — teljes számban megjelent, 
várva szeretve tisztelt gondnokát, Szilágyi Dezső urat, ki 
ugyancsak 18-án este, a villányi állomásra elébe ment 
négy tanácsbiróval együtt megérkezett. 

Érdekes és épületes volt már a gyűlés előestéjén, 
ugy a vacsora alkalmával, mint a következő órákban 
folytatott beszélgetés, egyházmegyénk viszonyai, valamint 
a tervezett reform-törvények létrejöttével beállandó uj 
helyzet fölött. (Szilágyi D. érdekes nyilatkozata a Lapunk 
más helyén közölt »Levél«-ben olvasható. Szerk.) 

Másnap reggel negyed tíz órakor nyitotta meg gond-
nok úr a gyűlést, melyre ugy az egyes egyházak küldöt-
tei, valamint a kebelbeli lelkészek szép számmal jelentek 
meg. Egyházi elnök betegsége miatt távol lévén, a társ-
elnöki széket Czúcz Lajos úr foglalta el. 

Tárgysorozat megállapítása után a képviselők igazol-
tattak s azután az esperesi jelentés vett igénybe több 
időt. Az esperesi jelentésből láttuk egyházmegyénk fény-, 
de láttuk sötét árnyoldalát is. Fájdalom, kénytelenek 
voltunk látni azt a sötét árnyoldalát, mely a fénynek 
teljes sötétséggé változását sietteti. Pusztulunk, fogyunk ! 
Az egyházmegye területén 29,496 a lelkek száma s az 
van mondva a jelentésben, hogy 569-el kevesebb a mult 
évinél; a mult évben is az volt mondva, hogy 171-el 
kevesebb, mint a mult évben. S váljon az 1891 és 1892. 
évi 569-et tevő különbözet honnan ered ? Csaknem tel-
jesen a születés és halálozás közti megdöbbentő arány-
talanságból, a mennyiben a mult évi halottak száma 
1043, a szülötteké pedig csak 667. Ma már tehát ugy 
látszik az >egyke rendszer« is kimegy a divatból s helyét 
nemsokára a 0 rendszer foglalja el. S hol ennek a bajnak 
a gyökere? Nem lehet feladatom azt itt hosszabban fej-
tegetni, de lehetetlen rá nem mutatnom az arra rendelt 
világi közegeknek, a gyermekvesztési bűnügyek körül 
tapasztalt lanyhaságra, melynél fogva egy lelkésztársamat, 
egy ily ügyben történt erélyes fellépéseért még becsület-
sértési per indításával is megfenyegettek, még pedig a bíró-
ság részéről. 



Esperesi jelentés után, elnökség előterjesztésére, az 
összes tisztikar mandatuma lejáratának ideje tudomásul 
vétetvén, áz uj választás elrendeltetett. 

Az időközben történt lelkész- és tanítóválasztások 
megerősítése után, a vaiszlói iskolának, községiből fele-
kezetivé visszaváltoztatására vonatkozó bizottsági jelen-
tés olvastatott fel. Ez a kemény dió akképen töretett 
meg, hogy esperes ur a kifejlendőkhöz képest, a további 
intézkedéssel megbízatott. Természetes, hogy ezen ügynek 
végmegoldása igen sok nehézségekbe ütközik, bár nincs 
értelme annak, hogy egy községben, mint pl. Vaiszlóban, 
két fő felekezet, t. i. ev. reform, és római kath. lévén, 
az előbbinek iskolája községi, a másiké felekezeti, de 
azért az előbbit nem a község, hanem az általa elhagyott 
felekezet tartja fenn. És mégis községi! 

Kevésbbé fontos apróbb ügyek elintézése után, Dányi 
Gábor lelkész s e. m. tanácsbirónak, az egyházak csopor-
tosítását célzó indítványára került a sor, mely még a 
gyűlés folyama alatt előterjesztendő véleményezés végett 
egy bizottságnak adatott ki s a bizottság beterjesztvén 
véleményét, az indítvány, a kivitelre vonatkozó némi 
módosítással elfogadtatott. 

A legnyomottabb kedélyhangulattal tárgyalta gyűlés 
a monosokori leányegyház elöljáróinak folyamodványát, 
melyben hivatkozással csekély népességük és általános 
elszegényedésükre, kérik leány-egyházuknak fiókegyházzá 
változtatását s előkönyörgő-tanítói állomásuknak beszün-
tetését. Tekintettel kérelmezőknek, a helyszínén működött, 
esperesileg kiküldött bizottság jelentésével teljesen beigazolt 
sajnos helyzetére, folyamodók kérelmét a közgyűlés elvben 
elfogadta s egyúttal ez ügyet jegyzőkönyvében az egyház-
kerületre felterjeszteni rendelte. 

Számos apróbb ügyek letárgyalása után, az egyház-
megye tanügyi bizottságának jelentésére került a sor, 
mely szerint egyházmegyénkben a tanítás eredményét ille-
tőleg jeles iskola van: 20; j ó : 18; kielégítő: 28; nem-
kielégítő: 2. Községi iskolák közül a vallás tárgyait ille-
tőleg; jeles: 5 ; jó : 2. A nemkielégítő osztályzattal bíró 
iskolák tanítói ellen a fegyelmi eljárás elrendeltetett. 

Építkezési bizottságunk is lesz, egyházmegyei szak-
értő építész alkalmazásával. E tárgyban nyújtottak be 
indítványt a közgyűlésre Morvái Ferenc lelkész és Benkő 
Gyula e. m. tanácsbiró urak, mely indítványt tekintettel 
arra, hogy ezzel az egyházak, az általuk célba vett épít-
kezéseknél, mind az épületek célszerűsége, mind azok 
költségeinek helyes felszámítása tekintetéből nagy előny-
ben részesülnek — a közgyűlés elfogadta és annak mi-
hamarabb leendő életbeleptetését elhatározta. 

Közgyűlésünk az 1892. évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyve 88. száma alatt olvasható azon indítvány-
nyal szemben, mely az egyházmegyék gyámegyletei alap-
szabályait, felülvizsgálás és megerősítés végett, az egyház-
kerületi közgyűlésre — mint illetékes felsőbb hatósághoz 
indítványozza felterjeszteni — kellő megokolással ellen-
tétes állást foglalt el. 

Következtek ezután a terjedelmes számvevőszéki 
jelentések, melyekre nézve a számszék javaslatait a köz-
gyűlés legnagyobb részben elfogadta, jelentéseit tudo-
másul vette. 

Az 1892. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve 
40-ik sz. 1. római sz. c) pont alatt, nyilatkozatra hívja 
fel egyházmegyénket, a kebelbeli tanítóknak, a nagykőrösi 
tanítóképezde tápintézete javára leendő megadóztatása 
végett. E tekintetben egyházmegyénk véleménye oda ter-
jed, hogy bár óhajtandó volna, miszerint egyházkerületünk 
egyetlen tanítóképezdéjének tápintézete ily módon is 
segélyeztessék, de tekintetbe véve tanítóink legnagyobb 

részének igen szük anyagi javadalmazását, inkább önkén-
tes adakozásra lennének felhiva tanítóink az évenkénti 
egyházlátogatás alkalmával. Ha azonban az egyházkerület 
mégis kötelezni akarná tanítóinkat ezen megadóztatására, 
akkor közgyűlésünk óhaja az, hogy ez alól a 400 frt 
jövedelemmel nem bíró tanítók vétessenek ki. 

Majd nagy számú apróbb ügyek letárgyalása után 
közgyűlésünk szept. 20-án délután 1 órakor bezáratott. 

Ugyan e nap délután, két törvényszéki ügy nyert 
elintézést; az egyik a rádi lelkészválasztás. mely itéletileg 
megerősíttetett; a másik egy fegyelmi ügy, mely felebbe-
zésbe ment. y. 

Levél Felső-Baranyából. 
Nagytiszteletü Szerkesztő úr ! Ön felhívott engem, 

hogy tekintsem magamat Lapja tudósítójaként, s minden 
felmerülő nevezetesebb egyházi és iskolai mozzanatról 
értesítsem. Azonban, mint irtam, az egyházmegye legszélén 
lakásom ugy, mint az intéző köröktől való teljes elszigtelt-
ségem és az a kedvező helyzet is, hogy — divina 
favente— az egyházmegyén ügyeim nincsenek, érzem, hogy 
a tudósítói tisztre alkalmatlanná tesznek. De, mert egyhá-
zamat, s annak érdekeit meleg buzgósággal felkaroló, becses 
Lapját szeretem: nem mulasztok el egy alkalmat sem 
azzal az érintkezést fenntartani, aggodalmaimat, reményei-
met elmondani. És ugy lehet, hogy épen elszigeteltségem, 
mely az apró érdekek nyomásától megment, alkalmasab-
bakká tesznek olykor-olykor a f.-baranyai helyzet jellem-
zésére. Helyesen vélekedem-e ? ez a közlemény fogja 
erre nézve a próbakövet szolgáltatni. 

A szép szeptemberi napok is csábítottak, hogy a 
Harkány-fürdőben szept. 19-én összehívott egyházmegyei 
gyűlést, melyre Szilágyi D. miniszter ur is kilátásba 
helyezte megjelenését, meglátogassam, s régi ismerőseim-
mel kezet szoríthassak, s végre, nem tagadom, hogy e 
válságos időkben egyházmegyénk helyzetéről némi általá-
nos tájékozódásra tehessek szert. 

Szeretett gondnokunk csakugyan megérkezett szeptem-
ber 18-án este fél 7 órakor, csak is az egyházmegyei 
intéző köröket értesítve, s így Villányon a világi hatóság 
részéről, az Ő kívánságához képest, nem is várta fogad-
tatás. Talán jelezni akarta ezzel is, hogy most nem a 
miniszter, hanem az egyháza sorsa iránt melegen érdek-
lődő gondnok kívánja nem a vármegyét, hanem a felső-
baranyai egyházmegyét tisztelni meg látogatásával; nem 
magát ünnepeltetni, hanem egyházmegyéje helyzetét vizs-
gálni, s e válságos időkben annak ütereit megtapintani, 
bajait kipuhatolni, a bekövetkezendő válság természetével 
megismertetni, a jövőre bizalmat, reményt adni, de egyúttal 
komoly és nemes munkára serkenteni, hogy a válságos 
idők zivatara el ne söpörhessen. 

A fürdő étkező-termében elköltött vacsora után, hol 
a titsztviselőkön kivül néhány közpap is jelenvolt s igy 
én is ott lehettem, alkalmam nyilt az ékesen-szóló gond-
nok ajkairól méz gyanánt folyt s feszült figyelemmel hall-
gatott, eszmékben gazdag s protestáns érzettől lüktető 
fejtegetéseit meghallgatni, melyek érdekességét, tagadhatat-
lanul, nagyban fokozta az, hogy a ki nyilatkozik, az a 
reform, törekvések legtitkosabb, legelrejtettebb mozzana-
tait is ismeri, sőt e mozgalmak lelke, rugója. 

A reform, törvényjavaslatokról szólt. Ugy tüntette 
föl, mint a kor — régen érzett — szükségét, mely egy-
szer-valahára napirendre kerülvén, onnan eltűnni többé 
nem fog. Mostanában, vagy későbben emelkedik-e törvény-



erőre, az a dolgon mit sem változtat. Az az egy bizonyos 
hogy azok érvényre jutandanak. Gátolni, késleltetni lehet;. 
megakadályozni, visszatartani: nem. A lelkiismeret szabad 
sága az egyének legfelsőbb kincse, melyet korlátlanul 
bírni jogosultak mindnyájan. És ha vannak ellenzői, azokat 
mindenütt másutt, csak a protestánsok közt nem lehet 
keresni, hiszen ez az a talaj, melyből egyházunk kikelt, 
melyből táplálékot nyert s erőssé fejlődött. A félénk 
ellenvetésre, hogy a teljes vallásszabadság uj secták, vagy 
a felekezetnélküliség keblére hajthatja híveinket, körülbelül 
igy válaszolt: A szabadságot nem lehet félig, hanem egészen 
kell szeretnünk, s mi protestánsok, kik az igazi, a valódi 
szabadelvüség csirájának vagyunk hajtásai, ez alapot soha 
meg nem tagadhatjuk, a liberalizmus legmesszebbre menő 
követelései ellen sem tiltakozhatunk. Ez az alapkő, melyre 
egyházunk épült. Meglehet, sőt bizonyos, hogy a reform, 
törvények a történeti egyházakat, tehát a mienket is meg 
fogják próbálni; ámde itt félelemre csak annak van oka, 
a melyik külső támaszra szorul; de hol a belső meggyő-
ződés oszlopai erősek, a mint kell, vagy kellene lenni mi 
nálunk, ott simábban megy végbe ez az elkerülhetetlen 
rázkódás, ő a híveket nem — akármelyik — történeti 
egyháztól félti, hanem a tudatlan, de vakbuzgó rajongók-
tól, a kik a magukhoz hasonlókat könnyen magukhoz 
vonhatják. Erre vonatkozólag is azt hiszi, hogy a félelemre 
akármelyik történeti felekezetnek tőbb oka lehet, mint 
nekünk protestánsoknak. Nálunk nincs külsőség által 
parancsolt tekintély, a papot sem a tonsura, sem a dogma 
nem emeli a hivek fölé, sőt az egyetemes papság elve 
beleolvasztja hivei közé, mint ilyen, közelebb állhat a nép 
szivéhez, jobban ismerheti gondolkozását, bajait, lelki 
szükségeit, ez nagy befolyást is biztosít számára. »Egyre 
kérem az urakat — mondá — gondoljanak a hívekkel, 
az egyénekkel, ne csak a templom, hanem az élet kösse 
össze velük (ime az evangélizáció annyiszor sürgetett 
magasztos eszméje a miniszter ajkain !) mert ezen belső 
összeköttetés nélkül, külső támogatásra hiában támasz-
kodnak.® 

Sokan az állam támogatásától várnak egyházunkra 
szebb jövőt. Ő nincs ezekkel egy véleményben, s nem is 
szeretné, ha azt most sürgetnék. A protestántizmus ereje 
épen abban áll, hogy itt mindenkinek bizonyos, erejéhez 
mért, erőt kell kifejtenie. Ez az ő mozgató rugója, belső 
erős oszlopa, mig az állami segélyezés oly külső támasz, 
melyet csak nagy szükségben kell s lehet igénybe venni, 
de nem a lét feltételéül tartani. Eljő az ideje annak is, 
hogy az állam, a protestestásoknak az állam érdekeiért 
hozott tetemes áldozatai viszonzásául megfelelő támoga-
tással járul az egyház fentartásához, de ez az idő nem 
a mostani. Elismeréssel vette tudomásul, hogy egyház-
megyénkből a javaslatok ellen hangok nem emelkedtek, 
a mint hogy természettel ellenkeznék a liberalizmus 
követelményeit protestáns oldalról kifogásolni. 

De megdöbbent azon, hogy nálunk a kitérések 
rendkívül szaporodnak, s hogy a mint igy, fehér asztalnál 
bevallották, a siklósi, gyüdi és vaiszlói plébániák hódító 
hadjárata pár év alatt közel 300 hívet (egy kis ekklézsia) 
tántorítottak el tőlünk. E jelenségek okát tudakolván, 
kitűnt, hogy az legnagyobb részben a szegénység és 
a csábítás, de részben a hivek és papjaik közt való 
súrlódás, viszály. Az elsőt bizonyítja az, hogy a ki-
térők csaknem mind földetlen zsellérek és szegény nap-
számosok, kik a lukma rendszer igazságtalan terhét 
se meg nem birják. sem a nyert kevés lelki táplálékkal 
és pásztori gondozással összhangba hozni nem tudják; 
igy nem csuda, ha eltántorodnak. Hozzá járul, hogy a 
lukmázásói a meg nem fizethetett termények árát maga 

a lelkész Önkényüleg szabja meg, s ez egyházanként, 
néha feltűnő, sőt botránkoztató különbséget tüntet föl, 
s világi hatóság utján is behajtatik. De fel lön tüntetve, 
hogy e bajok nagy része a lukma-rendszer természetes 
kifolyása. Itt nincs fix fizetés; ha a lelkek szaporodnak, 
nö a konvenció; ha halnak, vagy kiköltözködnek: fogy. 
A nép szegényedik, a birtokok egyes kezekbe csomósod-
nak ; ha a lelkész az ő lukmáját (mely gazdagnál, zsellér-
nél, minden fizető lélekre egyformán van kivetve) a 
szegénytől be nem hajtja, a 20—30 fizetni képes gazda 
páronként két nyolcada ('/2 P- mérő) búzája mellett ő lesz 
a község legszegényebbjeinek egyike, ki családja minden-
napi és szegényes fentartását se eszközölheti. Igy hát 
a rendszeren kell segíteni, a lukmát eltörölni, a hivatalno-
koknak fix fizetést megállapítani (csoportosítással is) és 
az adózást természetesebb, megfelelőbb alapra állítani; 
különben, a mint már megkezdődött, ez fogja a régi 
baranyai püspökség sirját megásni. 

Gondnokunk szelid mosolytól kedves arca e köz-
lésekre elkomorult. Az állapot tarthatatlanságát elismerte, 
de arra az észrevételre, hogy a zsinat az állami adó 
után való kivetést — mint panaceát — mellőzte, azt 
jegyezte meg, hogy a világ a teljes igazságot soha se bírta, 
ma se bírja meg. Igy meg kell elégednünk azzal, ha a felé 
jóformán közeledhetünk. Az bizonyos, hogy az adózás e 
rendszerén változtatni kell. Bizonyos arányra kell töreked-
nünk az egyházi adózás terén, s elvetni a keresztyén-
telen elvet, mely korlátozza a jogokat (curátor szegény 
nem lehet) de a terhet aránytalan egyenlőséggel kény-
szerít viselni. Ez a teher nem is egyenlő; mert 20 —24 frt 
sokszorta több a napszámostól elvéve, mint a telkes 
embertől, ki ezt meg sem érzi, mig amaz összeroskad alatta. 

Mély csend és áhítatos figyelem közt folyt a gond-
nok ur ajkairól, formai szépségben is utolérhetetlenül, a 
bölcseség igéje, melyuek — jegyzet hiányában — csak 
halvány körvonalai lehetnek azok, a miket csekély tehet-
ségem emlékezetem tükréből a fennebbiekben elővarázsol-
hatott. És bizonyára ez esetre az ott jelenvoltak lelkébe 
feledhetetlen benyomásokat hagyott hátra. 

Esperesünk ez estve nem volt jelen ; gyengélkedik. 
Másnap reggel azonban betegen is eljött az értekezletre, 
honnan — jelentését átadva — nemsokára távozott. 

A közgyűlés lefolyásáról nem irok, én különben is 
más célt tűztem ki magam elé, t. i. általános tájékozást 
viszonyaink felől. 

Egy korszak végére értünk. E korszak hosszas volt, 
s a mily reményekkel kezdődött, olyan válságos véget 
ért. Sok kisszerű érdek nyert ez alatt kielégítést, sok 
félreismert nagyság ambíciója érvényesült, mig ellenben 
sok tettre vágyott lélek teljesen visszavonult. Legtevéke-
nyebb tanácsbiróink egymásután lemondottak, gyűléseink 
tartalmukban oly mértékben zsugorodtak össze, a mily 
mértékben nyúlt idő-tartamuk. A közügyek iránt való 
páratlan érdeklődés megcsappant, az érdekek harca nagy 
kiterjedést nyert s vele együtt a kegy-hajhászat. A vége 
általános közöny, melynek lomha fellegét civódó ekklézsiák, 
s tömegesen kitérők veszedelmének rémes villámai cikáz-
zák keresztül. A választásokat személyes érdekek uralták, 
a midőn aztán a reformtörvények bizonyára rázkódással 
járó válságához érkezénk. Ekkor ériünk egyszersmind egy 
uj kor küszöbére, mely lehet ránk nézve fényes nappalt 
hirdető ragyogó hajnal, vagy a vég gyászos éjjelének 
borongós alkonya. 

Szeretjük hinni, hogy felső-baranyai egyházmegyénk 
papsága s gyülekezetei az elrendelt általános választások 
alkalmából meg fogják fontolni, s át tudják érteni a hely-
zet fontosságát és veszélyeit s egyúttal megtalálják a 



tisztviselőkké választandó férfiakban a kormányra ráter-
mett erőket, kikben a tehetség lankadatlan buzgósággal 
és az egyház forró szeretetével párosultan a nagy idők 
által kivánt bölcseséggel működjék, hogy megállítsák a 
veszélyt, mely végromlással fenyeget; s a közügyért lel-
kesedvén nem riadnak vissza a szükség parancsolta erő-
feszítéstől. s a helyett, hogy igy-ugy administrálva folyna 
el tőlök a drága idő, bölcseséggel, tapintattal, erélylyel, 
evangéliumi buzgósággal egyházunk hajóját nemcsak a 
viharból mentik meg, hanem biztos révpartra vezérlik. 
Adja Isten! Á g 0 ( i i 

ref. lelkész. 

A tiszai evang. egyházkerület közgyűlése. 
Szept. 19-én kezdődtek meg a tanácskozmányok a 

bizottsági ülésekben. 
Az egyházkerületi nyugdíjintézeti nagy bizottság (Péchy 

Tamás egyházkerületi felügyelő és Zelenka Pál püspök 
elnöklete alatt) javaslatot fogadott el, melyet a közgyűlés 
is magáévá tett, s mely abban áll, hogy a kilencvenezernyi 
hiánynak csak a kamata 4300 frttal fedeztessék és pedig 
ugy, hogy az egyházkerület 2000, a részvényesek 500 és 
az egyházak szintén 500 frttal fognak hozzájárulni a 
pénztár kiegészítéséhez is, mi elegendő is, ha tekintetbe 
veszszük, hogy a halálesetek nem lesznek oly gyakoriak, 
mint az a 4300 frtnyi hiánynál contempláltatott. 

Még ugyanaznap Hörk József theol. dékán elnöklete 
alatt a fő- és középiskoláinak igazgatóival és tanáraival 
egyházkerületi tanári értekeelet tartatott, melynek hatá-
rozatai és javaslatai az egyházkerületi gyűlésre terjesz-
tettek be. 

Szept. 20-án Szentiványi Árpád világi helyettes és 
Dianiska András egyházi elnöklete mellett az egyházkerü-
leti gyámintézeti bizottság ülésezett, melynek javaslatai, 
úgyszintén a Baldácsy bizottságé is a kerület jóváhagyása 
alá terjesztettek. Még ugyanaz nap Nagy-Szalókra történt 
kirándulás, hol délután 4 órakor gyámintézeti istentisz-
telet tartatott, a helybeli dalárda közreműködése mellett, 
Wéber S. bélai lelkész prédikált Márk. 12, 41—44. szent 
igéi felett, hatalmas elmélkedést tartván a gyámintézet 
őseredeti erejéről, kifogyhatatlan eszközeiről és dicső áldá-
sáról. (A mint más oldalról értesülünk, e nagyszabású 
beszéd mély hatást tett a díszes hallgatóságra. Szerk.) 
A begyült gyámintézeti offertorium 57 frt. 

Szept. 21-én kezdődött a tulajdonképeni egyház-
kerületi közgyűlés. 

A Tátrafüredre érkező tagokat Nagy-Szalókon bandé-
riummal, lobogókkal feldíszített diadalívvel és szívélyes 
üdvözlettel fogadta az egyházközség, s annak élén Schön-
vizner János főesperes-lelkész. 

A tanácskozás Zelenka püspök szívből fakadó és 
szivet megindító imájával kezdődött. Péchy Tamás fel-
ügyelő pedig következő tartalmú megnyitóbeszédet tartott: 
Zsinatot tartottunk, törvényeket alkottunk, melyek egy-
házunk javára fognak szolgálni, ha az életben a mi meg-
felelő tevékenységünk és buzgóságunk által foganatosít-
tatni fognak. Isten ujja ez, hogy most tartottunk zsinatot, 
mert más szellem kezd uralkodni. Részünkről is sokkal 
nagyobb áldozatok szükségesek, ha az iskola terén is az 
állammal, a vallás-erkölcsi téren a többi felekezetekkel 
sikeresen akarjuk megállani a versenyt. Fő gondjaink anyagi 
természetűek: a lelkészek fizetésének emelése, nyugdíj-
ügyének rendezése és tanintézeteink emelése minden 
tekintetben. 

Most Zelenka püspök bemutatja Szentiványi Márton 

dunáninneni egyházkerületi felügyelőt, mint kedves vendé-
günket, beszédét ekképen folytatván: Rendkívüli helyen, 
Uj-Tátrafüreden, dr. Szontágh Miklós tulajdonos érdemeinél 
és meghívásánál fogva tartjuk meg gyülésünket, hol még 
soha azelőtt kerületi gyűlés nem rendeztetett. Rendkívüli 
időben, szept. második felében ülésezünk és még rendkívüli 
viszonyok között, a zsinat határozásai után. A törvényes 
korszakba átléptünk ugyan, de az állam ellenében nehéz 
az állásunk, az alakulásban levő uj viszonyok árnya 
nagyobb lesz, mint a fénye. Olyan vallásszabadság, mint 
Amerikában, vagy oly értelemben, hogy a reversális 
megint szabad legyen, nekünk bizony nem kellene. Szo-
morú, hogy világi főuraink mindinkább elmaradoznak 
gyűléseinktől, holott éppen most van azok támogatására 
a legnagyobb szükségünk. 

Az esperességek és egyházközségek állapotáról tett 
ezután jelentést, melyből kiemelendő, hogy egyházkerüle-
tünkben a hagyományok 33,000, az adományok 34,000 
frtot tesznek, építkezésekre pedig 7000 frt fordíttatott. 

Ezután a gyűlési tagok, szám szerint 68-an a zsinati 
törvények értelmében igazoltattak. 

A zsinati törvények életbeléptetése czéljából a meg-
felelő bizottságok megalakíttattak. 

Az egyetemes gyűlésre szavazati joggal az elnök-
ségen kivül kiküldettek: Szontágh Pál, Szentiványi Árpád, 
Radvány István, dr. Szonntágh Miklós, Mesko László, Bánó 
József, Hámos, Kubinyi Géza és Kullmann János; a lel-
készek sorából: Farbaky József, Glauf Pál, Terray Gyula, 
Moór Gyula, Ujágh Károly, Chotvács Endre, Justh S., 
Dianiska András és Balthazár. A képviselők napidíja 
5 frtban állapíttatott meg; tanácskozási joggal még több 
képviselő is küldetett ki. 

Élénk vita támadt a következő indítvány fölött, 
melyet Szentiványi Árpád terjeszt elő: Az 1868-ik évi 
53-ik t.-c. 12. §-a mindaddig épségben tartandó, mig az 
állam oly értékű más törvényt nem hozand. A kormány az 
egyetemes gyűlés által ily értelemben megkeresendő volna. 
Erre Kubinyi Géza ellenjavaslatot nyújtott be, mely igy 
hangzott: A kormány egyházpolitikai programmja a 
szabadelvüség alapjára van fektetve, az egyes törvények 
és határozatok azonban még nem egészen ismeretesek, 
azért ne tárgyaltassék most az 1868-ik évi 58. t.-c. 
12. §. fentartását sürgető indítvány, hanem egyszerűen 
vétessék le a napirendről. 

Szentiványi javaslata mellett szólaltak fél Hörk, 
Szonntágh Pál. Terray Gyula, Materny és Kovács lelké-
szek; Kubinyi indítványa mellett emeltek szót Farbaky 
József, Kullmann János és Zimann János. Szavazásra 
kerülvén a dolog, Kubinyi indítványa 36, Szentiványié 
33 szavazatot kapott. 

A gyűlést követő társasebédnél vagy 250 vendég 
jelent meg, s az itt tartott számos sikerült pohárköszöntő 
közül az volt a leghatásosabb, mely a s.-uj helyi missiói 
egyháznak 140 frtnyi gyűjtést eredményezett. 

A tárgyalásokat délután folytattuk. 
Törköly János előadó jelentése nyomán az egyház-

kerületi pénztárak rendben találtattak és Glauf Pál keze-
lőnek a dija 150 frtról 300-ra emeltetett. 

Szonntágh Miklós jelentést tett arról, hogy Uj-Tátra-
füreden az évad alatt is rendes isteni tisztelet tartatott és 
pedig felváltva Farbaky József ev. és Hézser E. ref. lelkész 
ur vezetése mellett. Az imaház anyagi viszonyai is ren-
dezve vannak. 

Weber Samu előadja, hogy a barlangligeti fürdő-
helyen az ev. hivek 3047 forintott gyűjtöttek imaház 
építésére. Minthogy azonban ez összeg még mindég kevés, 
a ref. testvérekhez fordultak, hogy ugyan olyan összeg-



gel járuljanak hozzá az imaház építéséhez, melyet azután 
az evangélikusokkal közösen használjanak. Az eszme 
pártoltatván, annak valósítására a tiszáninneni ref. egyház-
kerület Kun Bertalan püspök elnöklete alatt Fejes István 
lelkész és Ragályi gondnok urakat köldötte ki, oly célból, 
hogy a helyszínén barlangligeten az egyesülés feltételeit 
megállapíthassák. A kerület ez ügy elintézésére szintén 
küldöttséget nevezett ki és pedig Radvány F. elnöklete 
mellett Justh S., Dianiska András, Strauch Béla tagokat, 
kikhez Zelenka Pál püspök ur szives volt csatlakozni. Szept. 
23-án csakugyan megalkotta a vegyes bizottság Barlang-
ligeten a közös építkezés és istenitisztelettartás feltételeit, 
A templomépítés mindjárt foganatosíttatni fog, mihelyt a 
ref. testvérek részéről az anyagi eszközök biztosítva 
lesznek. 

A csorbái tóhoz tervezett ev. imaház létesülésére 
szintén van remény; Szentiványi Márton mint földesúr 
e szent célt megfogja valósítani. A gyűlés berekesztése 
után egy nagyobb küldöttség ki is rándult a csorbái tó 
helyszínére. 

Az eperjesi collegiumot kormányzó választmány 
jelentése és szabályrendeleti javaslata Glauf Pál előadó 
észrevételei mellett elfogadtatnak és a választmány elnö-
keiül megválasztatnak Zelenka Pál püspök és Schmidt 
Gyula felügyelő. Mayer Endre a theologia dékánja Eper-
jesen és Gamauf a tanítóképző igazgatója ugyanott, 
intézeteikről jelentést nyújtanak be. mely örvendetes tudo-
másul vétetett, s egyszersmind elhatároztatott, hogy a 
javasolt reformok a mennyire lehet, életbe léptettessenek. 

Terray Gy. jelenti, hogy a kerületi árvaház Rozs-
nyón 3000 frtnyi többletet mutat ki, mert Schlotter 1000 
frtot hagyományozott az intézetnek. De az egyházak ada-
kozásai különösen Kis-Hontban csekélyebbek mint máskor. 
Szentiványi József világi elnöknek véglegesen megválasz-
tatik. Az árvaház ügye az egyházak buzgalmába melegen 
ajánltatott. 

Csiskó J. jelentését nyújtja be a rozsnyói egyház-
kerületi felsőbb leányiskola felől. Minthogy a viszony 
Rozsnyó és az egyházkerület között nincsen egészen tisz-
tázva, e viszony rendezésére és egyéb bajok megszün-
tetésére a kerület részéről kiküldetnek a püspök ur elnök-
lete alatt: Csiskó J,, Radvány J., Phogsch A., kik a 
rozsnyói tagokkal együtt fogják az ügyet tisztába hozni. 

A culturminiszter ur 29,751. számú leirata a tanítói 
fizetéseknek ismételt összeírása és a kántori illetmény 
külön választása tárgyában, a kerület az egyetemes gyül-
léssel együttesen fog eljárni. 

Fischer M. jelenti, hogy kerületünk valamennyi 
középtanodája, az egy Késmárk kivételével — az állami 
tanári nyugdíjaztatásra nézve beleegyező nyilatkozatot tett. 
Késmárk külön intézkedése tudomásul szolgál. 

Weber S. jelentése, miszerint a theologiai szak- és 
a vallástanból az érettségi vizsgák mindenütt jó sikert 
mutattak, helyeslő tudomásul vétetett. Ily értelemben 
nyilatkozott Glauf P. az érettségi vizsgálatokról általá-
ban is. 

A Baldácsy alapítványból Dianiska A. javaslata 
szerint segélyeztettek 6 egyház 100, 6 egyház 36, 12 lel-
kész 45, és 11 lelkészözvegy 33 frttal. 

Másnap szept. 22-én befejeztettek a napirenden 
levő tárgyak. 

Radvány J. indítványa értelmében öt 100 frtos 
ösztöndíj szavaztatott meg, Zsombor Pál, Marschalkó 
Gyula, Zumczer György, Broschko Adolf, és Roth Róbert 
részint theologus, részint bölcsészettan-hallgató ifjaknak, 
annak hangsúlyozásával, hogy a jövőre nézve csakis a 
kerület kebelébe tartozók lesznek tekintetbe veendők. 

A tüzkárbiztosításra, valamint a gyámintézeti és a 
Gustav-Adolf egyesületi adományokra nézve, minden rend-
ben találtatott és az abbeli jelentéseket tudomásul vette a 
gyűlés. 

Strauch Béla előadó jelentése a kerületi gyáminté-
zetről következőkben fogadtatott el: a 400 frtos adományt 
a templomot építő Hollópataka nyerte. A »Leopoldianum« 
jövő évi adományára Uj-Vásár (Gömörm.) jegyeztetett 
elő. 40 frt 8 krnyi segélyt kaptak: Kis-Szeben, Rutykin, 
Sub-Lechnitz, Szomolnok, Gomör-Panyit, Valyko, Lapos, 
Hernád-Vécse, Ujhely és Brassó, összesen 10 egyház. 
Az egyetemes gyámintézetnek ajánltattak: Megye, Deren-
csény, Filisz-Gánócz, Stoosz, Jólész, Ráhó, Kapi-Németfalu, 
Debreczen, Abauj-Szántó és Fürészmező, összesen 10 
egyház. A Zelenka püspök ur által ez évben is felaján-
lott 100 frtból 5 0 - 5 0 frttal Dobsinszky Pál nyugalomba 
vonult lelkész és Kovács Endre hernád-véesei lelkész 
segélyeztettek. Az összes gyámintézeti gyűjtés a kerületben 
tett 3336 frt 11 krt. 

Rókusz, anyaegyházzá válván, nem fog mint eddig-
elé a VI szabad királyi, hanem a Tátra-aljai esperesség-
hez tartozni. 

Az anyakönyvek államosítása folytán keletkező stóla 
csonkítása tárgyában az egyetemes gyűléshez történik fel-
terjesztés. Ha ott további intézkedés nem történnék, a 
kerület maga fog az országgyűléshez és a kormányhoz 
fordulni, mely nem akarhatja, hogy az egyházpolitikai 
reformok az ugy is csekély lelkészi fizetések kárával 
járjanak. 

A Rajner Gvörgy-féle ösztöndíj-alapítványra nézve 
a késmárki lyceumban, határoztatott, hogy ezen ösztöndíj 
első sorban az alapítványt tevő családdal rokon tanufók-
nak adassék ki, ha azok szorgalmasak és jó magavise-
letűek. 

A jövő évi kerületi közgyűlés megtartásának helyére 
vonatkozólag kérdés fog az elnökség által a nagyobb 
egyházakhoz intéztetni, ha hajlandók és képesek-e a tag-
jaiban nagyon felszaporodott közgyűlést kebelökbe fogadni ? 

Dr. Szonntágh Miklós fürdőtulajdonos, mint házigazda 
iránt kifejezett köszönetnyilvánítással s az azt követő 
imával befejeztetett ez az igen látogatott és sikerült kerü-
leti gyűlés a Tátra aljában. 

Weber Samu. 

R É G I S É G E K . 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

II. Mátyás 1619. március 20-án meghalt s II. Fer-
dinánd — Pázmány tanácsára — azonnal országgyűlést 
tartott. A kormány szándoka az volt, hogy magyar kato-
naságot fog vinni a csehek ellen. Több megye erre oda-
utasította követeit, miszerint ne engedjék, hogy a magyar 
hadak az osztrákok ellen küldessenek; ellenben igyekez-
zenek a teljes vallásszabadságot biztosítani. A király 
maga a német birodalmi gyűlésre ment; de Forgách 
nádort teljes hatalommal ruházta fel. Az országgyűlés 
most ellene mondott, hogy a csehek ellen nemesi fölkelést 
hirdessenek; ellenben követséget küldött az udvar és a 
csehek kibékítésére, a minek ugyan semmi eredménye 
nem lett. A protestánsok az elfoglalt templomok vissza-



adását, az elűzött prédikátorok visszahelyezését és a 
jezsuiták eltávolítását követelték: de a Pázmány által 
vezetett katholikus rendek miatt nem boldogultak és a 
(teljhatalmú) nádor kivitte, hogy a sérelmek orvoslása 
a jövő gyűlésre halasztatott. >A törvénykönyvet aztán 
szerkesztői tele tömték loyalis nyilatkozatokkal; de a 
protestáns rendek elkeseredve tértek haza s kényszerülve 
látták magukat fegyverhez nyúlni*. Csak vezérre volt 
szükség. Ez is akadt: Erdély fejedelme, Bethlen Gábor. 

Ili. Bethlen készületei. A protestáns prédikátorok és Alvinczi 
izgatásai. 

Régi és megszokott dolog — különösen római katho-
likus részről — Bethlen Gábor fejedelmet nagyravágyás-
sal vádolni, melynek végső célja, a magyar trón elnyerése 
s csakis az ennek elérésére való eszköznek, ha nem 
ürügynek, tekinték csupán az alkotmányos és vallás-
szabadság biztosításán való buzgólkodását. Másrészről nem 
akarják tekintetbe venni, hogy a fejedelem, kit minden 
áron meg akartak buktatni, nem tartozott semmi hálával 
és semmi tekintettel azok iránt, kik megbuktatását ter-
vezék! 

Jól tudta szándékukat Bethlen és megtett minden 
szükséges lépést ugy maga, mint Erdély és illetőleg a 
magyar nemzet biztosítására. Követségét egy tapasztalt 
diplomata — Mikó Ferencz — vezette a portán. 

Erre nagy szükség is volt. Az 1615-iki nagyszombati 
titkos szerződést ugyanis felmutattatá a bécsi kormány 
Stambulban ezzel akarván igazolni, hogy Bethlen is »néme-
tes* és a porta semmit sem veszít, ha helyette Homonnait 
nevezi ki fejedelemmé. Ily eljárással szemben természetes 
volt, hogy a fejedelem ezt a titkos szerződést épen a 
török által akarta megsemmisíttetni. Mikó ezzel a titkos 
utasítással ment a portára: eszközölje ottan, hogy enged-
tessék meg a fejedelemnek szükség esetére s a körül-
ményekhez képest, részt venni a csehországi mozgalmakban. 
»Ez nem volt perfidia, sem árulás«. Az 1613—1619-ig 
leélt hat év megmutatta, hogy hijában barátja Bethlennek 
a nádor, hijában ragaszkodnak hozzá Felső-Magyarország 
protestánsai és a hajdúk, mig a szatmári és kassai kapi-
tányok ellenségei, egy nap sem hajthatja le fejét nyugod-
tan. Ugy a mint van Erdély a részekkel, kisebb állam, 
hogy sem megvédhetné önállóságát: rá és országára nézve, 
életfeltétel volt Kassa és Szatmár megszerzése. És csak-
ugyan Mikó kivitte a nagyvezérnél, hogy Bethlen enge-
délyt nyert a csehországi mozgalmakba avatkozásra.1 

Ez alatt a fejedelem otthon készítette a talajt. A 
pozsonyi országyülésen nem cikkelyezték be a vele kötött 
nagyszombati békét s igy az közjogilag csak a fejedelmet 
kötelezte s nem Ferdinándot is. Mind a mellett Bethlen 
Gábor tett még egy kísérletet őszintén kibékélni II. Ferdi-
nánddal. Dóczy a szatmári kapitány, hozzá küldte a feje-
delem sógorát, Károli Mihályt, ki nemcsak alattvalója volt 
Ferdinándnak, hanem nagyon is »austriacus« ember, való-
ságos bécsi nevelés s ez által ajánlatot tett, hogy olyan 
föltételek mellett, melyek az ő {Bethlen) uralmát, a vallás-
szabadságot s az ország alkotmányát biztosítják, segedel-
met ad Ferdinándnak a csehek ellen. De a vallásszabadság 
s az alkotmány biztosításának az árán nem kellett a 
segedelem Ferdinándnak. A mit Dóczy utján ajánlott a 
király, az mindössze Rákóczy György és Zsigmond birtoka 
volt Sárospatakkal.2 

1 Szilágyi Sándor Bethlen Gábor életrajza. Pozsony. 1885. 
17. lap. 

2 Bethlen G. fejed. levele Alvinczi Péterhez 1627. ápr. 3. 
Századok 1868. foly. 227—338 lap. 

Most hát szövetkezett a fejedelem azokkal, kiket 
Ií. Ferdinánd saját ellenségeivé tett. Felvette az alkudozás 
fonalát a csehekkel. Azután a felső-magyarországi urak-
kal, Bákóczy Györgygyei, Bévavval, Thurzóval, Bathyányi-
val jutott egyetértésre. Ezek »az urak, kiknek mind sze-
mélyek, mind substantiájok periclitáltatott, felette igen 
sollicitálván őt . . . sok aggodalom után, noha kételkedett 
ezeknek az uraknak minden Ígéretekben . . . de mégis látva 
a Dóczi-Károli által tett királyi ajánlatot, az V. Frigyestől 
visszatérő Zmeskál követsége s az Alvinczi biztatása reá-
bátorította, hogy a magyar nemzetnek akkori veszedelmes 
állapotában segítségére menjen . . .« 1 

A főurak mellett nevezetes tényező volt a fölkelés-
ben maga a jobbára még protestáns nemzet, melvet prédi-
kátorai lelkesítettek a nemzeti és vallásszabadság védel-
mére. 

Általános szokás a protestantizmust s ennek lelké-
szeit azzal vádolni, hogy minden fölkelésben részt vett 
és részt vettek! De ki felelős mind ezért ? Bizonynyal 
nem más, mint az a klérus, mely a kormányt a vallás-
szabadságot biztosító törvények megtagadására ingerelte; 
azok a kik elfoglalták a templomokat, egyházi és iskolai 
javakat és elűzték a prédikátorokat, tanítókat. Lehet-e 
csudálkozni rajta, ha a templomaitól megfosztott s elkese-
redett nép, a földönfutóvá tett és üldözött prédikátorok, 
az ótestamentomi próféták lángszavaival lelkesítették a 
protestáns népet a fölkelésre, Óh a dynastiának nem 
Bethlen, nem azok a fölkelők voltak valóságos ellenségei, 
kik fegyverrel kezökben pro aris et focis, vagy csak 
puszta életökért küzdöttek, hanem azok, a kik az alkot-
mány, békekötések és törvények megrontására biztatták a 
bécsi kormányt. 

Pázmány és társai különösen a kálvinista prédiká-
torokat vádolták. Szerintök ezek jártak Bethlennél és sür-
gették megindulását; ők alkudoztak Prágában a csehek-
kel s fölkeresték a pfalzi választót Heidelbergben, hová 
azon ürügy alatt mentek, hogy tanulókat vezetnek a fő-
iskolába. Pázmány >meg nem nevezi, de sok főemberrel 
bizonyíthatja, hogy egy felföldi kálvinista főember nagy 
erős hitére mondotta, hogy az ő prédikátoraiknak prédi-
kációiból vette észre, hogy háborúság leszen és sokkal 
előbb, hogy sem az erdélyi fejedelem kiindult volna Erdély-
ből*. Balásfi pedig azt irja, hogy a fölkelés kitörése előtt 
mintegy 20 prédikátor jött össze s a zavarok megindí-
tásáról tanakodtak. Aztán a felső-magyarországi megyéket 
izgatva bejárták.2 E mendemondákban lehet ugyan némi 
igaz; de nagyrésze azoknak csakis a protestáns papságot, 
a bécsi kormány előtt minden áron befeketíteni törekvő 
klérus ráfogása. Alvinczit különösen ugy tüntetik fel, 
mint a ki a fölkelés előmozdítása körül kifejtett buzgalma 
által kiemelkedett társai között. A mi az V. Frigyeshez 
járás-kelést illeti, csak annyi tény, hogy V. Frigyes cseh 
király 1620. március 18. dicséri Alvinczi lángbuzgalmát, 
melyet Magyarországban és Erdélyben az orthodox vallás 
terjesztésében kifejtett.3 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

1 Bethlen G. levele Alvinczihez 16 J7. ápr. 3. Századok. 
1868. foly. 227 -238 . lap. 

2 Franki: Pázmány P. és kora I. k. 503—504 lap. 
3 Fogalmazvány arch. lucamtin. boh. militare 1618—20. 

(Magy. Történ, tár. 1892. foly. 165 lap). 



IRODALOM. 

** Vallásos iratkák. Az angol Tractátus-társulat 
magyarországi megbízottjától (Gladischefsky K. leik. úrtól) 
négy drb. vallásos iratkát Kaptunk. Jöjj Jézushoz. A meg 
térésről. Keresztyén vagy-e ? János mester. Kissé idegen-
szerű, de élvezhető vallásos iratok. A három első vallás-
erkölcsi elmélkedés, az utolsó oktató elbeszélés. Tartalom 
és forma tekintetében kiválik közülök a »János mester« c. 
elbeszélés, mely nagyon tanulságos és épületes olvasmány. 
A füzetkék ára 2—2 kr. Ugyancsak a Tractátus-társulat 
uj sorozatot kezdett a »Pálmaágak* c. kedves vallásos 
elbeszélésekből, melyekből eddig öt füzet hagyta el a 
sajtót. Cimeik: A kit az imádság segít haza. A szerecsen 
Mózes. Vendéglő az »óriás«-hoz. Jakab, a kis hajósinas. 
November huszonegyedike. Evangéliumi erejű, folyékony 
nyelvezetű, építő kis elbeszélések, németből fordítva, de 
ezeken már kevésbbé érzik meg az idegen íz. Címlap-
jaikon tévedésből Lapunk szerkesztője van fordítóként 
megnevezve, de ő csak korrigálta és revideálta a fordítást. 
A »Pálmaágak* ára füzetenként 2 kr. Megrendelések Gladi-
schefsky Károly ref. lelkészhez (Budapest, Alkotmány-u. 15.) 
intézendők. Közeledik a téli időszak, mikor népünk szíve-
sen el-elolvasgat; népnek, ifjúságnak, meg a falusi vallá-
sos összejövetelekre olvasmányul bátran ajánlhatók ezek a 
vallásos iratkák. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből 
(szerk. Beöthy Zsolt) megjelent a 10. füzet, melyben 
Felméri Lajos folytatja a Régi magyar iskolázásról irt 
cikkét; ezúttal a gyulafehérvári és sárospataki főiskolákat 
ismerteti s a XVII. századi főiskolák közmívelődési jelen-
tőségét fejtegeti. A következő cikkben: A XVII. század 
vallásos irodalma cim alatt Négyesy László Szenczi Mol-
nár Albert, Geleji Katona István és Káldi György írod. 
működését ismerteti életrajzi vázlatok keretében, több uj 
adattal járulván jellemzésükhöz. Bánóczi József Apácai 
Cseri Jánosról értekezik, részletesen ismertetvén különösen 
e lelkes író főművét, az encyclopaediát. A füzet utolsó 
cikkében Angyal Dávid. A XVII. század történetirodal-
máról kezd írni, itt még csak Bethlen Farkas munkájáról 
szólván. A szövegben 10 kisebb-nagyobb kép van: cím-
lapok (Keresztűri Pál, Szenei Institut. Apácai Encycl.), szö-
veglapok (Szenei Zsoltárai és Postiláiból,) arcképek (Come-
nius, Lorántfi Zs., Káldi) stb. Külön mellékletül: Balassi Bálint 
egy levelének hasonmása és Tinódi Cronikrjának címképe 
van a füzethez adva. Az Irodalomtörténet füzetenkint 
40 krajcárért kapható minden könyvkereskedésben és 
a kiadóhivatalban (Athenaeum könyvkiadóhivatala, Buda-
pest, Ferenciek-tere 3. sz.) 

** A Pallas Nagy Lexikona füzetes kiadásából 
megjelent a 43—45. füzet, vagyis a III. kötet 13-—15. 
füzete, a Breda tyuk-tól egész a Burgonyavész-ig terjedő 
cikkekkel. A 43. füzet külön mellékletei: Pest városa 
1758. évi tervrajza s ennek megfelelőleg Budapest IV. ker. 
1893-ban hártyapapiron és a Budapesti épületek I. lapja. 
A 44. füzet mellékletetei: Buda és Pest 1730 körül s a 
Budapesti épületek II. és III. lapja, mig a 45. füzethez a 
Budapesti Lipót-templom, Budapesti szobrok és Bukarest 

tervrajza vannak külön mellékletül csatolva. A 43. füze-
tet 1, a 44-iket 5, a 46-kat pedig 24 szép szövegrajz 
díszíti. E három füzettel a III. kötet is be van fejezve, s 
ezt az alkalmat újra fölhasználjuk arra, hogy a Pallasnak 
ezen nagyfontosságú vállalatát melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe-. 

** Ráth Mór iskolai és népies kiadásaiból 
az V—XII. füzeteket kaptuk. A füzetek Arany János 
müveiből vannak nagyon csinos kiadásban összeállítva. 
Az elveszett alkotmány. A nagyidai cigányok, Bolond 
lstők, Toldi, Toldi estéje, Buda halála, Murány ostroma 
és Arany válogatott balladái. A füzetek ára 40 —50—60 kr, 
a terjedelem szerint. Iskolai és népkönyvtáraknak nagyon 
célszerű kiadások. Megrendelhetők Ráth Mórnál Budapesten, 
a Haas-palotában. 

** Evangéliumi elmélkedések. Az e cím alatt 
Dicső fi József debreezeni lelkész szerkesztésében és Telegdi 
K. könyvárus bizotnányában megjelenő bibliai elmél-
kedésekből a 15. és 16-ik füzet hagyta el a sajtót. Foly-
tatja az Istenországáról szóló példázatok értelmesézét. 22. §. 
A legfőbb kincs és a legdrágább gyöngy. 23. Az elveszett 
juh és drakhma. 24. A terméketlen figefa, 25. A szőlő-
míveseket fizető gazda. — A két nagy 8-adrétü ívből álló 
füzet ára 25 kr, mely a szerzőhöz vagy a bizományoshoz 
küldendő Debreczenbe. 

** Protestáns Szemle, szerkeszti Kenessey Béla, 
társ. titkár. V. évf. 4-ik füzet. Irodalmi társaságunk folyó-
iratából most jelent meg a folyó évi utolsó füzet. Tar-
talma: A; placetumról. Harmadik és befejező közlemény 
Dr. Bartha Bélától. Jan Kollár mint pap, tudós és költő. 
Várnai Sándortól. A régi soeializmusról. Dr. Csiky Kál-
mán felolvasása. A könyvismertető rovatban Dr. Szlávik 
Mátyás ismerteti behatóan Dr. Fürstenau Hermann Das 
Grundrecht der Religionsfreiheit cimü időszerű munkáját. 
A füzetet elég változatos hazai és külföldi irodalmi szemle 
zárja be. A füzethez »Felhívás* van mellékelve a társ. 
tagokhoz, melyet Lapunk más helyén közlünk s melyre 
felhívjuk a Társaság tagjainak figyelmét. 

** Mértan, a középiskolák felső osztályai számára 
irta Fr. Kiss Károly budapesti ref. főgimn. tanár. Buda-
pest, 1893. ára 2 frt 15 kr, kapható Engelmann Mórnál 
Budapest, Kálvin tér 2. sz. A miniszteri tanterv és utasí-
tások szemmel tartásával, inkább tanító, mint tudományos 
módszer szerint a legjobb hazai és külföldi tankönyvírók 
nyomán készített középiskolai tankönyv. Az egész tan-
anyag öt tanra oszlik, u. m. síkmértan (a körtant is 
magában foglalva,) síkháromszögtan, testiriértan, gömb-
háromszögtan és elemző síkmértan. Budapesti ref. főgim-
náziumunk igazgató tanácsa e munkát, melyet a tanács 
egyik épen e tantárgy tanításával foglalkozó tanár-tagja 
»helyes, correct és jó tankönyvnek nyilvánított*, kézirat 
gyanánt ideiglenesen erre a tanévre a felsőbb osztályok-
ban való használatra elfogadta s egyszersmind az egyház-
kerületi gyűléshez és fölterjesztette azzal a kérelemmel, 
hogy > adassék ki megbirálás végett az egyházker. tan-
ügyi bizottságnak s annak kedvező bírálata esetén vétes-
sék fel az egyházkerületileg engedélyezett tankönyvek soro-
zatába*. A könyvre mi is felhívjuk a szaktanárok figyelmét. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Az utolsó évnegyed alkalmából mindazon olva-
sóinkat, kiknek előfizetésük lejár, t isztelettel föl-
ikérjük, hogy az előfizetést megújítani szívesked-
jenek. 
! * Személyi hírek. Király ő felsége szentmártoni 

•Ittidd Kálmán xasmegyei főispánt, a dunántuli ev. egy-
házkerület felügyelőjét valóságos belső titkos tanácsossá 
nevezte ki; az égyházias buzgóságáról is ismeretes főúr e 
kitüntetéséhez tisztelettel gratulálunk. — Gulya György 
érmihály-falvi s. lelkészt a kölesei egyházközség tagjai 
egyhangúlag rendes lelkészükké választották. —• A hód-
mezővásárhelyi . ev. egyház Varga Pál miskolczi segéd-
lelkészt pusztai lelkész-tanítójává választotta. 

mevji • r - . 
„]< * Lelkészi jubileum. Abból az alkalomból, hogy 
Baüqs JánoSy enyingi lelkész, a mezőföldi egyházmegye 
esperese ez évben tölti ,be lelkészkedésének 50-ik évét, 
az egyházmegye az enyingi reform, gyülekezettel karöltve 
£ évi október hó 12-én jubileumi ünnepélyt rendez, mely-
nek, prögr atomját a lelkészi értekezletből kiküldött tagok: 
Bibó Dénes, Mészöly Gyula és Babay Kálmán keresztesi 
lelkész az enyingi presbitériummal együtt a következők-
ben állapították meg. Október 11-én érkezik a lepsényi 
állomásra Pap Gábor püspök ur, ki elé mint egy 100 
koesin kivonul a gyülekezet és egyházmegye küldöttsége, 
hiknek nevében Mészöly Gyula fogja őt üdvözölni. Az 
Enying felé meginduló menetet bandérium fogja vezetni 
a város végéig, hol a felállított diadal-kapu alatt Enying 
városa nevében Jakab Péter községi bíró üdvözli a püs-
pököt,, ki fehérbe öltözött, leányok sorfala között vonul be 
a lelkész-lak udvarába, Este. ha az idő kedvező lesz, fák-
lyák világa mellett a reform.. dalárda serenaddal tiszteli 
meg a püspököt; a dalárda szónoka Rácz Gyula ügyvéd. 
A másnap 11 órakor kezdődő jubiláris istenitiszteleten 
imádkozik Taiay Imre sz.-fehérvári lelkész; az istenitisz-
telet végeztével fel vonulnak az ünneplő s üdvözlő küldött-
ségek ily sorrendben: elsőben a kerület nevében üdvözli 
a jubilánst. Pap Gábor, püspök ur; utána az egyházmegye 
küldöttségét Éóné Géza kamarás, majd az egyházét Nyiri 
András pénztárnok fogja vezetni. 4-ik helyre jutott a három 
egyház : Szilas-balhás, Székesfehérvár és Csajágh küldött-
sége, hol az ünnepelt mint lelkész szolgált. Ez után jönnek 
a hitfelekezetek és törvényhatóságok küldöttei a később 
megállapítandó sorrendben. Délután 2 órakor kezdődik a 
társas ebéd, melynek végeztével a fiatalság számára táncz-
lüulatság, a nép számára pedig népünnepély rendeztetik, 
i trén este a város f'őutczája kivilágíttatik. A vendégek elszál-
lásolásáról a presbyterium eleve gondoskodott. »Meg kell 
emlékezni az előttünk járókról, kik szólják az istennek 
beszédét« (Zsid, 13. 7.) »kik sokakat az igazságra visz-
nek* (Dáp. 12. 3.) s ezek ^tisztességet vesznek örökség 

;szerint !tv,(Péld. 3. 35). 
• - i « j> • 

Lelkészi vizsgálatok Nagy-Enyeden. A lel-
készi képesítő és álapvizsgálatok N.-Enyeden, mint kolozs-
vári laptársunk írja, fényes sikerrel folytak le. A vizsgáló 
bizottság, melyriék elnöke >Szász Domokos püspök ur volt, 
Szilágyi Farkas és Sándor János kültagokból és a theol. 
tanárokból állott, a második lelkészi vizsgálaton 17 jelent-
kező közül 10-et jelesnek, 6-ot jónak és 1-et kielégítőnek 
minősített; az eTsö' lelkészi vizsgálatot 8 közül 5 jelesen, 
3 jól, az alapvizsgálatot 6 közül 3 jelesen és 3 jól állotta 
meg. Valóban szép eredmény! 

* Püspökeink a »Kis Tükör «-ről. A »Kis Tükör« 
legutóbbi száma három püspökünknek kéziratát mutatja 
be hü hasonmásban. Szász Károly ezt irja : »Öreg létemre, 
kinek feje már fésűre nem szorul, tükörbe nézni nem 
szoktam. Üveg tükröt értek, foncsorral bevont hátú lapot. 
Annál szívesebb s gyakrabban használom a szellemi tük-
röket, melyekben lelki ábrázatomat s annak szeplőit és 
egyéb fogyatkozásait megláthatom.; Első ezek közt, termé-
szetesen a Biblia s kiváltképen az Ujtestamentom, mely-
ből Idvezítőnk makulátlan képe ragyog felém. De á >Kis 
Tükör«-be is szívesen tekintek olykor-olykor.« — Kiss 
Áron ezt a kedves verset irta: 

„Tükör vagyok, — de ne hajíts el, 
Ha botlásidat bűneiddel 
Mutatom mint rideg barát; 
Belém, ha nézsz, ott vau lefestve 
Jó,, rossz voltodnak minden percze, 
Kedvet, bánatot hozva rád. 

Ha majd letörli a szennyfoltot, 
Mit szemed a tükörben látott 
Az isteni szent irgalom, 
Gondolj reám, nem én voltam rossz, 
Szivedben ült a titkos gonosz, 
Azért kelt benne fájdalom. 

Nézz, nézz belém ! most csak tükörben 
Van látásunk, de a mennyekben 
Színről színre látjuk Istent, 
Homály, titok, mind majd eltűnnek 
Ott, hol vége lészen a bűnnek — 
Nem l é ö Z egyéb csak tiszta s szent !:í 

Szász Domokos pedig ezt: »Ha a »Kis Tükör»-be 
tekintek, népünk vallásos életének setétlő és fénylő képeit 
látom abban váltakozva visszatükrözve. De biztat a remény, 
hogy az a nemes törekvés, mely nemzetünk s társadal-
munk szentélyében, a családban a vallásos élet föllendí-
tését célozza, nem marad siker nélkül s hova-tovább 
mindinkább apadni fog az árny s nőni a fény. Ezzel 
jutalmazza meg az Úr a »Kis Tükör« önzetlen buzgalmu 
hű m u n k á s a i t — Vajha lelkészi karunk többi tagjai is 
hasonló szeretettel és buzgósággal karolnák fel ezt a 
hű néplapunkat, mely a vallás-erkölcsi élet föllendítését 
célozza! 

* Iskolai értesítés. A budapesti reform, főgvmna-
siumban október 2-án, 3-án megejtett beiratások után, 
október 4-én reggel 9 órakor, a tanévet megnyitó isteni-
tisztelet után, a tanítások azonnal megkezdődnek. Az 
igazgatóság. 

* A szabadelvű egyházpolitika egyik leghívebb 
zászlóvivője, a klerikálizmus legkövetkezetesebb ostorozója 
a »Pesti Hirlap«, mely mint rendesen, az idén is rendkívüli 
kedvezményt nyújt előfizetőinek. Még azok is, a kik csak 
most az év negyedére fizetnek elő, teljesen díjtalanul és 
bérmentve kapják karácsonyi ajándékul a Pesti Hírlap 
nagy képes naptárát 1894- ik esztendőre. Maga a Pesti 
Hirlap egyik leggazdagabb tartalmú, élénken szerkesztett, 
demokratikus irányú napilapunk, melynek különösen szép-
irodalmi része, melyet Jókai Mór, Mikszáth stb. irnak. ma 
első helyen áll. Kívánatos, hogy a prot. egyházi ügyekre 
nagyobb gondot fordítson. A lap előfiz. ára negyedévre 
3 frt. 50 kr., egy hónapra 1 frt 20 kr. A ki a kiadó-
hivatalhoz fordul Budapest, Nádor u. 7. sz.) egy hétig 
mutatványszámot kaphat teljesen díjtalanul és minden 
kötelezettség nélkül. 



* A budapesti ev. ref. theol. ifjúság önképző-
köre szeptember hó végén alakult meg. Az alakuló gyűlés 
nagy lelkesedéssel Kenessey Béla tanár urat választotta 
meg tanár-elnökévé. Tisztviselőkké választattak továbbá: 
Pataki Dezső IV. éves theologus ifjúsági elnök, Müller 
Lajos IV. é. t. titkár, Csűrös István III. é. t. főjegyző, 
Vass Árpád III. é. t. könyvtáros, Molnár Sándor III. é. t. 
pénztáros, Székely József II. é. t. és Bocsor Lajos I. é. t. 
aljegyzők, Arany Gusztáv IV. é. t., Hegyi Károly IV. é. t. 
és Szász Béla III. é. t. bizottsági tagok. A kör járatja az 
összes egyházi lapokat, a Vasárnapi Újságot, két napi-
lapot és egy élclapot; rendelkezésére áll a kör tagjainak 
az ifjúsági könyvtár is. Budapest, 1893. október hó 3-án, 
Müller Lajos titkár. 

* Legújabb theologiai magántanárunk Kiss 
Albert feltorjai ev. ref. körlelkész, ki nagyenyedi papnevelő 
intézetünk vizsgáló bizottsága előtt egyhangúlag theol. 
tanárrá képesíttetett. Választott tudománykörei: a ker. 
erkölcstan és újszövetségi exegesis a hozzájok tartozó tudo-
mányágakkal. Benyújtott Írásbeli dolgozata, melynek alap-
ján a szaktanárok véleménye szerint szóbeli vizsgálatra 
bocsáttatott, ezt a cimet viseli: >A házasság újszövetségi 
alapon*. A szóbeli vizsgálat, mint a Prot. Közlöny írja, 
csaknem 3 óra hosszáig tartott, mely alatt a szaktanárok 
és az elnöklő püspök ur mélyreható kérdéseire szép készült-
ségre valló feleleteket adott. Akadémiai próbaelőadásában 
a főiskolai tanárok és a theol. ifjúság előtt János evang. 
13. r. 34. versét fejtegette, mely Jézus Krisztus uj paran-
csolatjáról szól. — A tanárikar a jeles fiatal erőt azonnal 
javaslatba is hozta a minap elhunyt Józsa Zsigmond theol. 
tanszékére. Szívesen üdvözöljük e legfiatalabb kartár-
sunkat ! 

* Prot. Irodalmi Társaságunk tagjaihoz Kenes-
sey Béla titkár felhívást intézett, melyből kiemeljük a 
következőket: 1. Tisztelettel kérem azokat a rendes tago-
kat, a kik 1889-ben és azokat a pártoló tagokat, a kik 
1890-ben léptek be a Társaságba, hogy esetleg kilépési 
szándékukat méltóztassanak legkésőbb a f. é. december 
hó l-ig nálam annál is inkább bejelenteni, mert különben, 
a mint ez minden más társaságnál vagy egyletnél szokás-
ban van, azok, a kik kilépésüket nem jelentik be a ki-
tűzött határidőre, továbbra is a Társ. tagjainak fognak 
tekintetni s köteleztetnek a tagsági díjak alapszabáíyszerü 
fizetésére. 2. Bátor vagyok a t. tagok figyelmét felhivni 
a nagy összegben még kint levő hátralékokra. A hátra-
lékok összege a f. évről is még be nem fizetett tagdíjak-
kal együtt 6593 frtra rug. Hátralékaikat méltóztassanak 
a hátralékosok a f. é. október hó 20-ig a Társaság pénz-
tárába (IX., Csepelrakpart 7. sz.) beküldeni; mert októ-
ber 21-én már kénytelenek leszünk a f. é. közgyűlés 
határozata folytán a hátralékokat postai megbízás utján 
szedetni be, a mikor a tagdíjakon felül még a postai meg-
bízás költsége is terhelni fogja a hátralékokat. Ha pedig a pos-
tai megbízások nem váltatnának be, az azokat visszautasítok 
nevei a f. é. november hó 15-én tul, ugyancsak a f. é. köz-
gyűlés határozata folytán, az illetékes püspök urakkal fog-
nak közöltetni. Tisztelettel kérem a t. hátralékosokat, hogy 
méltóztassanak önkényt elvállalt kötelezettségeiknek az ügy 
iránt váló buzgóságból eleget tenni. A hátralékok nagy 
összege okozza, hogy még a mult évekből van egy csomó 
kifizetetlen tartozása a Társaságnak; ez okozza, hogy a 
folyó évben még eddig nem tudott monográfiát kiadni, 
pedig az kéziratban készen rendelkezésre áll és ez okozza, 
hogy a Prot. Szemlét nem tudta eddig havi folyóirattá 
átalakítani, mert az eddig, illetőleg most megjelent 32 ívvel 
elérte az Álapszabályszerű 30—32 ívet, többnek a kiadá-

sát pedig nem birja meg a pénztár mostani helyzete. 
3. A Protestáns Szemle a jövő év elejétől fogva havon-
ként fog megjelenni (kivéve julius és augusztus hónapokat) 
3—4 ívnyi tartalommal. Valamint jelentem, hogy a népies 
kiadványokat is még ez év folytán, néhány hét múlva 
megindítjuk. Előre is kérem a t. tagok jóakaratát. 4. Végül 
tisztelettel kérem a Társaság összes tagjait/ hogy ki ki a 
saját körében kifejtendő ügybuzgalommal kegyeskedjék 
Társaságunkat támogatni, ennek tagokat gyűjteni, hogy így 
Társaságunk ne csak pusztán megélhetéséért küzdjön, 
hanem virágozzék, fejlődjék s eléje tűzött nemes és nagy 
feladatait meg is valósíthassa. 

* A bányakerületi evangélikusok közgyűlésé 
nagy érdeklődés között folyt le szept. 30-án és okt. 2—3-án. 
Fabiny Teofil felügyelő megnyitó beszéde valóságos' 
programmja a közel jövő protestáns akciójának. Sürgette 
a kerületek és egyházmegyék helyesebb beosztását, az 
1848. évi. XX. t.-c. megvalósítását, a kerületnek az uj 
zsinati törvény értelmében való szervezkedését. Sárhány 
Sámuel püspök évi jelentése az év egyházi történetének: 
hü képét rajzolta. Az első nap még dr. PnlszJcy Ágost-
nak az egyházkerületek és esperességek helyesebb beosz-
tását és Zsilinszky Mihálynak az 1848. XX. t.-c. alapján 
az evang. egyház állami dotációját sürgető indítványát 
fogadta el a közgyűlés lelkes egyhangúsággal. A más- kéí 
nap az uj törvényt közzétette különböző bizottságok meg-
alapításával és a folyó ügyek elintézésével foglalkozott á 
közgyűlés. A Zsilinszky M. indítványát Lapunk más helyén 
méltatjuk. • ; ' ̂  '-ílIÍI 

* Egyházi közalapjaink állami segélyezése: 
Wéhérle Sándor miniszterelnök a képviselőház szept. 27-
diki ülésén tartott budget-beszédében a két evang. egyház 
közalapjainak segélyzése ügyében ezeket mondá : »100.000 
forintnyi uj összeget vettünk fel az átmeneti kiadások 
közt az ágostai és reformált hitvallású evangélikus köz-
ségek egyházalapjának segélyezésére. Felvettük ezt azért, 
mert az a törvény, mely felhatalmazza a pénzügyminisz-
tert arra, hogy egy sorsjegykölcsön emittálásával legyen 
ezen alap segélyezhető, eddig megvalósítható nem volt és 
a mai viszonyok mellett nincs is kilátás arra, hogy köze-
lebb megvalósítható legyen: addig tehát, mig vagy ezen; 
vagy más uton képesek leszünk ezen fontos célok segé-
lyezését eszközölni, legalább átmenetileg 100.000 frtot, 
mint évi dotációt kívánunk a költségvetésbe beállítani«. 

. : '' .. -1 isflKlj 
* A tanítói fizetések összeirása ügyében gróf 

Csáky Albin miniszter Oholiesányi László képvísélo inter-
pellációjára a képviselőház szept. 30-iki ülésében kijelen-
tette, hogy a tanítói nyugdíjak megállapításánál a1 fenn-
álló törvény értelmében kiván eljárni,1 azaz á tényleges 
átlagos jövedelmet venni a kiszámítás alapjául. Sőt a 
mennyiben a törvény bizonyos latitüdöt enged, azt inkább 
a tanítók sorsának javítására, semmint károsításukra fogja 
felhasználni. Ha mindazáltal elrendelte a tanítói földjava-
dalmak kataszteri tiszta jövedelmének Összeírását, tette 
azért, mert az 1890-ki és 189 L-M" összeírások a nevét-^ 
ségig eltérő adatokat nyújtottak, s hogy a kataszteri jöve-
delem-kimutatásban egy biztos alap, álljon rendelkezésre, 
melyből kiindulva lehessen a tiszta jövedelmet megállapí-
tani, még pedig oly formán, hogy ez a kataszteri tiszta 
jövedelem összevettetik az eddigi bevallásokkal és vidéken-
kint megállapíttatik az, hogy micsoda hozzászámítással, 
micsoda percentuális összegnek a hozzátételével lehet 31 
legigazságosabban, a legméltányosabban a valódi jövedel-
met megállapítani. — A képviselőház s maga az inter-
pelláló is megnyugvással vette tudomásul a miniszter 
válaszát.  



A D A K O Z Á S . 

A tápiósze le i ev. ref. t emplomra adakoztak: 
Fogaras 1 frt. Takta-Harkánv 2 frt 42 k r , Vida Ferencz 
makói tanító gyűjtése 3 frt. Radvány 2 írt 4 kr., Zsarnó 
és Szinpetri 1 frt 20 kr., Nagy-Károly 1 frt, Derecske 
6 frt 56 kr., Demecser 92 kr., Gomba 87 frt 57 krajcár, 
Laczháza 37 frt 34 kr., Pápa ' 5 frt. Tápió-Szelén, 1893. 
szeptember 21-én. Bánijai Géza, ev. ref. lelkész. 

A prot. országos árvaházra : Özv. Sárközy 
Jánosné Hernig Lajos szendi lelkész által 70 kr. — A 
mohácsi ref. egyháznál konfirmációi emléklapokból bejött 
65 kr, Balázs Örzse 20 kr, egy áttért férfi 50 kr, lelkész 
pótlása 15 kr. — A kistárkányi konfirmandusok Mauritz 
Árpád s. lelkész által 1 frt 70 kr. (Ehhez járul tak: 
Szakács László 30 kr. Tárczi Albert 10 kr, Tárczi Gyula 
10 kr, Tomori József 5 kr, Hetey Erzsébet 30 kr, Faze-
kas Juli 30 kr, Molnár Borbála 10 kr, Horváth Juli 5 kr, 
Jenei Erzsébet 10 kr, Tárczi Mária 10 kr, persely 20 kr.) — 
Kovács Antal esperes gyűjtése a felsőbaranyai egyház-
megyéből 92 frt 52 kr. — A 31. számban kimutatott 
adakozások hozzászámításával jelen közlés összege 375 frt 
87 kr. Kiadóhivatal. 

A ^Nagypénteki ref. társaság«-ra Bátkay Bálint 
Pozsony—Taksony 1. frt Iá. Rimány István, Göncz 1. frt 
Bomián János, Kecskemét 50 kr. — Bóbis Jánosné 
Makó 1. frt Összesen 3 frt 50 kr, mely összeget mai 
napon Szőts Albert pénztárnok urnák átadtuk. 

Kiadóhivatal. 

Szerkesztői üzenetek. 
D. K. — B. Bocsánat, de a „Pár szó" kiadását nem tartom 

szükségesnek. Egy pár szót azonban ide iktatok belőle. „Tény 
az, hogy barátaimat, kik istenitisztelet utáa vagy bármikor pár 
szóra lakásomba térnek, a mikor van. cognakkal szoktam meg-
kínálni. Elhordozom e tény bűnét. . . . Tény az is — s ezt ref. 
papokkal és papnékkal is igazolhatom — hogy eskctés előtt „sze-
szes italt" nem iszom, s igy amaz alkalommal is aligha ittam." 
Tudomásul veszszük, valamint a „Pár szó" ama másik passzusát 
is, hogy D. ur „állandó légcsőhurutban" szenved, s hogy „érdes" 
hangja a cognakozással nem hozható összeköttetésbe. 

Dr. K. P. — K. A cikkért köszönet. Sajnálom, hogy csak 
lapzárás után kaptam. Jövőre kellett hagynom. Szives üdvözlet! 

B. F. — Gy. Ez is elkésett a mostani számról. De jövőre 
közölni fogom. Szives üdvözlet a Kárpátok aljára! 

2427/93. Pályázat tanári állomásra. 
A székelyudvarhelyi ev. ref. kollégiumi főgimnázium-

ban egy német és magyarnyelvi s irodalmi uj rendes 
tanszékre, melyet az erdélyi ev. ref. egyházkerületi köz-
gyűlés választás folytán fog betölteni, ezennel pályázat 
hirdettetik. Előnye lesz annak, ki a franczia nyelvnek, 
mint rendkívüli tantárgynak tanítására is képes. 

E tanszékkel a következő javadalmazás j á r : kész-
pénz fizetés 1000 (egyezer) frt, évnegyedenként előre 
fizetve: két izben 100—100 frt ötödéves pótlék és 200 frt 
szálláspénz. 

A megválasztott tanár, ki állomását az 1894—95-ik 
iskolai év kezdetén tartozik elfoglalni, ugy a közös, mint 
a helybeli özvegy-árvai gyámintézetnek kötelezett tagja. 

A pályázni kívánók kellően felszerelt pályázati kér-
vényeiket, melyekben vallásuk, életkoruk, tanári képesített-
ségük, állapotuk és katonai szolgálati viszonyuk okmányok-
kal igazolandók, f . évi december 15-ig Kolozsvártt, az 
erdélyi ev. ref. egyházkerületi igazgatótanácshoz nyújt-
sák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgatótanácsától, 
Kolozsvártt, 1893. szeptember 24. 

elnök helyett: 

Szász Béla. Parádi Kálmán, 
igazgató tanácsos. 1—2 tanügyi előadó. 

P á l y á z a t . 

A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
körös-ladányi ev. ref. egyház segédlelkész-tanítóságára. 

Fizetés: 1. 112 forint készpénz. 2. 3600 liter buza 
és 1200 liter árpa az egyház magtárából kimérve. 3. 18 hold 
föld egy tagban, melynek jelenlegi haszonbére 200 forint 
s 5 kocsi szalma; a föld adóját az egyház fizeti. 4. Ismétlő 
iskolások oktatásáért a község pénztárából 55 frt. 5. Tisz-
tességes 3 szoba lakásul. 

Kötelességei: A IV., V., VI. elemi leány osztályok 
tanterv szerinti oktatása; úrvacsora-vételkor pohárosztás, 
kanonika órák végezése, rendes lelkész akadályoztatása 
esetén a lelkészi teendők ellátása. 

Pályázhatnak theologiát végzett egyének is. 
Megválasztott segédlelkésztanító egyévi sikeres műkö-

dése után állandósíttatik. 
Pályázók kérvényeiket 1893. október 14-ig az ev. 

ref. lelkészi hivatalhoz küldjék be. 
Kórös-Ladány, 1893. szept. 20. 

1—2 Az egyháztanács. 

1678/93. P á l y á z a t . 

A gömöri egyházmegyébe kebelezett kálosai ev. ref. 
egyház lemondás folytán megüresült lelkészi állomására, 
melynek évi jövedelme: szántóföld-, rét-, tűzifa, és stólá-
ban 403 frt 60 krra van felvéve. Ehhez jön még a köz-
alapi 120 frt és egyházkerületi 90 frt évi állandó segély 
s igy az összes jövedelem 613 frt 60 kr., mely után az 
egyház a IV. osztályba tartozik. Köteles azonban az el-
választott lelkész évenként 210 frt készpénzt a nyugalomba 
lépett lelkésznek kiszolgáltatni. 

Pályázati kérvények f . évi október 25-ik napjáig, 
nagytiszteletü Nagy Pál esperes úrhoz, Tomallyára kül-
dendők be. 

Miskolcz, 1893. szeptember 30. 
Kun Bertalan, 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztítsíg : 
IX. kerület, Pipa utca 23. szám, h o v á a kéziratok 

c i m z e n d ö k . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Hornyánszky Tiktor könyvkereskedése (Akadémia 

óérháza ) , hová, as elöfiz. és h i rde t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

Kiad ja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
K l Ő f l z e t é s i á m : 

Félévr*: 4, frt BO kr ; egész érre : 9 frt, 

Kgyee f é m ára, JiO kr. 

Belmisszió Budapesten és a vidéken. 
I. 

Ezelőtt mintegy tiz évvel történt. Budapesten, 
a mester-utczai iskolában egy kis társaság picinyke 
mustármagot vetett a földbe, apró gyermekek 
szivének földjébe. A szivetemelő ének és buzgó 
ima után, a társaság egyik tagja, az akkori 
budapesti ref. vallástanár, most már régóta lel-
kész a pesti egyházmegyében, megmagyarázta a 
gyermekeknek a magvetőről szóló példázatot, 
egyszerűen, érthetően és különös tekintettel a 
gyermekek gondolatvilágára. Azután egy theologus 
kikérdezte a gyermekeket s a jelenlevők imája 
még egyszer felszárnyalt a minden jók adójához, 
hogy áldja meg a szerény kezdeményezést. Az 
Úr nem is vonta meg áldását, sőt bizonyára már 
a kezdetnél is ő adta az erőt s a szent elhatá-
rozást arra, hogy néhány hive ingyen, semmiféle 
rendszabály által nem kényszerítve részesítsen 
másokat az evangéliom áldásaiban. A budapesti 
ref. theologusok sok nehézség és akadály dacára 
is, az 1883. év tavasza óta, évről évre fentar-
tották a vasárnapi bibliai iskolák intézményét s 
a fővárosi kálvinistaság nagy buzgalommal támo-
gatta a fiatal Timotheusokat. Az atyák szive a 
gyermekek felé fordult s a vasárnapi iskolákban 
hirdetett ige arra bírta a budai és kőbányai 
híveket, hogy az egyházi élet felélénkítésére a 
központtól távol eső részeken lépéseket tegyenek. 
Azután egyik jó gondolat szüli a másikat. Budán 
is, Pesten is hozzálátnak az újkori Tábithák és 
Lydiák az egyház elhagyatottjainak felsegéléséhez. 
Az egyház mindinkább tudatára jő annak, hogy 
az ige ma is hatalom, az evangéliom ma is Isten-
nek ereje, s már az 1884-ik év elején először a 
theologiai akadémia körében, majd a nagy közön-
ség részvétével hétköznapokon is felhangzik a 
dicsőítő ének, felszárnyal a buzgó ima és a 
templomi prédikálástól némiieg eltérő módon s 
azt kiegészítve beszélnek sokan az Isten csodás 

dolgairól, a melyeket az Úr nem csak régente 
cselekedett, de ma is cselekszik. A mozgalommal 
foglalkozni kezd a sajtó is s mivel élők neveit 
nem akarom emlegetni, csak azt hozom fel, hogy 
a »Prot. Egyh. és Isk. Lap« akkori szerkesztője dr. 
Ballagi Mór, aki oly kérlelhetlenül tudta cáfolni 
és bírálni a tételeket, a tanokat, a fejtegetéseket, 
amaz evangélizáló mozgalom iránt eleitől fogva a 
legteljesebb jó indulattal és érdeklődéssel visel-
tetett. Örömtől sugárzó arccal vett részt a vasár-
napi iskolák első karácsonyi ünnepélyén. Lapja 
mindig nyitva állt amaz eszmék előtt, a melyek 
az evangélizálás tényeivel összeköttetésben állot-
tak. Egy összejövetel után, a melyen épen a 
keresztyénség terjedéséről a pogányok közt volt 
szó, az asszonyok hamiskodtak vele, hogy: nos, 
Ballagi bácsi, hogy tetszenek magának az ilyen 
összejövetelek? »Hiszen — mondá az öreg ur — 
a szivem mindig ily dolgokért lelkesedett, hanem a 
fejem, a fejem! Sőt egy alkalommal igy nyilat-
kozott egy theologus előtt: »Önök attól félnek 
talán, hogy Szász Károly, ha püspök lesz, nem 
méltányolja az önök törekvéseit. Meglátják, épen 
Szász Károly lesz ügyök legbuzgóhb támogatója«. 
Annyira becsülte Ballagi Mór az ifjaknak épen nem 
tökéletes munkáját , hogy mindig a leggyöngédebb, 
elnéző szeretettel szólt arról, s ha kérdezzük, mi 
lehetett ennek az oka, tán azt felelhetjük: kiérezte, 
hogy a mozgalom, kellő fejlődés, erősödés és mélyü-
lés után ki fogja szabaclitani az egyházat a chablon, 
a rendszabályok túlságos uralmának, s ama meg-
csontosodottságnak igája alól, a melynek oka az 
egyéni belső meggyőződésen alapuló hitnek, ezzel 
együtt az egyéni, magasabb értelemben vett ke-
resztyén kötelességérzetnek megfogyatkozása. 

Annyi bizonyos, hogy még eddig a holt, vagy 
félholt egyházakat törvénynyel, intézkedések és 
szabályok tömkelegével nem lehetett életre kel-
teni, s az is bizonyos, hogy a Krisztus evangélio-
mának hirdetése és az evangéliomi igazságok 
megvalósítására irányzott komoly törekvés min-
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dig biztos gyógyszernek mutatkozott nemcsak a 
nyilt hitetlenség mérge, hanem a hitetlen élet 
ama veszedelmesebb formája ellen is, a mely 
szeretetlenségével, Önzésével, lelki lustaságával, 
sőt sokszor határozott gonosz cselekedetekkel 
hitczikkek, tanok és szertartások mögé rejtőzik. 
Annál fájdalmasabb, hogy azok, a kik az evangé-
lizálás munkájában Budapesten Isten dicsőségére 
és embertársaik igaz javára részt vettek, sokszor 
a legképtelenebb félreértésekkel voltak kénytele-
nek szembeállani. A mikor pl. a vasárnapi isko-
lák megalapítása után elgondolták, hogy jó volna 
a főváros zajában sok veszélynek kitett, sok 
tekintetben elhagyatott s az egyházzal jóformán 
semmiféle összeköttetésben nem lévő ifjú embe-
rekkel is éreztetni a krisztusi szeretet áldásait, hát 
fáradozásaik elé — félreértésből — az állam 
gördítette a legnagyobb akadályt, megtagadván az 
ifjak valláserkölcsi életének erősítése céljából ala-
kult egyesület alapszabályainak megerősítését. És 
miért? Azért, mert az egyesület »keresztyén ifjú-
sági egyesület*-nek nevezte magát és sokan rá-
fogták, hogy antisemita egyesület akar lenni. 
Mikor azután az egyesület mint »református ifjú-
sági egyesület« kelt uj életre, sokan abban botrán-
koztak meg, hogy miért nevezi magát az egyesület 
reformátusnak, miért rendez az egyetem meg-
nyitása és bezárása alkalmából külön istentiszte-
leteket a prot. vallású egyetemi polgárok számára 
s a mint sokan mondották: miért »szakítja meg 
a nemzet egységét«. Pedig azt hisszük, jó úton 
járunk azzal a meggyőződésünkkel, a mely szerint 
a nemzet egysége nem abban áll, hogy a prot. 
iíjak misére járjanak. Másfelől merjük állítani, 
hogy bár egyesületünk reformátusnak nevezi magát, 
mert a református egyház szülte, akármilyen fele-
kezethez tartozó ifjú ember iránt is szeretettel 
viseltetünk, de természetesen a szeretetet nem 
úgy értelmezzük, hogy a minket éltető evangé-
liomi, kálvinista igazságokat megtagadjuk. Azért 
reméljük, hogy egyesületünk munkája eloszlatja 
a félreértések és gyanúsítások ködét. Másfelől 
reméljük azt is, hogy az evangélium kovásza 
mindjobban áthatja a budapesti ref. egyházat. 
Hiszen az elérendő óriási feladatokhoz képest 
még kevésre haladt a budapesti önkénytes tevé-
kenység az Isten országa terjesztésében, de más-
felől hálával kell elismernünk, hogy az Úr kegyel-
me oly eredményekre segített, a melyeket ezelőtt 
tíz évvel alig mertünk volna reményleni. Buzgó 
ifjú emberek felveszik a kicsinyek gondját. Buzgó 
nők meglátogatják a családokat. A szerdai vallá-
sos estélyek és az ifjúsági egyesület összejövetelei 
táplálják a lelkeket és pedig különösebben az 
előkelőkéit, az örök élet kenyerével. Nagyon neve-
zetes és sokra hivatott a budapesti reformátusok 

közművelődési és temetkezési egyesülete, a mely 
az egyház egyszerűbb tagjait, a kiket különben a 
ref. intelligentia támogat, takarékosságra, a köl-
csönös segélyre szoktatja, s a hazafias és vallá-
sos mívelődésre nekik alkalmat nyújt. Különösen 
örvendetes, hogy az ifjú nők közül is többen 
igyekeznek tényleg közreműködni az úr magasz-
talására, s a theologusok régóta ismeretes jeles 
énekkara mellett, Budán és Pesten több ifjú és 
leány emeli gyakran gyönyörű karénekével a 
hivek áhítatát. Legújabban pedig a nagypénteki 
ref. társaság alakult meg, hogy az elzüllött s 
elhagyatott gyermekeken segítsen. S ha igy látjuk, 
hogy Budapesten a ref. egyház körében az egy-
ház szokott rendes munkájának sikeresebbé téte-
lére, hogy jelentkeznek gazdagok és szegények, 
míveltek és egyszerűbb emberek, tudósok és 
munkások, (a kikből igy majd nem lesz istente-
len s hazafiatlan rendbontó) lelkészek és világiak, 
nem mondhatjuk-e el örvendve, hogy az Úr meg-
dicsőíti magát az ő gyermekeiben s hogy a kik az 
Istenben bíznak, azok ma sem szégyenülnek meg. 

Nem akarok bővebben foglalkozni azzal, hogy 
mit kellene még Budapesten tenni az evangéli-
zálás hathatósabbá tételére. Csak néhány eszmé-
nek adok ezúttal kifejezést. Szükség volna első 
sorban egy nőegyesületre, a mely egyes buzgó 
nők által vezetett csoportokban jótékonyságot is 
gyakorolna, még pedig csupán a szeretettől indítva, 
de mindezt csak eszköznek tekintené a nők 
valláserkölcsi életének nemesítésére, a nőknek a 
Krisztushoz való vezetésére. E végből szükséges 
lenne, hogy egy ilyen nőegyesület kiegészítené 
azt a munkát, a mit a közös prot. Tabitha, továbbá 
a budai és pesti ref. nőegyletek eddig végeztek. 
Ellátni a nőket evangéliumi erőtől áthatott, lehe-
tőleg az egyház múltját s abban kiváló, keresz-
tyén lelkületü nők szerepét ismertető történeti és 
más építő könyvekkel, buzdítani a lányokat, hogy 
az egyházi énekkarokba belépjenek s a szeretet 
munkáinak végezésére vállalkozzanak, hatni azokra 
a nőkre, a kiket az erkölcstelenség elsodort vagy 
fenyeget, tenni valamit amaz irtózatos seb, a 
fővárosi cselédügy gyógyítására, mozgalmat kez-
deni a nők között az országban, hogy a nők 
a vallásos igazságok megvalósítására, de egyúttal 
az evangéliumi szabadság szellemének ápolására 
sorakozzanak: ime, csak hamarosan is mennyi 
dicső, nagy cél kínálkozik s hí fel a munkára. 

A másik nagy feladat, a melynek megvaló-
sítása a belmisszió budapesti munkásaira vár, 
egy olyan háznak építése, a melyben a különböző 
egyesületek helyiséget találjanak, s a melyben 
legyen egy nagy s több kisebb terem összejövetelek 
tartására s a mely mintegy központja legyen a 
belmisszió mindenfelé elágazó munkásságának. 



Végül szükség volna egy belmisszionarius 
vagy fődiakonusra vagy akárminek nevezzük, a 
ki ne csak szabad idejét, de minden idejét arra 
szentelje, hogy a belmissziói, önkénytes tevékeny-
ség folyama minél nagyobb területet megöntözzön. 
Ha ezt az eszmét a budapesti egyház megvaló-
sítaná, pedig meg kellene valósítania, mert minden 
nagy város missziói, még pedig nagyon nehezen 
mívelhető terület, akkor a szellemi és anyagi fel-
virágzás egy eddig még meg nem ért korszaka 
állana be, a mely minden kishitüséget megszégye-
nítene. 

Dr. Szabó Aladár. 

Prónay Dezső egyetemes felügyelői szék-
foglaló beszéde. 

Elmondta az evang. egyház 1893. okt. hó 5-én tartott egyetemes 
közgyűlésén. * 

Főtisztelendő egyetemes közgyűlés! Mélyen meghatva 
állok itt. Mélyen meghatva vettem át az egyetemes fel-
ügyelői pecsétet. Nem kevésbé mélyen meghatva mint tíz 
évvel ezelőtt, midőn az oltár előtt letettem az egyetemes 
felügyelői esküt, melyre való ünnepélyes hivatkozással vet-
tem át és folytatom az egyetemes felügyelői hivatalt. Egy 
rövid fohásszal vettem át tiz évvel ezelőtt s legyen ez 
nekem megengedve most is : »Lebegjen felettem dicső 
elődeim áldó szelleme!« 

Tapasztalatokban kétségkívül gazdagabban állok itt 
most, reményekben, sajnos, nem ! Ha visszatekintek a le-
folyt tíz évre, személyemre nézve kevés biztatót találok 
abban. Mégis elfogadom az egyetemes felügyelői hivatalt, 
melyre egyházunknak kétségkívül felette kitüntető, mélyen 
lekötelező közbizalma helyezett. A hála és köszönet érzete 
kell tehát, hogy legyen, a mit kifejezek e helyen azon 
mélyen kitüntető bizalomért, melyre engem ismét méltónak 
ítéltek. Fogadják őszinte köszönetemet ezért. Sohasem tagad-
tam, hogy önmagának senki sem illetékes birája. És habár 
én a lefolyt tíz év tapasztalataiból saját személyemre nézve 
kevés biztatót, kevés reményt merítettem, ha egyházam 
másként ítélt, én ezen Ítéletnek is alávetem magamat, azt 
köszönettel fogadom és ebben már igenis biztatót látok. 
Szükségem is van erre, főtisztelendő egyetemes közgyűlés! 
Mert egyes ember ereje bármily kiváló, bármily nagy legyen, 
mindig elégtelen nagy kérdések megoldására. Csak élénk 
közszellem, egyetértés, a mely megtudja találni az alkal-
mas vezért is, képes nagy dolgok létrehozására. 

Főtisztelendő egyetemes közgyűlés! Azt hiszem nem 
járnék el helyesen, ha most részletesen akarnám vázolni 
mindazt, a mi engem egyházi működésemben vezet. De 
nem is szükséges ez. ugy hiszem. Tíz esztendőre reámu-

* Ezt a beszédet Dr. Ajkay Béla felügyelő és egyetemes 
gyűlési tag ur szívességéből közöljük, ki gyorsirati jegyzeteiből volt 
szives a szöveget Lapunk számára összeállítani. Sserk. 

tatok —, ha működésemet kielégítőnek találta az egyház, 
azon irányban kívánok haladni a jövőben is, a mely-
ben eddig. 

Két szóban lehet szerintem összefoglalni egyházunk 
alapelveit. Ez a két szó: szeretet és szabadság. Az evan-
géliomszerű hitnek alapja az evangéliomi szeretet, ez pro-
testáns egyházunk benső vallásos életének az alapelve. 
Ama külső ecclesia visibilis kormányzásának alapelve 
pedig a szabadság. S a kettő egymással a legszorosabb 
összefüggésben áll. A mely egyház benső életének alap-
elve a szeretet, azon egyház külső igazgatásának alapelve 
nem lehet más, mint a szabadság. A szabadság alapján 
való igazgatás lényeges formája az önkormányzatnak. Az 
önkormányzat alapelvét pedig feltaláljuk ott, a hol nekünk 
mindenben egyházunk alapelveit keresnünk kell, neveze-
tesen Pál apostolnak ama szavaiban: »engedelmeskedje-
tek egymásnak«. 

Én engedelmeskedem egyházam hívó szózatának, 
midőn az egyetemes felügyelői hivatalt elfogadom. Enge-
delmességet ígértem, fogadtam esküvel is egyházam tör-
vényeinek, határozatainak. Viszont ott, a hol bizonyos tiszt-
séget ruház rám az egyház, e szózatot fogom hangoztatni 
én is : »engedelmeskedjetek egymásnak«. E szózatnak 
kettős értelme lesz. A bizalom hivott e helyre, a bizalom 
ismét bizalomra kötelez. A kettőből önként következik a 
teljes őszinteség. Ez teszi kötelességemmé, hogy röviden 
visszaidézzem emlékezetébe a főtisztelendő egyetemes köz-
gyűlésnek azt is, a mit tíz évvel ezelőtt mondottam. Akkor 
hazánk politikai életében is foglaltam el bizalmi állást, 
a minőt ma nem foglalok el. Kimondottam akkor, hogy 
a mint ragaszkodom szeretett egyházamhoz, nem kevésbé 
ragaszkodom politikai elveimhez. S azt hiszem, midőn ma 
tiz év múlva egyetemes egyházunk közbizalma ismét az 
egyetemes felügyelői hivatalra méltatta igénytelen szemé-
lyemet, talán egyik okul szolgált az is, hogy az elvekhez 
való ragaszkodás emberét ismerte fel bennem. Mert csak 
az, a ki melléktekintetek nélkül általában tud elvekhez 
ragaszkodni, fog feltétlenül ragaszkodni egyházához is. Mert 
hiszen a vallás, egyház nem más, mint a legmagaszto-
sabb elvek összefoglalása. 

Ezen hivatal elfoglalására késztet a kitüntető köz-
bizalom, mely e választásban igénytelen személyem iránt 
nyilvánul. Késztet a parancsszerű szózat, melyet úgy fejez-
tem be : »engedelmeskedjetek egymásnak«. Én készséggel 
engedelmeskedem. De késztet ezen hely elfogadására ma 
még más körülmény is, az hogy igen nehéz helyzettel 
állunk szemben s e helyzet nehézségeire röviden rámutatni 
ma szintén kötelességemnek tartom. 

A mult évben, midőn lemondásomat benyújtottam, 
történt utalás arra, hogy az nem időszerű, mert az egy-
házat kívülről veszély fenyegeti. Én azokat a veszélyeket 
akkor nem tartottam és ma sem tartom oly komolyak-
nak, hogy az egyházi hivataloskodás terén beálló netáni 
változás az egyházra nézve bármi csekély bajt idézett 
volna elő. De fordulhatnak elő esetek, a midőn belső vál-
ság jelenségei mutatkoznak egyházunkban. S mig a kívül -
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ről fenyegető bármely jelenségtől nem tartok, a belső vál-
ság komolysága elől senki sem zárkózhatik el. S ekkor 
az, a kit e nehézségekkel szemben az egyház egy bizonyos 
helyre szólít, köteles azt elfogadni és nem szabad kitérnie 
a mutatkozó nehézségek elől. Mert ha kitérne, akkor az 
önkormányzat elvét sértené meg, mert az önkormányzat 
lényegéhez tartozik a készséges közreműködés a közügyek-
ben s készséges közreműködés csak ott van, a hol nem az 
egyén választja meg a helyet, hanem a helyet jelölik ki 
az ő számára. Számomra e hely jelöltetett ki, tehát el-
foglalom, teljes tudatával azon nehézségeknek, melyekkel 
az talán egyéni gyarlóságomnál fogva jár. De lehetnek 
esetek, hogy egy sereg vezetésére épen bizonyos tulaj-
donságokkal biró vezért hívnak, oly tulajdonságokkal biró 
vezért, a ki, midőn küzdelemre készül, nem nézi azt, hogy 
az ő személyére nézve mi lehet a küzdelemnek ered-
ménye. Mert megtörténhetik, épen a protestáns egyház tör-
ténete mutat rá fényes példát, hogy a vezér elesik s a 
csata mégis nyerve van. 

Én daczára a nagy nehézségeknek, melyek előtt állunk, 
egyházunk jövőjére bizalommal tekintek. Bizalommal min-
dig és minden körülmények között, habár nem zárkózom 
el annak tudata elől, mik lehetnek a nehéz helyzet, a 
harc következményei igénytelen személyemre. De bizalom-
mal nézek a jövőbe minden körülmények között s még 
saját személyemre nézve is s abban találom a megnyug-
vást — történjék bármi — mindig az volt a hitem : »az 
örök igazság uralkodik a mindenség felett*. 

I S K O L A Ü G Y . 

A magyar nyelv sikeresebb tanítása érde-
kében. 

A közoktatási miniszter a magyar nyelv sikeresebb 
tanítása érdekében nagyon fontos rendeletet intézett az 
összes törvényhatóságokhoz, felszólítva őket, hogy a magyar 
nyelv kötelező oktatásáról szóló népiskolai törvény meg-
tartására legszigorúbban ügyeljenek föl s hozzá ebben az 
ügyben ez évi december végéig kimerítő jelentést tegyenek. 
A rendeletet teljes szövegében ide iktatjuk: 

A vallás és közoktatásügyi minisztertől. 43760-ik szám. 
Valamennyi megyei és városi közigazgatási bizott-

ságnak. 
A magyar nyelv tanításáról szóló 1879. évi 18. t.-c. 

pontos végrehajtása tárgyában ismételten kiadott rende-
letek dacára a népoktatási tanintézetek 1891—92. tanévi 
működéséről beérkezett adatokból megállapítottam, hogy 
az említett tanévben az ország 25505 tanítója közül 
1601 nem birta a magyar nyelvet oktató képességgel és 
2387 népiskola volt, melyben a magyar nyelv sikertelenül 
vagy egyáltalában nem taníttatott, sőt ugyanakkor 2984 
tanítói oklevéllel nem biró egyén alkalmaztatott tanítói 
állomásokra. 

Ezen adatok kétségtelenné teszik, hogy az említett 
törvénycikk rendelkezéseinek végrehajtása iránt az iskola-
fentartók és a hatóságok még most sem tették meg 
mindazon intézkedéseket, melyeket a törvény és a rende-
letek szigorú kötességökül szabtak meg. Felhívom ennél-
fogva a bizottságot, hogy az 1885. évi május hó 28-án 
20301. szám alatt kiadott körrendelet alapján gondoskod-
jék arról, mikép a tapasztalt bajok orvosoltassanak. 

E végett az idézett számú körrendelet szerint állapítsa 
meg, hogy a törvényhatóság területén működő összes 
népiskolai tanítók közül melyik magyarul nem tudó tanító 
alkalmazása tekintendő semmisnek és érvénytelennek. 
Értesítse arról az érdekelt iskolafentartót, illetőleg annak 
iskolai főhatóságát, s ha a kifogásolt tanító helyett a 
közigazgatási bizottság által kitűzendő határidő alatt nem 
alkalmaztatnék magyarul tudó, kellő képesítéssel biró 
tanító, akkor az illető magyarul nem tudó tanítónak a 
tanítástól való eltiltása iránt azonnal tegyen jelentést 
hozzám. Hasonlóan kell eljárni az 1868. év óta tanítókul 
alkalmazott, de tanképesítő oklevéllel nem biró egyénekre 
nézve. 

Felhívom továbbá a közigazgatási bizottságot, hogy 
állapítsa meg, mely népiskolákban nem felel meg a 
magyar nyetv tanításának eredménye az 1879. évi 18 t. c. 
követelményeinek, s azután szólítsa fel az érdekelt iskola 
főhatóságát, hogy a közigazgatási bizottság által megálla-
pítandó határidő alatt tegye meg a szükséges intézkedést 
a magyar nyelv tanításának eredményesebbé tétele iránt. 
Ha a kivánt intézkedés ez alatt meg nem történnék, vagy 
a magyar nyelv tanításának azontúl sem lenne több sikere, 
akkor a közigazgatási bizottság tegyen hozzám jelentést, 
hogy az 1879. évi 18. t.-c. 6. §-ának 3-ik pontja értel-
mében eljárhassak. A kir. tanfelügyelőt egyidejűleg meg-
bíztam, hogy az említett körülményekre vonatkozó és 
birtokában levő adatokat a közigazgatási bizottság rendel-
kezésére bocsássa. 

Jelen rendeletem végrehajtása iránt teendő összes 
intézkedéseiről folyó évi december végéig az egész törvény-
hatóságra vonatkozó általános jelentést tegyen hozzám. 

Budapest, 1893. szept. 25-én. 
Gróf Csáki/, s. k. 

T Á R C Z A. 

A pápaság jövője. 
E. de Laveleye után franciából fordítva. 

A mult év (1889) augusztus havában a londoni 
Contemporary Review-ban egy cikk jelent meg, ily cim 
alatt: »The Papacy: a Revelation and a prophecy«, a 
melyet nagyon sokan olvastak és magyarázgattak. Úgy 
látszik, hogy a Pali Mail Gazette kitűnő főigazgatója, 
Stead tollából származik. A leleplezés nem volt más, mint 
tudtuladása annak, hogy Mgre Persieo, a pápa irlandi 
követe, semmikép nem sugalmazta annak a hires »leirat-
nak* (1888) kibocsátását, melyben a Vatikán elitéli a 



nacionalisták azt a >hadi tervét*, a melylyel a földbir-
tokosokat kényszerítni remélték a haszonbérnek a bérlők 
állal követelt leszállítására. A mindig diplomata pápa 
e szerint saját követének véleménye s az irlandi püspökök 
érzelmei ellen cselekedett. Viszont ezek is nem létezőnek 
tekintették a leiratot. 

A jóslat a következő: a pápaság egykor megvaló-
síthatja a középkori pápák nagyszerű álmát, s uralkod-
hatik az egész világon, de csak két feltétel alatt: először, 
hogy nyíltan oda álljon a demokratikus szociálista moz-
galom élére, mely magával ragadja a modern társadalmat; 
és másodszor, hogy, elhagyván Rómát, szűnjék meg olasz 
lenni és legyen angolszászszá, mert a jövőben a föld-
kerekség az angolszászoké leend, kik Amerika, Afrika, 
Ausztrália, sőt még Ázsia legnagyobb részén is ural-
kodni fognak. 

Legutóbb (1889 november és december havában) 
Stead ur Rómába ment, hogy meggyőződjék, mily mér-
tékben van a Vatikán előkészülve az általa ajánlott ut 
követésére. Noha a kitűnő író kapott a befolyásos bibor-
nokoktól a szabadságra, az irlandi home rulera és a 
munkás osztályokra vonatkozólag néhány szép frázist, 
de — a mint Pali Mail Gazettében közölt benyomásai 
tanúsítják — meglehetős kiábrándulva tért vissza. Sokkal 
jobban elfoglalja a pápai világot — ezt tapasztalta — 
a világi hatalom visszaszerzése, mint az, hogy a szociális-
tikus demokracia élére álljon, és semmikép sem haj-
landó elhagyni Rómát s angolszász férfiút választani 
jövendő pápának. Én ezeket a törekvéseket már a Forum 
cimü amerikai szemlében megvilágítottam. Most újra bon-
colni akarom őket itten, mert Mun francziaországi, Wind-
horst németországi propagandája korszerűvé teszi.1 

Néhány év előtt hajlandók voltak az emberek azt 
hinni, hogy a pápaság elaggott, korhatag intézmény, mely-
nek befolyása a világ ügyeire rohamosan csökken. A 
római egyház hü gyermekei kétségtelenül nem szűntek 
meg hinni abban, hogy Péter utódainak főhatalma örökké 
fog tartani; de látván azt a sok veszélyt, mely ezt a 
titokzatos hajót mindenfelől fenyegeti, nem voltak képesek 
visszatartóztatni egy-egy vészkiáltást, s valahányszor a 
pápa felemelte szavát a Vatikánban, ez csak azért volt, 
hogy sóhajtozzék a fölött a szomorú helyzet fölött, melybe 
az eltévedt népek hálátlansága és romlottsága sodorta. 
Különösen 1870-ben, midőn I I I . Napoleon bukását Olasz-
ország felhasználta, Rómát s az Egyházi Állam marad-
ványait elfoglalta, hitték az emberek, hogy a pápaság 
halálos döfést kapott. Ez nagy tévedés volt, mint az ese-
mények később megmutatták. 

Arnim gróf, ki Németországot képviselte Rómában 
s mindent elkövetett, hogy lebeszélje Bismarckot a Róma 
ellen folytatandó Kulturkampf megindításáról, 1876-ban 
St-Mauriceban, Engadineban 2 azt mondá nekem e tárgyra 
vonatkozólag : »A kancellár azt hiszi, hogy a pápát világi 
hatalmának megsemmisítése meg fogja gyöngítni s könnyű 
szerrel célt lehet érni. Épen az ellenkező áll. Mig a pápá-
nak külön államterülete, földi érdekei voltak, addig hatni 
lehetett rá fenyegetéssel, vagy bizonyos előnyök Ígéretével. 
Olvassátok a pápaság történetét Nagy Károly óta nap-
jainkig, s látni fogjátok, mit tett világi hatalma érdekében. 
Maga I X . Pius nem hagyta-e el egy pillanatra Lengyel-
ország ügyét, hogy Oroszország cárjának tessék ? Valami 

1 S mi magyar fordításban közrebocsátjuk, mert hazánk 
most lett valóban az ullramontanizmus és az emberi szabadság 
harcainak szinterévé. Fordító. 

2 Remek, vadregényes havasi völgy Svájc Graubünden kanton-
jában, mely az idegenek kedves tartózkodási helye s Európa egyik 
legmagasabb fekvésű völgye. 

bajotok volt a pápával, fregattot küldhettetek Civita-
vecchiaba, vagy elfoglalhattátok Bolognát, ez jó eszköz 
volt, arra, hogy eszmélkedjék. De most a pápa fegyvertelen 
aggastyán, kinek hatalma csupán lelki, mivel kényszerít-
hetnétek céljaitok szerinti cselekvésre? Elfogni, bebörtö-
nözni? Ez gyűlöletes és azon felül teljesen haszontalan 
volna. Csak martirt csinálnátok belőle. Ezután tehát ki-
siklik az*emberek kezei közül, és erkölcsi tekintélye ennek 
folytán bámulatosan megnövekedett. A pápaság barátai 
csodálatosan vakok, midőn vissza akarják szerezni orszá-
gait. Napjainkban »a vatikáni fogoly* teljesen szabad, 
adjátok vissza világi hatalmát, akkor ismét a politikai 
követelmények rabjává lesz. Különben is mily ellenmondás 
van abban, hogy a többihez hasonló királylyá tegyék 
azt, kit Krisztus helytartójának neveznek, holott ő azt 
mondá: »Az én országom nem e világból való!* 

A pápák világi hatalma valószínűleg örökre meg-
szűnt ; mert ugy látszik, hogy e megszűnésben az az 
általános történelmi törvény érvényesült utoljára, mely 
egymás után döntötte meg a középkorban létrejött összes 
egyházi fejedelemségeket, mint a mainzi, kölni, lüttichi 
érsekségeket és annyi mást. De az egyház barátjainak 
nincs mit sajnálni ezen, mert a mint Arnim gróf meg-
jövendölte, X I I I . Leo trónra lépte óta a pápaság szerepe 
szünet nélkül gyarapszik. 

A Vatikán Európa egyik diplomáciai központja, hol 
a legfontosabb ügyeket tárgyalják. A pápa vagy nyíltan, 
vagy titlcos befolyásával részt vesz minden polgárosult 
állam belső politikai mozgalmaiban.1 Ennek oka világos. 
A lakosság többsége majdnem minden országban római 
kath., a protestáns államokban, mint Angol- és Német-
országban, vagy schismatikus államokban tekintélyes kisebb-
séget képeznek a római katholikusok s a lelkész szavá-
nak engedelmeskednek, a ki pedig a püspököktől és a 
pápától kapja utasításait. A hol a hit még él, mint Bel-
giumban, ott a pápa hasonlíthatlanul nagyobb hatalmat 
gyakorol, mint a király. Neki engedelmeskednek a válasz-
tók, kik a képviselők többségét teremtik s igy a vezérlő 
minisztereket teszik. 

A pápaság legújabban aratott nagy győzedelme az, 
mely korunk legerősebb államférfiát, Bismarckot egyez-
kedésre bírta. Az a harc, melyet ő Róma ellen a végből 
kezdett, hogy a lelkészeket engedelmességre kényszerítse, 
nagy hiba volt, mert a kancellár nem fordulhat többé 
tüzzel-vassal a római papság ellen, s igy nem állt rendel-
kezésére oly eszköz, melylyel megtörhette volna a püspö-
kök és a pápa ellenállását. Miért kezdte meg ő a kultur-
kampfot? A kancellár egyik bizalmas barátja Balan, 
néhány év előtt Németország brüsszeli képviselője, követ-
kezőkép magyarázta ezt meg nekem: »A római katho-
likus németek sohasem fognak végleg belenyugodni abba, 
hogy a német birodalomnak Nagy Károly óta mindig 
római katholikus kézben tartott uralkodó pálcája protes-
táns fejedelem kezébe menjen át. Minthogy a harc előbb-
utóbb ugy is elkerülhetlen, jobb lesz azt haladéktalanul 
abban a pillanatban kezdeni meg, midőn a Franciaország 
legyőzésére büszke német nép hisz a germán faj elsősé-
gében s nem szívesen látná, hogy néhány vén olasz 
főpapnak legyen alárendelve«. 

Ez az okoskodás tetszetősnek látszott, mert hisz ez 
volt döntő Bismarck éles látású politikájára; s mégis a 
tapasztalat azt mutatta, hogy csalatkozott. Tévedt a 
római egyház ellenállási képességének és a megtörésére 

1 Ezt nem szabad a római katholicizmus politikai szerepé-
nek s az államhoz és többi felekezetekhez való viszonyának meg-
ítélésénél percre sem szem elől téveszteni. Fordító. 



alkalmas eszközöknek megítélésében. Nem jutott eszébe, 
hogy két uralkodó hasonló vállalatban szenvedett hajó-
törést, s vesztette el koronáját. II. József osztrák császár 
kégyszeríteni akarta a belga papjelölteket, hogy a löweni 
egyetem előadásait halgassák. A klérus ellenállott s 
megcsinálta az 1788-ki forradalmat. Németalföld királya, 
I. Vilmos hasonló rendeleteket adott ki, mint II. József, 
az 1830-ki forradalommal bűnhődött érte. 

Bismarck nem birván Poroszország római tarto-
mányaiban a papság ellenszegülésével, s belátván, hogy 
rosz útra tévedt, hirtelen és teljesen vissza fordult. Békét 
kötött a pápával, sőt mi több; terveinek segítőjévé és 
politikájának részessévé tette. Egymás után törölte el a 
»májusi törvényeket«, melyek bizonyos föltételekhez kötöt-
ték a lelkészek kinevezését. S hogy megtetőzze az ügyes 
fordulatot, a Spanyolországgal a Karolina szigetek miatt 
kiütött viszályban XIII. Leó döntő ítéletére bizta a csomó 
kettévágását s igy egy pillanatra látni engedte a közép-
kor ama szép álmát, hogy a pápa minden keresztyén 
nép és uralkodó viszályában szuverén biró. Legutóbb pedig, 
midőn Bismarck a jezsuiták kivételével megengedte a szer-
zetes rendeknek a visszatérést, a pápát választási ügynö-
kévé tette. XIII. Leó a legutóbbi választások alkalmával 
azt a rendeletet adta a német katholikusoknak, hogy a 
miniszter jelöltjeire szavazzanak s biztosította ama törvény 
elfogadását, mely hét évre változatlanul állapítja meg a csá-
szár számára a hadi költségvetést (Steptennat.) Bár ez a 
rendszabály Franciaország ellen irányult, a pápa mégsem 
habozott elősegítni. Ilyformán valósággal döntő hatalom 
lett a német birodalom belső politikájában, pedig ez az 
állam nem rég még elkeseredett harcot folytatott ellene. 
Ime a pápaság másik uj győzedelme. Lord Salisbury, hogy 
megszüntesse az irlandi papoknak az angol kormánynyal 
szemben tanúsított ellenkezését, külön megbízatással küldi 
Rómába Norfolk herceget, ki az irlandi landlordok érde-
keit képviseli s nemrég ismét másik követséget fogadott 
a Vatikán. 

XIII. Leó jubileumi ünnepélye alkalmával láttuk, 
mint hajlott meg Viktória királynő Őszentsége előtt. Ha 
hinni lehet a pápai hivatalos lapnak, a királynő azt a 
kívánságot fejezte volna ki előtte, hogy »a katholikus 
vallás mind jobban-jobban virágozzék a brit birodalom 
egész roppant területén«. Külön követ által egy arany 
medencét és kannát ajánlott fel neki, melyen e szavak 
voltak felírva: »XII1. Leó pápa Őszentségének Viktória 
k. cs. 1888«. A konzervatív minisztériumnak sikerült 
udvariassággal kierőszakolni a pápától azt a leiratot, mely 
elitéli a fent említett hadi tervet, a miben az a remény 
is szerepet játszott, hogy a Vatikán angol követet kap, 
vagy Anglia elidegenedik Olaszországtól. 

A tory kormány, hogy biztosíthassa a pápa támo-
gatását, Irland követelései ellenében, a mult ülésszak 
végén (1889 julis) még arra is kész volt, hogy Dublin-
ban egy tisztán katholikus egyetem költségeit fedezze, 
dacára, hogy a mostani egyetem minden felekezetű növen-
dék előtt nyitva áll. Igy tehát a pápát az irlandi álla-
potokat illetőleg bírónak ismerték el. 

Francziaországban a parlamenti többség a szabad-
ság barátai az egyház és állam különválasztásának rend-
szerét akarják elfogadtatni, mint Amerikában történt, azt 
a rendszert, melyet a francia forradalom elrendelt s mely 
konkordátumnak Napoleon által eszközölt visszaállításáig 
érvényben volt. De a köztársaságiak visszariadnak ettől 
a rendszabálytól, inert azt hiszik és joggal, hogy a köz-
társaság elbukhatnék a pápaság és klérus elleni küz-
delemben. 

Ausztriában szintén elég nagy volt a papság hatalma 
arra, hogy visszaállítsa az iskolák felekezeti jellegén s az 
oktatásügyet egyházi igazgatás alá vegye, mint ahogy 
régen volt. Egyidejűleg a keleti szertartású szlávok közt 
tevékeny propagandát űznek azon célból, hogy vissza-
térítsék őket a római kath. egyház kebelébe, megengedvén 
nekik a görög orthodox liturgia megtartását, sőt még a 
papi házasságot is, mint már régebben a görög egyesül-
teknek. 

Spanyolországban, bár a liberálisok néha kormányra 
jutnak, még oly nagy a püspök hatalma, hogy a türel-
metlenség dogmáját magok a polgári hatóságok alkal-
mazzák s a nyilvános protestáns istentisztelet szigorúan 
tiltva van. Az autodafék még időről-időre megujulnak, 
de szerencsére nem embereket, hanem csak könyveket 
égetnek el. 

Németalföldön a római katholikusok, noha csak 
jelentékeny kisebbséget képeznek, mégis érvényesítik 
akaratukat a kormánynyal szemben, szövetkezve a »forra-
dalomellenes« protestánsokkal. Igy voltak képesek rövid 
előtt kívánságuk szerint módosítani a felekezet nélküli 
elemi oktatásra vonatkozó törvényt, melyre a hollandok 
méltán büszkék voltak s mely 1806. óta volt hatályban. 

Sok országban, Tyrolban, a rajnai tartományokban, 
Belgiumban, Alsó-Kanadában az igazi szuverén nem a 
király, hanem a püspökök és plébánosok közvetítésével 
a pápa. Sokkal jobban engedelmeskednek a pápának, mint 
a polgári törvényeknek, ha csak az egyházi hatalom is 
hozzájuk nem járult. 
(Folyt, köv.) Dr. Bartha Béla. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Élet a halálban. Nagyobb és kisebb halotti beszédek és imádságok 
(185Í—1893). Irta Szász Károly. V1+366 nagy 8° 1. Kiadja Kókai 

Lajos. Ára 2 frt 50 kr. 

II. 

A nagyobb beszédek sorát a zólyomi dr. Wágner 
János felett az Orsz. Prot. Árvaegyletben tartott gondolat-
gazdag emlékbeszéd zárja be. Azután következnek a 
kisebbek, a melyek csak azért kisebbek, mert rövidebbek, 
nem pedig mintha kisebb alkotások volnának. Ezekre áll 
az, a mit a szerző maga is mond az előszóban, hogy 
ezek egészen alkalmi; majd mindig az elhunytak halála 
által a szerző lelkére tett benyomás uralkodik bennök. a 
legtöbbször pedig az elhunytak iránti tisztelet és szeretet, 
máskor meg a személyes viszony köztük és közte adja 
meg a beszédek anyagát és határozza meg hangját. Ennél-
fogva erősen alanyiak és egyéniek is. A jó halotti beszé-
deknek ilyeneknek is kell lenniök. Mert a lelkész meg-
jelenése a koporsónál csak abban az egyetlen egy esetben 
lehet vigasztaló, ha a gyászba borultak fájdalmában részt-
vevőként megy oda, ha kiérzik szavaiból, hogy őt is érinti 
a veszteség, hogy reá is mély benyomást tett az az eset, 
a mely felett ők kétségbeesetten jajongnak s hogy ő most 
csak azért jött el. mert nála van ebben a pillanatban is 
Gileád balzsamából enyhítő szer s ebből gyógyírt nyúj-
tani a kesergőknek, a sebzett szívűeknek neki magának is 
jól esik. A mely kedély nem fogékony a benyomásokra, 
nem tud együtt érezni s nem képes megmérni mások 
fájdalmának, veszteségének a nagyságát: annak a jelen-
léte a temetésnél lehet hivatalos, de soha sem lesz vigasz-
taló. Azután a gyászba borult lélek psychologiája is azt 



követeli, hogy neki ott a koporsónál ne elvont dolgokat 
fejtegessünk, nagy és nehéz általános kérdéseket boncol-
gassunk ; hanem beszéljünk a halottjáról, a mint ő maga 
is akkor a legjobban szeret arról beszélni s a mig elmondja 
felmerülő emlékeit, elpanaszolja az elhunyt baját stb. 
megenyhül lassanként. Végül nem lehet elégszer ismétel-
nünk azt, a mit Dobos János mondott egy megjegyzésé-
ben, hogy a parentationál mint a fáklyavivőknek mindig 
a koporsó mellett kell haladni — mint ezt a franczia 
nagy orátorok teszik vagy mint ezt — Dobos ugyanazon 
megjegyzése szerint, »tiszt. Tatai András ur tevé« és mi 
tegyük hozzá, amint erre példát adnak Szász Károly 
előttünk levő halotti beszédei. Az aztán egészen más 
kérdés, hogy vájjon az ennyire alanyi és egyéni beszéde-
ket ugy, mint megvannak irva, használhatja-e másvalaki 
és más alkalommal is ? Ez a szempont az egyházi beszé-
dek értékelésénél — fájdalom, — még csak nálunk divato-
zik, a hol szeretik az emberek, ha a más üszőjén szán-
togathatnak. Minden más irodalmi műfajt öncélért i rnak; 
hát jogosult-e az egyházi beszédeknél csak azt keresni, 
hogy öncéljukon kivül még olyanok-e, hogy mások is 
felhasználhatják őket bármikor, minden átdolgozás nélkül? 
Minden más irodalmi műfajnál megelégszünk azzal, ha 
az iró tud adni egy csomó gondolatot, fel tud kelteni egy 
csomó érzést, képes bennünket is inspirálni — hiszen a 
kiváló irodalmi termékek olvasásánál nem maga az olvasás 
nyújtja a legmagasabb szellemi élvezetet, hanem az, hogy 
bennünk ébrednek gondolatok, támadnak érzések s lelkünk 
öntevékenysége fokoztatik, a szellem munkát kap, meg-
mozdul és inspiratiot nyer. Csak az egyházi beszéd-irótól 
követeljük még azt is, hogy olyan egészen kész eledelt 
készítsen, a mit minden asztalra, ugy a hogy van, fel 
lehessen tálalni, nem gondolva arra, hogy hiszen ez a 
követelés a legnagyobb injuria az iró egyénisége és ala-
nyisága ellen, holott egyébb műfajoknál meg legtöbbre 
becsüljük épen ez idividualitást, sőt valamely mű mara-
dandósága, ereje is attól függ, hogy szerzőjének mekkora 
egyéni ereje volt. 

És ha már felvetettem az előttem levő beszédekre 
nézve a mások által való használhatóság kérdését: azt 
kell mondanom, hogy e beszédek ugy a mint vannak 
semmiképen nem használhatók fel másutt való szolgai 
elmondásra; de azt meg bátran állítom, hogy egyen-egyen 
és összesen annyi gondolatot, annyi érzést keltenek fel és 
annyi erőt tartalmaznak, hogy hatalmas indítékot adnak 
hasonló esetekben mondandó beszédekhez és imádságokhoz. 

A kisebb beszédekkel egyenként nem foglalkozhatom. 
Meg kell elégednem csak a fentebb adott általános jellem-
zéssel. Csak egyet-kettőt akarok felemlíteni. Itt van pl. 
mindjárt az 1. számú, egy hat éves kis fiu felett, a melyet 
nemcsak a benne uralkodó mély érzés, hanem különösen 
az a megragadó és az újság erejével biró inventió emel 
ki társai közül. Azután itt van a Literáty felett tartott 
beszéd. Literátyt a saját sógora ölte meg párbajban. A 
szerző e beszédben szinte egymásra halmozza a gondo-
latokat ; mintegy önmagát zaklatja a feltoluló kérdésekkel 
problémákkal. Nem retten vissza a legerőteljesebb ki-
fejezésektől sem s megdöbbent a valónak markírozott 
feltüntetésével, Lelkének az eset felett érzett egész felhá-
borodása kifejezésre jut s hatalmas vétót dörög a ferde 
felfogású társadalom laza, sőt erkölcstelen nézetei ellen. 
E beszédben az erő szinte a vihar zúgása, egy másikban 
a Lónyai Jánosné felett mondottban pedig a rendkívül 
mély érzések, a gyöngédség, a stylus finomsága s a meg-
ragadó festések tesznek mély benyomást. Amaz fölráz, 
izgat: emez elbájol, lecsendesít s vallásos áhítatba merít. 
És még egyet a sok közül: a Tábita cimüt, mely Szabad-

szálláson mondatott 1873-ban és ezt is, mint a szerző 
lyrikus kedélyének egyik legbájosabb s gazdag inventio-
jának egyik legtalálóbb alkotását. 

Hát az imádságok ? Mikor az Úr szava tetőzi a 
Lybánonnak cédrusait (Rudolf trónörökös felett ;) mikor 
az Úr számba vévén az angyalait az égben s azok közül, 
a kiket földre bocsátott, visszaszólít egyet (nyolc hónapos 
kisded felett;) mikor elhívja sokaknak orvosát (Dr. Antal 
Géza felett;) mikor gyászba borítja a hazát és egyházat 
(P. Vizsolyi Gusztáv f.) vagy magához veszi a közélet 
munkását (Várady Károly,) a családok ékes koronáit 
(özv. Darányiné, Fabinyi Theofilné, Balogh Imréné) és a 
boldog házaspárt : az imádkozó mindig az Ur hatalma 
előtt alázódik meg és a mulandók közül a örökkévalók-
hoz emelkedik, kételkedés nélkül szóló hittel és bizoda-
lommal. 

De elég is e néhány sor a munka bemutatására s 
őszintén csatlakozunk szerzőnek az előszó végén kifejezett 
amaz óhajához, hogy e munka az elhunytak hátramara-
dott kedvesei szivében újítsa fel az ő kegyeletes emlé-
kezetöket; a lelkészeknek nyújtson, tegyük hozzá gazdag 
eszmeanyagot s mindazokat, a kik olvassák, töltse be a 
halhatatlanság hitével, reménységével. 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 

A solti egyházmegye köréből. 
Baksay Sándor esperes évi jelentése. 

A most élő nemzedék előtt szokatlanul uj helyiség-
ben gyűltünk össze tanácskozás végett. Ez az egyház 
régen nem látta a maga kebelében gyülekezeteink tanács-
kozó képviseletét. Mostani egybegyülésünk azonban fel-
újítja emlékezetünkben azon régibb, e század elején és a 
mult században gyakoribb, sokszor félve rögtönzött gyűlé-
sek képét, melyekre atyáink itt jöttek össze fontos és az 
egyház életébe mélyen ható kérdések megbeszélése és 
elintézése végett. Fogadja köszönetünket a dömsödi Egyház 
szíves meghívásáért, melyet az Egyházmegye nevében 
annál nagyobb készséggel siettem elfogadni, mivel így 
alkalmunk van megválasztott gondnokunkat saját hajlé-
kában is üdvözölni, s a magam nevében, mivel ezúttal a 
kunszentmiklósi egyház, nagy építkezései miatt alig szol-
gálhatott volna a megfelelő helyiségekkel. 

Jelentésem rövid, s mint értesülni méltóztatnak, 
örvendetes lesz, mivel egyházmegyénk régi lakói, a béke, 
rend, fejlődés, a törvénytisztelet vártak mindenütt a ka-
pukban, a hol hivatalos látogatás végett személyesen vagy 
megbízottam által megjelentem. Az utóbbi Dobos László 
tanácsbiró volt, ki Dömsödöt, Dabot és Makádot látogatta 
meg, ez utóbbi helyről jelentvén, hogy az ottani iskoláz-
tatás szomorú múltjának vége szakadt, s a gyermekek 
május hó végéig rendesen járnak iskolába. 

Azt, hogy a törvényes alakban és számmal szerve-
zett presbyteriumok hűséggel járnak el tisztökben; hogy 
az egyházak vagyonai példás rendben kezeltetnek; hogy 
az egyházi és iskolai hivatalnokok fizetésüket rendes idő-
ben megkapják; hogy szolgálatukat illő méltánylás, biza-
lom és elismerés jutalmazzák, szinte feleslegesnek tartom 
újra és újra felemlíteni; és ha itt-ott jelentkeznek is 
bárányfelhői a vitás kérdéseknek: az érdeklettek bölcse-
sége minden hivatalos beavatkozás nélkül el tudja őket 
oszlatni. 



Egyébként az egy év alatt történt változások s 
jelentkezett nevezetesebb mozzanatoknak képét követke-
zőben terjesztem elő: 

Egyházmegyénknek népmozgalmára vonatkozólag 
azokat az adatokat jegyeztem fel, a melyeket az egyház-
kerületi névtár számára ez év kezdetén beszolgáltattunk. 
Ezek szerint egyházmegyénk népessége a szórványokkal 
együtt 60,000. — Az 1892-ik évben született fiu s leány 
összesen 1919; meghalt férfi és nő Összesen 1842; házas-
ságok száma 554. Konfirmáltatott 565. f. 496 1. Tankö-
teles G—12 évig 3577 f. 3470 1. = 7047. Ezekből isko-
lába jár 3429 f. 3361 1. = 6790. Tanköteles 12—15 
évig 1212 f. 1128 1. = 2340. Ezekből iskolába jár 
1033 f. 991 1. = 2024. Egyházunkat elhagyta 6 f. 3 n. 
nagyobbrészt kalocsaiak. Megtért hozzánk 18 f. 17 nő. 

Nagyobb építkezések s javítások történtek Csanádon 
170, Dömsödön 800, Foktőn 170, Hartán 1200, Laczházán 
2000 frt, Szigetszentmiklóson 1800 frt költséggel, a leg-
nagyobb részben harangok újítására. Úszód iskolai helyi-
ségül telket vett 910 frton. 

Ezekhez járult Szentbenedeknek 20,000 frtnyi épít-
kezése, melylyel mult évben porrá égett középületeit újí-
totta. meg. Ezen építkezések összege 27,050 frt. 

Adományokat nyertek az egyházak : Bogyiszlón 60, 
Foktőn 100, Úszódon 36 frtot egyesektől. Továbbá vég-
rendeletiig Bogyiszlónak Ilyés István 150, Dömsödnek 
özv. Kovács Józsefné Cser Lídia 100, D.-Patajnak, ezen 
egyházunk régi jóltevője néhai Kosaras István 1500, 
ugyanez az ordasi egyháznak 112 frtot hagyományozott. 
Ráczkevének özv. Király Dánielné 100 frtot, Kunszent-
miklóson Gergely Károly ny. kir. t. biró 10, Móczár 
Móricné 10, id. Bernát Mihály né 25, Foktőn Tóbi Ilyés 
25 frtot adományoztak és hagyományoztak iskolai épít-
kezési, egyházi célokra, melyekhez ha hozzá vesszük 
Ordas községnek az ottani lelkészlak építésére ajándéko-
zott 400 frt értékű téglaadományát, Kovács Péternek 
ugyanott az urasztala díszítésére tett 50 frtját, végre 
Makádon id. Kerek Sándorét, ki nejével együtt a templom 
100 frt értékű márvány urasztalát ajándékozta, ezen ado-
mányok összege 2778 frtot tesz. 

Mit előbb kellett volna megemlítenem, Karap Ferenc 
zsinati képviselő ur, napidíjait, 200 frtot, egyházmegyei 
gyámegyletünknek adományozta. 

Hálával emlékeznek meg a szegények, csapások által 
meglát ogatottak azokról a könyörületes szivekről, kiknek 
adományai a földi és mennyei emlékezet könyvében fel-
jegyezve vannak. 

Hálával Szentbenedek, Baranyai Albert makádi taní-
tónak 16 frtnyi és D.-Patajnak 50 frtnyi adományáról, — 
mély mellett én az orgoványi egyháznak 48, és a dabi 
egyházunk 5 frt 52 krnyi, ugyancsak Szentbenedek részére 
utólag hozzám küldött adományait jegyzem. 

Hálával emlékeznek meg Szalkszentmárton szegé-
nyei azon 50 frt értékű gabonáról, melyet az egyház 
közöttük kiosztatott. 

Hálával legújabban Bogyiszló az Úrnak karjáról, az 
Úrnak ezer és ezer kezéről, melyek megteljesedve nyúltak 
ki, hogy kiragadják a mélységből azokat, a kiknek feje 
felett a vizek összeütöttek. Hálájához én is kapcsolom a 
magamét, mert az adományoknak azt a dúsgazdagságát, 
azok összehordásának azt a gyorsaságát, mely a legköze-
lebbi húsvétban egyetlen kérő szóra, mint egy szokatlan 
nagy aratása a kora tavasznak, felzsendült: ugy tekintem 
mint nem csupán egy nagy ajándékot a szűkölködők 
részére, hanem mint egy nagy jutalmát az én szolgála-
tomnak. 

Hálából, szeretném panorámába gyűjteni azokat a 
fényes jelenségeket, melyekben a keresztyéni szeretetnek 
ezen általános felbuzdulása a maga sugarait széjjelragyog-
tatta. Itt, a mértföldekre terjedő határban az elöljárók 
felkeresik a legtávolabbi tanyákat; amott a lelkészi hiva-
talt három napon keresztül állandó ostrom alatt tartja 
az adományaival felsereglő sokaság; amott a puszta 
mélyéből küldöttség jő fel a felhívó szózatnak legalább 
csak néhány példányáért; emitt az üszkök közül nyúlnak 
ki jótéteire a jót nyert, de még égési sebektől sajgó kezek; 
amott az elöljárók után kiált egy ember: megálljanak, 
keveset találtam adni, fogják még ezt is. Másutt a szegé-
nyek zúgolódó panasza felhat egész a kathedráig, hogy 
őket a gyűjtéssel megbízott elöljárók méltatlanul kikerül-
ték. Mert ezt a munkát mindenütt elöljárók teljesítették; 
igen elöljárók, Isten szolgái Isten dolgában járván hűség-
gel ; elöljárók kérték ki az e célra szintén utasított köz-
ségi hatóságoktól, hogy engedtessék át nekik ez a munka. 
És midőn forgatom e sok forgatásban meggyűrődött lapo-
kat, melyeket a bogyiszlói egyháznak emlékül ezennel 
átadok, látom ott a sok ezer kezet és nevet: egy név 
után e szavakat találom feljegyezve: Mikor az én háza-
mat elvitte az árvíz, én sem kaptam semmit: én sem 
adok semmit. Nem tudom, nem ez az ember adott-e leg-
többet? Szeretném felkeresni, szeretném megvigasztalni, 
és egyszersmind megköszönni nem a sivárnak tetsző 
elutasítást, hanem azt a nagy leckét, melyet tőle nyer-
tünk. A lecke az, hogy a szeretet akkor hívséges, mikor 
körében egy fájdalom sem marad vigasztalatlan, egy seb 
sem marad gyógyítatlan. 

Mennyi nevezetes jelenség ezen egy alkalomból; de 
nem folytatom tovább, hanem beszámolok azon adomá-
nyokkal, melyek kezemen keresztül bogyiszlói testvéreink-
hez jutottak: Áporka 30 frt, Apostag 24 frt 80 kr., 
Csanád 33 frt, Dab 26 frt 6 kr., Dömsöd — frt, Duna-
Pataj 103 frt ' 28 kr., Duna-Vecse 80 frt, Foktő 25 frt, 
Fülöpszállás 154 frt 33 kr., Harta 17 frt 63 kr., Kun-
Szent-Miklós 449 frt 97 kr., Orgovány 31 frt 25 kr., 
Lacháza 191 frt 28 kr., Majosháza 21 frt 75 kr., Makád 
25 frt 81 kr., Ordas 19 frt 63 kr., Ráczkeve 150 frt. 
Solt 101 frt, Szabadszállás 505 frt 74 kr.. Szalk-Szent-
Márton 62 frt 26 kr., Szent-Benedek 30 frt, Szeremle 
119 frt 69 kr, Sziget-Szt.-Miklós 100 frt, Tass 96 frt 
45 kr., Úszód 37 frt 35 kr., Kalocsa: egyesek 21 frt 
50 kr., Erdőssy Gy. 50 frt 71 frt 50 kr. Összesen: 
2507 frt 78 kr., mely összegből levonatván a felhivás 
nyomatási költsége 47 frt 78 kr., Bogyiszlónak elkülde-
tett 2460 forint. Ezenkívül mennyit küldöttek kivált a 
közelebbi egyházak pénzben, gabonában, élelmi szerek-
ben, mindjárt a veszély első hírére, s mennyit későbben: 
az nincs felírva nálam, de tudja az, a kinél a legkisebb 
kölesszem is fel van írva. Lám, mennyi jót tesz egy pohár 
víz, egy marok liszt, egy csepp olaj, mennyit az az 
egyetlen fillérke, melyet Krisztus meglátott és megjutal-
mazott, s a mely magjává lett mindannak a jótétemény-
nek, melyet az ő nevében munkálkodó szeretet századokról-
századokra összehalmozott. 

A kegyadományok összege egyházmegyénknek 5236 
frt. Építkezések s kegyadományok együtt 32.286 frt. 

Nem az a víz — hogy már személyi változásokra 
térjek át, — nem az a víz, mely Bogviszlót összerom-
bolta, hanem az ifjúi vigyázatlanság árja ragadta el s 
temette a bogyiszlói holt Dunába Dömötör Dániel ottani 
segédlelkészt, sarját egy, nem egy tagjában tragikus 
végű családnak.. . 

0 miseranda domus! varios tibi tristia fata 
Designant luctus. 



Hosszú haldoklás után megtért a nyugalomba Dobos 
László makádi rektor; magával vivén az egykor bátor 
honvéd, hazája védelmében kapott sebeit, és a mi jó 
emlékezetünket. 

Kardos István a szigetszentmiklósi egyház sok ér-
demű rektortanítója 48 esztendős fáradságos munkássága 
után nyugdíjaztatta magát. Adjuk meg neki életében, a 
mit megérdemelt, méltányló elismerésünket félszázados 
pályája végén. 

Veszteségeink mellett végre vegyük számba nyere-
ségeinket is, azokban az ifja erőkben, kik egyházmegyénk-
ben egyházi szolgálatra elhivattak. Fördös László makádi 
lelkészszé lett megválasztatása külön pont alatt jelentetik. 
Az iskolai hivatalokban alkalmazást nyertek: Köpeczy 
Károly Dunapatajon, Laczházán Szabó Etelka, Szentbene-
deken R. Nemes Viktor, Úszódon Biber Sándor és Somodi 
Gyula, Szigetszentmiklóson Gsikesz Endre és Poór Géza; 
végre Makádra m. é. törv. sz. 1. p. a. rendelkezés szerint 
Baranyay Albert rendeltetett. A mennyei kegyelem áldja 
és szentelje meg munkálkodásukat. 

A keeskeméti egyházmegye közgyűlése. 
A kecskeméti ref. egyházmegye f. évi szept. hó 19., 

20. és 2l-ik napjain tartotta rendes évi közgyűlését 
Czegléden. 19-én a tanügyi bizottság ülésezett, 20-án reg-
gel 9 órakor pedig Ádám Kálmán esperes buzgó alkalmi 
imájával kezdetét vette a közgyűlés. 

A gyűlés megnyitása után felemelkedett helyéről 
Antos János, az egyházmegye érdemekben megőszült s a 
szó igazi értelmében köztiszteletben és szeretetben álló 
gondnoka, a ki a mult évben töltötte be gondnokságának 
25-ik esztendejét, s ez alkalommal az egyházmegye tavalyi 
közgyűlése csendes, családias jubiláris ünnepélyt is rende-
zett, de a melyen akkor a gleichenbergi fürdőben időző 
beteg Antos János személyesen nem vehetett részt, s 
hazatérte után az esperes által vezetett küldöttség fejezte 
ki előtte az egyházmegye jókivánatait s kézbesítette neki 
a díszes emlékalbumot s a többi jubiláris emléktárgyakat. 

A jelen alkalmat használta hát fel az ünnepelt fő-
gondnok, s igazi protestáns szellemtől áthatott, a krisztusi 
szeretet meleg hangján elmondott tartalmas beszéddel, — 
a mely alatt a megindultság könyei csillogtak szemében, 
hasonló könyeket csalva a jelenlevők szemeibe is, —-
köszönte meg, zajos éljenzések között az egyházmegye 
kitüntető bizalmát és kegyeletes megemlékezését. 

Ezután áttért a gyűlés a napirendbe fölvett ügyek 
tárgyalására, melyek közül, mint fontosabbákat, kiemeljük 
a következőket: 

Egy üresedésben levő világi tanácsbirői állásra meg-
ejtett szavazás eredményeként kihirdettetett, hogy egyház-
megyei világi tanácsbiróvá — 19 szavazattal 1 ellené-
ben — Márton Ferencz, az Abonyi Lajos név alatt ismert 
kiváló iró és költő választatott meg, a ki a tavaly meg-
választott Antos István tanácsbiróval együtt nyomban le 
is tette a vallásos esküt. 

Majd felolvastatott az egyházmegye egy évi állapotá-
ról szóló s annak ugy szellemerkölcsi, mint anyagi fejlő-
dését lelkiismeretes pontossággal feltüntető s a napirenden 
levő egyházpolitikai kérdésekre is protestáns, hazafias 
szellemben, tapintatosan, de mindamellett erélyes hangon 
kiterjeszkedő és zajos éljenzésekkel fogadott esperesi je-
lentés, melyet a tanügyi bizottság és a számvevőszék 
jelentéseinek felolvasása követett, elfogadtatván a tanügyi 
bizottságnak azon indítványa, hogy a tanítói nyugdíj-

igényeknek, az uj tanítói nyugdíj-törvény értelmében 
leendő megállapításánál a tanítók javadalmát képező föl-
deknek jövedelme ne a kataszteri beosztás, hanem a 10 
évi átlagos tiszta hozadék alapján állapíttassák meg; 
hasonlóképen elfogadtatott a tanügyi bizottság azon indít-
ványa, hogy ez egyházkerület utján feliratilag megkere-
sendő lesz az állam kormánya és törvényhozása az iránt 
hogy az uj tanítói nyugdíj-törvény értelmében a tanítói 
nyugdíj-alap javára, minden népiskolai növendék után 
fejenként szedetni rendelt 15 kr., a törvény megváltoz-
tatásával jövendőben, vagy egyátalán ne szedessék, vagy 
pedig annak behajtása alól a népiskolákat fentartó fele-
kezetek mentessenek föl s hajtassa be azokat, saját köze-
gei utján az államkincstár. 

Az egyházmegyei számvitelben pénztári évül a ren-
des naptári év fogadtatván el, — az egyházmegyei lelkészi 
és tanítói gyámegyletek alapszabályainak ily értelmű mó-
dosítása elrendeltetett. 

A czeglédi ev. ref. népiskolai állandó igazgató-tanítói 
állás szervezésére vonatkozó szabályrendelet jóváhagyatott. 

Az egyházkerület mult évi közgyűlésének 88-dik 
pontjában foglalt azon indítványt, a mely szerint az egyház-
megyei lelkészi és tanítói gyámegyletek alapszabályai felül-
vizsgálás és megerősítés végett a kerület által bekérettet-
hessenek, —• tekintettel az egyházi törvény 41. §-ának 
c) pontjára, a mely a lelkészi és tanítói gyámegyletek 
minden ügyeinek végérvényes elintézését — felebbezések 
esetétől eltekintve — az egyházmegyék hatáskörébe utalja, 
az egyházmegyei közgyűlés a szoros jog szempontjából 
elfogadhatónak nem tartja, mindamellett nem zárkózik el 
annak üdvös volta és jótékony hatása elől, hogy ezen 
egyházmegyei gyámegyleti alapszabályok — az egyház-
megyék Önkéntes hozzájárulásával — az egyházkerület 
által átvizsgálva, szoros jogelvek és egyöntetű eljárási sza-
bályok szerint konstruáltassanak. 

Nincs kifogása az egyházmegyének az ellen, hogy a 
puszta-jakabszállási reform, vallású lakosok a kecskeméti 
egyházmegyébe fekvő izsáki reform, egyház kötelékéből 
elbocsátva, a solti egyházmegyében fekvő puszta-orgoványi 
leány-egyházhoz csatoltassanak. 

A czeglédi egyház többrendbeli építkezéseire — 
templom-restaurálás, paplak- és leányiskola-építésre vonat-
kozó engedély megadatott. 

A tisza-várkonyi egyházközség azon kérelmére, hogy 
lelkészének és tanítójának fizetését ezentúl naturáliák 
helyett készpénzben szolgáltathassa ki, s díjlevelöket ily 
értelemben változtathassa meg, — elutasíttatott, a mi 
ellen a jelenlevő várkonyi lelkész felebbezést jelentett be. 

Ezután több rendbeli kölcsön- és tőkesegély iránti 
kérvények intéztettek el. 

A lelkészjelölő bizottságba beválasztattak: rendes 
tagokul Szánthó Elek, Péter Dénes, Ádám László; pót-
tagokat H. Kiss Kálmán, Takács József, Antos István. 

Egyházkerületi képviselőkül kiküldettek; egyházi rész-
ről Benedek László pándi lelkész ; világi részről dr. Kovács 
Pál kecskeméti jogakad. igazgató. 

Egyházmegyei ügyészül az elhunyt Magyar László 
helyébe egyhangúlag Somogyi József szolnoki ügyvéd, 
egyházmegyei tanácsbiró választatott. 

Végül kimondatott, hogy ezen tűi nem állandóan 
Czegléden, hanem az egyházmegye különböző városaiban 
fognak évről-évre felváltva tartatni a közgyűlések. A leg-
közelebbi közgyűlés székhelyéül Kecskemét állapíttatott meg. 

dr. K. P. 



A máramaros-ugoesai egyházmegye őszi 
közgyűlése. 

Tartatott Tisza-Újlakon mult hó 26-án. Szokás sze-
rint reggeli istenitiszteletre mentek előbb a gyűlés tagjai, 
hol Tóth Gábor nevetlenfalusi lelkész mondott tiszta 
hangon buzgó imát. A gyűlés az állami iskola egyik ter-
mében folyt le. Esperes rövid imádkozása után Várady 
Gábor nyitotta meg azt szokott ékesszólással s tapin-
tattal. Kiemelvén figyelemmel kisért beszédében azt az 
évek hosszú során tapasztalt tényt, mely szerint minden 
alkalommal, ügybuzgalom és kötelességérzet vezette az 
egyházmegyei gyűlés tagjait, szükségtelennek tartja a figyel-
meztetést, hogy ezen alkalommal is szokott tárgyilagos-
sággal történjenek a tárgyalások. Őszinte sajnálatát fejezi 
ki a felett, hogy a zsinati törvények egy egész év óta 
mostanig sincsenek szentesítve, s azon óhajtását nyilvá-
nítja, hogy ez a megerősítés mielébb megtörténjék s igy 
az uj törvényben tervezett reformok prot. egyházunk 
javára életbeléptethetők legyenek. Óhajtja továbbá, hogy 
azok a vallásügyi törvényjavaslatok, melyek nemsokára a 
törvényhatósági tárgyalások körébe jutnak, a valódi sza-
badelvűségnek megfelelően s ugy oldassanak meg, hogy 
azok prot. egyházunk javára, előnyére szolgáljanak. Ezzel 
a tanácskozást elnöktársa nevében is megnyitja. 

A tagok igazolása közben kiderült, hogy csak egy 
két egyház maradt el; mindenki tudta, hogy ez a gyűlés 
nevezetesebb, ünepélyesebb lesz a többiek felett. 

Mindenekelőtt a szavazatbontó bizottság jegyző-
könyvei olvastattak fel, melyek szerint a tisztikar a kez-
dődő tiz évre következőleg Ion megválasztva: esperessé 
Csernák István, ki a mult tiz évben is esperes volt, 
csupán egy egyház presbytériuma nem szavazott rá ; 
egyházmegyei gondnokká: Szöllösy Antal a szigeti fő-
iskola gondnoka; tanácsbirákul papi részről: Biki Ferenc, 
Biró Lajos, Ladányi Pál, Sárkány Lajos, Tegze László; 
világi részről: Szentpály István, György Endre, Fóris 
István, Horváth Menyhért, Erdő Imre ; jegyzőkké papiak: 
Biki Ferenc, Darabánt Gusztáv, világiak: dr. Tóth Jenő 
és dr. Krüzelyi Bálint választattak meg. 

Miután ki lőn hirdetve a szavazás eredménye, 
Várady Gábor, ki helyett Szöllösy Antal lépett az egyház-
megye godnoki székébe, felállván, köszönetet mond azon 
bizalomért és őszinte ragaszkodásért, a melyet 22 évi 
gondnoki működése egész folyama alatt tapasztalt s a 
mely neki a munkát könnyűvé, sőt élvezetessé tette. De 
köszönetet mond azért is, hogy a mult tavaszi gyűlés 
után a gondnoki tisztről történt lemondását komolyan 
vették s meghallgatták az ő buzgó kérését, hogy nem 
reá adták szavazataikat, hanem az ő óhajtásának is meg-
felelően oly férfiút választottak gondnokul, mint Szőllősy 
Antal. Ezután a megválasztott gondnokhoz fordulva, leg-
bensőbb örömét fejezte ki az ő megválasztatása felett, 
meglévén arról győződve, hogy mint feladata magaslatán 
álló kötelesség érzettől áthatott ügybuzgó férfiú a gond-
noki tisztet közmegelégedésre és sikerrel fogja gyakorolni 
s a kire el lehet mondani »Tu Marcellus eris«. 

Végül konstatálva, hogy a gondnoki tiszt teljesítését 
tetemesen meg fogja könnyíteni az a tény, hogy az egyház-
megyei gyűlés tisztviselői, tagjai önérzetes, kötelességtudó 
férfiak és hogy ezen egyházmegye kebelében évek hosszú 
során a legjobb s legtestvériesebb szilárd egyetértés áll 
fenn, a melynek megmaradását lelke mélyéből óhajtja, a 
legbuzgóbban óhajtja, hogy a megválasztott gondnokot 
az isteni gondviselés egyházmegyénk, prot. egyházunk, 
magyar hazánk javára, dicsőségére sokáig tartsa meg! 

Szöllösy Antalnak, ki ezután az elnöki széket el-
foglalja, első szava a köszönet szava azért a bizalomért, 
melylyel ő egyházmegyénk gondnokául választatott. Aggo-
dalommal veszi vállaira e tisztet, hogy lesz-e elég ereje 
betölteni azt, főkép oly férfiú után, mint Várady Gábor. 
Hangzatos szavakkal nem áll elő, ő mindig a tettek em-
bere volt. Programmja az, hogy minden erejéből, tehet-
ségéből igyekszik egyházmegyénk javát munkálni s mint 
elnök a határozatokat személyes érdekre való tekintet 
nélkül fogja kimondani s érvényre emelni. Gondnoki 
működésének első fényéül az egyházmegyei lelkészi gyám-
intézet javára ezer frt alapítványt tesz. 

Biki Ferenc üdvözli azután az egyházmegye nevé-
ben Szőllősy Antalt. Örömmel üdvözli, bizalommal, re-
ménynyel tekint működése felé; majd Csernák István 
esperes köszöni meg a bizalmat s kiemelvén Várady 
Gábor volt gondnok érdemeit, indítványozza, hogy az ő 
22 évi gondnokságának emlékezete jegyzőkönyvünkben 
örökíttessék meg. 

Készséggel adta erre szavát minden tagja a gyűlés-
nek, mert Várady Gábor hosszas gondnoksága alatt béke, 
egyetértés, a közügyek iránt való egységes lelkesedés 
uralkodott egyházmegyénkben, s ebben az ő tapintatos 
és bölcs vezetésének bizonyára legnagyobb része volt 
Az elmondott búcsú, székfoglaló, üdvözlő beszédek alatt 
ünnepélyes érzés uralkodott a szívekben. A gyűlés épen 
úgy megéljenezte búcsút vevő, mint uj gondnokát. Fáj-
dalommal vált meg Várady Gábortól volt gondnokától; 
örömmel üdvözölte Szőllősy Antalt, ki már előre leköte-
lezte a lelkészi kart azzal a nemes szívre valló tettével, 
hogy a lelkészi özvegyek és árvák pénztára gyarapítá-
sához 1000 frtos alapítványnyal járult. Magasztos emlékjel 
ama bizalmi tisztség kiindulási pontjánál! 

A választásokkal kapcsolatban Szegedy Gyula és 
Nagy József egyházmegyei ügyészekké választattak. 

Majd az esperesi jelentés vonta magára a közfigyel-
met. Vannak ugyan kifogásolni való jelenségek egyház-
megyénk valláserkölcsi életében, de általában véve kellő 
színvonalon áll az. A törvény és a felsőbbség iránt 
mindenütt tisztelettel viseltetnek a hívek, kivévén Dabol-
csot, hol legnagyobb fájdalmunkra, még mindig meg van 
a baj. Iskoláinkban a tanítás eredménye a máramarosi 
részen kettő kivételével kitűnő, Ugocsában 4—5 kivéte-
lével sok kívánni valót hagy fenn. Ezen nagy különbözet-
nek oka az, hogy míg amott gazdagok, itt szegények a 
gyülekezetek; ennélfogva ezek nem nyerhetnek oly jó 
tanerőket, mint amazok. 

Az egyház iránt való szeretetnek s áldozatkészség-
nek igen szép bizonyítéka az, hogy anyagi javakban nem 
igen bővelkedő hiveink mintegy másfél ezer frtot ado-
mányoztak egyházi célokra. 

Több egyházközségben történtek nagyobbmérvü 
építkezések, melyek közül kiemelendő Sziget, hol a temp-
lom 35,779 frttal renováltatott. 

A népesedési mozgalomról szóló részben következő 
adatokkal találkozunk: született fi : 465. nő: 427; ezek 
közül törvénytelen fi: 36, nő 38. Összeeskettetett házas-
pár tiszta: 149, vegyes: 41. Tankötelesek 6—12 évig 
fi; 1274, nő: 1142, összesen: 2416; ebből iskolába jár 
fi: 1149, nő : 1045, összesen 2194, nem jár fi: 125, 
nő; 97, összesen: 222; 13—15 évig fi: 403, nő: 386, 
összesen 789; ebből iskolába jár fi: 207, nő: 201, ösz-
szesen 408; nem jár fi: 196, nő : 185, összesen: 381. 
Konfirmált fi: 148, nő: 156, összesen: 304. Áttért hoz-
zánk fi: 5, nő: 9, összesen: 14. Kitért tőlünk fi: 2, nő: 2, 
összesen: 4. Lelkek száma: 187,000. Anyaegyház van: 30, 
leányegyház: 2, fiókegyház és szórványok: 31; rendes 



lelkész : 29, misszionárius: 2. segédlelkész: 2 ; okleveles 
tanító: 31, nem okleveles: 2, lelkésztanító: 4, segédlelkész-
tanító: 1. 

Az esperesi jelentés után az egyházlátogató küldött-
ségek jegyzőkönyveiből olvastattak az intézkedést igénylő 
pontok. Nagyobb részben kedvezőleg intéztettek el. 

Azután két indítvány következett. Fóris István azt 
indítványozza, hogy a nyári vizitáció fordíttassék vissza 
télire; György Endre meg, hogy a számvevő szék állít-
tassák fel egyházmegyénkben is. Mindkét indítvány a 
jövő gyűlés tárgya leend. 

Ladányi Endre egyházmegyékbe kebeleztetett, B. 
Nagy Elek pedig a tisza-újlaki ev. ref. lelkészi állásról, 
lelkészi jellegének megtartásával, lemond. 

Dolhai egyházunkon, hol az egyházmegye domes-
tikai segélylyel missziói állást szervezett, hol a lelkész 
tanít is, az országos nyugdíjtörvény végrehajtó bizottsága 
100 frt nyugdíjhátralékot követel. Ez ellen a lelkész panaszt 
emel s kifejti, hogy a nyugdíjtörvény a lelkésztanítókat 
kizárja a nyugdíj élvezetéből, nem méltányos tehát, hogy 
a lelkésztanítókat fentartó egyházaktól nyugdíjat követel-
jenek. Ez a tárgy az egyházkerület elé terjesztetett. 

Segélykérvények minden segélyező alaphoz elég 
számmal érkeztek. Nagyobbára mindnyájan szükséglik a 
segélyt. 

Ajánltattak is. 
Ezeken kívül többé-kevésbbé közérdekű ügy elinté-

zése után az emlékezetes közgyűlés délután két órakor 
befejezte tárgyalásait. 

Biki Ferenc, 
e. m. főjegyző. 

Lelkészi értekezlet Dabason. 
Buzgó tanácsbiránk, Segesváry László ur, mult évi 

szives meghívása folytán az idén október 5-én Bahason 
tartotta meg a pesti református egyházmegyei papság a 
lelkészi értekezletet, mely ugy a résztvevők nagy számá-
nál, mint tárgyainak tartalmasságánál és a megállapodások 
életrevalóságánál fogva bizonyára egyike volt legépítőbb 
vallásos összejöveteleinknek. 

Jelen voltak : Szánthó János esperes, Vörös Károly 
főjegyző, Sipos Pál aljegyző, Váry Sándor gyámpénztárnok, 
Mészáros Sámuel, Balla Lajos, Kalicza Ferencz, Kontra 
Sándor, Földváry László, Kovács Dániel, Vargha László, 
Dobos Ferencz. Szappanos Károly, T. Molnár Albert, Benkő 
István, Kardos János, Hamar István, Pap János lelkészek; 
Szőts Farkas, Petri Elek, Kenessey Béla, Szabó Aladár 
theol. tanárok; Várady Béla tanító; világi részről Seges-
váry László és Halász Zsigmond urak. Elmaradásukat 
levélben kimentették Kovács Albert theol. tanár, Papp 
Károly budapesti, Szabó Géza ócsai és Molnár Albert 
fóthi lelkészek. 

Kenessey Béla buzgó imája után Szánthó János 
esperes ur, megnyitó beszédében fejtegeti a lelkészi érte-
kezletek hasznát, fontosságát s egyházaink vallásos építése 
érdekében különösen a mai és a következendő időkben 
való szükségességét; indítványozza, hogy szervezzük és 
állandósítsuk a lelkészértekezletet, válaszszunk tisztikart, 
mely annak helyéről, idejéről, tárgyairól gondoskodjék és 

minden évben tartsuk meg azt az egyházmegyei gyűlés 
előtt lehető ünnepélyességgel. Bár nem ellensége a partialis 
értekezleteknek, de mert ugy sem vagyunk sokan, elégnek 
tartja, ha együttesen tartjuk. 

Vargha László, Szőts Farkas, Petri Elek és mások 
hozzászólása és indítványa után, kimondja az értekezlet, 
hogy az 1872-ben Váczon tartott lelkészértekezlet jegyző-
könyvének határozata, melyben már a szervezkedés meg-
állapíttatott, felújítandó; kimondja továbbá, hogy a nép 
vallásos életének emelésére is hathassunk: minden évben 
az egyházmegyei gyűlés előtt tartsunk: 

1. a vidéken értekezletet, mely a templomban tar-
tandó rövid imával és rövid alkalmi beszéddel vegye 
kezdetét s mely az illető gyülekezet előtt már előzőleg 
kihirdetendő ; 

2. Budapesten értekezletet administrationalis formá-
ban. Mindkét gyűlés jegyzőkönyve az egyházmegyei gyűlés 
elé terjesztendő, hogy annak esetleg végzést igénylő meg-
állapodásai elintéztessenek. Petri Elek theol. tanár ajánl-
kozik, hogy a jövő évi ünnepélyes értekezleten imát és 
beszédet fog tartani, mit köszönettel fogad az értekezlet. 

Elnöknek és intézőnek egyhangúlag Szánthó János 
esperes ur választatik meg. 

Ezután Szabó Aladár theol. tanár olvasta fel > Bei-
misszió Budapesten és a vidéken < cimü értekezését. A 
budapesti missziói működések érdekes ismertetése után, 
foglalkozik azon kérdéssel, hogy miként kellene a vidéken 
is működni és megfelel azon kérdésre, hogy miért kell 
missziói munkát folytatni. (Értekezése e lapokban közöltetik). 
Előterjesztett javaslatai alapján, melyek élénk és igazán 
építő eszmecserére adtak anyagot, kimondja az értekezlet: 

1. Hogy szükségesnek tartja minden gyülekezet köré-
ben az egyházi énekkarok alakítását és felhívja a lelkész 
és tanító urakat ennek mihamarabb leendő megvalósítá-
sára. De itt fölmerült azon nehézség, hogy ujabban ki-
került tanítóink az éneklésben, orgonázásban igen hiányos 
képzettséggel birnak, még kevésbbé képesek összhangzatos 
énekkar betanítására és vezetésére, pedig szakjuknál fogva 
épen nekik kellene énekkarokat alapítani. E bajon előbb-
utóbb, de okvetlen segíteni kell, valamint azon is, hogy 
sok az egyháziatlan tanító. Értekezletünk ennélfogva meg-
bízza Szöts Farkas theol. tanárt, hogy a jövő lelkészi 
értekezleten e kérdést minden oldalról megvilágítsa, tár-
gyalja és a baj orvoslására tegye meg propozicióit. 

2. Óhajtja értekezletünk, hogy minden egyházban 
tartassanak vallásos összejövetelek, a helyi viszonyoknak 
megfelelően énekléssel, felolvasással, adressekkel stb. össze-
kötve, hogy népünk a vallásosságban, egyháziasságban 
erősíttessék; egyszersmind felhivatnak az értekezlet tagjai, 
hogy a jövő gyűlésig esperes urnák jelentést tegyenek 
ez irányban tett tapasztalataikról. 

3. Kimondja az értekezlet a vallásos iratok hasznos 
voltát, azok terjesztésének szükségességét és az értekez-
leti tagok igérik, hogy a »Kiss Tükör«, > Koszorú« »Téli 
Újság« cimü vallásos iratokat és lapokat a maguk köré-
ben terjeszteni fogják. 



4. A presbyteri és diakonusi gondozás gyakorlása 
igen óhajtandó és megvalósítandó egyházunkban. 

5. Kimondja az értekezlet, hogy a gyülekezeti szegé-
nyek és elhagyatottak, különösen pedig az árvák gondo-
zására igyekezzenek lelkészek és egyházak minden le-
hetőt megtenni. 

Ezzel összefüggésben Szöts Farkas theol. tanár fel-
hívta az értekezlet tagjait a gyülekezeti árvák gondozásá-
nak arra a módjára, melyet az »Országos protestáns 
árvaegyesület« f. évi közgyűlése kezdeményezett. E szerint 
az árvaegyesületi választmány abban állapodott meg, hogy 
a gondozásába veendő árvák egy részét nem a fővárosi 
központi árvaházban nevelteti, a mi különben is nagyon 
költséges, hanem egyes vidéki hitsorsosainknál, lehetőleg 
az árva szülőföldjén helyezi el és nevelteti. Ez által elérjük 
azt, hogy az árvát tulajdonképen nem vesszük ki meg-
szokott köréből és mindeniket a neki megfelelő módon 
neveltethetjük, másrészt pedig azt, hogy ugyanazon költ-
séggel sokkal több árvát neveltethetünk; végül e módszer 
mellett az egyesület országos hivatásának megfelelőleg 
több felől és élénkebb érdeklődést kelthet. Országos árva-
házunk e bölcs és gyakorlatias határozatát az értekezlet 
élénk érdeklődéssel és tetszéssel fogadta és Ígéretet tettek 
lelkésztársaink, hogy az Orsz. Árvaház választmányát ebben 
az igazán keresztyéni munkájában támogatni fogják: az 
árvákat bejelentik, elhelyezésökről a választmány költségén 
gondoskodni fognak és a szükséges helyi felügyeletet és 
ellenőrzést készséggel magukra vállalják.* 

Petri Elek theol. tanár felveti egy lelkészi árvák 
számára alapítandó árvaház (otthon) létesítésének eszmé-
jét. Értekezletünk lelkesülten fogadja az eszmét és kimondja, 
hogy szükségesnek tartja ilyen árvaház létesítését és pedig 
nemcsak a lelkész, hanem a tanítói árvák számára is. 
Érdemlegesebb tárgyalásába ez eszmének most adatok 
hiánya miatt nem bocsátkozhatván: felkéri és megbízza 
Vargha László lelkész urat, hogy a jövő lelkészi értekezlet 
elé egy lelkész tanítói árvaház létesítésének módozatait 
dolgozza ki és terjeszsze elő. 

Ezután Földváry László egyházhistorikusunk olvasott 
fel' nagyobb történeti munkájából érdekes részletet, jelesen 
Sztáray Mihály reformációját Baranyában, kimutatván, 
hogy főuraink közül Sztárayt reformátori munkájában 
senki nem támogatta, hanem lángbuzgalma és erős kitar-
tása volt az, melynek segélyével hét évi küzdelem után 
befejezte Baranya. reformációját. 

Végül Kalicza Ferencz olvasott fel Mayer »Vázlatok 
Palmira. Ninivé, Babylon stb. romjairól« cimü munkája 
után részleteket Ninivéről és egy igen érdekes ékiratos 
hagyományt az özönvízről. 

Ertekezletünk köszönetét fejezte ki az értekezőknek 
működésűkért, valamint Segesváry László tanácsbiró urnák 

* Az árvák gondozásának ezt a praktikus módját összes 
lelkésztársainknak pártoló és közreműködő figyelmébe melegen 
ajánljuk. Szeri. 

is, hogy alkalmat adott nekünk ilyen tanulságos és építő 
hatású napnak Dabason való töltésére. Ezután tanácsbiró 
ur vendégszerető asztalához vonultunk, hol az Ízletes ebéd 
alatt, kedélyes társalgás közben több pohárköszöntő hang-
zott fel a derék házigazda, vendégszerető neje, szép csa-
ládja és mások éltetésére. 

Rákospalota. BenkŐ István. 

R É G I S É G E K . 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

IV. Kassa elfoglalása. A kassai jezsuiták s egy kanonok meg-
öletése, 

A megindult mozgalomtól Kassa nem maradhatott 
távol. Mint Felső-Magyarország legfontosabb helyének és 
kulcsának birása fontos volt mindkét részre. Á benne 
uralkodó és túlnyomó többségben levő protestáns elem, 
melynek birtokában volt a székestemplom is, a nemzeti 
és vallásos mozgalom sikerültével csak nyerhetett: ennél-
fogva szívvel, lélekkel azzal tartott. 

Hogy mi várhat Kassára és abban a protestántiz-
musra, ha a fölkelés Pázmányék alkotmány és protestáns-
ellenes üzelmeit meg nem állítja, megmutatták a kassai 
orsz. követek jelentései. Ezek közül az 1619. május 5-iki 
igy szól: 

»Eszünkbe vették (a katholikusok), hogy mind a 
domini terrestres, kik katholikusok, a jószágukban levő 
templomokat, a szegény községtől el akarják venni, a 
minthogy immár sokan cselekedték azt, s mind pedig 
a szabad városokban a jus patronatusságot praetendálván, 
a templomokat adimálni akarnák, és a nnUrarosimkbeli 
templomot fölötte igen forgatják ilyen rotatioval, hogy azt 
az ő vallásukon levő királyok építették, és ők is appre-
hendálván, usu bírták és roborálták volna, és ő felségének 
a királynak, tamquam suppremo patrono liberum civita-
tuum jus patronatussága volna benne, azért kívánnák azt 
a bécsi constitutio szerint, hogy nekik restituálnák, mivel-
hogy tempore disturbii vették volna el tőle*.1 

Zárjelentésökben pedig igy irnak: »De templo Casso-
viensi pontifici expresse dixerunt: esse iniquum et intole-
rabile, ut templum illud a pontificiis exstructum aliae 
professionis in religione homines in potostate sua ha-
beant«.2 

Az 1619. aug. 7-iki és 12-iki jelentésokben is arról 
tudósíták a kassai követek a várost, hogy a pápisták (az 
országgyűlésen) oda törekesznek, miszerint a protestánso-
kat templomaiktól és javaiktól megfoszszák.3 

Augusztus közepe táján Zmeskál János — Bethlen 
egyik legbuzgóbb hive — arról értesíti Kassát, hogy 
Dóczy és Homonnai hadai Kassára készülnek, hogy a 
polgárokat fegyvereiktől megfoszszák és Ferdinánd hűsé-
gére kényszerítsék.4 

A megrémült Kassa, mint a szabadulás óráját, ugy 
várta Bethlen megérkezését. 

A fejedelem 1619. aug. 26-án indult ki Kolozsvár-
ról! Erre felső-magyarországi hivei is fölkeltek. A feje-
delem hirtelen elfoglalta Szatmárt, Ecsedet s Nagy-Kállót; 

1 Eredetije Kassa város levéltárában. Franki Pázmány P. 
és kora I. k. 357. lap. 

2 3 4 Ugyanott Fr. Pázmány P. és kora I. k. 358, 50á és 
505—506. lap. 



Rákóczi György pedig 1619. szept. 3. egy fölkelő sereggel 
Kassa alá érkezett. 

A városi tanács követeket küldött Rákóczi táborába, 
fölvilágosítást kérni szándékai felől. Rákóczi válasza követ-
kező volt: »Miután a pápisták ekkoráig évenként zavaro-
kat idéztek elő s a mult országgyűlésen nyíltan kimondot-
ták, hogy az evangélikusoknak szabad vallásgyakorlatot 
engedni nem fognak . . . a végett léptek föl tehát, hogy 
ellenálljanak a pápistáknak, visszatorolják a szenvedett 
sérelmeket és biztosítsák az evangélikus vallás megrendí-
tett szabadságát. Ha a polgárok békésen viselik magukat 
s kiszolgáltatják Dóczy főkapitányt, ki a zavarok szerzője 
s az evangélikus vallás főellensége: a városnak nem 
tesznek kárt. Az erdélyi fejedelem is nemsokára megér-
kezik stb.« 

A város polgárai tanácskozás alá vették Rákóczi 
nyilatkozatát; meghallgatták Dóczy főkapitányt, ki őket 
a király iránti hűségre intette. Buzdítása nem talált vissz-
hangra ; de érdekében közbenjártak a fölkelőknél, a kik 
Dóczy és a pápista papok kiadátását követelték. Erre a 
követek kinyilatkoztatták, hogy a város bizonyos feltételek 
elfogadása után, kész csatlakozni a fölkeléshez. Ezek egyik 
pontja, hogy »a polgárok közül senkin, még a pápistákon 
se kövessenek el erőszakos tettet, és a vétkesek megbün-
tetését bizzák a tanácsra*.1 

A föltételek elfogadtattak és Kassa kapui megnyíltak 
Rákóczi előtt 1619. szept. 7. 

Ez időben két jezsuita tartózkodott Kassán, ű. m. 
Pongrácz István és Grodecz Menyhért, kik a városban 
és vidéken mint lelkészek és hitterjesztők buzgalommal 
működtek. Velők volt Körösi Márk esztergomi kanonok, 
mint káptalana széplaki birtokának felügyelője. Rákóczy 
e három katholikus papot őrizet alá tétette. Franki Vilmos 
szerint Alvinczi, némely tűlbuzgó protestánsok és a fék-
telen hajdúk alkalmasnak Ítélték ez időpontol, hogy a 
katholicizmus elleni gyűlöletet e három ártatlan és véd-
telen papon kitöltsék és véres bosszú által országszerte 
megfélemlítsék a katholikusokat. 

Alvinczi és társai tervöket elébb a városi tanácsban 
hozták szóba; de ezen testület e gálád indítványt vissza-
utasitá. Kedvezőbben fogadta Rákóczi, ki a tervet helye-
selvén, rendelkezésük alá bocsátá hajdúit. A foglyokat 
elébb éhség és szomjúsággal kínozták, majd fényes Ígére-
teket tettek nekik, hogy vallásuktól eltántorítsák. Midőn 
ez sem használt, szept. 7-én börtönükbe törtek a hajdúk 
s a csőcselék és leleményes s embertelen kínzások után 
őket kivégezék.2 

Hogy eme gálád tényt Alvinczi indítványozta volna 
a városi tanácsban, annak semmi nyoma; sőt ilyesmi 
felőle fel sem tehető; nem a Pázmány iskolájában nőtt 
ő! A városi jegyzőkönyv szerint: két jezsuita és a szép-
laki apátság prefektusa Rákóczy György őrjárata által 
elfogatott és gondos őrizet alá tétetett; szombaton azon-
ban magához hivatta az elfogottakat, a midőn éjjel 3 óra-
kor hír szerint Bay Zsigmond gyalogos hadnagy, a 
város tudta és beleegyezése nélkül megölte őket és az 
árnyékszékbe dobta, a honnan a tanács által kivétettek 
és ugyancsak éjjel földbe takaríttattak.3 

Háborús világban efféle esemény, különösen kihívó 
magaviseletű embereken könnyen megtörténik s nagy baj, 
ha a felekezeti elfogultság egy talán felbosszantott hajdú, 
vagy tömeg nem menthető cselekedetét, egy olyan egyé-
niségre fogja a minő Alvinczi volt! 

1 Franki: Pázmány P. és kora I. k. 506. lap. 
2 Franki »Pázmány Péter és kora« I. k. 506—507. lap. 
3 »1619 d. 4. septemb. »Postea (Jovis) die venerea missis 

satellitibus suis Georgii Rákóczi Generális Principis nostri Tran-

IRODALOM. 

** Pá l apostol é lete és l eve l e i cimü nagyobb 
munkára hirdet előfizetést dr. Masznyilc Endre pozsonyi 
theol. tanár s »A mi otthonunk« c. vallásos lap szerkesz-
tője. A mü két részből áll. Egyik része, mely most kerül 
kiadás alá, Pál apostol életével, a másik Pál apostol 
leveleivel foglalkozik. *Pál életé*-nek, melyre jelenleg 
előfizetést hirdet, tar talma: Előszó. Bevezetés. I. A meg-
térés kora. II. Az alapvetés kora. III. A hadakozás kora. 
IV. A megáldoztatás kora. Terjedelme 30 nyomtatott ív 
s könnyebb megszerezhetés végett füzetenként fog meg-
jelenni. Ára egy-egy 3 íves füzetnek 35 kr. Az előfizetési 
pénz akár egyszerre az egész műre 3 frttal, akár csupán 
egyes füzetekre, (de az egész műre kiterjedő kötelezett-
séggel) dr. Masznyik Endrének (Pozsony, Temető-u. 3.) 
küldendő. Melegen ajánljuk szerző művét lelkészeink és 
művelt hitsorsosaink támogatásába. Munkáját, melyből 
egyes részletek közölve voltak a »Prot. Szemlé«-ben, 
kiváló elismeréssel fogadta az illetékes kritika, szerzőjét 
pedig ugy ismerjük, mint alapos tudóst, lelkes protestánst 
és erőteljes stylusu irót. Aztán Pál apostolról fog szólani, 
arról az apostolról, a ki a keresztyénségnek legnagyobb 
apostola s nekünk ev. protestánsoknak szellemi atyánk. 
Igen, Pál a protestánsok apostola, kit üdvös dolog közel-
ről és nemcsak színből, színről színre és szívből meg-
ismerni. A könyv alkalmatos időben jelenik meg, mert a 
mai zűrzavaros vallási és egyházpolitikai viszonyok között 
nagy szükségünk van oly jó vezérre, a minő Pál apostol. 

** Római irodalomtörténet , a középiskolák felsőbb 
osztályai számára és a müveit közönség használatára 
irta Leffler Sámuel, nyíregyházi főgimnáziumi tanár. Il-ik 
javított és bővített kiadás. Ára 1 frt 20 kr., a Wodianer 
cég kiadása Budapest, 1893. — Az I-sőnél jóval terje-
delmesebb és gyökeresen átdolgozott kiadás, melynek 
szerkesztésénél szerző, mint maga mondja az előszóban, 
lényegesen eltért az előbb követett eljárástól. Fősúlyt 
fektet azon irók ismertetésére, kiknek művei a közép-
iskolákban behatóbban tárgyaltatnak. A római szellemi 
élet fejlődését, fokozatos emelkedését és hanyatlását, ok-
adatolva, könnyen áttekinthetőleg, korszakok szerint vázolta. 
Az irodalom fejlődésére kevesebb befolyást gyakorló Írók-
ról csak röviden emlékezik meg. Nem irodalmi kategóriák 
szerint tárgyal, hanem »próza* és »költészet* c. alatt 
időrendben ismerteti az irókat. 

** A Pa l las N a g y Lex ikona füzetes kiadásából meg-
jelent a IV. kötet 1-ső füzete, mely a Burgos-tól Burgi-ig 
terjedő cikkeket foglalja magában. Mellékletei: Bútorok I. 
Cápa (szines melléki.), Ceres. — A munka ára füzeten-
ként 40 kr., megrendelhető a Pallas társaságnál, de bár-
mely könyvárus utján is. 

sylvaniae captivari et in domu Lenchoviense deductum custoderi 
curavit. Die sabbathi captivos secum adduxit cum tertia hora noc-
tisque praecessit (diem sabbath.) sine praescitu et consensu civi-
tatis, sacerdotes pontificiores jesuitas duos et tertium praelectum 
Abbatiae Széplakiensis, praefectus peditu Rákóczianorum Sigismun-
dus Bay Jut farna) trucidásset et in cloaca praecipites dedisset, 
unde tamus senatu extracti sunt et humo mandati nocturno quon-
dam tempore«. A kassa-városi jegyzőkönyvből Pajkos Endre ref. 
lelkész ur közleménye. 



** Vigasz a siralomvölgyében cim alatt Hetesy 
Viktor ómoraviczai lelkésztől, Feiler Mihály kiadásában 
Pécsett uj imádságos könyv jelenik meg, mely vasárnapi, 
ünnepi és alkalmi imádságokat foglal magában. Előfize-
tési ár vászonkötésben 2 frt 50 kr. Az előfizetéssek és 
megrendelések október közepéig Hetesy Viktor lelkészhez 
czimzendők Ó-Moraviezára (Bácsm.). Hetesy V. neve és 
irói egyénisége sokkal ismertebb a hazai közönség előtt, 
hogysem a mi ajánlásunkra szorulna. 

** Rajzminták, készítette Velösy Lipót fővárosi 
tanító, a budapesti tanító-egyesület által jutalmazott pálya-
mű, A díjazott munka most jelent meg Budapesten, a 
Wodianer-cég kiadásában. Az I. és II. osztály számára 
való minták ára 12 kr., a III. osztály számára valóké 
25 kr., a IV ik osztályé 25 kr., az V—VI. osztály szá-
mára valóké 36 kr. Á füzetekhez való »Rövid utmutatás* 
15 krért kapható. 

** Fáy András mint protestáns. Irta jRács Kál-
mán, különlenyomat a »Protestáns Szemlé«-ből. Budapest, 
1893. Ára 50 kr. — A »haza mindenesé «-nek mint protes-
táns theologusnak és paedagogusnak sikerült jellemrajza. 
Megkapólag van benne méltatva Fáy mint theologus fő-
ként az »Óramutató« cimü hires munkája alapján; azután 
Fáy rokonszenves és áldásos szereplése van feltüntetve 
az egyházi társadalomban: vezérszerepe az egyházi unió-
ban, termékeny közreműködése a pesti református főiskola 
létrehozásában. Mindezek Fáynak saját iratai, nagyszámú 
hírlapi cikkei stb. alapján. — A 72 lapra terjedő füzet 
komoly és alapos tanulmányra, gondos utánjárásra, itélő-
tehetségre és világos tiszta irályra mutat, nem kis dicsé-
retére a tehetséges fiatal szerzőnek. 

** Eszmék a vallásszabadságról. Irta dr. Horváth 
Ödönj dékán-tanár az eperjesi jogakadémián. Eperjes, 
1893. Ára 25 kr. — Eszméitető, alapos tanulmány. Szerző 
a teljes vallásszabadságnak hive, s ennek csak egyetlen, 
de természetes korlátjául azt ismeri el, hogy az állam 
olyan elveket és irányokat, valamint olyan cselekménye-
ket, melyek saját céljával, tehát a társadalmi együttlét 
rendjével ellenkeznek, meg ne tűrjön, még akkor sem, 
ha ezek esetleg a vallásos meggyőződés címén állíttattak 
fel és követtettek vagy követtetnek el. Ebből az alapelv-
ből folyólag sürgeti, hogy vallásáért az állam senkit előny-
ben vagy hátrányban ne részesítsen, az »uralkodó vallás« 
rendszerével szakítson stb.; sürgeti továbbá a kötelező 
polgári házasság behozatalát, az állami anyakönyvek léte-
sítését s végül a gyermekek vallásos nevelése kérdésében 
a szülők szabad rendelkezését, azzal a megszorítással, 
hogy a hol a szülők kölcsönös megállapodása létre nem 
jöhet, ott a gyermekek nemök szerint kövessék szüleik 
vallását. — A nagy tanulmánynyal és szépen irott füzet 
megrendelhető a szerzőnél Eperjesen. 

** Emlékbeszéd Szűcs István felett, a M. T. 
Akadémiának 1893. junius 26-iki összes ülésén tartotta 
Ballagi Géza 1. tag. Ára 30 kr. — Szűcs Istvánnak, az 
egykori debreceni jogtanárnak, majd kerületi iskolafel-
ügyelőnek, utóbb törvényszéki bírónak, s végre egyházi 
főgondnoknak, külsőleg is eléggé változatos életét, tanári 
és irói tevékenységét élénken és híven rajzoló emlék-
beszéd. Néhány jellemző vonással szépen domborítja ki 
Sz.-nek jogtanári, jogi szakírói és történetírói (Debreczen 
város monográfiáját Szűcs irta) egyéniségét. Közben néhány 
református iskolai intézményről, az »academica rectoria*-
ról. a református jogakadémiák kifejlődéséről és a debreczeni 
kollégiumról sok érdekes reflexió olvasható az emlékbeszéd-
ben. Szűcs I. méltatását eme szavakkal végezi: »Kipótol-

•hatlan űrt nem hagyott hátra maga után. A tudomány 
amaz igénytelen, de hasznos napszámosai közé tartozott, 
kik közül ha egyet elvesztünk, állítunk helyébe másikat, 
de a kiknek odaadó munkássága nélkül a nemzeti köz-
művelődés épülete soha sem jut vala tető alá«. 

** Irodalmi értesítés. Ama, számszerint 115 tisz-
telt előfizető lelkész urat, a kik »Isten Országa« c. 
művem I—II. kötetének vétele után szívesek voltak a 
Ill-ik kötetre is jelentkezni, miután — főleg az utóbbi idő-
ben egyesek mintegy türelmetlenül tudakoztak a III. kötet 
késedelmét illetőleg — itt a nyilvánosság terén tisztelet-
tel arról értesítem, hogy mivel a két első kötet, a magán 
és közbirálatok előnyös volta után, s úgy az én fárado-
zásaim, mint Kókai Lajos könyvkereskedő úrnak szives 
közreműködése mellett is jóformán még annyira sem kelt 
el, hogy a kiadással és elterjesztéssel járó költségek nekem 
öt év alatt megkerüljenek; továbbá az a körülmény, hogy 
mig a szegényebb egyházak papjai általában mindenik 
egyházkerületből előfizettek, addig a nagyobb egyházakban 
és jobb helyzetben levők — tisztelet a nagyon csekély 
kivételnek — tartózkodtak, s a gyermek és ifjúsági isteni-
tiszteletre vonatkozó legelső magyar irodalmi kísérletet s 
úttörő vállalatot közönyösségükkel pártoláson kivül hagy-
ták : kedvemet és buzgalmamat a Ill-ik kötet átdolgozá 
sára és kiadására nézve ez ideig elvette. Azonban most, 
midőn tudomásom szerint az evang. ágost. egyházkerüle-
tek minden egyházában a vallás és erkölcs fejlesztésére 
és egy »uj nemzedék* nevelésére annyira nagy befolyás-
sal biró »gyermek- és ifjúsági istenitiszteletek* tartása 
elrendeltetett és kötelezővé tétetett; és másfelől eme lelki 
szükséget a prot. felekezetek körében általában egyesek 
hova-tovább mind jobban belátni és kielégíteni törekesz-
nek: még egyszer és utoljára — a nagy t. esperes urak 
megkeresése mellett — a t. Szerk. ur szívességéből e 
becses lapok utján is kísérletet teszek oly formán, hogy 
akik alólirtnál ezután rendelik meg »Isten Országa« I—II 
kötetes müvemet (mely népies használatra is alkalmas, 
vagy, egy papbarátom szavával élve: »Ö a felnőtt gyer-
mekeknek, a népnek, szokta munkámat igen nagy siker-
rel használni*), hajlandó leszek a következő árkedvez-
ményt nyújtani: 2 frt 20 kr. előfizetési ár helyett a két 
kötet együttes ára postai bérmentesítéssel egy példány 
2 frt., két példány á 1 frt 90 kr.; három példány á 1 frt 
80 kr., négy példány á 1 frt 70 kr., öt példány á 1 frt 
60 kr., hattól tiz példányig á 1 frt 50 kr., tizenegytől 
tizenöt példányig á 1 frt 40 kr., tizenhattól húsz pél-
dányig. á 1 frt 30 kr., és húsz példányon felül á 1 frt 
20 kr. Ha ily uton a két első kötet kelendőségre talál: 
igérem, hogy a hires Buxton-féle kötet (melyre a kiadás 
jogát megnyertem), ha Isten éltet, 1894. végéig meg fog 
jelenni! Sepsi-Szentgyörgy, 1893. szept. 22-én. Benke 
István, ev. ref. főgimn. r. tanár. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az utolsó évnegyed alkalmából mindazon olva-
sóinkat, kiknek elofizetésök lejárt, t isztelettel föl-
kérjük, hogy az előfizetést megújítani szívesked-
jenek. 

* Személyi hirek. Sárospataki főiskolánk jogi 
akadémiáján a közjog, közigazgatási jog és büntetőjog 
helyettes tanárává dr. Finkey Ferencz, egy szép tehet-
ségű, képzett fiatal ember lett, kitől sokat várnak az illetékes 



körök. — Az ág. evang. egyház bányai kerületében kerületi 
ügyészszé Sztehlo Kornél fővárosi ügyvédet, ker. levéltár-
nokká Góbi Imre főgimnáziumi tanárt és ker. számvevővé 
Koós Ottót választotta meg a ker. gyűlés. — Porcs János 
miskolczi ref. főgimnáziumi tanár tiszteletére 25 évi tanári 
működése alkalmából tanártársai és tanítványai f. hó 7-én 
szép ünnepélyt rendeztek, melyen a tanári kar nevében 
egy 8-ik oszt. tanuló üdvözölte a jubilánst, kit az ifjúság 
szép ezüst serleggel, este pedig fáklyásmenettel tisztelt 
meg. — Az abauj-csécsi egyház rendes lelkészévé egyhangú-
lag Kádár János kassai segédlelkészt választották meg. 

* A Luther-társaság közgyűlése október 5-én 
tartatott meg Budapesten Zsilinszky Mihály és Bacliát 
Dániel elnöklete alatt. A szépen látogatott közgyűlésen 
jelen voltak Karsay Sándor, Zelenka Pál, Baltik Frigyes 
és Sárkány Sámuel püspökök és Radó Kálmán ker. fel-
ügyelő is. Zsilinszky elnök tartalmas megnyitó beszéde után 
Scholz Gusztáv titkár tartott magas szárnyalású emlékbeszé-
dett néhai Doleschal Sándor Ede társulati alelnök fölött. 
Doleschal és Hunfalvy Pál elnök arcképei az évi jelentés-
ben megjelennek s az emlékbeszédet az értesítőben adják 
ki. Ezután elhatározták, hogy »A mi otthonunk*, a »Népies 
téli olvasmányok«, az »Evangelische Glocken* és a 
»Sztázsna Sziona* hazafias szellemben szerkesztett evang. 
lapokat évi segélyben részesítik. A társulat vagyona jelen-
leg 10 ezer frt. A társulat által hirdetett népirati pályá-
zatra négy mű érkezett be. Ezeket kiadták a bírálóknak. 
Végül a választásokat ejtették meg. Alelnök lett közfel-
kiáltással Bachát Dániel, titkár Scholz Gusztáv, jegyzők 
Bognár Endre és Falvay Antal. A társaság működése, 
mint a beterjesztett jelentések mutatják, évről-évre belter-
jesebb, tagjainak száma is növekszik lassanként ; sajnos 
hogy a tehetősebb világiak még nagyon csekély számban 
sorakoztak a társaság zászlaja alá! 

* Az ág. evang. egyház szervezkedése. Luthe-
ránus testvéreink körében a király állal szentesített tör-
vények alapján a mult héten lefolyt egyetemes gyűlésen 
fejeztetett bema szervezkedés. A kerületek már a zsinati 
törvény szerint küldöttek képviselőket az egyetemes 
gyűlésre. Az egyetemes felügyelőt szintén az uj egyházi 
törvény szerint vásasztották a gyülekezetek; ennek ered-
ményét az egyetemes gyűlésen hirdették ki, mely szerint 
az 1300 érvényes szavazatból, 1120-at báró Prónay Rezső 
eddigi felügyelő nyert el; a többiek nagy részben Zsilinszky 
Mihály esperességi felügyelőre estek. A mostani gyűlés 
választotta meg a többi egyetemes tisztviselőket: egyetemes 
vil. főjegyző lett Győry Elek, vil. jegyzők: Zsigmondy 
Jenő és Sztehlo Kornél; egyházi főjegyző Farbaki József 
nyíregyházi lelkész, egyház jegyzők: Trsztyénszky Ferencz 
és Gyurácz Ferencz; az egyetememes egyház ügyészévé 
dr. Liedemann Károlyt, főpénztári ellenőrnek Rock 
Gézát, főpénztárnoknak Bendl Henriket, levéltárnoknak 
Góbi Imrét választották meg. Ezen kívül ujjá szervezték 
a jogügyi, pénzügyi és iskolaügyi bizottságokat és meg-
választották az egyet, törvényszék tagjait. 

* Szent István napja után irott s e Lap 36. szá-
mában megjelent cikkem, ugy látszik, nagyon elevenére 
tapintott a római katholikus atyafiaknak; mert lapjaik 
egymásután lépnek ellene sorompóba. Kezdte természetesen 
a »Magyar Állam* 206. számában, egész röviden végezvén 
a szerinte »otromba* cikkel. A »Magyar Államtól* leg-
kevésbbé sem esik rosszul e minősítés; de még ha rosszul 
esett volna is, meg van részemre a fényes elégtétel azon 
tényben, hogy igénytelen cikkemet nemcsak a »Religio« 
közli (bár némi célzatos kihagyásokkal) 23. számában 
megkezdett s talán még most is folyó cikksorozatban, 

hanem a »Magyar Sion« is egész terjedelmében lenyomatja 
azt, (természetesen »szellemes megjegyzések« kíséretében) 
ez évi IX. füzetének 665—675. lapjain. Köszönöm, igen 
köszönöm tisztelt uraim e szivességöket, minek folytán 
minden okos római katholikus ember kineveti a >Magyar 
Állam* »otrombaságát*. Egyelőre különben nem tartom 
szükségesnek a három helyen megindult támadásra bőveb-
ben reflektálni, nemcsak azért, mivel egyik helyen sem 
látom még csak megkísérelve sem az általam felhozott 
történeti adatok megcáfolását vagy megdöntését, hanem 
főleg azért, mert a három hitbajnok, egyenként ugyan 
nekem fordulva, egymásra mér súlyos csapásokat. — A 
»Magyar Állam» két cikkben is tagadja, hogy a Szent 
István ünnepe hivatalosan proklamált ünnepe a hazának; 
a »Religio* e kérdésről bölcsen hallgat s cikkemnek ide-
vonatkozó részét egyszerűen kihagyja; a »Magyar Sión« 
ellenben határozottan állítja, a mit a >Magyar Állam« 
tagad. — A »Magyar Állam« nevetségesnek találja azon 
felfogást, hogy Szent István napja után Szűz Máriának 
tisztelete következhetik a protestánsokra; a »M. Sion« 
ugyan azt egészen természetesnek tartja. —• Igy folytat-
hatnám tovább is az ellentétek szembeállítását, de nem 
teszem; pereljenek egymással. Három érdekes dolgot 
azonban lehetetlen röviden meg nem említenem. Mind-
három a »M. Sionban« található. — Az első a szentek 
tiszteletére vonatkozó azon állítás, hogy »csak tisztában 
kellene lenni a szent szó fogalmával s akkor azonnal 
belátná mindenki, hogy az Istent szerető erényes embere-
ket tisztelni nem oly rettentő ballépés*. Már bocsásson 
meg az igen tisztelt cikkíró ur, én őt igy ismeretlenül 
Istent szerető és erényes embernek tartom, de azt már 
nem hiszem, hogy egyházának szentjei sorában kívánná 
magát tiszteltetni. Bizony ez épen nem szerencsés érve cikk-
író urnák, midőn azt sejteti hogy maga sincs tisztában a 
szent szó fogalmával. Második azon állítása, hogy a Szent 
István napjánál »sokkal profánabb dolgokat ültek meg 
már a protestáns templomokban«. Szégyelje magát cikk-
író ur, ha Szent István napjának megünneplését profán 
dolognak tartja, én nem tartom annak. Végre — végén 
csattan az ostor — cikke záradékául ez áll: »Nagyon 
jól teszik az állami és katonai főhatóságok, s bár még 
teljesebb számmal s még nagyobb fénynyel tennék, hogy 
e napon tisztelegnek a nagy király emlékének, a kit a 
katholikus egyház szentjei közt tisztel, és pedig tiszteleg-
nek a katholikus egyház szertartásait kisérve, a katholikus 
templomokban, akár tetszik ez egyik-másik protestáns 
prédikátornak, akár nem tetszik. Magyarország lakóinak 
többsége katholikus, s ha Isten segít, nincs messze az 
idő, a midőn gyakorlatilag is méltányolni fogja, fel fogja 
használni a többségben rejlő erőt*. Tudomásul vesszük 
ez igen fontos és fenyegető kijelentést, azon megjegyzés-
sel, hogy a tulajdonképeni Magyarországban (Fiumét és 
Horvát-Szlavonországot nem számítva) a római katholikus 
elem nincs absolut többségben, mert csak 47'84 °/0-ét 
alkotja a népességnek; de ha valóban többségben lenné-
nek is római katholikus atyánkfiai e hazában, mégsem 
félnénk nagyon az elhangzott fenyegetéstől, mert hála az 
égnek, elmultak azok a sötét idők, mikor puskatussal 
hajthatták 'és hajoknál fogva vonszolhatták a szegény 
protestáns népet és »prédikátorokat* a róm. kath. szer-
tartásokhoz és templomokba. Révész Kálmán. 

* Az ág. evang. egyház egyetemes gyűlése 
a mult héten nagy érdeklődés közt folyt le Budapesten. 
Ez volt az első egyetemes gyűlés az uj egyházi törvények 
alapján. A rendes folyő ügyek mellett, melyek az egyház 
vagyoni, iskolaügyi, közkormányzati életét illették, a szo-
kott módon tárgyaltattak le, nagy érdeklődést keltettek 



szerelmi tragoedia áldozatait kívánságuk szerint közös sírba 
temették a község és környék lakóinak nagy részvéte 
mellett. 

A »Kalászok« előfizetőihez. 
A kalászok két utolsó füzetének előfizetési árából 

540—550 frt van még hátralékban. Még ez az össeg be 
nem foly, az uj évi folyam megindítására nem is gondol-
hatunk. A nyomda bízván az előfizetőkben, a nyomdai 
költségeket előlegezte. Eddig sem a nyomdát, sem íróin-
kat ki nem fizethettük. Nem akarunk adósságra ujabb 
adósságot halmozni. De zavarok állhatnának elő abból 
is, hogy az uj folyamra fizetett-e valaki, vagy hátralék 
törlesztésére. Ennélfogva várnunk kell. 

Azoknak, kik már az uj folyamra előfizettek, ha 
azt meg nem indíthatjuk, előfizetési pénzeiket, vissza fogjuk 
küldeni, valamint azon munkákat is, melyek az uj füze-
tek számára beküldettek. Azokat pedig, a kik kérdésbe 
teszik, vajon az uj programúi szerint fog-e az uj megindulni, 
biztosíthatjuk, hogy kiadott programmunkat meg fogjuk 
tartani. A szerkesztők. 

a tót nemzetségi törekvések, melyek ellen az egyetemes 
egyház túlnyomó többsége a leghatározottabban állást 
foglalt. A csaknem két napig tartott pánszláv vita azzal 
végződött, hogy az egyetemes gyűlés megsemmisítette a 
dunáninneni egyházkerületnek a tót gimnázium felállítá-
sára vonatkozó határozatát, a könyvtár, pénztár és levéltár 
áthelyezésére (Pozsonyból Liptó-Szent-Miklósra) irányult 
végzést az erre vonatkozó szabályrendeletek elkészültéig 
felfüggesztette. Igen nevezetes továbbá az egyetemes 
gyűlésnek az a határozata, melylyel a bányai egyház-
kerület indítványára az egyházkerületek és csperességek 
helyesebh beosztását kimondotta s ennek előkészítésére 
tekintélyes bizottságot választott. Az egyházak állami 
dotáeiojára vonatkozó indítványát a bányai kerületnek 
tudomásul vették és kimondották, hogy ebben a református 
egyház egyetemével közösen fognak lépéseket tenni. Végül 
ez a gyűlés iktatta be hivatalába b. Prónay Dezső egye-
temes felügyelőt, ki székét a Lapunk más helyén olvas-
ható beszéddel foglalta el. 

* Az ág. evangé l ikusok e g y e t e m e s gyáminté-
zete f. hó 8-án Nagy-Kanizsán tartotta ez évi közgyűlé-
sét. A gyűlés előtt istenitisztelet volt. melyen Német Pál 
somogyi esperes a gyámintézet jelentőségéről és áldásos 
működéséről hatásos beszédet mondott. A közgyűlésen 
Zelenka Pál püspök és Ihász Béla esperességi felügyelő 
elnököltek. Zelenka püspök jelentésében kiemelte, hogy 
a gyámintézet kezdeményezői közül most már csak Ivánka 
Imre és Karsay Sándor élnek, kik azonban aggkoruk 
miatt maguk helyett csak üdvözletüket küldhették. A 
gyűlés táviratilag viszonozta az üdvözletet. A jelentés 
megemlékezett a királyról is, ki több alkalommal adott 
már a gyámintézet céljaira 1000—1000 forintot és Prónay 
Dezső báróról, ki egyik oszlopos tagja az intézetnek, 
valamint a németországi >Gusztáv Adolf-egyesüIet«-ről, 
mely 33 év alatt 367,000 frtot adott a gyámintézetnek. 
Dr. Fricket a »Gusztáv Adolf-egyesület« elnökét hasonló-
kép táviratilag üdvözölték. Az elnöki jelentést zajos éljen-
zés mellett vették tudomásul. Ezután a bányai gyáminté-
zet részéről Laukó Károly, a dunáninneni gyámintézet 
részéről Baltilc Frigyes püspök, a dunántuli gyámintézet 
részéről Gyurátz Ferencz, a tiszai gyám intézet részéről 
Dianiska András terjesztették elő évi jelentésüket. A 
számvizsgáló bizottság jelentéséből kitűnt, hogy a gyám-
intézetnek tőkéje jelenleg 850,000 forint. A nagykanizsai 
egyháznak 1000 frtot s több szegény egyháznak kisebb-
nagyobb összeget szavaztak meg. A jövő közgyűlés helyéül 
Orosházát jelölték ki. Zelenka püspök megköszönve a 
nagykanizsai gyülekezet vendégszeretetét, Andorka Gyula 
csurgói járásbiró, egyházi felügyelő viszont azt köszönte 
meg, hogy a gyűlés a kerületet tisztelte meg jelenlétével. 
A nagykanizsai »Szarvas* vendéglőben az ülés után 
fényesen sikerült bankett volt. 

* Gyászrovat. Boldogfalvi Kovács Juliánná, néhai 
Beregszászi Főnyi Sámuel ev. ref. lelkész özvegye (kinek 
férje Urmezőn a mármarosi egyházmegyében kezdette 
hivatalát, folytatta Szatmárban Angyaloson, Szamos-Dobon 
és végezte Matolcson) 23 évi özvegység után 84 éves 
korában szeptember 30-án Iskén elhunyt. Hat nagykorú 
gyermek, 27 unoka, és 32 szépunoka mond áldást 
poraira. Temetésén imát mondott idősb Virág József vajáni, 
beszédet Szöllősy Gyula cseppelyi lelkész. — Megdöbbentő 
csapás érte f. hó 6-án Dányi Gábor kiscsány-oszrói és 
Miskolczy Dénes sz. m. kált.ai lelkésztársainkat. Gyer-
mekeik, a 21 éves B. Gábor joghallgató és a 17 éves 
M. Ida unokatestvérek közös megegyezésből K. Csány-
Oszró erdejében szerelmi bánatból öngyilkosok lettek. A 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz. J. — N. B. Szerkesztőségünk áll íi kimondott szó 

mellett: személyeskedést meg nem tűrhet. Különben is, ha az 
„Utolsó szó" szerint a világgá röpített hírek csak „mende-mondák" 
és „Sz. A. tényeket nem tud vagy nem akar felhozni" : minek 
akkor a levegőt vagdalni!? 

Th. E. — V. V. A cikk vége, sajnos, a főlap tördelése 
után érkezett, tehát csak a következő számban közölhető. 

S. E. — T. V. Harmadik csengetés után érkezett, a mostani 
számról lemaradt. Ilanem a mi késik, nem múlik. 

F. L. — V. H. Az apróságok megjöttek s átadtam őket 
a f. szerkesztőnek. Köszönet a szívességért. 

B. Gy. — K. A mostani számból kiszorult, de jövőre ez 
is helyet kap. 

2427/93. Pályázat tanári állomásra. 
A székelyudvarhelyi ev. ref. kollégiumi főgimnázium-

ban egy német és magyarnyelvi s irodalmi uj rendes 
tanszékre, melyet az erdélyi ev. ref. egyházkerületi köz-
gyűlés választás folytán fog betölteni, ezennel pályázat 
hirdettetik. Előnye lesz annak, ki a franczia nyelvnek, 
mint rendkívüli tantárgynak tanítására is képes. 

E tanszékkel a következő javadalmazás j á r : kész-
pénz fizetés 1000 (egyezer) írt, évnegyedenként előre 
fizetve; két izben 100—100 frt ötödéves pótlék és 200 frt 
szálláspénz. 

A megválasztott tanár, ki állomását az 1894—95-ik 
iskolai év kezdetén tartozik elfoglalni, ugy a közös, mint 
a helybeli özvegy-árvai gyámintézetnek kötelezett tagja. 

A pályázni kívánók kellően felszerelt pályázati kér-
vényeiket, melyekben vallásuk, életkoruk, tanári képesített-
ségök, állapotuk és katonai szolgálati viszonyuk okmányok-
kal igazolandók, f . évi december 15-ig Kolozsvárit, azerdélyi 
ev. ref. egyházkerületi igazgatótanácshoz nyújtsák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgatótanácsától, 
Kolozsvárit, 1893. szeptember 24. 

elnök helyett: 
Szász Béla, Parcídi Kálmán, 

igazgató tanácsos. 1—2 tanügyi előadó. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerke.dzIÍIsCg : 
IX. kirttlvt, Pipa-utca. 23. szám, h o v á a késiratok 

c i tnzendök . 

K i a d t f - h i v a t a l : 
HornyAn.i*kn Tilctor lsönyvkefeshedés* (Akadémia 

oérl iáza) , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

Kiad ja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
E l ő f i z e t é s i ára : 

Félévra : 4 frt JSO kr ; egész érre : 9 /M. 

K</;/«s Mám ára ISO hr. 

Belmisszió Budapesten és a vidéken. 
II. 

A mi most már azt a kérdést illeti, hogy 
mi történt eddig s mit kellene még tenni a vidé-
ken, utalok arra, hogy több helyütt alakult egy-
házi énekkar, prot. nőegylet s a vallásos estélyeket 
is itt-ott megkezdték s református köröket és ifjú-
sági egyesületeket alapítottak. Megjegyzem külön-
ben, hogy vidék alatt én a nem nagyvárosias 
egyházakat értem, mert eltekintve Budapestnek 
az egész országra kiható nagy fontosságától, min-
den nagyobb, kivált prot. városnak központi jellege 
van s époly sajátos viszonyai, mint Budapestnek. 
Azért ily helyeken a belmissziói tevékenység tekin-
tetében legalább is annyit kellene tenni s erős 
prot. helyeken többet is lehetne tenni, mint az 
ország fővárosában. Azért én a vidék alatt nem 
Magyarországnak minden helyét értem Budapestet 
kivéve, hanem mikor azt a kérdést vetem fel, 
mit lehetne tenni a belmisszió érdekében a vidéken, 
akkor a falusi, vagy kisvárosi egyházak vezér-
férfiaihoz fordulok és kérem őket gyenge szóval, 
kérem szivem nagy fájdalmával: Atyámfiai, fér-
fiak! elmélkedjünk, gondolkodjunk, mi módon 
lehetne életre kelteni a megszáradt csontokat, mi 
módon lehetne kisebb helyeken lángra lobban-
tani a hitnek hamu alatt pislogó tüzét, s mi mó-
don lehetne megépíteni a szellemi Jeruzsálemet, a 
melynek falain rést tört az ellen s a melynek 
kapui leégtek? 

Nem arról van szó, hogy a templomi ige-
hirdetés fontosságát háttérbe szorítsuk. Furcsa 
belmisszió lenne az, a mely a hivek lelki életé-
nek erősítésére szolgáló legtermészetesebb alkal-
mat kicsinylené. Én a magam részéről a templomi 
igehirdetés központi jellegét nemcsak elismerem, 
sőt hangsúlyozom. Azonban feltétlenül szükséges-
nek tartom, hogy először is az a templomi ige-
hirdetés igazán éltető forrás legyen a hivekre nézve. 
Ez azonban csak ugy lehetséges, ha a lelkész 

gyülekezetének lelki életét jól ismeri, ha prédiká-
cióját az evangéliom mélyeiről hozza fel, ha éle-
tével megbizonyítja, hogy az, a mit hirdet, neki 
élet és boldogság, s ha a hivek szellemi táplálékért, 
s nem nagy hangot és szép mondásokat hallani 
mennek a templomba, s ha végül a templomból 
nem azzal a gondolattal mennek ki, hogy most 
már megfizették megint egyidőre Istennek az adót, 
hanem azzal az elhatározással, hogy a templom-
ban nyert erőt, kegyelmet, Szent Lelket nem 
veszik hiába, hanem fordítják kisebb vagy nagyobb 
körben az Isten országa terjesztésére, a bün és 
a nyomor ellen való küzdelemre. 

Mindezekből következik, hogy ha a temp-
lomi igehirdetést igazán azzá akarjuk tenni, a 
mivé annak lennie kell, akkor egyfelől arra a 
híveket készíteni kell, másfelől ugy kell intézni 
a dolgot, hogy a templomi igehirdetésnek a gyüle-
kezet tagjai által folytatott keresztyén munkában 
folytatása következzék. Igy lenne gyönyörűség az 
élet s az emberek, a kik ma sokszor kicsapon-
gásban, kártyázásban, rossz könyvek, rémregé-
nyek olvasásában találják gyönyörűségüket, más-
felől kicsiny, nyomorúságos, mindennapi bajaikban 
is csak ugy hull ajkaikról a sok ördög, fene, 
majd akkor belátnák, hogy »gyönyörűségek vannak 
az Úr elött«, s a legboldogabb élet a Krisztus-
nak való szolgálat. 

Csakhogy, mikor az egyházi élet felélénkí-
téséről szól valaki, evangélizálásról, vagy bei-
misszióról beszél, mindjárt rémület fogja el a 
lelkeket s felhangzik a harsány tiltakozás: Nem 
utánozzuk a németeket és angolokat! Ez ellen nincs 
is semmi kifogás. Az utánzás semmiféle téren 
se' jó, a vallás körében meg egyenesen káros, 
mert képmutatásra vezet. Azonban a Krisztus 
evangélioma se' nem angol, se' nem német. És 
én teljes mértékben csatlakozom azokhoz, a kik 
nem a németek és angolok utánzása által akar-
ják egyházunkat mássá formálni, de abba már 
nem leszek társ, hogy ez utánzás elutasításának 



ürügye alatt meghagyjunk mindent, a mi rossz, 
s hogy a mikor a magyarságot emlegetjük, volta-
képen nemcsak a német és angol sajátságos eset-
leg furcsa szokások, hanem amaz evangéliomi 
mélységes igazságok előtt zárjuk be az ajtót, a 
melyeket a németek és angolok egy része job-
ban megbecsül s nagyobb következetességgel 
valósít meg, mint mi. Óh csak állítsátok vissza 
azokat a családi istentiszteleteket, a melyek a 
XVI. és XVII. század magyar kálvinistáinak szikla-
szilárd jellemét alakították! Csak teremtsetek iro-
dalmat, a mely a gazdagokat és szegényeket, 
férfiakat és nőket folytonosan és jól foglalkoz-
tassa! Prédikáljatok házanként és közönséges 
helyeken, oly tűzzel, hogy a nép az egyháznak 
adott fillérét örömmel és lelkesedéssel adja, akkor 
azután, ha kell is korunk sajátságos jelleméhez 
képest a régi alapon ujat építeni, ki fog tűnni, 
hogy magyar alapon nagyon jól lehet a bei-
missziói munkát folytatni. 

És én ez alkalommal meg is kisérlem annak 
megmutatását, miképen lehetne belmissziói mű-
ködést kifejteni magyar alapon. Az a kérdés, 
miféle fogódzó pontot találhatunk és ragadhatunk 
meg saját népünknél? Azt, hogy népünk szeret 
énekelni. Szeret, kivált itt-ott egyebet is, de éne-
kelni mindenek felett szeret. Már most bizonyos, 
hogy azok, a kik faluhelyen énekegyletet alakí-
tottak, azt tették a magyar nép kedélyéből ki-
folyólag és nem német, vagy skót mintára. És 
az is bizonyos, hogy az énekegyesületek műkö-
dése az egyház minden tagjánál tetszést arat. 
A hol tehát lehet, pedig majdnem mindenütt 
lehet, kellene egyházi énekkart alkotni. A lelkész 
szavára felbuzdul a segédlelkész vagy tanító, 
kikeresi az alkalmas hangokat s a téli estéken 
az iskola termében tanulnak szép énekeket négy 
hangra. Igv láttam én ezt kis gyerek koromban, a 
mikor még azt sem tudtam, ha vájjon vagyon-e 
belmisszió, meg evangélizálás ? íme tehát egy 
tisztán magyar és magyaros intézmény, a mi 
egy falusi lelkész bizonyságtétele szerint elvonja a 
hiveket a korcsmázástól, növeli a templomi ige-
hirdetés hatását. 

Kétségtelen azonban, hogy ha az énekkar 
már tud egy pár szép éneket, szívesen meghall-
gatják azt mások is. No, most már mibe kerül 
ilyenkor a lelkésznek, hogy azt mondja: No, 
ha kigyelmetek már itt vannak, majd beszélek 
valamit Kálvinus János viselt dolgairól vagy 
Bethlen Gábor hires nagy tetteiről. Nem kell 
ahhoz valami nagyon szorgos készülés. Elég Révész 
»Kálvin élete« vagy Bethlen életrajzának olvas-
gatása. Tiz estére való anyagot is kap a lelkész 
egyik-egyikből. Azután a hivek tán maguk is 
szeretnének egyet énekelni, meg egy kis imád-

ságban kérni a Mindenható segedelmét — hej, 
mert ma is van sok veszedelem! — ezzel meg-
van a falusi vallásos estély. 

Csakhogy az atyafiaknak jól esik egy kis 
beszélgetés is s a Tisztelendő meg a Tanító urnák 
olyan jó alkalma van ilyenkor a »Téli Újság*, 
a »Koszorú«, meg a »Kis Tükör« ajánlására. íme, 
a vallásos iratok terjesztése. 

Csakhogy nem addig van ám! Mert ihol 
Zsuzsi nénink sirva panaszkodja el, hogy az ő 
fia ilyen meg olyan korhely, »most is a korcsmá-
ban van s ha hilom is ide, hát azzal felel, hogy 
hát keetek is nazarénussá akarnak lenni ?« Ez 
el se végzi, már meg Örzsi néni panaszkodik, 
hogy a nagyobbik leánya milyen beteg. íme a 
lelkészi behatóbb gondozás megkezdésére nyilik 
meg a tér. 

Azonban még mindig vannak, a kik se az 
Isten házát nem látogatják, se az újonnan kezdett 
vallásos estélveket. Csakhogy azok közül az egyik 
István bácsinak az unokatestvére, a másik a leg-
jobb énekes sógora, legalább is valakinek a köröszt-
komája. Hátha ugy elküldenénk mindenik háza-
tájára azt, a kit legalkalmasabbnak találunk s 
aztán megmondanók, hogy fordítsa rá a beszédet 
a kiküldött valahogy Zabcsek Wenczel történetére, 
azután meg a »Prot. Árvaházi Naptárra«, no 
meg arról a prot. egyház sok bajaira, továbbá 
arra, hogy az ev. prot. egyház a magyar nemzet 
boldogulására mennyit tett már s hogy ez az 
egyház csak ugy lehet a hazának erős oszlopa, 
ha minden egyes fia hiven végzi kötelességét, 
íme, a diakonusi intézmény mustármagja. 

Csakhogy az egyházban nemcsak bűn van 
ám és megfeledkezés Istenről, hanem nyomorúság 
is. Szegény árvák s más kesergők, éhezők, gyötrő-
dők. No, már jó volna ezek felsegélésére valamit 
összeadni; a Tisztelendő asszony megy elő jó 
példával s ki egy kis zsirt, ki egy csibét, ki meg 
egynéhány hatost ád a szent célra; bizony utóbb 
még az árvizkárosult kálvinistáknak is jut, a kik-
nek a nagy budapesti politikai újságok nem gyűj-
tenek egy krajcárt sem, no meg a »Nagypénteki 
ref. társaság«-nak, a melyik még veszedelmesebb 
árvizből szabadítja ki azokat a gyermekeket, a 
kiket az erkölcstelenség árvizébe talán saját szüleik 
dobtak irgalmatlanul. 

Foglaljuk össze már most az elmondottakat. 
A kikben van egy mustármagnyi hit, azok sür-
gősen azonnal valósítsák meg a vidéken a követ-
kezőket : 

1. Állítsanak egyházi énekkarokat. 
2. Tartsanak vallásos jellegű összejöveteleken 

egyháztörténeti előadásokat, a hiterősítő mozzana-
tokat különösen kiemelve. 



3. Terjeszszék a »Téli Újságot«, »Koszorút«, 
a » Kis Tükör «t< a »Prot. ÁrvaJiázi Naptárt«, min-
denek felett a bibliát és alapítsanak építő jellegű 
könyvekből, történeti és nem képzeletrontó szép-
irodalmi művekből népkönyvtárt, mert 30 frtból 
igen szép kis könyvtárt lehetne alapítani. 

4. Gyakorolják hathatósan a lelkészi, presby-
teri és diakonusi gondozást. 

5. Igyekezzenek a hivek lelkében táplálni 
az önzetlen, könyörülő és segítő szeretetet, hogy 
minél többen legyenek, a kik ne tudják elviselni, 
hogy van éhező gyermek, mezítelen árva, bün 
örvényébe került szerencsétlen. 

III. 

Már most átadhatnám a szót másoknak. De 
talán, miután szóltam arról, miként lehet nagy 
városban s miként lehet kisebb helyeken bel-
missziói tevékenységet kifejteni, a tisztelt érte-
kezlet megengedi, hogy arról is szóljak egy szót: 
miért kell belmissziói munkát végezni? Megvallom, 
nekem nincs kedvem erre azt a feleletet adni : 
azért, mert a pápistaság egyfelől s kivált az egyház-
politikai reformok megvalósulása esetén, a már 
eddig is sok kárt okozott unitáriusság, baptista-
ság, nazarenusság, no meg később a felekezet-
nélküliség fenyegetik egyházunkat. 

Eszem ágában sincs azzal áltatni akárkit, 
mintha a két magyar evangéliomi egyház igen 
nagy megpróbáltatásnak nem lenne a közel jövő-
ben kitéve. A veszély valóban sokkal nagyobb, 
mint azt sokan gondolják. A dolog úgy áll, hogy 
a pápistaság helyzete az egyházpolitikai reformok 
megvalósítása esetén kedvezőbb lesz Magyaror-
szágon, mint századokon át volt. A közvélemény 
már is rossz irányban halad s a valláserkölcsi 
elsatnyulás annyira ment, hogy senki sem meri 
követelni, hogy a magyar katholikusok szabadít-
sák ki magokat a pápaság és az álcoelibatus 
igája alól. Pedig azt kellene mondani, hogy higy-
jenek mást mint mi, de a mit nem hisznek, a mit 
képtelenségnek tartanak, a mit nemcsak legkitű-
nőbb világi, de sok őszinte papi ember is közöl-
tök veszedelmesnek tart az őszinte vallásosság 
és a közmorálra nézve, azt legyen elég erkölcsi 
erejük eldobni az élő igaz Isten és az Ő Krisz-
tusa nevében és ne hajtsák be jobb lelkiismere-
tük dacára magokat a vakhit és a papság előtt 
való meghajolás hínárjába és ne neveljék az új 
nemzedéket, a szabadságra és világosságra hivatott 
drága magyar ifjúságot egy oly szörnyű hatalom 
szolgálatára, a mely a hit és erkölcs címén, ural-
kodik az előtte meghódoló szerencsétlenek milliói-
nak egész lelki világán. Nem; nemcsak nem 

figyelmezteti senki a magyar katholikusokat az 
örvényre, sőt a szabadelvűnek mondott sajtó is 
dicshymnuszokat zeng a pápista főpapoknak, ha 
azok kijelentik, hogy a magyar haza törvényei 
előtt készek tisztelettel meghajolni. Azoknak ér-
dem egy-egy hazafias frázis is, a mellett azért 
izgathatnak a magyar állam ellen Schopperi kör-
iratokban. Már most ha az egyházpolitikai refor-
mok keresztül mennek, a pápistaság úgy tűnik 
fel majd, mint szegény martyr, a törvény előtt 
meghajoló püspökök, mint kiváló bölcs és jó 
hazafiak, a kik veszteségöket türelemmel viselik, 
pedig a pápaság befolyása a lelkekre, ennélfogva 
sikere is ép oly nagy marad vagy még nagyobb 
lesz, mint azelőtt. A két protestáns egyház pedig 
nem szólhat az egyházpolitikai reformok ellen, 
mert az nem illenék szelleméhez, de épen azért 
jelentékeny veszteségeiért a közvélemény nem 
sajnálja s mivel sem oly egységes szervezete, 
sem a szertartásokban oly kábító fénye és vál-
tozatossága, sem oly nagy vagyona nincs, mint 
a pápistaságnak és tegyük hozzá, intelligentiájá-
nak hite elhalványodott, egyszerűbb tagjainak hite 
pedig sok helyütt élettelenné lett, roskadozni fog 
s ha Isten nem segít, a szakadárság kőszikláján 
darabokra törik szét. Már pedig jaj a magyar-
nak, ha a vakhit és a szakadárság osztoznak 
meg rajta. 

De Isten segítni fog. És mivel segítséget ád 
nekünk, a kik sem emberi tekintély előtt meg-
hajolni nem akarunk, sem az egyház alapjává 
valamely különleges, furcsa és képtelen emberi 
nézetet tenni, mint a szekták, nem fogunk, azért 
nekünk azt a segítséget kell megragadnunk és 
mint az evangélium híveinek is, mint jó magya-
roknak is, evangélizálnunk kell, mert különben 
a jövő század történetirója azt irja meg rólunk, 
hogy mig a Krisztus országának terjesztésében 
restek voltunk, addig az igazi, komoly és mélyre-
ható hazafiság tekintetében sem voltunk valami 
nagyon erősek. 

Azért ne elégedjünk meg azok álláspontjával, 
a kik igy beszélnek: »Harcoljunk a pápistaság 
ellen is, a szekták ellen is, hogy megvédhessük 
saját egyházunkat. Harcoljunk, mert jőnek az 
egyházpolitikai reformok!« Sőt ellenkezőleg nagy 
bűnbánattal kell beismernünk, hogy sokat vétkez-
tünk, mert nem a Krisztusnak bennünk lakó ereje, 
hanem külső veszedelem késztetett fokozottabb 
munkálkodásra. »Nálam nélkül semmit nem csele-
kedhettek !« ezt mondj a az Idvezítő s ha mi lel-
künk mélyében át nem alakulunk s ha Isten 
kegyelmét, szent lelkét magunkba nem veszszük, 
hiába verjük mellünket, hogy majd ezentúl jobb 
protestánsok leszünk, nem fogjuk megtalálni a 
helyes utat, eltalálni a kellő szót, kitalálni az 



alkalmas eszközöket, ha csak hitetlenségünkből 
is, közönyösségünkből is, önzésünkből is, elvilágiaso-
dottságunkból is a Krisztushoz meg nem térünk. 

Már maga az is helytelen felfogás, hogy a 
pápistákat és a szektákhoz tartozókat ugy tekint-
jük, mint ellenségeinket, a kiket vissza kell vágni, 
meg kell cáfolni, visszaverni s azután nem törődni 
velők, akármit csinálnak, csak minket hagyjanak 
békében. Nem; nekünk csak azok a tévedések 
ellenségeink, a melyek embertársainkat a rossz 
útra vezérlik, nem az egyének. Azért nekünk azt 
kell mondanunk : segítsünk katholikus testvéreinken 
is, a szektákon is és igyekezzünk őket a vakbit 
és a féktelenségből kiszabadítani. Törekvéseinkben 
ne az legyen a főgondolat, hogy jó protestáns 
leszek, mert a pápisták nagyon mozognak s a 
szekták lopkodják híveinket, hanem az: jó pro-
testáns leszek, mert a Krisztus hí, a Krisztus 
buzdít és a Krisztus erőt ád. Azért az evangélium 
erejét hittel és szeretettel be kell juttatni először 
saját híveink szivébe, hogy azután katholikus 
testvéreink is vehessenek abból annyit, a mennyi 
annak belátására szükséges, hogy a csalhatatlan 
pápaság rendszere nemhogy conserváló hatalom 
lenne valamely nemzet életében, sőt a legbom-
lasztóbb tényező, mert mig emberi igába veri 
és megbénítja ez előtte meghajoiókat, addig a 
teljes vallástalanság malmára haj (ja a vizet, a 
mely igy okoskodik: »Ez az egész pápaság, a 
melyet a legkitűnőbb püspökök képtelenségnek 
tartottak még néhány év előtt s ez az egész 
papság, a melyben senki sem hisz már, ez mind 
egy nagy képmutatás, hát minden vallás, minden 
papság csalás«. Épen azért nem szabad soha 
feladnunk azt a reményt, hogy a mai pápistaság 
egy oly konzervatív egyházzá alakul át, a mely 
szervezetét, szertartásait, még tanait illetőleg is eltér 
a miénktől, de a nemzet fejlődésének, a köz-
erkölcsiség erősödésének és őszinteségének, a 
Krisztus evangéliuma terjedésének gátja nem 
leszen. És jegyezzük meg jól a szektákkal szem-
ben, hogy a Krisztus igazi evangéliuma nemcsak 
uj hitet, uj erőket, u j szellemet ád, de hogy az 
józan tudomány is s oly egyháznak a legerősebb 
támasza, a mely a világosságot Isten előtti meg-
alázódással köti össze a szabadságszeretet sem 
merev egység, sem féktelenségért oda nem adja. 

Vessük azért félre kételyeinket, balvélemé-
nyeinket s áldozzuk fel kényelmünket és rossz 
szokásainkat. Ne engedjük egyházunkat megsem-
misülni, de ne felejtsük el, hogy az evangéliumi 
egyházat sem vagyon, sem szervezet, sem jól 
egybeszerkesztett hitrendszer, sem a világhoz 
való simulás fenn nem tarthatja, mert az evan-
géliumi egyház csak akkor erős, ha minden egyes 
tagja a Krisztus által áthatva és ösztönözve mun-

kálkodik, épít, gyógyít. A pápistaság sötétsége 
ellen harcoló s a Krisztust, az igazi Krisztust 
megtagadó világ nem boldogul sehogysem, mert 
bizonyosságot, vigaszt, örök életet nem tud nyúj-
tani a magasabb javak után vágyódó léleknek. 
Azért, nehogy végzetes romlás következzék be, 
álljunk a Krisztus zászlaja alá s törjünk új uta-
kat a társadalom sokféle bajainak megorvoslá-
sára. Oly népnek vagyunk tagjai, a melyre dicső 
feladat vár még, másként a gondviselő Isten nem 
tartotta volna fenn oly sok száz éven át ellen-
séges népek között. E népnek, a magyar nemzet-
nek, emberfeletti erőre van szüksége erkölcsisé-
gének megszilárdítása s közéletének megjavítása 
végett. Oh oly sok az aggasztó jelenség. Hit dolgában 
az általános bizonytalanság. Az élvezetek hajhá-
szasa sokszor az erények árán is. Az erkölcsi 
mérték megromlása. Az öngyilkosságok szaporo-
dása. Ki segít a magyar nemzetnek, ha az evan-
géliumi egyházak nem segítenek?! Nekünk arra 
kell törekednünk, hogy minden magyar át legyen 
hatva ama nagy célok iránti lelkesedéstől, a me-
lyeket Isten elénk tűzött s át legyen hatva a 
legmagasabb értelemben vett erkölcsiséggel, a mely 
el nem csügged és utálja a léhaságot, pusztulás-
nak indult népek e jellemvonását. Ilyen erkölcsi-
ség csak az evangélium fáján terem. Azért figyel-
mes, gondos és szeretetteljes munkával tegyünk 
meg mindent, hogy először is minden protestáns 
magyar, azután általában minden magyar beve-
gye ama beszédeket, a melyek megmaradnak, habár 
az ég és a föld elmúlik is. 

Dr. Szabó Aladár. 

Az ág. hitv. ev. zsinat munkája. 
5. A zsinati törvénykönyv tartalma. 

Ismertetésem ezen befejező cikkének késése ne legyen 
rossz omen az egyházi háztartás gyakorlati keresztül-
vitelére nézve. Igaz, hogy a gyakorlati élet körülményei 
többnyire hatalmasabbak az ember szándékánál s nem 
áll az a philisophiai nagy hangú tétel mely szerint az 
erős akarat mindent megvalósíthat. De dacára ennek 
szivemből kívánom, hogy az, a mi az ág. hitv. ev. zsinat az 
egyházi háztartásra vonatkozólag elhatározott, mi hamarább 
valóságnak bizonyuljon mindenütt és minden kivétel 
nélkül. Annál inkább kívánom ezt, mert ha való igaz 
is, hogy egyháziasságot, vallási buzgóságot §-ok által 
teremteni nem lehet, de kétségbe vonbatatlanul igaz az is 
hogy helyes gazdálkodást, észszerű háztartást csakis 
akkor lehet megvalósítani, ha e körüli eljárásunk bizonyos 
szabályokhoz van kötve, ha tüzetes, §-okba foglalt 
határozatok által biztosítva van a lelkiismeretes pontosság, 
takarékosság és előmenetel. A belső egyházhitből él, a 
külső egyháznak rend a lelke. 

A zsinat a háztartási intézkedésekben egy egészen 
uj, eddig egyetemlegesen nem szabályozott alapot vetett 
meg az egyházi élet fejlesztésére. Ki nem tudná, hogy 



eddig egy általános kulcsa az egyházi adózásnak nem 
létezett. Az egyházi szükségletek fedezésére megkívántató 
évi járulékok legtöbb helyen igazságtalan, vagy enyhén 
kifejezve, nem méltányos arányban voltak kivetve. Szám-
talan egyházközség létezik, a melyben a papi és tanítói 
fizetésekre az egyházi egyéb kiadások fedezésére szüksé-
ges összegek előteremtéséhez a zsellérnek ugyanannyi 
val kellett járulnia, mint az egész telkes, vagy még nagyobb 
birtokú gazdának. Ez igen sok keserűséget okozott: a 
zsinat bölcs intézkedésekkel utat jelölt meg, melyen érvé-
nyesíthető leend a szentírás azon mondása, hogy a kinek 
sok adatott, attól sok kívántatik. 

Nézzünk azonban a zsinatnak ezen intézkedéseit 
közelebbről. Ezen intézkedéseket a törvénykönyv ötödik 
része, hat cim alatt, a 224-től a 322-ik §-ig foglalja magá-
ban. És pedig szól az első cím 224—238. §. az általá-
nos határozatokról; a második cím 239—282. §. az egy-
házközségi háztartásról; a harmadik cím 283—292. §. 
az egyházmegyei; a negyedik cím 293—303. §. az egy-
házkerületi és egyházegyetemi háztartásról; az ötödik cím 
304—311. §. az egyházi közalapról és végre a hatodik 
cím 312—322. §. azon intézkedésekről, melyek az összes, 
a háztartásra vonatkozó határozatok végrehajtását célozzak. 

Az általános határozatok megmondják, hogyan kezel-
heti vagyonát és jövedelmét az egyházközség; miképen 
történjék az ellenőrzés és a számvitel felülvizsgálata, ki 
és mily módon felelős a szabályellenes kezelés, a hiányos 
ellenőrzés és felülvizsgálat által okozott károkért, miképen 
kezelendők az alapítványok, mily díj engedhető meg az 
alapítványokat kezelő hivatalnokoknak és ezeknek köte-
lességei miben állanak. Továbbá, hogy az ingó és ingatlan 
vagyonról évenként leltár készítendő, évenként előirányzat 
összeállítandó, pontos pénztári napló vezetendő, az év 
végén a cselekvő és szenvedő vagyonállapotról pontos 
kimutatás szerkesztendő s mind ez felülvizsgálat végett 
feljebb terjesztendő. Az egyházi épületek biztosítandók, az 
egyházi telkek jó karban tartandók; miképen helyezendők 
el a tőkék, az egyházi vagyon az egyház tulajdona marad 
és jövedelme kizárólag az ág. hitv. ev. egyház céljaira 
fordítandó. A 234. §. meghatározza, hogy ki tartozik az 
egyház szükségleteihez hozzájárulni s ezen kötelezettséget 
az egyenes államadóhoz és a kereset képességhez köti. 
Ugyanezen §-us második kikezdése egy uj, felette fontos 
és életbevágó intézkedést tartalmaz, melyet eddig nagy 
kárunkra nélkülöztünk. Meghatározza ugyanis, hogy az 
összes politikai községek, puszták, telepek . . . az illetékes 
egyházmegyei hatóság által azon anyaegyházközség jog-
körébe beosztandók, a mely a hivek egyházi gondozása 
szempontjából erre legalkalmasabb. Ez által a szórványok-
ban lakó hivek lelki gondozása megindíttatik, másfelől 
meg egy eddig nem is sejtett jövedelmi kutforrás meg fog 
nyilni az egyházközségekre nézve. Hány evangélikus birto-
kol oly helyeken ingatlanokat, a hol evangélikus egyház-
község nem létezik s igy ily birtokok egyházilag adó-
mentesek voltak. Most minden tagja az ág. hitv. összegy-
háznak hozzá fog járulni az egyház anyagi fejlődéséhez. 
Lehet, hogy sokaknak az intézkedés nem fog tetszeni, 
de kétségtelen, hogy a zsinat ez által üdvös és igazságos 
intézkedést tett. A 235. §. meghagyja, hogy az egyházi 
tisztviselők illetményeit az erre megbízott kezelő beszedni 
és kiszolgáltatni köteles. Elhatároztatott továbbá, hogy a 
hiványi fizetéseket csonkítani nem szabad; hogy rendes 
lelkész évi fizetésének minimuma 800 frt; hogy a tanárok 
fizetését és nyugdíjazását az egyetemes gyűlés fogja sza-
bályozni. 

Következnek az egyházközségi háztartásra vonat-
kozó, nagy gonddal és tüzetesen kidolgozott intézkedések. 

Ha ezek egész odaadással és egész pontossággal életbe 
léptetnek, akkor sok helyen az eddig oly gyakran elő-
fordult elgazdálkodások, rendetlenségek és felületességek 
és az azok miatti panaszok meg fognak szűnni és he-
lyökbe rendezett bevételi és kiadási viszonyok fognak 
lépni. Azon határozatok, melyek a 239—249. §-okban 
foglaltatnak, megmondják, miképen szerkesztendő a leltár, 
az előirányzat, mik a rendes és rendkívüli szükségletek, 
ezekre mily jövedelem fordítható. Ha a hívek vagyonuk 
jövedelméből és szabad adakozások által egyházi és iskolai 
szükségleteiket nem fedezhetik, mily megadóztatás van 
megengedve. Szabályoztatik aztán a következő §-okban 
ezen megadóztatás alapja és az mondatik, hogy minden 
önálló, illetve nagykorú, keresetképes egyháztag személyes 
járandósággal terhelhető, mely azonban huszonöt forintnál 
nagyobb nem lehet. Kivetés történhetik továbbá az egyenes 
állami adó után és ezt fizetni tartoznak azok is, kik 
máshol laknak, de az adókivető egyház területén ingat-
lanokkal bírnak: és pedig tartoznak fizetni a künlakók, 
ha az illető egyház, hol fekvőségeik vannak, fiókegyház 
vagy szórványhely, egy negyed részét ha anya- vagy 
leány egy házközség, egy fele részét annak, a mit a ben-
lakó egvháztag egyenes évi államadója után fizet. Első 
esetben ezen egyházi fizetés 50 frtnál, második esetben 
100 frtnál nagyobb nem lehet. 

A következő §-sokban a számadások elkészítési, 
beterjesztési és felülvizsgálati módozatairól s az ezt tel-
jesítő közegekről intézkedik. Az egyházi számadásokat az 
egyházmegyei számvevőszék vizsgálja felül. 

Az egyházmegyei háztartás felett az egyházkerület, 
ennek a háztarlása lelett az egyházegyetem, az egyház-
egyetem háztartása felett pénzügyi szakbizottság őrködik. 

Következik e téren legfontosabb intézkedése a zsi-
natnak, mely az egyházi közalapról szól. Azt mondja a 
304. §, hogy a magyarországi ág. hitv. ev. egyház az 
első egyetemes zsinat százados emlékére közalapot alkot. 
Folytatólag jeleztetik, hogy ezen alap célja az egyház 
egyetemének fejlesztése s ez aztán részletesen fejtegette-
tik, mily módon mozdítandó elő ezen fejlődés. Ezen köz-
alap jövedelme előteremtendő az egyháztagok által fize-
tendő évi egyenes adó 1/2 százalékából, kegyes adományokból, 
az alaptőke kamataiból, egyéb rendkívüli bevételekből. 

Az egyházi háztartásra vonatkozó intézkedések végre-
hajtását tárgyaló hatodik cim 314. §-ában kimondatik, 
hogy a közalap a zsinati törvények szentesítését követő 
évben lép életbe, melynek végrehajtását az egyetemes 
közgyűlés szabályozza. 

Nem tehetek róla, de ha ezen 314 §-t összehason-
lítom a 316. §-sal, akkor a 314. §-ban foglalt intézkedés 
»filius ante patrem*. A 316. §. ugyanis azt rendeli, hogy 
az egyes egyházközségekben a törvény szerinti kivetés 
alapjául szolgáló adatok alapján a kivetés 1896. évre 
történjék és a költségelőirányzat 1895 végéig elkészüljön. 
Igen, de arra, hogy a közalap 1894-ben életbe léptettessék, 
okvetlenül szükséges, hogy minden egyes egyházközség 
részéről az egyenes állami adónak pontos adatai már ez 
évi december végéig az egyházmegyei számvevőszék előtt 
legyenek s ez az egyes egyházközségekre ezen adatok 
alapján a l/2 százalékot kivethesse, mely munka — keve-
set számítva — legfeljebb két hónapot igénybe vesz. 

Nagyon fontos dolgok ezek, melyek az illető körök 
egész figyelmét és erejét igénybe veszik és arra intenék 
az ág. hitv. ev. egyházat, miszerint ideje volna, elvalahára 
felhagyni a meddő és áldatlan nemzetiségi civakodásokkal 
és egész időnket és erőnket ezen, előmenetelünket bizto-
sító kérdések kerésztülvitelére fordítani. 



Azon óhajtással fejezem be futólagos ismertetésemet, 
vajha most a zsinati törvények alapján egy testté és egy 
lélekké válnánk és lemondván a minket a világ előtt 
kompromitáló civakodásokról, utána látnánk a zsinati tör-
vények életbeléptetésének. 

B. G. 

I S K O L A Ü G Y . 

A reformáció iskolai megünneplése 
érdekében. 

A harczagi ev. ref. gimnázium tanári karának felirata a heves-
nagykunsági egyházmegyéhez a reformáció évfordulójának iskolai 

megünneplése ügyében. 

Nagytiszteletü egyházmegyei gyűlés! A vittenbergi 
vártemplom előtt lejátszódott dicső jelenet közelgő évfor-
dulója különös elevenségre ébreszti bennünk a reformáció 
megmérhetetlen fontosságának tudatát! Mintannyi ködképek 
vonulnak el lelki szemeink előtt azok az egyházi, társa-
dalmi s politikai nyomorúságok, melyeknek terhét nyögve 
hordozta a mindenható egyházi hatalom igájába kény-
szerített emberiség. Látjuk áz államot fejének személyé-
ben megalázva; a társadalmat az egyház szolgái köréből 
kiáradó bűnök által megfertőztetve; az emberi lélek leg-
nemesebb szükségeit, érzéseit, vágyait a legerkölcstelenebb 
módon kihasználva! Majd elfordulva e mindinkább iszo-
nyú látványtól, új képeken akadnak meg szemeink. Lát-
juk az ev. keresztyénség buzogó forrását, a mint vize 
keresztül szakítja a hosszú századok forgása alatt fölötte 
képződött sziklaréteget; a pirkadó hajnalt, hirdetve a 
szellemi elnyomottság setétjét elűző ragyogó nap közeled-
tét ; a méltóságának öntudatára ébredt embert, a mint 
eldobva magától széttördelt bilincseit, uj szabadsága mohó-
ságával csaknem egyszerre átalakítja összes életviszonyait. 
Látjuk a mai társadalmat mozgató erőket születésük pilla-
natában, az uj teremtésnek e reggelén, midőn a khaosz 
kavargó tömegét törvényük féke alá vetik s felmagasztosult 
lelkünk a gondolatnak szárnyain előre repülve a végtelen 
időbe, látja a világ uj ábrázatát, melyet a kimeríthetetlen 
gazdagságú protestántizmus eszméihez simulva egykor 
ölteni fog. 

Nagytiszteletű egyházmegyei gyűlés! Ily forma gon-
dolatok hatása alatt állottunk, midőn tanári testületünk 
f. hó 2-án tartott gyűlésén egyhangúlag kimondotta, hogy 
a reformáció évforduló napját intézetünk növendékeire 
nézve ünneppé teszi, és hogy azzal a kérelemmel fordul 
a nagytiszteletű egyházmegyei s általa a főtiszteletű egyház-
kerületi gyűlés színe élé, hogy e napot iskolai szün- és 
ünnepnappá tegye minden kebelbeli iskolára nézve. 

Abban a meggyőződésben vagyunk, hogy szinte 
felesleges indokolni kérelmünket a nagytiszteletű egyház-
megyei közgyűlés előtt. Hiszen csak nem rég indult meg 
s kapott erőre az a mozgalom, mely ifjúságunk protes-
táns szellemben való nevelése érdekében jelentékeny áldo-

zatokra hivja fel egyházunk hiveit! Ismert dolgot mondunk 
azzal is, ha felemlítjük, hogy a reformáció forduló pontot 
képez a nevelésügy fejlődésében is, hogy a hazai és kül-
földi iskolázás felvirágzása oki összefüggésben van a refor-
máció megkezdésének tényével! Nyilvánvaló az a szolgá-
lat is, melyet a reformáció fajunk, nemzeti nyelvünk s 
állami önállóságunk fenmaradásának tett a múltban s tesz 
a jelenben! Ugy hiszszük azért, elegendő csak jeleznünk 
a hármas szempontot — mely minket e kérelmünk meg-
tételére késztetett — hogy a nagytiszteletű egyházmegyei 
közgyűlés velünk együtt szükségesnek tartja e nap iskolai 
megünneplését a vallás, az iskola s a hazafiság szem-
pontjából. 

E meggyőződésben teljes bizodalommal járulunk a 
nagytiszteletű egyházmegyei gyűlés színe elé azon kéré-
sünkkel, miszerint méltóztassék kimondani a reformáció 
évfordulója iskolai megünneplésének szükséges voltát, egy-
szersmind a legközelebbi kerületi gyűlésen, pártolólag fel-
terjesztendő kérelmünkre oly határozat hozatalát kiesz-
közölni, melynél fogva október 31-ére minden e kerület-
hez tartozó iskolára nézve kötelező szün- és ünnepnap 
legyen. 

Abban a reményben, hogy kérelmünk a nagytiszte-
letü egyházmegyei gyűlés előtt meghallgatást talál, mara-
dunk a nagytiszteletü egyházmegyei közgyűlés kész szol-
gái. stb. Cumanus. 

T Á R C Z A. 

A pápaság jövője. 
E. de Laveleye után franciából fordítva. 

(Folytatás és vége.) 

Ugylátszik, Olaszországban gyakorol a pápaság leg-
kisebb befolyást. Ennek oka világos. A pápa a világi hatalom 
visszakövetelésével folyton fenyegeti az olasz haza csak 
most kivívott egységét. Mint mondják, még idegen fegy-
verek fölhasználásától sem rettenne vissza. Hogy a pápának 
engedelmeskedni lehessen, el kell fojtani az embernek 
minden hazafias érzést. Sok jó katholikus, sőt még sok 
lelkész is átal ily messze menni. Ez nagyban gátolja a 
klérus politikai tevékenységét, s érthető, hogy mért tartják 
még folyton ezt a jelszót: »Né elettori, né eletti« (sem 
nem választunk, sem magunkat választatni nem engedjük.) 
Az egyház, bár lassan, egyik követ a másikra rakva, de 
mégis újra fölépíti uralmának épületét, melyet az újkori 
forradalmak annyira megrendítettek. Elnyomták a régi 
kolostorokat, eladták javaikat, de a társulási szabadság 
alapján uj zárdák keletkeznek s maholnap több lesz és 
nagyobb gazdagságra tesznek szert, mint hajdanán. 

Semmi sem bizonyítja jobban a római katholicizmus 
életképességét, mint a Francziaországban a mult század 
végén történtek. A XVIII. században a vallásos közöny 
általában el volt terjedve a műveltebb osztályokban, még 
a nemesség és főpapság körében is. A forradalom nem 
riad vissza semmi eszköztől, hogy megsemmisítse a katho-
likus egyházat. Javait lefoglalják, eladják, templomait az 
»Ész« tiszteletének szentelik, papjait elűzik, deportálják, 



agyonlövik, guillotinozzák, vagy kényszerítik arra, hogy 
hirdessék az uj alkotmány iránti engedelmességet, még 
a vallásos ünnep- és vasárnapokat is eltörlik. Soha sem 
történt nagyobb erőfeszítés egy oly felekezet kiirtására, 
mely már legműveltebb híveit, elvesztette. Több évi pél-
dátlan szenvedés után Napoleon megköti Rómával a kon-
kordátumot s megnyitja a templomokat, melyekbe óriás 
tömegekben tódul a nép s a katholicizmus most élettel-
jesebb, tevékenyebb, hatalmasabb, mint száz évvel ezelőtt. 

A pápa ötven éves áldozó-papi jubileumának ünnep-
sége, minden látszat szerint, a pápaság diadalmainak 
szentesítése és megkoronázása. 

A világ minden országából, még a protestáns német 
császártól és a franczia köztársaság fejétől is érkeztek 
ajándékok és tiszteletnyilvánítások. Nem hiányzott az 
Egyesült-Államok elnöke sem, ki saját maga részéről szel-
lemes gnnynyal az amerikai alkotmány pompás kötésű 
példányát küldte meg XIII. Leónak, melyben megvan írva 
az egyház által elkárhoztatott minden szabadság. A zarán-
dokok roppant tömege megtöltötte a Michel Angelo építette 
templomot és midőn a pápa a sedia gestatorián körül-
hordoztatta magát a bazilikában, azt hihette, hogy egye-
temes uralmának órája elközelgetett. Mindazonáltal tévedne, 
a ki azt hinné, hogy ez a nagyszerű szertartás nem any-
nyira a római katholicizmus hatalmának, mint inkább a 
türelem és bölcsészel szellemének megnyilatkozása volt. 
A pápa a Vilmos császár, a Luther unokája által aján-
dékozott tiarában lépett be a Sz. Péter templomába; a 
Viktória, a kegyetlen Erzsébet utóda által ajándékozott 
szentelt víztartót használta s a szultán által ajándékozott 
gyűrűt viselte. Ez bizonyára sajátságos látvány volt és 
emlékeztetett a római birodalom pantheizmusára, mely 
minden istennek helyt adat Agrippa Patheonjában. Ez az 
általános hódolat inkább a modern bölcsészeti szellem 
széles látó körét bizonyítja, mint a valódi római katholi-
cizmus kizárólagos szellemét. A most említett tényekben 
kitűnő irók annak bizonyítékát látják, hogy a római kath. 
egyház hivatva van Róma fensősége alá vonni a föld-
gömb minden népét és igy valósítni meg az egyetemes 
egyház eszméjét. S valóban, eredetének megtagadása nél-
kül csatlakozhatik ahhoz a két hatalmas mozgalomhoz, 
melyek megrázzák s alakítják a mostani világot: a de-
mokratikus és socialistikus reform-mozgalomhoz. 

A keresztyén egyház kezdetben a legdemokratiku-
sabb intézmény volt. Minden elöljárót közvetlenül és a 
választók és választottak közti minden különbség nélkül 
az egész nép választott. Köztársaság és pedig nemzetközi 
köztársaság volt. Ha az egyház vissza akar emlékezni 
keletkezésére és lényeges alapeszméihez alkalmazkodni, 
akkor az emberi vélemények s szellem fölött nem lesz 
hozzá hasonló hatalom a föld kerekségén. A képzelhető 
legtökéletesebb mintaképe lesz a demokráciának. Mindazt 
megnyerheti, a mit a királyok s e demokracia választott 
főnöke, a pápa, elvesztenek. Az államok határai nem 
korlátozhatják az egyház hódítását, mert mivoltánál fogva 
kozmopolita. Az a hires kör, melynek kerülete mindenütt, 
központja sehol. 

Az egyháznak a végre, hogy saját érdekeit ama 
társadalmi forradalomnak, mely még csak kezdetén van, 
kiszámíthatlan ereje által mozdíttassa elő, nincs másra 
szüksége, mint hogy alapítói és szent atyáinak szelleme 
által engedje magát áthatni. Váljon az apostolok nem 
vitték-e egész odáig a testvériséget, hogy közössé tették 
minden javaikat s váljon a szent irók nem menydörög-
tek-e folyton a gazdagok ellen s nem követelték-e a sze-
gények jogait? Váljon az evangéliom nem a szegények 
és ügyefogyottak számára hirdetett örvendetes tudósítás-e? 

Ugylátszik, hogy ujabb időben néhány katholikus püspök 
visszaemlékszik az első keresztyénség eme hagyományára. 
XIII. Leó, mikor még csak peruziai püspök volt, ezt irta 
1877-iki pásztorlevelében: »Ha látjuk ezeket a szívtelen 
kapzsiság folytán idő előtt kimerült lényeket, méltán kér-
dezhetjük, hogy az Isten nélkül való civilizáció hivei, 
ahelyett, hogy haladásunkat segítnék, nem vetnek-e sok 
századdal vissza bennünket abba a gyászos korba, midőn 
a rabszolgaság az emberiség oly nagy részét nyomta el 
s midőn a költő bánattól elbénulva igy kiáltott fel: az 
emberiség csak néhány kiváltságos kedveért van, »huma-
num paucis vivit genus*. 

A papok, Ketteler érsek iratainak befolyása alatt, 
gyakran Németországban is hasonlókép beszélnek. Win-
terer apát, Mühlhausen képviselője, nemrég azt mondta 
a birodalmi gyűlésben: »A szociális kérdés közvetlenül 
érinti a vallási kérdést: az egyház sohasem feledkezett 
meg erről, midőn előbb a rabszolgaság s azután a jobbágy-
ság eltörléséről volt szó. Annál kevésbbé mellőzheti ma, 
midőn az agrár kérdés, a munkabérkérdés, egyszóval a 
szocializmus alakjában jelenik meg. Ha elfeledkezne róla, 
ki kellene törülnie a szentírásból eme szavakat: Misereor 
super turbam«. 

Manning bibornok oly módon nyilatkozott legutóbb, 
hogy még a legradikálisabb szocializmus sem hazudtolná 
meg: »A tőke tulnyomósága már abban a tényben is 
nyilatkozik, hogy száz munkaszünetből alig öt-hat végző-
dik a munkások előnyére. Alárendeltségök oly teljes gyönge 
nőkből s gyermekekből álló családjok nyomora oly tűrhe-
tetlen és parancsoló, hogy a holt és élő tőke közti küz-
delem nagyon egyenlőtlen s a nemzetgazdászok által 
annyira dicsőített szerződési szabadság valóságban nincs 
sehol. Vájjon ily körülmények közt nem kötelessége-e az 
egyháznak védelmébe fogadni a munkásokat, kiktől az 
emberiség jóléte származik ?« 

Amerikában Gibbons bibornok, ki visszavonatta a 
Vatikán által a »munka lovagjaira* kimondott átkot s 
ki megakadályozta, hogy Henry George 1 hires könyve az 
Indexbe ne kerüljön, a következőket irja: 

»Mivel nyilván ismeretes, hogy a jövő nagy kérdése 
nem a háború, a kereskedelem, a pénzügy leend, hanem 
a tömeg s mindenekfölött a munkások helyzetének javí-
tása : tehát az egyházra nézve a legnagyobb fontosságú 
dolog, hogy e kérdés legemberibb részét kezébe vegye s 
nyújtson támogatást azoknak, kik igazságot követelnek az 
emberi család zömét alkotó sokaság részére.« 

Olvassátok el Bossuetnek e tárgyról irott szavait a 
»Méditations sur l'évangile de saint Jean* (János evan-
gélioma fölötti elmélkedés) cimü művében (157-ik nap.). 
Az evangéliom egyenlősítő fuvalma ott már teljes mér-
tékben föltalálható. 

II. 

Rálép-e a püspökei által vezetett katholikus papság 
nyíltan és őszintén erre az útra s kezébe veszi-e a mun-
kások ügyét, mint az első atyák? Látunk-e majd egy nap 
— mint ezt egy kitűnő katholikus, Vogüé látja — szo-
ciálista pápát, ki Manning bibornok módjára hirdeti a tőke 
zsarnokságát ? Néhány, a protestánsok közt elterjedt ujabb 
magyarázat szerint az Ápocalypsis skárlátszinü állata 
nem más, mint a pápaság, mely hogy uralkodhassék a 
a népek és királyok fölött, a szociálizmus vörös köpenyét 
ölti föl magára és szövetkezik a radikális demokráciával. 

Ha ez a pillanat eljön is, csak majd később leend. 

1 Hírneves amerikai szociálista iró. Fordító. 



A pápaság levén a világ legkorlátlanabb önkényuralma, 
valószínű, hogy mindaddig a tekintély elvére fog hivat-
kozni, mig a királyok támogatása hasznos lehet számára. 
De ha egyszer befolyása és kiváltságai nem remélhetnek 
többé semmit az uralkodóktól, akkor majd módját tudja 
ejteni, hogy miként forduljon a néphez s kérjen fegyvert 
a demokráciától s a szociálizmustól. 

S én mégsem hiszem, hogy a katholicizmus egye-
temes vallássá lehessen. Ez a magasztos rendeltetés csak 
az első keresztyénségnek, Jézus evangéliomának van fön-
tartva. Az emberiség igazi egyetemes, nemzeti jelleg, 
dogmatika s hierarchia nélküli vallása akkor alapíttatott 
meg, midőn Krisztus azt mondá a samáriabeli nőnek: 
»Asszony! elhidjed, hogy eljő az óra, melyben sem ezen 
a hegyen, sem Jeruzsálemben nem imádjátok az Atyát. 
De eljő az óra és az most vagyon, mikor az igaz imá-
dók imádják az Atyát lélekben és igazságban; mert az 
Atya ilyeneket keres, kik őtet imádják. Az Isten lélek; 
és a kik őtet imádják, szükség, hogy lélekben és igazság-
ban imádják*. (János evang. 4. r. 21. 23. 24. v.) A hegyi 
beszédet soha semmi felül nem szárnyalja. Krisztus taní-
tásaiban a dogma és kultusz kevés helyet foglal el. Isten 
iránti szeretet, mint minden tökéletesség mintaképe, az 
emberek iránti szeretet a könyörület. Jézus tanai vissza-
vihetők e mondásaira: »Legyetek tökéletesek, mint a ti 
mennyei Atyátok tökéletes«, »szeressétek egymást*, ime 
Jézusnál ez »a törvény és a próféták*. A keresztyénség-
től elfordult proletárok visszatérnek hozzá, ha majd be-
látják, hogy ez egyenlőséget és felszabadulást ad nekik, 
mig az istentagadó materiálizmus rabszolgaságra kárhoz-
tatja s odadobja őket az állítólagos természeti törvények-
nek. Jézus evangéliuma, a szegényeknek szánt emez »örven-
detes tudósítás*, véget vetne minden gazdasági nehézségnek, 
ha megértenék s alkalmaznák a testvériség és könyörü-
letesség általa hirdetett szellemét. 

Bármit mondott is Macaulay s dacára látszólagos 
haladásának: a jövő még sem a katholicizmusé. 

Két nagy ország van, melyek ugylátszik, korlátlanul 
fejlődhetnek: egyik Oroszország Szibériával és Közép-
Ázsiával, másik az Egyesült-Államok, Az a milliárd em-
ber, kik két század eltelte után lakni fogják, nagyobb 
részben protestánsok és orthodox görögök lesznek; váljon 
elfogják ezek ösmerni a Vatikán s néhány olasz aggas-
tyán fensőségét, kiknek létéről is alig birnak tudomással ? 

A katholicizmus nem felelhet meg a folvilágosult 
ember hitbeli szükségleteinek. Mióta kihirdette egy ember-
nek, a pápának csalhatatlanságát, a mit Bossuet mint 
istenkáromlást utasított vissza, ellentétbe helyezkedett még 
az állam eszméjével is és a modern ember minden törek-
vésével. Tulhalmozta magái dogmákkal, s ezeket el nem 
dobhatja, még csak nem is magyarázhatja. Ezek a dog-
mák csak a misztikusság félhomályában tenyésznek, s nem 
birják ki a tudományos megvitatás világosságát. 

Benjámin Constant bebizonyítja, hogy a vallás a 
civilizációval egyidejűleg mindig átalakuláson ment á t ; 
lehetetlen azt mozdulatlanná tenni. Az oly felekezet, mely 
nem emelkedik a haladás, az ismeretek, a közoktatás 
színvonalára, nemsokára csak a kevésbé fölvilágosodott 
osztályok szükségletét fogja kielégíthetni, a műveltebb 
emberek elhagyják. Akkor aztán babonává változik, mig 
a felsőbb osztályokat a hitetlenség ragadja magával. Most 
igy áll a dolog majdnem minden katholikus államban. 
Jézus keresztyénsége mindezen változásoktól érintetlen 
marad, mert tiszta eszméje ebben a két parancsban fejez-
hető ki: > Szeresd Istent mindenek fölött, szeresd felebará-
todat, mint tenmagadat«. 

Annak, hogy a katholicizmus szabad államok val-

lása legyen, mindig gátul fog szolgálni ama pápák és 
zsinatok által hirdetett s ma is érvényesített dogmája, 
mely az eretnekek s eretnekség elnyomását parancsolja. 

Hallgassátok meg e pontra nézve Bossuet-t, ki ellen-
sége volt az ultramontánoknak s nem birt hajlandósággal 
a pápai hatalom növelésére: 

»Kinyilvánítom, hogy én mindig oly véleményben 
voltam és vagyok, mely szerint először is az uralkodók 
büntető törvényekkel kényszeríthetik alattvalóikat a katho-
likus egyház hitvallására és szertartásaira; másodszor, 
hogy e tannak állandónak kell lenni az egyházban, mely 
nemcsak engedelmeskedett ily rendeleteknek, hanem egye-
nesen kérte azokat a fejedelmektől. Ezek a tanok kétségbe-
vonhatlanok s állandók a katholikus hívőknél*.1 A III. Incze 
alatt 1215-ben tartott negyedik lateráni zsinat III. kánonja 
igy rendelkezik : »Ha valamely világi ur, kit az egyház 
megnyert és megtérített, nem tisztítja meg területét az 
eretnekség dögvészétől, a metropolita vesse egyházi átok 
alá, s ha nem nyújt elégtételt, akkor jelentést kell tenni 
a pápa ő felségének, hogy ez fölmentse hűbéreseit a hűség-
eskü alól s területét kiszolgáltassa a katholikusok által 
való elfoglal tatásnak, kik azt az eretnekek kiirtása után 
minden ellenmondás nélkül, tiszta hitben, fogják birtokolni*. 

A mostani pápa, XIII. Leo, a legmelegebben aján-
lotta, hogy Aquinói szt. Tamás könyveit vegyék az erkölcsi 
és bölcsészeti tanítás alapjául. Nos tehát ez az »egyházi 
atya* még Bossuetnél is tisztábban fejezi ki a katholi-
cizmusnak a vallásszabadsággal szemben elfogadott elvét: 
»Ha az eretnekek nem fertőztetnének is meg másokat, 
még akkor is szabad volna őket megsemmisítni; a világi 
igazságszolgáltatás pedig szabadon megölheti őket (jndicio 
saeculari possunt licité occidi) s megfoszthatja javaiktól, 
ha nincsenek is embertársaik romlására, mert istenkáromlók 
s hamis hit vallói, ugy, hogy nagyobb büntetést érdemel-
nek, mint a felségsértők és hamispénzverők«. (Summa, 
liber IV. d. 13., quest. II. art. 3.) 

A pápaság az eretnekek végromlását mindig az 
egyház diadalának tekintette. 

Mielőtt belépnénk a vatikáni sixtini kápolnába,, egy 
nagyszerű termen megyünk keresztül, melynek neve Sala 
regia. Vasarinak a katholikus egyház diadalát ábrázoló 
freskóival van ékesítve. Ezek közül négy a szent Bertalan 
éjnek, Coligny halálának, a hugenották lemészárlásának 
van szentelve.. XIII. Gergely pápa volt az, ki az augusz-
tus 24-iki éj sikere fölött érzett kitörő örömében palotája 
falain akarta e bűn emlékét megörökíteni, melynek évfor-
dulója Voltairenak még az aggkor által elsorvasztott sze-
méből is könyeket csalt ki. >A pápa székespalotája az 
egyedüli hely a világon, hol az orgyilkosságot nyilvánosan 
dicsőitik*, mondja Stendhal 2 »Promenades dans Romé* 
cimü művében. 

A himezés nélküli, a valódi katholikusok, mint pl. 
Louis Veuillot,3 tartózkodás nélkül helyeslik a szent 

1 1709. november 12-ről kelt levele a Montauban püspökkel 
azon kérdésről folytatott vitában, hogy kelle-e a megtért protestán-
sokat dragonyosokkal hajtani a misére ? Bossuet ezt nem tartja 
megengedhetőnek, nem a lelkiismeret szabadsága, hanem a mise 
iránti tiszteletből. Ha a katholicizmus szellemét megakarjuk érteni, 
olvassuk el ezt a különös levelezést. 

2 Stendhal, valódi néven Henri Marié Beyle, kitűnő francia 
író, szül. 1783. febr. 26. Grenableban, meghalt 1842. március 23. 
Párisban. A Laveleye által fölemlített műve 1829. jelent meg. 

Fordító. 
3 Francia hírlapíró sz. 1813-ban, meghalt 1883. 1838-ban 

a katholikus vallásra tért s ettől fogva a legféktelenebb ultramon-
tánizmus hive lett. 1848. óta ő volt az »Univers< francia ultra-
montán lap főszerkesztője is. Minthogy pedig a pápás katholicizmus 
szerint csak az ultramontán valódi katholikus, Laveleyenek igaza 
van, midőn a kath. felfogás jellemzésére ily példákat hoz föl. 

Fordító. 



Bertalan-éjt, csak azt sajnálják, hogy a vérfürdő nem volt 
teljesebb; a szabadelvű katholikusok azonban magyarázni 
igyekeznek e szörnyű tényt, egy zavaros korszak korlátlan 
szenvedélyeinek tulajdonítván. 

Igy Lord Adón, Gladstone »Expotulations*-ára fe-
lelve, azt állítja, hogy az egyház eme türelmetlensége már 
csak a múlté; Manning bibornok ugyanezt a tételt vitatja, 
s különösen hangsúlyozza, hogy az irlandi katholikusok 
sohasem üldözték protestáns testvéreiket. John Le.e »0n 
religious persecution« (A vallási üldözésről) cimü munká-
jában beigazolja, hogy az irlandi egyházi hatóságok még 
legújabban is helyeselték az eretnekség kiirtására irányult 
erőszakos rendszabályokat. Lord Actonnak azt lehet vá-
laszolni, hogy IX. Pius, ez a becsületes ember, ez a 
szent, vallása dogmáinak engedelmeskedve, mindenütt 
kikötötte a konkordátumokban, a hol csak tehette, a többi 
felekezetek üldözését. Midőn Hollandia királya 1815-ben 
oly alkotmányt adott uj királyságának, mely szentesítette 
a vallásszabadságot, a püspökök ezt, mint »a katholikus 
egyház szellemével s alapelveivel ellenkezőt*, visszauta-
sították. Midőn Belgium 1830. a modern szabadság-jogokat 
tartalmazó alkotmányt adott önmagának, XVI. Gergely 
ezt hires és sokat idézett encyklikájában elkárhoz-
tatta. A IX. Pius által Spanyolországgal 1851-ben kötött 
konkordátum egyik cikke igy szól: »A katholikus vallás, 
mint a királyság kizárólagos vallása lesz föntartva 
oly módon, hogy az állam minden más felekezetet el-
tilt s keletkezését meggátolja*. Az Ecuador-köztársasággal 
1862-ben kötött konkordátumban ez olvasható: »Ecuador 
vallása továbbra is a katholikus, apostoli, római vallás 
leend. Ennélfogva a köztársaság semmi más, az egyház 
által elkárhoztatott felekezetet, vagy társulatot nem fog 
megtűrni«. Midőn Mexikó kihirdette a felekezeti szabad-
ságot, az 1856. dec. 15-iki encvklika kijelenté a világnak: 
»hogy ez a népek megrontására s a szent vallás gyökeres 
kiirtására irányzott szörnyű merénylet«, »ad populorum 
móres animosque corrumpendos ac detestabilem teterrinam-
que indifferentiae pestem propagandam*. Természetes, hogy 
a katholikusok szinből megtagadják a türelmetlenség dogmá-
ját a protestáns vagy pedig az olyan államokban, melyek-
ben a szabadság modern eszméi a nép meggyőződésébe 
mentek át, de ha ők az urak, akkor alkalmazzák, Egyik 
Róma által leginkább elismert írójuk, Louis Veuillot egész 
cinikusan mondá: »MidÖn a protestánsok vannak több-
ségben, követeljük a vallásszabadságot, mert ez az elvök, 
de midőn mi vagyunk többségben, visszautasítjuk, mert 
nekünk más az elvünk*.1 

Tocqueville a vallásnak a Egyesült-Államokra való 
befolyásáról szólván, ezeket mondja : >A keresztyénségben 
sőt még a katholicizmusban sincs semmi olyan, a mi 
merőben ellenkeznék a demokratikus társadalmak szel-
lemével, de sok, nagyon kedvező van benne*, ő itt nyil-
ván összezavarja a katholicizmust a keresztyénséggel. A 
keresztyénség, eredetét s lényegét tekintve, demokratikus 
vallás, ennélfogva bizonyára nagyon kedvező a demokrácia 
föntartására. Láttuk, mint alkotta meg s tartotta fön Hol-
landiában s az Egyesült-Államokban a köztársaságot és 
a szabadságot. Ellenben a katholieizmus, mint az önkény-
uralom tökéletes mintaképe, sugalmazta II. Fülöp és 
XIV. Lajos zsarnokságát, támadta s megbuktatta a francia 

1 Mily pompásan ráillik e jezsuita morált lehelő mondás a 
mi viszonyainkra, midőn a legridegebb ultramontánizmus a ter-
mészeti jog nevében követel a vegyes házasságban élő szülék ré-
szére gyermekeik vallását illetőleg szabad elhatározást. Persze 
azért, hogy minden gyermek katholikus lehessen. Nyíltan beismeri 
ezt a magyar püspöki karnak az egyházpolitikai reformok tárgyá-
ban a kormányhoz intézett emlékirata is. Fordító. 

forradalmat, s napjainkban az arisztokraciával szövetke-
zik, hogy a hol csak lehet, helyreállítsa a, régi uralmat.1 

Oly vallás, mely a csalatkozhatatlanság hallatlan kivált-
ságával ruház föl egy emberi teremtményt, mely tulhal-
mozta önmagát az evangéliommal ellenkező szertartások-
kal és babonákkal, mely annyira eltávozott Krisztus taní-
tásától, mint a sötétség a világosságtól, különösen pedig 
a melyik elitéli a modern szabadságeszméket, mindenek-
fölött a lelkiismeret szabadságát: az oly vallás nem lehet 
a jövő polgárosult népeinek vallása. 

Dr. Bartha Béla. 

A veszprémi reformált egyház múltja. 
(Folytatás és vége.) 

23. Kajos Lajos 1853. 
24. Nagy Gábor 1854. Később balaton-kis-szőllősi 

tanító. 
25. Kovács Sándor 1856. 
26. Simon István 1857. 
27. Pap István 1858. Később inotai tanító. 
28. Szöllösi Gergrly 1859. 1860. 

A veszprémi reform, egyháznak két elemi iskolája 
van, külön-külön a fiuk és leányok számára berendezve. 
A leányiskola felszereléséhez Balogh Károly presbyter 
mintegy kélszáz forinttal járult. Elismerés az érdemnek. 
Az iskolaköteles gyermekeket Szász Ferencz és Koncz 
Kornélia kitűnő sikerrel tanítják. 

X. 
Egyházi vagyon. Szent edények. Bíj lerelek. 

Mint majdnem minden református egyházunk, a vesz-
prémi is az egyháztagok adományaiból és évi egyházi 
adójából tartja fenn magát. Vagyona tehát a lelkek számá-
ban van. S dicséretükre legyen mondva, az egyházfentar-
tás gondjait a szentírás szavai szerint oldották meg, az 
ahhoz járulás évi 25 és 1 forint között levén megállapítva. 
A kinek több adatott, több is kívántatik attól. S ha voltak 
a múltban áldozatra kész lelkek, a kik az alapítás mun-
káját híven elvégezték, ma is vannak buzgó utódaik, kik 
az anyaszentegyház hálájára méltók. 

Az egyház kezelése alatt a következő alapítványok 
vannak: 

1. A veszprémi takarékpénztár 25 éves fennállásá-
nak jubileuma alkalmából 1871. évi január 25-én tartott 
közgyűlésében a veszprémi református iskolának 150 frtos 
takarékpénztári könyvecskét adott, melynek 5°/0-os kama-
tait, mmdig januárius hónapban, felveheti az egyház. A 
tőke csak a takarékpénztári igazgató választmány bele-
egyezésével mondható fel. 

2. Kajdacsi István budapesti orvos a veszprémi ref. 
egyháznak hagyományozott 1200 forintot, melyet az egy-
ház nagyobb részében közszükségeire elköltvén, helyre 
állítandó leszen. 

3. Véghely Sarolta konfirmálása alkalmából édes 
apja Véghely Dezső királyi tanácsos, egyházmegyei gond-
nok ur 100 forint alapítványt tett a veszprémi reform, 
egyház leányiskolájának. 

1 Mintha csak a mi mostani viszonyainkról, egyházpolitikai 
és társadalmi reformjainkról, a mi arisztokráciánkról és főrendihá-
zunkról beszélne Laveleye s bizony itt is várva várja helyreállí-
tását az »ancien régime.* Fordító. 



4. Paál Dénes évi egyházi adója váltságául 1886-ban 
200 forintos alapítványt tett, közszükségekre. 

5. Pongrácz Mihály 1888-ban az egyház részére 
100 frtos alapítványt tett. 

6. Veszprémi reform, leánynevelőintézet takarék-
pénztári betéte 1300 forint. 

7. Veszprémi nőegylet alapítványa a reform, leány-
iskolára 200 forint tőkésítés; különben évi 100 forint 
adomány. 

A veszprémi reform, egyház alapítványainak értéke 
e szerint 3250 forintot teszen. 

Ujabb időben a veszprémi takarékpénztár évenként 
100 forintot ad az egyház közszükségeire. 

Van ezen kivül az egyháznak két bérháza a temp-
lom-udvarban. 

Urasztali készlete a következő: 
Aranyozott nagy kanna egy darab. Tiszta ezüst 

kanna egy darab. Aranyozott ezüst kehely két darab. 
Aranyozott hosszúkás tányér a kenyérosztáshoz egy 
darab. Nagy cin kanna két darab. Cin tál egy darab. 

Terítők: Fehér csipkés selyem terítő 1853-ból. Piros-
ból megfakult aranycsipkés 1789-ből. Sárga gombos selyem 
terítő : Tamási Istvánné ajándéka. Fehér abrosz két darab. 
Fehér kendő két darab, egy arany, egy ezüst hímzéssel 
Roboz Benedektől. Nagy terítő Sós Páltól 1828-ból. Fekete 
kendő két darab. Kék posztó asztalterítő két darab. Kenyér 
alá teríték, piros himzésü, aranyos. Piros himzésü arany-
rojtos kendő két darab. Egy fakult selyemkendő hasz-
nálaton kivül. 

A lelkész dí j levele: 1. Készpénz 200 frt. 2. 80 po-
zsonyi mérő rozs 3 forint mérőjét. 3. Egyszáz font hús 
26 kr. számítva. 4. Egyszáz font só 7 krajcárt számítva. 
5. Ötven font fagygyu 24 kr. számítva. 6. Hatszázötven 
liter bor, literenként 10 kr. számítva. 7. Tűzi fa 10 öl 
12 forintjával számítva. 8. Munkaváltság 100 frt. 9. Szántó-
föld 14 hold. 

Tanító díjlevele: Készpénz 60 forint. 2. 40 pozsonyi 
mérő rozs. 3. Tiz pozsonyi mérő árpa. 4. Hat öl tűzi 
fa. 5. Egyszáz font hús. 6. Egyszáz font só. 7. 25 font 
fagygyu. 8. Hét mérő alá való szántóföld, melyet az egy-
ház munkáltat három darabban. 9. Egy darab krumpli 
alá való föld a város végén, és egy darab kukoricás kert, 
az egyház munkáltatja. 1.0. Tanításpénz: nagyobbaktól 
1 frt 20 kr., kisebbektől 80 kr. 

Nőtanító díjlevele: Évenként 400 forint az egyház 
pénztárából és szabad lakás. 

Vámos, 1893. Thúry Etele. 

B E L F Ö L D . 

A ref. egyházi törvények szentesítésének 
akadályai. 

A vallásügyi minisztériumnak f. évi 42,820. számú iratában 
a zsinati elnökséggel közölt észrevételek. 

»Az egyházalkotmány 5-ik §-a intézkedik az állam-
hatalom segédkezésének igénybevételéről. E §-ban előso-
roltatnak mindazon esetek, a melyeknél az állam segéd-
kezést nyúj t : netáni félreértések és tév-magyarázatok 
kikerülése végett szükséges ezen §. utolsó bekezdése helyett, 
mely így hangzik: »az állam és hatóságai a végrehajtás-
ban való segédkezést meg nem tagadhatják és kötelesek 
saját közegeik által azt foganatosítani* — egy új pon-
tozatban határozottan kiemelni, »hogy az államnak és 

hatóságainak segédkezése és a végrehajtásnak a hatósági 
közegek által való foganatosítása csakis az ezen §-ban 
meghatározott esetekben és terjedelemben biztosíttatik.« 

Kiegészítést igényel továbbá a 103-ik §., a mely-
ben felsoroltatnak az egyházközségek által fentartott kis-
dedóvodák és népiskolák fölött álló hatóságok a nélkül, 
hogy az 1891. évi XV. t.-c. 22. §-ában meghatározott fel-
ügyelő-bizottság érintetnék. Ez pótlólag szintén felem-
lítendő, mert ha a községben felekezeti népoktatási tan-
intézet nem volna, akkor a felekezeti kisdedóvoda vagy 
menedékház igazgatására meg kell alakítani a törvény 
értelmében (1891. XV. t.-c. 25. §.) a felügyelő-bizottságot. 

Módosítandó továbbá a 408. §., mely az egyesek 
és társulatok által felállított ev. ref. felekezeti jellegű 
magán vagy nyilvános népnevelési és oktatási intézetek-
ről szól. 

Nem maradhat az meg jelen szövegezésével azért, 
mert az 1868 : XXXVIII. t.-c. III. és IV. fejezete hatá-
rozottan intézkedik a magán-iskolákról és azokat az 
állam közvetlen felügyelete alá helyezi; a miből követ-
kezik, hogy addig, míg az egyesek és társulatok az álta-
luk felállított népnevelési és oktatási magánintézetet a 
felekezetnek át nem adják, annak a hivatolt törvény 
értelmében megállapított szorosabb állami felügyelet alatt 
kell állania; mert különben, ha az érintett törvényen 
rés töretnék az által, hogy egyesek és társulatok is állít-
hatnak és tarthatnak fel felekezeti jellegű iskolát, a hit-
felekezeti iskolai fentartóknak a törvény által biztosított 
nagyobb önrendelkezési ügykörrel, mint az a 408. §. első 
bekezdésében kimondatik: — akkor a magán és társulati 
iskolák idővel mind kivonhatnák magukat az államnak a 
törvényben kontemplált közvetlenebb és szigorúbb fel-
ügyelete alól. Ezeknél fogva a kérdésben forgó 408. §. 
első bekezdése olykép volna szövegezendő hogy: »Az 
egyesek vagy társulatok által az 1868: XXXVIII. t.-c. 
III. és IV. fejezetében foglaltakhoz képest felállított nép-
nevelési és oktatási intézetek az egyház felügyelete alá 
is helyezhetők ugyan, de a felekezet által gyakorolt fel-
ügyelet az államnak a fennálló törvényekben az egyesek 
vagy társulatok által fentartott iskolákkal szemben biz-
tosított jogkörét semmiben sem érinthetik 

A 424. §. szerint felsőbb népiskolákban tanítóságra 
oly egyének nyerhetnek képesítést, a kik az elemi iskolai 
képezde tanfolyamának elvégzése után vagy a felső nép-
iskolai tanítóságra készítő állami tanfolyamot is elvégez-
ték, vagy pedig valamely felsőbb tanintézetben legalább 
két évig tanulták azon tárgyakat, melyek tanítására ké-
pesítetni akarnak. Ezek kötelesek valamely főiskolánál 
képesítő vizsgálatot tenni. 

E §. jelen szövegezésében el nem fogadható, mert 
az 1868: XXXVIII. t.-c. 13. §-a értelmében a felső nép-
és polgári iskolai tanítóságra képesítő vizsgálatok csakis 
tanítóképezdékben tarthatók, nem pedig — mint e §-ban 
céloztatik — valamelyik főiskolában; a főiskola lehet 
főgimnázium, jogakadémia, theologiai intézet stb. 

Ennélfogva e §. olyképen volna módosítandó és 
szövegezendő, hogy »felsőbb nép- és polgári iskolákban 
tanítóságra oly egyének nyerhetnek képesítést, a kik az 
elemi iskolai képezde tanfolyamának elvégzése után vagy 
a felsőbb nép- és polgári iskolai tanítóságra készítő 
állami tanfolyamot is elvégezték, vagy pedig valamely 
felsőbb tanintézetben legalább két évig tanulták azon 
tárgyakat, melyek tanítására képesíttetni akarnak. Ezek 
azonban kötelezvék az e célra szervezett bizottság előtt 
valamely felső nép- és polgári iskolai tanítóképezdében 
az 1868: XXXVIII. t.-c. 13. §-ának megfelelőleg képesítő 
vizsgát tenni.« 



A 466. §. második bekezdése, mely igy hangzik: 
»kivételesen alkalmazhatók rendes tanárokul oly egyé-
nek is, kik a tudományos irodalom terén, vagy a tudo-
mány gyakorlati mivelésében kiváló bizonyságát szolgál-
tatták az illető szakban való képzettségüknek. Ily egyének 
azonban alkalmazásuk esetén tartoznak 3 év alatt a 
tanképesítő vizsgálatot letenni*, ellentétben áll a közép-
iskolai törvény 29. §-ának határozmányával. 

Az 1883. XXX. t.-c. 29. §-a értelmében ugyanis 
rendes tanárul csak tanárképesítő vizsgálatot tett egyén 
alkalmazható; a 30. §. szerint pedig, mig valakinek 
tanári oklevele nincs, csak helyettes tanár lehet. 

Ennélfogva a 466. §. második bekezdése mint egy 
érvényben álló törvényes határozmánynyal ellenkező in-
tézkedés törlendő volna. 

A 495. §-ra, mely azt rendeli, hogy a tanítás 
rendjét, rendtartását az egyházkerület szabályrendelettel 
állapítja meg és e szabályrendelet a konventnek be-
mutatandó, meg kell jegyeznem, hogy a jogakadémiák 
tanrendje jóváhagyás végett a közoktatási kormányhoz 
felterjesztendő. Ez ugy volt eddig is és ezt az 1890/91. 
XXVI. t.-c. alapján is követelni lehet. Ennélfogva a 
szóban levő 495. §. végpontja azzal lenne megtoldandó, 
hogy »azon tényleges gyakorlat azonban, hogy a jog-
akadémiák tanrendjei a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek bemutatandók, a fennebbiek által érintetlenül ha-
gyatik és fentartatik.« 

Egyházaink állami dotációjának 
kérdéséhez. 

A mult évi költségvetés tárgyalása alkalmával néhai 
Irányi, Ugrón G. és Apponyi felszólalására megígérte az 
ország kormányának elnöke, hogy a két evang. egyház 
állami segélye emeltetni fog A protestántizmus annyi 
kulturális terhet hordoz, oly eminens nemzeti missziót 
teljesít, hogy kormányunknak ezt az igéretét általános 
helyesléssel fogadta a képviselőház minden pártja és az 
ország hazafias közvéleménye. Egyes felszólalók és a 
hazafias sajtó azt a beváltatlan váltóját is szóba hozták 
a magyar államnak, melyet ez a prot. egyházak javára 
az 1848. évi XX. t.-cikben kibocsátott és elfogadott. 

Képzelhető nagy érdeklődéssel vártak a jövő évi 
költségvetést, hogy lássuk ennyi igéret után mennyi 
segítségben részesíti a magyar állam azt a két hazafias 
egyházat, mely neki múltban és jelenben annyi kulturális 
és nemzeti szolgálatot tett és tesz s melynek gyülekezetei 
a rájok nehezedő egyház- és iskola-fentartási óriási ter-
hek alatt helyenként már-már roskadoznak. S mit tapasz-
talunk? Azt, hogy a szép igéret üres szó maradt, az 
egyházak államsegélye a jövő évi budgetben egy fillér-
rel sem emeltetett. Az állami segély arányosított feleme-
lése helyett kapott a két prot. egyház közalapja 100 ezer 
forint segítséget kárpótlásul a dugába dőlt sorsjegy kölcsöne-
ért, melyből annak idején milliókat vártak. 

Meg kell vallanunk, hogy az államkormány ezen 
intézkedése keserű csalódást okozott protestáns köreink-
ben. Sajnos, hogy a kormány Ígéretei kezdenek »meddő 
ígéretek« lenni. Ennek az elégedetlenségnek éles kifejezést 
ad az a vezércikk is, mely a »Magyar Hirlap« október 

9-iki számában látott napvilágot. A kissé éles hangú, de 
alapgondolatában helyes cikk egész terjedelmében így 
hangzik: 

»Meddő Ígéretek.« 

A képviselőház pénzügyi bizottsága még a héten 
veszi tárgyalás alá a kultuszminisztérium költségvetését. 
El fognak fogadni mindent, kivéve természetesen azt, — 
a mi nincs benne a budgetben. És nincs benne egy 
csomó — meddő igéret. köztük a protestáns egyházak 
államsegélyének felemelése. 

Marad minden a régiben. 
Igaz, hogy a tavalyi költségvetés tárgyalásánál sür-

gette a felemelést Apponyi, megígérte Csáky és Wekerle, 
hanem az olasz példabeszéd szerint del detto al fatto 
c'é un gran tratto, s a mi szeretetre méltó kormányunkat 
már az egész ország olyannak kezdi tartani, a mely felette 
bőven van ellátva azzal a jeles tulajdonsággal, a melylyel, 
közhiedelem szerint, a pokol tornácai vannak kikövezve. 

Csáky miniszter urnák is világos szerencsétlensége, 
hogy az ő babérai bőven teremnek ugyan a politikai 
küzdtéren, de csengő pénzre átkozott fukarul vannak be-
váltva. A nagy budget-emelkedésben szerény 600,000 fo-
rinttal participál, dacára annak, hogy az ő egyházpoliti-
kai reformjai adják meg a kabinet színpompáját. Mi csoda 
aztán, ha ebben az alig félmilliós emelkedésben elvész 
aztán a sok szép kilátás, marad a divatos loyalis kife-
jezés szerint meddő ámítás, üres igéret. 

Azt hiszszük, hogy felette komoly a hiba, melyet 
eszel a fukarsággal elkövet a kormány. A mulatságos 
jelenet bekövetkezett ugyan, hogy a véletlen szeszélyéből 
a kormány egyik hivatalos benfentese, Zsilinszky Mihály 
főispán a bányakerületi lutheránus közgyűlésen épen akkor 
indítványozta az államsegély felemelésének abszolút szük-
ségét, a mikor felettes kormánya hivatalosan jelentette 
ki, hogy biz azt mégsem csinálja; az ilyen jelenet roppant 
épületes is a kormány tekintélye szempontjából, de átko-
zott keveset ér a nyomorral küzdő két protestáns egy-
háznak. 

Mert a helyzet az, hogy az 1848-iki XX. törvény-
cikk elvi határozatot mond az összes protestáns egyházi 
és iskolai szükségletek állami fedezésére nézve. Ezen 
elvnek keresztülvitelét 1859-ben maga a protestáns egyház 
gátolta meg, feláldozván az anyagi jóllétet hazafias érzel-
meinek és remélve, hogy majd megkapja jogos igényét 
a magyar kormány kezéből. És jött a szerencsétlen részlet-
fizetés, a melyet még meg is nyirbált a Kerkápoly aera 
szerencsétlen helyzete és a melytől minden jobb igéret 
dacára nincs eltérés ma sem. 

Időközben pedig átkozottul megváltozott a helyzet. 
A protestáns egyházak javára a törvényhozás által enge-
délyezett sorsjegykölcsön beleveszett a pénzpiac hullámaiba. 
A határidő lejárt s a dolog nem volt megvalósítható. A 
szükséglet horribilis módon megszaporodott. Egyes egy-
házak állami összes terheiknek két-háromszoros összegét 
fizetik egyházi szükségleteik fedezésére. Es nem lehet, hogy 
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a helyzet kellő ismerete megengedhetné komoly állam-
férfinak, hogy ez igény elől kitérjen s a képviselőháznak, 
hogy adott szavával oly könnyedén hánjon el, mint — a 
kormány tevé. Mert hiszen a parlament nem áltathat 
senkit — »meddő Ígéretek«-kel. 

Az izralita vallás reeipiálása. 
Tárgyalás a képviselőház közoktatási bizottságában. 

A zsidő vallás receptiojáról szóló törvényjavaslatot 
tárgyalás alá vette a képviselőház közoktatási bizottsága, 
mely Schwarcz Gyula elnöklete és Pap Géza előadósága 
mellett működik. 

A bizottság két ülésben általánosságban tárgyalta 
s általánosságban el is fogadta a törvényjavaslatot. Tár-
gyalás folyamán a bizottsági tagoknak majd mindenike 
nyilatkozott, a nagy többség helyeslőleg, egy kis töredék 
(római k. papok) azonban ellenzőleg. A fontosabb észre-
vételek következők voltak: 

Pap Géza előadó azt kivánja, hogy a teljes viszo-
nosság és egyenlőség kedvéért vétessenek föl a javaslatba 
az 1868: LIII. t.-c. 18—20. és 23. szakaszai is. (Ezek a 
§-ok a lelencek vallásos neveléséről, a vallásfelekezetek 
ünnepeiről, a szórványok vallási hovatartozásáról és a 
vallásfelekezetek arányos községi segélyezéséről szólnak.) 
Gróf CsáJcy A. miniszter nemcsak nem ellenzi, hanem 
szükséges kiegészítésnek tartja a javaslatnak az előadó 
által javasolt megtoldását. 

Másik fontos észrevételt Bánó József tette, mikor 
azt. indítványozta, hogy a bizottsági jelentésbe, tekintettel 
az Oroszországból való nagymérvű bevándorlásokra, vé-
tessék fel az a kívánság, hogy a belügyminiszter minél 
előbb nyújtson be honossági és letelepedési törvényjavas-
latot. Farbaky István pedig azt a kérdést vetette fel, 
vájjon nem lehet-e intézkedni az iránt, hogy az othodox 
zsidó községek is köteleztessenek magyar születésü rabbi-
kat alkalmazni. Gróf CsáJcy A. azt válaszolta, hogy a 
recipiált zsidó vallással szemben igen is helyén lenne 
ilyen törvényhozási intézkedéseket tenni. 

E kiegészítő észrevételek mellett voltak egyszerűen 
helyeslő felszólalások, (.Bessenyei F., Srétcr Alfréd, Kam-
merer Ernő, László M., Schwicker), de voltak ellenző nyi-
latkozatok is, melyek a bizottság klerikális tagjaitól szár-
maztak. 

Igy Tódor József (kanonok) azt tartja, hogy a zsidó-
vallás egyenjogúsítása negációja a keresztyénségnek, ennél-
fogva a javaslatnak azt az elvét, hogy a ker. és zsidó 
vallás között oly viszonosság állapíttassák meg, hogy a 
keresztyének zsidókká lehessenek, nem teheti magáévá s 
ha ez az intézkedés nem módosul, nem fogadhatja el 
magát a javaslatot sem. Az áttérési viszonosságot ellenzi 
Hock János (plebánus) is, ezen kívül kivánja, hogy a 
zsidóknak az egységes egyházi szervezkedés feltétele alatt 
adassék meg a receptio, végül sürgeti, hogy a római kath. 
egyháznak autonomia adassék, tíévizy János (szerzetes) 
szintén az áttérési viszonosság miatt nem fogadja el a 
javaslatot. Ebből az okból, meg aztán azért, mert a zsi-
dók a magok hit- és erkölcsi elveit még nem mutatták 
be Okolicsányi L. szintén a törvényjavaslat ellen nyi-
latkozott. 

A nyilatkozatokra gróf Csáky A. reflektált. Kon-
statálja, hogy a bizottság felszólalt tagjai nagy többség-
ben a recepció eszméjét elvben helyeslik. Szólónak nem 
is volt erre nézve kételye, mert a recepció csak abból 

áll, hogy törvénybe foglaltatik az, a mi az életben tényleg 
meg van. A bizottság minden tagja belátta, hogy oly 
intézkedésektől, a melyek Európa-szerte már életbe vannak 
léptetve, mi sem maradhatunk el. Ámde ezen általános 
eszmével szemben különböző kifogások hozatnak fel. — Az 
egyházi szempontokat bármenyire becsülje is szóló, állami 
intézkedéseknél nem tekintheti irányadóknak s nem is 
tartja egy egyház felfogását az állami életben döntő 
alapul elfogadhatónak. Nincs is annak a jelen esetben 
gyakorlati jelentősége, mert a ki át akarna térni a zsidó 
vallásra, egyszerűen a határon kellene átlépnie s megtehet-
né. S hova lesz a lelkiismereti szabadság, ha kényszerí-
tőleg kimondjuk, hogy valaki meggyőződése ellenére egy 
felekezet tagja maradjon. Nem lehet e tekintetben más 
alapra, mint a teljes paritás alapjára helyezkedni. — Egy 
másik kifogás a hitelvek bemutatását kivánja. Hogy egy 
felekezettől ezt követeljük, a mely évszázadok óta fennáll, 
a melylyel a kormány tényleg érintkezik, valóban furcsa 
dolog lenne, mert azt jelentené, hogy eddig nem tudtuk, 
kikkel van dolgunk. Á vallás szabad gyakorlata iránti 
javaslatba fel van véve a hitelvek bemutatását követelő 
rendelkezés, mert jövőben keletkező felekezetekről van szó. 
Mily jogalapon szabhatnók azon feltételt is, hogy előbb 
alakuljanak hierarchikus szervezetté, midőn azt egyetlen 
más felekezettől nem követeltük ? Nem is szükséges az, 
csak hogy valamely felekezet hitközséggé alakuljon, ez 
pedig a zsidóságnál megvan A mi végül a bevándorlás 
kérdését illeti, hogy más szempontokból kell-e idevonat-
kozó intézkedéseket tenni, annak lehetősége megvan, de 
ezt a recepcionális törvénynyel kötni össze nem lenne 
motiválható dolog. Hock a kath. autonomia kérdését is kap-
csolatba hozta e javaslattal. Nem tudja, miért formál ebből 
a kormány ellen vádat, hiszen szóló nyiltan és határozottan 
kijelenté, hogy készséggel hozzájárul a kath. autonomia léte-
sítéséhez és semmi tekintetben sem foglal el ezzel szemben 
ellenséges állást s készséggel támogatja létesítését, természe-
tesen, ha első sorban az illető tényezők a maguk feladatát 
teljesítik. Azért nem foglaltatott be az izraelita vallás 
recepciója a szabad vallási törvényjavaslatba, mert újon-
nan keletkező felekezeteknek már a priori nem adhatjuk 
meg azon jogokat, melyeket a zsidóság tényleg élvez, a 
mi országos szempontból teljesen indokolt. 

A tárgyalás folyamán Kiss Albert (lelkész), miután 
kifejezte, hogy elvben elfogadja a javaslatot, egyszersmind 
azt is kijelentette, hogy a házban nem tudna megszava-
záshoz járulni, ha a kötelező polgári házasság iránti 
törvényjavaslatot addig nem látja és meg nem bírálhatja. 
Ez iránt intéz kérdést a miniszterhez. 

Gr. Csáky miniszter válaszolja, hogy ahhoz nem 
férhet semmi kétség, hogy a kormány a maga programm-
ját egészben keresztül kivánja vinni. Ennek megfelelőleg 
javaslatainak legnagyobb részét már be is terjeszté. Hiány-
zik még az, a mely a kötelező polgári házasságra vonat-
kozik. Szólónak biztos reménye van az iránt, hogy e 
javaslat is a közel jövőben be fog terjesztetni, s hogy, 
midőn a ház a jelen javaslattal foglalkozni fog, a szóban 
forgó javaslat is a ház asztalán leend. 

Kiss Albert köszönettel veszi a nyert felvilágosítást, 
mely, azt hiszi, nemcsak ő reá, hanem igen sokakra 
nézve megnyugtató. 

Ezután a bizottság a javaslatot általánosságban 
elfogadja. 

A részletes tárgyalásnál, mely a bizottság okt. 16-iki, 
ülésében folyt le, a törvényjavaslat cime és első §-a, mely 
szerint »az izraelita vallás törvényesen bevett vallásnak 
nyilváníttatik* változatlanul elfogadtatik. 

A 2. §-nál, mely szerint »az izraelita vallásró 



keresztyén hitre, vagy megfordítva, keresztyén hitről az 
izraelita vallásra való áttérésekre az 1868: LIII törvény-
cikk 1—8. §-aiban, valamint ugyanazon törvény 14 §-ban 
foglalt rendelkezések hatálya kiterjesztetik*. — Pap Géza 
előadó ismétli az általános vita alkalmával tett azon 
indítványát, hogy felvétessenek a törvényjavaslatba az 
1868. törvény 18—21. és 23. §-ai is. 

A bizottság beható vita után, melyben az előadón 
kivül gróf Csáky miniszter, Berzeviczy államtitkár. Schwarz 
elnök, Bánó, László Mihály, Kammerer Ernő, Farbaky, 
Sréter vettek részt, egyhangúlag elfogadta a §-t (a bizott-
ságnak az egyházi rendhez tartozó tagjai nem voltak az 
ülésen jelen) a következő szerkezetben: »Az 1868: LIII. t.-c. 
1—8. §-aiban, valamint ugyanazon törvény 14-ik §-ában 
foglalt rendelkezések hatálya kiterjesztetik az izraelita 
vallásról keresztyén vallásra, vagy viszont keresztyén 
vallásról izraelita vallásra való áttérésekre«. 

Elhatározta továbbá a bizottság, hogy egy uj sza-
kaszba felveszi az 1868: LIII. törvénycikknek 18., 19, 
20., 21. és 23-ik szakaszait, illetőleg kiterjeszti azoknak 
rendelkezéseit az izraelita vallásuakra is. 

A törvényjavaslat tárgyában a ház elé terjesztendő 
jelentésében felhivandónak határozta a bizottság a kor-
mány figyelmét arra, hogy a külföldről való tömeges 
bevándorlásokra való tekintettel, maguknak az izraeliták-
nak érdekében is, kívánatosnak mutatkozik, hogy a honos-
sági törvény szigorúan végrehajtassék. vagy ha ez nem 
lenne elégséges, esetleg megfelelő törvényhozási intézke-
dések tétessenek; továbbá, hogy kívánatosnak jeleztessék 
általában minden felekezet lelkészeire nézve a megfelelő 
gondoskodás arról, hogy a magyar állampolgárság köte-
lékébe tartozzanak s a magyar nyelvet birják. 

Ezzel a tárgyalás véget ért. Még a képviselőház 
igazságügyi bizottsága is meg fogja bírálni a javaslatot 
s csak azután kerül a képviselőház elé. 

Dr. Busticus. 

I R O D A L O M . 
** Evangéliumi elmélkedések. Dicsöfi József 

debreczeni lelkész ily cimü munkájából a 17 — 18-ik ivet 
(3-ik füzet) kaptuk. Folytatja az »istenországáról« való 
elmélkedést és pedig a 25. §-ban a jó pásztorról elmél-
kedik, a 26-ikban a tékozló fiúról, a 27-ikben az ó posztó 
— uj posztó, ó tömlő — uj tömlőről. — A két ivenként 
megjelenő füzetes vállalat ára füzetenként 25 kr., mely 
összeg vagy a szerzőhöz, vagy Telegdi K. bizományoshoz 
küldendő Debreczenbe. 

** Ünnepi, évszaki és alkalmi egyházi beszé-
dek, irta néhai Bevéss Bálint, sajtó alá rendezte és 
kiadta Csiky Lajos debreczeni theol. akadémiai tanár. 
V. kötet, ára 2 frt 25 kr. — Bévész B. hátrahagyott 
műveinek ez az utolsó előtti kötete. Tartalma 2 virág-
vasárnapi, 3 nagypénteki, 4 husvétre, 4 áldozócsütör-
tökre, 3 pünköstre vonatkozó beszéd, 5 nyári, 2 ujkenyéri 
urvacsorai, 2 ujbori urvacsorai, 1 őszi, 1 székfoglaló, 
1 tisztújítási s 1 harangfeltevéskor mondott beszéd, ösz-
szesen 30 egyházi beszéd. Csiky Lajos, mint a munka 
kiadója tudatja a közönséggel, hogy Bévész irodalmi ha-
gyatékából az utolsó (Vl-ik) kötet december 10-én fog 

megjelenni; ebben halotti beszédek és alkalmazások lesz-
nek. Tudatja továbbá mindazokkal, kik a mult évben az 
első három kötetet megrendelték, de a IV. és VI. kötetekről 
még nem rendelkeztek, hogy nekiek ezeket az uj (1V.-VI.) 
köteteket 2—2 frt előfizetési árban hajlandó megküldeni. 
A megrendelések Csiky Lajos theol. tanárhoz Debreczenbe 
intézendők. 

** Olvasó-könyv az elemi népiskolák V. VI. osz-
tályai számára, szerkesztette Dezső Lajos, kiadja a »sáros-
pataki irodalmi kör*, ára kötve 80 kr., 396 1. — A 
^Sárospataki irodalmi kör« tervezete szerint készült olvasó-
könyv, mely befejezését képezi az ugyanezen cim alatt 
a II. és III.-IV. osztály számára szerkesztett olvasóköny-
veknek, melyeket a közoktatási minisztérium általánosan 
engedélyezett. Az olvasás különböző fokozataiban való 
gyakorlás mellett főfeladata e könyvnek a kedély és nyelv-
képzés, ezért az olvasó-könyv bőven felöleli a példa-
beszédeket, közmondásokat, meséket, adomákat és mondá-
kat, mint a népies nyelvkincs birtokába való bevezetésre 
legalkalmasabb eszközöket, de felölel számos ismeretterjesztő 
cikket és költői darabot is. Berendezése következő. Elől 
a példabeszédek, közmondások stb. mint a népművelődés 
legelső sarjai. Azután bibliai és költői jeles mondások. 
Majd a történelem, földrajz, természetvilágról szóló ismere-
tek, végül az embervilágon át a legmagasabbra, az ember-
nek Istenhez való viszonyára tér. Mint a »Sárospataki 
irodalmi kör* kiadványát melegen ajánljuk a népiskolai 
hatóságok és a tanítók figyelmébe. Sárospatak sok jó 
népiskolai tankönyvvel gazdagította irodalmunkat, ez is 
a javából valónak Ígérkezik. 

** Magyar irók élete és munkái című füzetes 
vállalatból, melyet a M. T. Akadémia megbízásából Szinnyei 
József., a M. N. muzeumi hirlapkönvvtár őre ir, megjelent 
a III. k. 3-ik füzete. A F kezdőbetűs Írókat és ezek müveit 
ismerteti Fekete F.-től Festetics L.-ig Az egyházi és tan-
ügyi irók közül ismertetve vannak : Fekete Mihály, Félegy-
házi Tamás, Feleki József, Felméri Lajos, Fenyvessy 
Ferencz, Ferencz József, Fésűs András, Fessler Ignácz stb. 
A M. irók élete és munkái c. gyűjtemény a M. T. Aka-
démia támogatásával jelenik meg. Magában foglalja betű 
rendben a magyarországi irók életrajzi adatait, munkáik 
jegyzékét és a róluk szóló dolgozatok sorozatát. A hat 
kötetre terjedő munka negyedévenként öt ives füzetekben 
jelenik meg. Az eddig kiadott 21 füzet 5203 életrajzot 
foglal magában. Előfizetési ára 5 füzetre 2 frt 50 kr., 
10 füzetre 5 frt, mely összeg a Hornvánszky V. könyv-
kereskedésébe küldendő (Budapest, Akadémia bérháza). 

** Az irva-olvasás tanmódszere kritikai vilá-
gításban című müvecskére hirdet előfizetést Elemy Sándor 
temesvári népiskolai tanító. Könyvének célja az irva-olvasás 
tanítása körül fölmerült nézeteknek kritikai megvilágítása, 
azzal az intencióval, hogy a népiskolában az olrasás tanítása 
eloálasztassék az irás tanításától. Szerző abban a meg-
győződésben van, hogy az elválasztás a népiskolai okta-
tás intenzív fejlődésének, emelkedésének és felvirágozásá-
nak »conditio sine qua non»-ja. A kis munka 3 ív lesz, 
előfiz. ára 30 kr. Szerző az előfizetésből befolyó összeget 
— a nyomdai és postai költségek levonásával — a'»Magyar-
országi tanítók háza« javára fordítja. Az előfizetés novem-
ber 15-ig szerzőhöz küldendő Temesvárra. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetének 
(szerk. Beöthy Zsolt) 11-ik íüzele nagycUszü mű&mléklettel 
jelent meg: ez a gyulafehérvári Batthyányi-könyvtár 
tulajdonát képező, s a könyvészeti irodalomban Eszter-
gomi Missale név alatt szereplő kódex címképe, szines 
hasonmásban. Az eredeti a magyarországi középkori könyv-



festésnek legrégibb s egyik legszebb emléke, melyet egy 
westfáliai származású, de hazánkban letelepedett plébános 
irt és festett: 1377-ben. A kódex főékessége a cimlap 
melynek szövegét élénk színekben pompázó lombozatos 
lapszéli festés foglalja be, több miniatűrképpel; ezek közt 
legszebb a kezdőbetűben levő, mely az angyali üdvözle-
tet ábrázolja, középütt a magyar koronával. A másolat, 
mely Ullman József intézetéből került ki, valódi remeke 
a hazai müiparnak. A füzet másik melléklete Méliusz 
Péter füvészkönyvének címlapja, mely egyszersmind egy 
középkori gyógyszertár berendezését is feltünteti. Nem 
kevésbbé érdekes a füzet szövege, melyben Angyal 
Dávid folytatja a XVíl. századi magyar történetírás 
ismertetését, találó ítéletekkel jellemezvén e kor tör-
ténetíróit. Utána Erdélyi Pál a XVII. századi lirai köl-
tészetről értekezik, részletesen méltatván Rimái János 
verseit, a virágzó egyházi költészetet s az ú. n. főrangú 
lírikusok (Beniczki P., Balassa B., Koháry 1. s mások) 
költői műveit, különösen kiemelvén gróf Pekryné Kata 
Szidónia asszonyéit, melyeket e század legliraibb alkotá-
sainak nevez. A füzet 3-ik cikkében Széchy Károly 
kezdi meg Zrínyi Miklós működésének jellemzését, itt 
még csak a bevezetést adván. A szöveget, ezúttal is sok 
érdekes kép díszíti: arcképek (Bethlen G., I. Rákóczi Gy. 
Kemény János, Zrinvi Miklós), aláírások Kemény J., Rimái 
Péchy Simon), címlapok (Gönci énekeskönyve, Rimái és 
Beniczki versei.) a főrangú irók címerei stb. A 25—28 
füzetre tervezett elsőrangú vállalatot melegen ajánljuk 
minden iskolázott ember és minden család figyelmébe. 
Minen füzet ára 40 kr. Megrendelhető a kiadóhivataltól 
(Athenaeum, Budapest Ferenciek tere 3. sz) és minden 
könyvkereskedőtől. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az utolsó évnegyed alkalmából mindazon olva-

sóinkat, kiknek előfizetésök lejárt, t isztelettel föl-
kérjük, hogy az előfizetést megújítani szívesked-
jenek. 

* Személyi hirek. Hegedűs Sándor országgyűlési 
képviselőt közhasznú tevékenységeért király ő felsége a 
Lipótrend középkeresztjével tüntette ki. A kiváló publicista 
e kitüntetéséhez örömmel gratulálunk, ugy is mint haza-
fiak, ugy is mint protestánsok, kik Hegedűsben egyházunk-
nak buzgó és tevékeny tagját tiszteljük, ki mint pesti 
egyházközségünk algondnoka, zsinatunk képviselője, Iro-
dalmi Társaságunknak áldozatkész választmányi tagja szent 
vallásunk iránti munkás szeretetének eddig is kiváló jeleit 
adta. Ad multos annos ! — Szűcs János mezőföldi esperes 
és enyingi lelkész ötven éves lelkészi jubileuma lélekemelő 
ünnepélyességek közt folyt le azon programm szerint, 
melyet minap közöltünk. Az ősz patriarchának adjon a 
jó Isten még sok örömet e földi életben! — A veszprémi 
egyházmegyében az a-teveli ref. egyház lelkipásztorává 
egyhangúlag Seregély Béla n.-pirithi s.-lelkész, budapesti 
theol. akadémiánk volt növendéke választatott meg. 

* Református egyházunk törvénykönyve nem 
nyerte még meg a királyi sanctiót. A vallásügyi miniszter 
iratát, mely ezt a zsinati elnökséggel tudatja, Lapunk más 
helyén közöljük. A nehézségek csekélyek, könnyen elhá-

ríthatok, de az a baj mégis megvan, hogy a zsinatnak 
össze kell ülni és a kivánt javításokat megtenni. Ez pedig 
költséges dolog. A zsinat valószínűleg a novemberi kon-
vent után fog összegyűlni. 

* Egyházkerületi közgyűlések lesznek a jövő és 
azutáni héten Budapesten és Debreczenben. A dunamelléki 
reformátusok közgyűlése Budapesten okt. 21-én, a tiszán-
túliaké Debreczenben nov. 1-én veszi kezdetét. 

* Közalapjaink segélye a pénzügyi bizottságban 
okt. 17-én tárgyaltatott. Darányi Ignácz és Pulszky Ágost 
felszólalására, kik keveselték a két ev. egyház közalapjai 
számára a költségvetésben előirányzott százezer forintot, 
a vallásügyi miniszter kilátásba helyezte, hogy kész a föl-
vett összeget százhúsz ezer frtra felemelni. 

* Kompromisszum az egyházpolitikában. A 
»Pesti Napló* október 8-iki számában le van írva az 
állítólagos megegyezés, mely az ország kormánya és a 
római egyház között a polgári házasság kérdésében létre-
jött. E szerint: 1. a házasság először egyházilag is meg-
kötendő s azután kelhetnek össze a felek polgárilag; 2. az 
egyházi és világi anyakönyvek egymás mellett megmarad-
nak ; 3. a zsidóságra közvetlenül nem lehet áttérni, hanem 
előbb felekezetnélkülivé kell lenni; 4. a házassság a római 
kath. felekre nézve a polgári házasságban is felbonthatat-
lan marad, a többi felekezetekre nézve pedig a házassági 
okok a minimumra redukáltatnak; 5. házassági ügyekben 
a római egyház híveire nézve is a világi bíróságok Ítél-
nek, de a kánoni törvények alapján; 6. az 1868. 53-ik 
törvénycikk 12. §-a (a gyermekek nemök szerint szülőik 
vallását követik) eltöröltetik. Eddig a kompromisszum, 
melyet a kormány félhivatalos sajtója teljesen valótlannak 
nyilvánít. Mi sem akarjuk elhinni, az ultramontánizmus 
költeményének tartjuk az egészet, mert a jogi és erkölcsi 
képtelenségek oly halmaza s a kormányjavaslatok oly 
kijátszása volna ez a kompromisszum, melyet kormányunk-
ról nem tudunk feltételezni. Valóságos arculcsapása volna 
a liberalismusnak. 

* Debreezeni főgimnáziumunk uj tanárai Bosz-
nay István, dr. Gulyás István és dr. Varga Bálint a 
folyó iskolai év kezdetén foglalták el tanszékeiket, mindenik 
egy-egy székfoglaló értekezéssel. Bosznay a rajznak hatá-
sát fejtegette az Ízlésre és az erkölcsökre, Gulyás »Kölcsey 
Parainesiséről értekezett a középiskolai tanításban, Varga 
»Petőfi lirai költészetéről* tartott érdekes előadást. A 
közönség, melynek soraiban a tanárkarokon és a tanuló-
ifjúságon kívül ott voltak Kiss Áron püspök, Simonffy 
főgondnok, Széli Farkas, Kiss Albert stb., mint a Debr. 
prot. lap írja, nagy tetszéssel fogadta a székfoglalókat, 
melyeknek végeztével előbb Kiss Áron püspök, azután 
Tüdős János igazgató üdvözölték szép beszédekben az 
uj tanárokat. Az ünnepélyt a »Szózat« eléneklése zárta 
be, este pedig lelkes bankett. — A jeles fiatal erőket mi is 
rokonszenvesen üdvözöljük, azt kívánva, hogy ne csak 
mint oktatók, de mint nevelők és pedig prot. szellemben 
nevelői a ifjúságnak, a közművelődés és protestáns egyház 
díszére sokáig és áldásosán működjenek ! 

* A vallásos iratok terjesztése érdekében kö-
telességünknek tartjuk ismételten fölemelni ajánló sza-
vunkat. Mindjárt itt lesznek a hosszú téli esték; a mikor 
a kandalló mellett, a házi tűzhely körül népünk is szí-
vesen el-elolvasgat, ha adunk, ha ajánlunk neki jó és 
olcsó olvasni valót. Istennek hála, most már mindig több 
és több a népnek való protestáns sajtó-termékünk. Van 



jóravaló népies lapunk, a »Kis Tükör«, melyei csak nem 
rég is oly szépen ajánlottak püspökeink; van »Téli Uj-
ság«-unk, mely építő vallásos olvasmányokat nyújt elő-
fizetőinek; van »Koszorú«-nk, melyet mint halljuk, maga 
a Prot. irodalmi társaság fog átvenni s már a tél folya-
mán töhb szép népiratkával szándékozik gazdagítani; és 
ott van a Traktátus társaság, a maga potom áron meg-
szerezhető s részben elég jó, számtalan vallásos irataival. 
Csak ne sajnáljuk az ajánló szót, az útbaigazítást; csak 
szeressük népünket, viseljük szivünkön vallás-erkölcsi ér-
dekét, ugy amint jó pásztorokhoz illik s akkor a kivánt 
üdvös eredmény nem fog elmaradni! 

* Gimnáziumaink köréből A hódmezővásárhelyi 
főgimnáziumról írják: Dr. Csiky Kálmán műegyetemi 
tanár, a közoktatásügyi kormány megbízottja városunkban 
járván a főgimnáziumunknak adandó államsegély tárgyá-
ban értekezett a ref. egyháztanácscsal s ugy az építésre kért 
50.000 frt, mint évi 10.000 frt segélynek a megadását 
kilátásba helyezte. A miniszteri megbízott, a kinek tisz-
teletére Dr. Baksa Lajos f hó 8-án fényes ebédet is adott, 
áltatában a legjobb benyomásokkal távozott városunk-
ból s a református gimnáziumot az ország legderekabb 
gimnáziumai egyikének declarálta. — A karczagi ev. ref. 
IV. osztályú gimn. fentartó testületek — mely rövid néhány 
év alatt a tanári fizetések feljavítására, uj gimnáziumi 
épület emelése s a népiskolai épületek rendbehozására 
rendkívüli áldozatokat hozott — ujabb jelét adta áldozat-
készségének az által, hogy Madarász Imre lelkész s orsz. 
képviselő indítványára egyhangúlag kimondotta, hogy a 
tervezett állami tanári nyugdíjintézetbe belép. 

* Egy protestáns hazugság cím alatt egész 
cikket hoz a »Magyar Állam* (236. szám, október 14.) 
azon állításunk ellen, hogy a tulajdonképeni Magyaror-
szágban a római katholikus elem a népességnek 47'840/0-jét 
alkotja. Ez a bizonyos 47'84°/0, mint az 1890. évi nép-
számlálás eredménye, ott van minden hivatalos statisz-
tikai munkában s legközelebb épen a »Budapesti Szemléi-
ben is (1893. szeptemberi füzet 369. lap) történt hivatkozás 

'reá. Ha a M. Á. e hivatalos statisztikai adattal szemben 
hanyagságról, a statisztika meghamisításáról, vagy tudat-
lanságról mer beszélni, ez az ő kizárólagos privilégiuma 
lehet, melylyel azonban a komoly és tisztességes vitatko-
zásra disqualifikálja magát. Mig e privilégiumáról le nem 
mond, nem fogunk vele szóba állani; azonban jól jegyezze 
meg magának, hogy még terrorizálni akaró gyalázkodá-
saival sem fogja meggátolni, hogy időnként e lapok közön-
sége előtt, sőt ha kell, szélesebb körben is rá ne mutas-
sunk egyik vagy másik meisterstückjére; minden terrori-
zálni akaró gyalázkodásai dacára be fogjuk mutatni 
meisterstückjeit. Iiévész Kálmán. 

* Templomszentelések. Tisza-Várkonyon az ev. ref. 
gyülekezet körében, folyó hó 8-án lélekemelő ünnepély 
folyt le; ekkor lőn ugyanis felavatva szerény ünnepélyes-
séggel az újonnan renovált szép templom. Másfél év óta 
most vonult be a 700 lelket számláló buzgó gyülekezet 
először az Ur hajlékába ünnepi ruhában, dobogó lélekkel 
hogy az evangélium vigaszánál s az Isten végtelen kegyel-
méből uj erőt merítsen az élet mindennapi küzdelmeire. 
Az ünnepélyességet emelték Ádám Kálmán esperes, Mol-
nár Gyula tószegi és Szekér Sándor jász-karajenői lelké-
szek szíves megjelenésük által; jelen voltak ezenkívül a 

helybeli más két felekezet képviselői is. Az istentisztelet 
a szokásos délelőtti órában vette kezdetét, mikor a »Jövel 
szent lélek Ür Isten« eléneklése után »0h seregeknek 
Istene« hangzott fel a hálás nép ajkairól. Az ünnepi 
beszédet Sikó Ernő, a gyülekezet lelkipásztora tartotta a 
LXXXIV. zsoltár 2., 3. és 4-ik versei alapján buzdítván 
jóra törekvő népét a megkezdett munkának nemes tovább-
folytatására s a hitnek szilárd megtartására, mert lehet 
bár az idő váltságos is, de »el nem vesz az, ki el nem 
csüggedett,* ! Istentisztelet végén Ádám Kálmán esperes 
ur egy kisdedet keresztelt meg lelkes beszéd kíséretében, 
majd temlomból kijövet az összesereglett népet atyai 
szívességgel kitartásra buzdítá, mert »az ilyen gyüleke-
zetnek*, mint mondá, »mely szegénysége dacára is 
igy építi az Ur hajlékát: örök élete vagyon !« Istentisz-
telet után szűkebb körben társas ebéd fejezte be a nap 
ünnepélyt. E sorok irója nem mulaszthatja el azon tény 
megemlítését, hogy e kis gyülekezet kebelében, hála Isten-
nek, még meg vannak azon régi református erények, 
melyek a legkisebb fényűzést is kerülve, munkában, józan 
életű buzgólkodásban, a családi élet boldogságában s a 
számos gyermekek vidor arcában találják fel szerény 
földi örömüket. (S. E.) — Nagy-Kanizsán okt. 15-ikén 
szentelte fel Papp Gábor püspök az újonnan épült ev. ref. 
templomot. Az ünnepélyre számos notabilitás érkezett a 
városba. Papp Gábor püspök már pénteken Nagy-Kanizsára 
érkezett, hol igen szíves fogadtatásban részesült. A pálya-
udvaron megjelent üdvözlésére az ev. ref. egyházközség 
nevében Seregély Dezső lelkész, a városi hatóság képvi-
seletében pedig Lengyel Lajos főjegyző. A felszentelési 
ünnepély vasárnap délelőtt folyt le. Papp Gábor püspök 
hatásos beszédben méltatta az ünnepély jelentőségét, 
utána Begedu István esperes tartott hitszónoklatot, az ur-
vacsorai beszédet Körmendy Sándor mondotta, az udvaron 
pedig Peti Lörincz szónokolt. A felszentelési ünnepélyen 
jelen voltak a felekezetek és hatóságok küldöttségei is. 
Az ünnepélyt sikerült bankét fejezte be. 

* Nagykőrösi tanítóképző intézeteink köréből 
a következő sorokat vettük: Tisztelt szerkesztő ur! A 
nagykőrösi ev. ref. tanítóképezdei ivókút furatása céljából 
1891-ben általam megindított gyűjtés 452 forint 52 krt 
eredményezett, ideértve az időközi kamatokat is. Ugyancsak 
e célra megszavazott és kifizetett a nagykőrösi ev. ref. 
egyház 200 forintot. A kutat Khirer Károly fúratta, ille-
tőleg vésette. Ugy vele, mint velem (mint gyűjtővel), a 
munkálat ellenőrzésére kinevezett bizottság — Ádám 
László ur elnöklete alatt — az elszámolást f. évi októ-
ber 1-én teljesítette, miután a m. kir. orsz. vegykisérleti 
állomáson a kút vizét emberi élvezetre alkalmasnak nyil-
vánították. Került a kút kivésése 458 frt 75 krba, a fel-
szerelés (szivattyú és egyebek) 191 frt 37 krba, összesen 
650 frt 12 krba. Fenmaradt 2 frt 40 kr., melyet azon 
kérelemmel tett át a bizottság a gazdasági választmány-
hoz, hogy ez összeget is felhasználva, a jelzett kút kör-
nyékét tégláztassa ki. Én pedig mindazoknak, kik a kút 
létesítését bármi tekintetben is előmozdították, szíves kö-
szönetet mondok, Nagy-Kőrösön, 1893. október 9-dikén 
H. Aiss Kálmán, ev. ref. tan. képezdei igazgató. 

* Középiskoláink látogatói az 1893/4. iskolai 
évben a közoktatási kormány megbízásából: a budapesti 
ref. és budapesti ev. főgimnáziumokban dr. Erödi Béla 
budapesti fővárosi tanker. főigazgató; a nagykőrösi, kecske-
méti, halasi és kunszentmiklósi ref., továbbá az aszódi 
ev. gimnáziumokban dr. Uómann Ottó budapestvidéki tan-
ker. főigazgató; a gyönki és csurgói ref., a bonyhádi ev. 
gimnáziumokban ISpitkó Lajos székesfehérvári tanker. 
főigazgató ; a pápai ref., a soproni és felsőlövői ev. gitnná-



ziumokban dr. Német Antal győri tanker. főigazgató; a 
miskolczi, sárospataki, debreczeni, hódmezővásárhelyi, bö-
szörményi, karczagi, kisújszállási, mezőtúri, nánási ref. és 
a szarvasi meg nyíregyházi ev. gimnáziumokban Békési, 
Gyula debreczeni tanker. főigazgató; a békési ref. és 
csabai ev. gimnáziumokban Nátafalussy Kornél nagy-
váradi tanker. főigazgató; a szatmári, mármarosszigeti ref. 
és az eperjesi ev. főgimnáziumokban Szieber Ede kassai tan-
ker főigazgató; a kolozsvári, nagyenyedi, marosvásárhelyi, 
székelyudvarhelyi, zilahi ref. s a beszterczei, szászrégeni 
ev. és a kolozsvári, székelykereszturi unit. gimnáziumok-
ban Kunén< Elek kolozsvári tanker. főigazgató; a sepsi-
szentgyörgyi és szászvárosi ref. és a brassói, medgyesi, nagy-
szebeni, segesvári, szászsebesi ev. gimnáziumokban Elischer 
József nagyszebeni tanker. főigazgató; a selmeczbányai, 
beszterczebányai, késmárki, iglói rozsnyói ev. és a rima-
szombati egyesült prot. gimnáziumokban Bunay Ferencz 
beszterczebányai tanker. főigazgató; végül a pozsonyi ev. 
főgimnáziumban dr. Weidermann Károly pozsonyi tan-
ker. főigazgató. 

* Pót lék Alvinczy életrajzához. Alvinczy Péter-
nek ugyancsak annyiban van köze a három kassai vér-
tanú gyászesetéhez, hogy ő az időben Kassán lakott és 
lelkészkedett; de ha már H. K. K. ur szükségesnek látta 
a városi jegyzőkönyv idevonatkozó pontját e lapok mult 
számában csillag alatt eredetiben közölni, azok számára, 
kik a latin citátumokban nemcsak gyönyörködnek, de 
azokat elolvasni sőt lefordítani és megérteni is óhajtják, 
imé most közlöm a kérdéses jegyzőkönyvi pontot teljes 
hűséggel követve az eredetit, mivel a multszámbeli közlés 
(kinek hibájából, nem keresem) teljesen hibás és érthetet-
len. »Postea die Jovis (lehúzva: Veneris) missis satelliti-
bus suis, Georgius Rákóczi generalem (tudniillik Dóczi 
Andrást a kassai generálist) nomine Principis Transsvl-
vaniae captivari et in domum Leutschoviensem deductum 
custodiri curavit. Die sabbathi vero captivum secum 
abduxis; cum tertia hora noctis, quae praecessit diem 
sabbathi sine praescitu et consensu civitatis, sacerdotes 
pontificiorium, jesuitas duos et tertium praefectum Abbatiae 
Széplakiensis, praefectus peditum Rákóczianorum, Sigis-
mundus Bay, (ut fama est) trucidasset, et in cloacam 
praecipites dedisset, unde tamen jussu senatus extracti 
sunt et humo mandati nocturno quidem tempore.* A 
városi jegvzőkönyben tehát egyetlen szó sincs arról, hogy 
a három papot Rákóczy György őrjárata fogta volna el 
és tette volna őrizet alá, vagy hogy Rákóczy az elfogot-
takat magához hivatta volna; a jegyzőkönyv pont első 
része Dóczi generális letartóztatásáról és elszálításáról 
szól. Révész Kálmán. 

* Fe lügye lő beiktatása . A kölesei ág. hitv. ev. 
egyház újonnan megválasztott felügyelőjét dr. Zelenka 
Lajost, Zelenka Pál püspök fiát, s helyi felügyelőjét Szűk 
József ev. ref. földbirtokost e hó l-jén iktatta hivatalába 
Farbaky József hegyaljái főesperes. Bortnyik Görgy 
helybeli lelkész alkalmi szónoklata után Farbaky József 
főesperes remek beszédet intézett az ünnepeltekhez és a 
gyülekezethez. Megragadó volt beszédjének azon része, 
melyben a két testvéregyháznak együttes működéséről 
szólott a közös ellenfél ellen. Örömmel látja, hogy itt 
Szűk József megválasztásával erősödik a kapocs a kölesei 
két protestáns egyház között, mely egyházuknak egy 
anyatörzsük van s igy kezet fogva együttes erővel kell 
közös céljuk felé törekedniök. Mindkét felügyelő székfog-

lalója nagy hatást keltett. Az ünnepélyen jelen volt 
Zelenka Pál püspök is, hogy fiát, egyházi téren való első 
működésére apai áldásával elbocsássa. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. A. — F. T. Az Énekeskönyv revíziójával az egyetemes 

ének ügyi bizottság foglalkozik, melynek elnöke Fejes István sátor-
ujhelyi lelkész. Tudakozások, beadványok hozzá intézendők. 

T. L. — Gy. Egyházi törvényeink szentesítéséről Lapunk 
mai száma kimerítő felvilágosítást nyújt. 

H. V. — 0. M. A közlés a mult számban megtörtént. Kész-
séggel jelezzük most is, s majd a könyv megjelenésekor is, hogy 
az imakönyv »inkább lelkészek számára templomi használatra* 
készült. 

F. L. — V. H. A küldeményért köszönet, közlését a novem-
beri első számban kezdjük meg. 

B. I. — S. Az alkalmi költeményt inkább a »másik«-ban 
értékesítjük. 

R. K. — K. Megérkeztek és kívánságod szerint közöltettek. 
D. L. — Piros. Az egyházi (lelkészi, esperesi stb.) hivatalok-

nak hivatalokkal való levelezésben portomensségök van. Ajánlott 
levelekért 10 kr. ajánlási dijt kötelesek fizetni. Csomagokat érték-
nyilvánítás nélkül hivatalos szállítólevéllel ingyen küldhetnek. 

B. B — S. Megjött, köszönet érette. 

P á l y á z a t . 

A tolnai egyházmegyébe kebelezett s halálozás 
következtében megürült paksi ev. ref. egyház lelkészi állo-
mására ezennel pályázat hirdettetik. 

A jövedelem hivatalos felszámítás szerint 958 frt 
90 kr., és igy az egyház III. osztályú. 

A megválasztandó lelkész a tolnai egyházmegye lel-
készi gyámegyletének jogos és kötelezett tagja leend, és 
első évi fizetésének felét az egylet pénztárába köteles 
leend beszolgáltatni. 

Pályázni óhajtók, erre vonatkozó kérvényeiket, kel-
lőleg felszerelten folyó évi november hó 15 ig Csekey 
István esperes úrhoz, Várkonyba (u. p. Pécsvárad, Rara-
nva m.) nyújtsák be. 

Rudapest, 1893. október hó 12-én. 
Szász Károly 

dunamelléki püspök. 

1725/93. P á l y á z a t . 

Az alsó-zempléni egyházmegyébe kebelezett kisdob-
szai ev. ref. egyház lelkészi álomására, melynek évi jövedelme 
készpénz, föld, termény, szolgálmányok- és stolarékben 
— hivatalos becslés szerint — 634 frt 15 kr. és igy 
a IV. osztályba tartozik. 

Pályázati kérvények f . év október 31. napjáig nagy-
tiszteletü Kopré Ferencz esperes úrhoz Tisza-Luczra 
küldendők be. 

Miskolcz. 1893. október 10-én. 
Kun Bertalan, 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAÍ'KSTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség : 
IX. kerület, Pipa-utra ü.'í. szám, hová a késiratok 

cimzendök. 
K i a i l < f - l i i v n t a l : 

llornyán.itkf/ Tiktor kttnyvkureskrtfAse (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , díjak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S F A R K A S . 

Kiadja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtököt!. 
E l ő f i z e t é s i á r a : 

Félérr*: 4 frt SO kr ; egész érr« : 9 /W, 

Mlyyes n»ám ára %(> kr. 

A reformáció emlékünnepére. 

Október 31-én lesz háromszázhetvenhat esz-
tendeje annak, hogy az az egyszerű wittenbergi 
szerzetes lelkiismerete által kényszeríttetve és az 
Úr igéjének az ő csontjaiba rekesztetett égő tüze 
által (Jerem. XX. 9) lelkesíttetve, a wittenbergi 
vártemplom kapujára a délesti isteni tisztelet 
előtt kiszegezte azt a 95 tételt, a mely a közép-
kor világát volt sarkaiból kiforgatandó és egy uj 
világot volt megteremtendő. A léleknek valami 
csodálatos, megragadó ereje nyilatkozott e tételek-

ében! Az egyik a ki olvassa, azt érzi ki belőlük, 
hogy ime »itt van végre egy ember, a ki tenni 

[fog« ; a másik úgy látja és látásában prófétá-
lásra nyitja ajkait, hogy »ime itt az idő, melyben a 
sötétség templomból és iskolából száműzetik s 
a tiszta tudomány újra visszatér az egvházba«. 
A tételekben van egy csomó tagadás, mely tilta-
kozik a visszaélések ellen s a mely a sarkköveit 
feszegeti ki a középkori egyháznak; de van bennnök 
annyi állítás is, a mely meg szilárd alapul szol-
gálhatott nemcsak egy egészen új egyházi életnek, 
hanem egy teljesen új világrendnek is. A reformá-
ciónak az a kettős jellege, a mely szerint tilta-
kozik a lelki zsarnokság és az ember szellemi 
javaival való kufárkodás ellen és állítja, hogy az 
egész vallás-erkölcsi életnek új alapokon kell 
felépülnie, már kifejezésre jut bennök. Tagadják, 
hogy a pápa megbocsáthatná a bűnöket (6. tét.) 
és állítják, hogy »az egyháznak igazi kincse a 
szentséges evangélium az Isten dicsőségéről és 
kegyelméről« (62. tét.) 

»Ist das Chaos da, ist die Schöpfung nah« 
— mondja egy ujabbkori német költő. A közép-
kor végének a chaotikus viszonyai elő fel tételez-
ték az új teremtést. Az alkotó »legyen« ! szót 
Luther mondotta ki. 

r- Atyámfiai, férfiak! Körülöttünk is a chaos 
már megvan, közel kell lennie a teremtésnek is; 
ae e teremtés munkáját nektek, nekünk kell végre-

hajtani! A végrehajtás eszköze csak kettő lehet: 
támadása, ostorozása, irtása a rossznak és helyébe 
új építés, új erők bevitele . egyesekbe és a társa-
dalomba s új élet teremtése az egyházban és a 
nemzetben. De hol vagyon, a ki merész ajakkal 
»a riadó vakmélységet felverje szavával?!« 

Egyházi, társadalmi, tudományos, nemzeti, 
politikai, családi és magán életünk cliagnosisát 
csinálja meg ki-ki magának. Elhallgatom, hogy 
mennyire ráillik erre a korra az, mit a költő 
mond, hogy »a renyhe társaság bűzhödt álló 
vizében új bűnök milliárdjai vannak keletkezőben; 
hogy a munka és vagyon egymástól messze esnek, 
és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeres-
nek; hogy eltűnt a szerény családiság zamatja 
— — s a gazdag megkövült és a szegény elfá-
sul t« (Arany J.). Nem szólok arról, hogy az 
emberi szenvedélyek hogyan hányják fel iszappal 
háborgó lelkük mélyét; hogy hogyan uralkodik 
a lelkek felett bizonyos kételkedő, nyugtalanító 
pessimismus, mely mindig megvénhedésnek a jele 
fajoknál, népeknél és egyeseknél s a minek ter-
mészetes következménye a tömérdek öngyilkosság. 
Nem is említem, hogy mennyire megingott az igaz-
ságról, a becsületről való felfogás, a kötelességek 
érzése s az a szilárd erkölcsi alap, a melyen 
munkával akar megélni az önérzet, nem pedig 
stréberséggel, pártfogás koldulással vagy soha 
meg nem szerzett képesítések lopásával. És hadd 
mellőzzem azt is hallgatással, hogy hogyan recseg-
nek egyházi életünk külső épületének az eresz-
tékei; hogy hogyan rombolják mindenfelülről Sio-
nunk kőfalait és égetik annak kapuit, mig az 
őrállók meg legnagyobb részt csak törvények 
paragrafusaival és az örökös administrálás bürok-
ráciájával végzik rajtuk az ideig-óráig való tata-
rozást! Mindezekről nem szólok, csak még egy-
szer ismétlem, hogy a chaos már megvan, közel 
kell lennie a teremtésnek! 

A történet menete mindig következetes és 
hű önmagához. A ki ezt ismeri, az a jövőről is 
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tud valamit. A farizeusok korára következett a 
Krisztusé, a scholastikusokéra a Lutheré és Kál-
viné. A mi korunkra, a mostani időkre, melyek 

/mind a két említett kornak bűneit egyesítik, kell 
következni amaz újjászületésnek, a melynek a 

/ létrejövetelét még egy névhez kötni nem lehet 
— — vagy mit mondok?! dehogy nem lehet! 
Következnie kell amaz igazi reformációnak, a 
midőn a Krisztus és az ő evangéliuma bevitetik 

|magába az életbe; leszáll a templomoknak az 
emberek fejei fölé emelt kathedráiról, kimegy a 
való világba, érintkezik vele és azt áthatja, meg-
nemesíti, megszenteli; a mikor nemcsak prédikál-
tatik az evangélium, hanem él is a lelkekben 
és a mikor a keresztyénségnek nemcsak külső, 
látható szervezett intézményei lesznek, hanem a 
keresztyénség gyakorlatilag átültettetik a minden-
napi életbe, hogy ott végezze a maga csodálatos 
munkájá t : hogy a sánták járjanak, a siketek 
halljanak, a poklosok megtisztuljanak, a halottak 
feltámadjanak, a megkötözöttek feloldoztassanak 
és a sötétségben járóknak világosság támadjon. 

De életet csak élettel lehet támasztani. Elmé-
letekkel, tanokkal, legkevésbbé pedig frázisokkal 
nem lehet. Az elméletek, a tanok, a frázisok nem 
javítják meg az embereket. Ezek helyére a való-
ságnak kell lépnie; mert amazokat egyik a másik-
nak utána mondhat ja ; de a valóságot mindenkinek 
önmagának kell átélnie. Teljes igazsággal mondja 
a nagy angol történetíró Froude, hogy »bármely 
politikai rendszernek, vagy vélemény csoportosuj 
lásnak avagy hitformának végleges mértéke mindig 
a létrehozott eredmény azon nép viseletében és 
állapotában, a mely azok alatt él és hal meg«| 
Ha már most a protestántizmus majdnem négy-
száz éves élete után is azt látjuk, hogy valósá-
gos chaos van körülöttünk: akkor ennek más 
oka nem lehet, mint az, hogy a külső látható 
egyház nem elég hiven követte a protestántizmus 
igazi geniusát, nem fogta fel teljesen a maga 
hivatását, nem fejtette ki egészen a maga erőit 
és nem tudta az életet áthatni teljesen. A rossz 
példa mindig ragadós. A pápistaságtól a mi lát-
ható egyházunk is többé-kevésbbé elsajátította 
az igazi élettől való elzárkózást bizonyos dogma-
tikai rendszerek és bizonyos szervezet keretében. 
Ez is, ép ugy, mint a pápista, nagyon elvonat-
kozott a való élettől, nem eleget foglalkozott és 
foglalkozik azzal. Pedig minden intézmény csak 
azon az alapon állhat fenn és maradhat egész-
séges, a melyen támadt és fejlődött. Üdvközvetítő 
mechanikus intézmény lett a római egyház; dogma 
— s még inkább üres moráltanítóvá vált a pro-
testáns, a helyett, hogy ez a maga valódi lényegének 
megfelelőleg az evangélium isteni erőinek az életbe 
való átültetője, az ujj ászülő erőknek a hordozója 

maradt volna. Mert »az egyháznak igazi kincse a 
szentséges evangélium az Isten dicsőségéről és 
kegyelmérői«. Ez a fődolog a protestántizmusban. 

Paul Janet, ez a kiváló morál-philosophus 
egészen találóan jegyzi meg, hogy a protestántizmus 
erejét mindenki a szabad vizsgálódásban látja s 
erre hivatkozik, mint kiválóan prot. elvre. »Pedig 
ebben némi tévedés forog fenn. A szabad vizs-
gálódás Luthernél eszköz volt csupán, nem pedig 
elv. Élt vele, mert kénytelen volt vele élni, hogy 
bebizonyítsa tulajdonképeni alapelvét: a hit és 
az isteni kegyelem mindenható voltát. A mi mellékes 
volt, idővel fődologgá lett s a forma elnyelte a 
lényeget«. 

Kétségtelen dolog, hogy a szabad vizsgálódás 
joga, annak érvényesítése már önmagában is rend-
kívüli erő. Az egyéniség királyi méltóságának a 
glorifikálása; a szellemi szabadságnak létalapja 
és minden előhaladásnak előfeltétele. De csak az 
az individualizmus jogosult, a mely magasabb 
érdekeknek szolgálni tud; az a szellemi szabad-
ság ad csak királyi méltóságot az egyénnek, a 
mely az igazságot megismeri és azon alapszik és 
az az előhaladás az egyedül jogosult és egészsé-
ges, a mely javít és a tökéletesedés felé visz. 

A látható egyház abban vonatkozott el a 
való élettől, hogy annak a hitnek, a sola fidesnek, 
és annak a kegyelemnek, a sola gratiának, a 
fogalmát teljesen csak egyházi körre szorította, 
annak tisztán csak vallási soteriologiai fontosságát 
s vonatkozását emelte k i ; de e két, igazán égig 
érő eszmét nem tudta rá alkalmazni az életre, 
nem volt képes e kettőnek óriási sociologikus 
erejét is kifejteni; holott ezt, — különösen a 
kálvini egyház, — épen presbyteriális egyház-
kormányzatánál fogva igen könnyen és nagy ered-
ménynyel megtehette volna. A szabadvizsgálódás 
joga csak tudást — igaz, hogy ezt széles körűt — 
volt képes támasztani; a szellemi szabadságért vívott 
harc kifejlesztette az individualismust, vagy leg-
alább is öntudatra emelte az emberek egy részé-
nél az egyéniség jogát; de a hitnek és az isteni 
kegyelemnek, mondjuk, az evangéliumnak minden-
ható voltát nem tudta bevinni a társadalom és 
az egyesek életébe. Már pedig a tudás csak 
pygmaeusokat teremt; de a hit hősöketl t i Í H / ^ H ^ a 

A legközelebbi jövőnek, nem! már ci jelen-
nek, a mi időnknek elodázhatatlan feladata az, j*1] 
hogy magunk is megújhodván hitben és kegye-
lemben, e kettőt tegyük az emberek egész világ-
nézetének az alapjává és életviszonyai megren-
díthetetlen fundamentumává. Erre nézve pedig 
hitben gazdag és kegyelemben bővölködő egyé-
nekre van szükségünk. Mert egy életteljes alak, 
a kire az ember rátekinthet és a kit szem előtt 
tarthat, százszor többet ér, mint akárhány jelszó, 



vagy elmélet. Hiszen az egész keresztyénség 
súlypontja is a Krisztus egyéni jellemében, egyéni 
akaratában és egyéni munká jában rejlik. Már 
Hugó Grotius is megjegyezte, hogy sok, tulajdonkép 
specifikus keresztyén gondolatnak tartott tan már 
előszeretettel ápoltatott Jézus idejében a zsidó 
rabbik körében és Renan is egész szenvedélylyel 
bizonyítgatja, hogy a Hillél rabbi iskolája már 
mennyire ugyanazokat tanította, a miket Jézus; 
de mind a ketten elfelejtik megjegyezni azt, hogy 
Krisztus volt az egyetlen, a ki e tanokat élte s 
ez által adott azoknak igazi tartalmat. Életével 
volt egyetlen és élete az, a mi kimeríthetetlen. 
S a mig szőrszálhasogató rabbikhoz hasonlólag 
a protestáns theologusok is tömérdek elméletet 
és tant állítottak fel a christologiákban és fejte-
gették, hogy Krisztust mennyire illeti meg isteni tisz-
telet vagy imádat : addig a legtöbbször megfeledkez-
tek arról, hogy a Krisztust nem lehet elméletekre 
leszűrni és hogy őt nem csupán imádat, hanem 
egyenesen és főképen a legteljesebb odaadás illeti. 
Az Imitatio Christit nem a zárdák cellái, vagy 
esetleg a papi tanulószobák, hanem az élet 
számára kellene még egyszer megírni. 

A protestántizmus ereje is hőseiben szemé-
lyesült meg. Ők élték az elveket, melyeket hirde-
tének. Az elvek personificatiói voltak. »Luther 
maga volt a reform láng szelleme és lelke* mondja 
Nisard, a ki pedig Lutherrel nem nagyon rokon-
szenvez. Egyénekre volna szükségünk, mint ezek. 

• , 1 / De hogyha nincsenek, nekünk kisebb epigo-
noknak kell a lassú reformálás szakadatlan mun-
káját szent kötelésségérzettel valamennyiünknek a 
magunk körében végeznünk. Hitnek kell ben-
nünk lenni, hogy az ügy, melyet szolgálunk, 
egyháziak és világiak, a világon a legszentebb 
ügy. Hinnünk kell, hogy a munka, melyet vég-

N ^ zünk, nem hiábavaló és mindenek felett h innünk 
kell, hogy a Krisztus evangéliuma nem halott, 
hanem hogy az ma is Istennek ereje minden 
hívőnek üdvösségére. A hitnek és az akaratnak 
az a suggeráló ereje, a melylyel az ú jabb tudo-
mány is foglalkozik, egyesek és népek életében 
egyaránt érvényesül. Az a mi után valaki lelke 
legmélyén igazán vágyódik, be is teljesedik előbb 
vagy utóbb. Az igazi hittel népeket, nemzeteket 
lehet suggestio alá helyezni. 

»A sánc« — mondja Göthe — »csak egy 
halmaz sá r ; de a katona életével védi azt, mert 
felette zászlója lobog.« 

A mi sáncunk nem földrögökből van össze-
halmozva, nekünk Isten gyermekeinek élő pbalan-
xát kell védenünk amaz ős ellenféltől; a zászló 
sem földi hatalmasság jelvénye, hanem magának 
a seregek Urának és az ő Krisztusának a lobogója: 

hát kicsinylendő feladatot töltünk-e be, ha hivek 
vagyunk mind halál ig?! 

Hogy pedig azok lehessünk, ezért imádkozzunk 
és kérjük, hogy kegyelemben is bővölködhessünk! 

Reformációi ünneplésünk legyen lélekben, 
szent elhatározásokban és tettre kész kötelesség-
érzetben ! 

Kenessey Béla. 

A reformáció hitelvei. 
A reformáció nem teremtett uj hitet, hanem az ős-

eredeti krisztusi hitet állította vissza evangéliumi alapra, 
evangéliumi tisztaságba. A hagyomány által degenerált 
hitelveket és hitcikkeket gyökeresen megtisztította a rájok 
tapadt emberi találmányoktól és ferdítésektől. 

A reformot Luther kezdte, Melanchton folytatta és 
Kálvin betetőzte. Különböző alakban, különböző sikerrel, 
de egyazon alapon, ugyanazon hitelvekkel. Erejök, hatá-
suk, alkotásuk titka Isten igéjének a lelkek előtt való meg-
nyitása. 

Először felállították azt a megdönthetetlen hitelvet, 
hogy a keresztyén hitnek zsinórmértéke egyedül az Isten 
igéje. Verbum dei condit articulos fidei, et praeterea nemo, 
ne angelus quidem. Csak az Isten igéje alkothat hitcikke-
ket, azon kivül senki, még az Isten angyala sem. 

Nagy jelentőségű és örök igaz elv. Mert ha a keresz-
tyénséget Istennek testté vált igéje, a. Jézus Krisztus ala-
pította, az az ige is tarthatja fenn, hitének cikkelyeit csak 
az szabhatja meg, a hitvéleményeknek csak ez lehet igaz 
birája. És ha ezzel szemben a római egyház azt tanítja, 
hogy a ker. hitnek tételeit és cikkelyeit az »una sancta 
ecclesia« vagy a csalódhatatlan pápa állapítja meg s az 
egyház ebben a hittanítói tisztében nemcsak az Isten igéje, 
hanem a hagyományra is támaszkodjék: akkor nyilvánvaló, 
hogy ez a római hitelv óriási tévedés, mert az Isten tiszta 
igéje megbízhatóbb kánon és igazabb biró, mint az egy-
ház, mely tévedhető és gyarló emberekből áll, vagy mint 
a »hagyomány«, mely az isteni evangéliumnak csak gyarló 
emberi mása, vagy mint a római pápa, ki a csalódhat-
lanság mezébe öltöztetve is csak gyarló emberi tekintély. 
Már pedig a lelkiismeretnek csak Isten ereje és törvénye 
szabhat korlátokat, emberi hatalom soha! 

A protestáns egyháznak ebből az iráselvűségéből 
folyt és fog folyni mindenha az ő igaz protestáns és evan-
géliumi karaktere. Ez alapon protestált és fog protestálni 
mindig a pápás egyház emberi találmányai ellen, minők 
a pápaság, az infallibilitás, a mise, a transsubstantiatio, 
a papnőtlenség, a pápa bűnbocsátó hatalma, a traditio stb., 
minthogy mindezeket az Isten igéje még csak névleg sem 
ismeri. Viszont ezen az alapon állította vissza Krisztus 
és az ő evangéliuma isteni tekintélyét, melyet a római 
egyház annyira összetört, hogy az Isten igéjét a nép elől 
elzárta, tanulmányozását a papságnál elhanyagolta. 
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Azután ugyancsak ebből az Isten igéjéből felállítot-
ták azt a másik nagy elvet, hogy egyedül Istennek a 
Jézus Krisztusban megjelent kegyelméből üdvözülünk. Sola 
fide et sola gratia salvificamur. 

Ez is nagy és örök igazság, melyet a pápás egyház 
a papi rend áldozári közvetítésével, a cselekedetek szer-
tartásos mekhanizmusával, az emberileg kreált szentek 
közbenjárásával s több ilyen fajta emberi találmányokkal 
egészen elferdített, de a reformáció a maga evangéliumi 
tisztaságába ismét visszaállított. Lényege az, hogy a gyarló 
emberi lélek önerején se jócselekedetekkel, se egyházi 
szertartásokkal, se pápai búcsúkkal, se szentek közben-
járásával a maga üdvtelen, mert bűnös állapotából magát 
ki nem szabadíthatja, meg nem igazíthatja, meg nem vált-
hatja. Értelmi és erkölcsi tévedékenysége, emberi gyarló-
sága miatt képtelen az önüdvözítésre. Csak az Isten üdvö-
zíthet az ő szent fia, a Jézus Krisztus által, csak az 
Isten szentelhet meg az ő lelke, a Szentlélek által, mert 
csak neki van erre elég ereje, szeretete és szentsége. 
Mint az Isten igéje mondja: Ugy szerette Isten e világot, 
hogy az ő egyszülött fiát adta érette, Egy a közbenjáró, 
az Ur Jézus Krisztus. A törvény cselekedetéből egy teremt-
mény sem igazulhat meg. A protestántizmus az egyház 
csinálta emberi üdvbizonyosság helyébe a Krisztus nyúj-
totta isteni üdvbizonyosságot állította. 

Az Isten igéjére és az Isten »kegyelem«-nek nevezett 
erejére visszahelyezett vallás uj és sajátos typusát alakí-
totta ki a ker. kegyességnek. A ki egyszer meggyőződik 
arról, hogy az evangélium Istennek hatalma minden hi-
vők üdvösségére : annak első dolga bírni, lelkébe bevinni 
azokat az isteni erőket. Bevinni tisztán, minden emberi 
hozzáadás nélkül, megtartani szilárdan minden ingadozás 
nélkül. Tudakozni magokat az írásokat, vizsgálni azoknak 
mélységeit. Vizsgálni szabadon, minden előítélet nélkül, 
íme a szabadvizsgálódás, mint az evangéliumi protestán-
tizmus egyik hatalmas fegyvere, melylyel az újkori emberi-
séget megajándékozta! 

Az Isten igéje, melyből Isten szól a lélekhez, köz-
vetlen személyes életközösségbe juttat Istennel és az ő 
szent fiával és az ő szent lelkével. Nem papi, nem szer-
tartásos, nem egyházi közvetítéssel, hanem közvetetlenül 
érintkezik itt a lélek a lelkek Lelkével. Ime a protestán-
tizmus egyetemes papsági elve, melyszerint a vallás nem 
a papok dolga, hanem kinek-kinek legsajátabb ügye, mert 
kiki magának áll vagy esik. És ez az életközösség isteni 
erőkkel tölti el az emberi lelket: hittel és szeretettel, 
reménységgel és szabadsággal, mert a hol az Ur lelke, 
ott van a szabadság s a ki Istenben marad, az a szere-
tetben marad. Ez az életeleven község az Istennel ujjászüli 
és megszenteli, megigazítja és üdvözíti, egyszóval Isten 
fiusággal ajándékozza meg az ember lelkét. Ime a lelki 
szabadság elve, mely az emberi áltekintélyek és vélemé-
nyekkel szemben mint szellemi szabadság, a római dogma-
uralommal szemben mint vallási, lelkiismereti és gondolat-
szabadság a bűnnel szemben mint erkölcsi szabadság 
érvényesül, s tegyük hozzá, hogy ebből a lelki szabad-

ságból fejlődött ki később a jogi, politikai és sajtószabad-
ság. melyek a művelt népeknek már-már féltékenyen 
őrzött közkincsei. Ezeket a közszabadságokat, mint ter-
mészetével össze nem férő erőket, a pápás egyház nem 
fejthette ki s intézményes kifejlésök után serri veheti be, 
legfölebb tűri őket. A pápaságban a hívőnek nincs joga 
szabadon vizsgálódni, szabadon gondolkozni sem vallásban, 
sem morálban, sem tudományban, sem politikában. Roma 
locuta.. . causa finita. A pápistának ugy kell gondolkozni, 
a mint pápája és egyháza parancsolja. Ha nem ugy tesz, 
akkor eretnekíttetik, üldöztetik. Ebből a lelki szolgaságból 
is a protestántizmus szabadította ki az emberiséget. 

A protestáns lelki szabadságnak csak egy korlátja 
van s ez az Isten akaratja. Isten akaratja ugy a mint 
a természet rendjében, az erkölcsi világrendben, a kegye-
lem országában és különösen az Isten igéjében megnyi-
latkozik. Isten minden mindenekben, ő tőle, ő általa, ő miatta 
vannak mindenek. Az egész mindenség az ő országa; 
az erkölcsi valóságoknak és intézményeknek (nem csupán az 
»egyház« az Ő állítólagos szentjeivel) összesége az Isten-
országa, melyben az ő felséges akarata az ur és a lények 
és ezek működése az ő akaratának és dicsőségének szol-
gálatára rendelvék. Isten akaratának, hatalmának és dicső-
ségének e teljes érvényesítése a protestáns s különösen 
a Kálvini theologiának ismét egyik lényeges vonása. Ez 
az isteni felség souverainitása. Innen a praedestinatio és 
a kegyelembe vetett hit általi megigazulás erőteljes ki-
domborítása a prot hittanban. 

Az Isten kegyelme, a mint Krisztusban és az ő 
evangéliumában megjelent, egyedül szent és tökéletes; 
teremtményei a bűn miatt mindannyian gyarlók, tökélet-
lenek, kiknek megváltásra van szükségök. Bűnös az ember 
is, ki Istennek a Megváltóban megnyilatkozott kegyelme 
nélkül, lelki nyomorúság, nyavalya és kárhozat gyermeke. 
A bűnösség az emberiség erkölcsiségének szervi baja, 
erkölcsi elfajlás, mely emberi erővel meg nem gyógyítható, 
egyedül csak az Isten erkölcsi erejével. A bűnnek ez a 
megrendítő mélységes érzete s a bűnből való kiszabadu-
lásnak egyedül az Isten szentséges erejétől várása : szintén 
egyik jellemző sajátsága az evangéliumi protestántizmus-
nak. A pápistaság a maga semipelágiánus felszinességével 
nem tudott lebocsátkozni a bűnösség gyökerére, s gyógyí-
tásában is megelégedett a tüneti kezeléssel, a felszínes 
emberi gyógyszerekkel: kiszabott imádságokkal, búcsúkkal, 
alamizsnálkodásokkal s egyéb emberi eszközökkel. A 
protestántizmus Istennek saját erejére, saját szereire utalja 
az emberiséget: Isten kegyelmére, Istennek a Jézus Krisz-
ban megtestesült szeretetére, tiszta szentségére s nagy 
irgalmasságára. Ime a protestántizmus nyújtotta isteni 
üdvbizonyosság, a papizmus emberi üdvbizonyosságával 
szemben. 

Ezek a reformáció nevezetesebb hitelvei, a melyek 
a keresztyénségnek uj vallási, egyházi és theologiai alakját 
teremtették meg a protestantizmusban, 

A protestántizmus hittudatát először két nagy refor-



mátorunk öntötte dogmatikai rendszerbe, u. m. Melanchton 
és Kálvin, utánok azonban sokan. 

Melanchton müve: »Loci communes« (1521) és ké-
sőbb »Loci theologici* cimet visel. Eredetileg a Rómaiak-
hoz irt levél dogmatikai magyarázata, a mysteriumok 
(trinitas, incarnatio, christologia) kizárásával. Mert Me-
lanchton azt tartotta: Krisztust megismerni annyi, mint 
az ő javait megismerni. Hoc est Christum cognoscere, 
beneficia ejus cognoscere; non quod isti docent: ejus 
naturas, modos incarnationis intueri. Bűn, kegyelem, tör-
vény és evangélium, hit és cselekedetek : ezek a Loci főbb 
locus-ai, melyeket Melanchton vallásos melegséggel, gya-
korlati erejök felmutatásával, üdvösségi értékök kiemelé-
sével tárgyal. A későbbi kiadások tökéletesebb szerke-
zetűek, a mysteriumokat is felölelik, az erkölcsi szabadságot 
synergistice tárgyalják, az urvacsorai tanban Kálvin felé 
hajlanak. 

Kálvin munkája, az »Institutio religionis christianae* 
1536, a reformáció korának legérettebb gyümölcse. Mély-
séges s mégis világos, rendszeres s mégis bensőségteljes, 
mely dialektikai erő és rendszeresség tekintetében mai 
napig utolérhetetlen. Rendszere törzsét a »Hiszekegy« al-
kotja, alapeszméjét az Isten souverainitása, tehát az a 
gondolat, hogy Isten minden mindenekben. Ö a természet 
alkotója, az erkölcsi világ törvényadója és birája, Ő 
a kegyelem világának szabados ura. Irgalmának, ke-
gyelmének nincs emberi feltétele, üdvrendezése absolut, 
akaratja és hatalma minden teremtménynek törvényt 
szab. Igéje az örök igazság, üdverejét a megtestesült 
Jézus Krisztusban revelálta, szentségét szent lelke által 
közli az ő választottjaival. Ereje és szentsége az egész 
világban uralkodni, azt megnemesíteni, ujjászülni és 
megszentelni van hivatva, mely isteni munkának rendel-
tetésszerű közege az egyház, Isten választottjainak e szent 
közössége. 

De nem célunk, terünk sem engedi a reformáció hit-
rendszerét behatólag ismertetni. Csak rá akartunk mutatni 
a reformáció emlékünnepe alkalmából a reformáció hit-
elveinek és hittételeinek főbb sajátságaira. Szép és nagy 
lelkek lakoztak reformátorainkban. Hitök hősies, bátorsá-
guk férfias, erkölcsi erejök fenséges. Áldás a léleknek velők 
foglalkozni, termékenyítő a velők való társalkodás. Lel-
künk emelkedik lelki nagyságuk szemléletén, szivünk szent 
vágyódással kiállt fel hitök láttára: 

Oh ha bennünk is oly épen élne a vallásos hit 
és erő! Sz. F. 

A reformáció politikai jelentősége. 
A reformáció első sorban valláserkölcsi regeneráció 

volt, de a benne rejlő erkölcsi erő által a népek szabad-
ságára s politikai fejlődésére is reformáló hatást gyakorolt. 
Közszabadságok, államformák, jogi fogalmak, társadalmi 
viszonyok gyökeresen átalakultak elevenítő hatására. 

Csak néhány vezéreszmén és intézményen akarjuk 
a protestántizmus politikai erejét feltüntetni. 

A nemzetiségi eszme, a XIX. század emez uralkodó 
eszméje, a mint báró Eötvös nevezi, első sorban a refor-
máció terméke. Mert e középkori emberiség szellemi élete 
úgyszólván kizárólag a vallásra szorítkozott s a refor-
máció és a protestántizmus épen e téren adta meg a 
nemzeti nyelvnek a maga jogát. Hogy terjeszkedhessél?, a 
legegyenesebb, legrövidebb utat választotta: közérthető 
akart lenni s a nép nyelvén szólt. Ezzel szentesítette 
a nyelv- és fajkülönbséget, a nemzeti nyelvet Isten oltá-
rára méltatta, iskoláiban, könyveiben kiművelte. Csakhogy 
az embriónak érni kell: a nemzeti eszme háromszáz évig 
érlelődött. Görög-, Német-, Olasz-, Magyarország, ez esz-
mének köszönhetik egységüket s függetlenségüket, a három-
felé tagolt Lengyelországot ez tartja egybe, Bománia, 
Bulgária, Szerbia, a müveit nemzetek becsülését ezzel 
vivták ki s jövő fejlődésük alapját ez képezi. 

A müveit emberiség történetének legszebb, legdi-
csőbb, áldozatokban leggazdagabb lapjait a nemzetiségi 
eszme szolgálatában megszülemlett nagy tettek töltik ki 
s méltán mondja Leroy-BeaulieU, hogy nagyszerűségben 
példátlan eredményeket szült. Bocskay, Bethlen, Rákóczy 
Thököly, Kossuth nemzeti szabadságharcai a reformáció-
ban gyökereznek. 

A reformáció törzséről hajtott ki a jogegyenlőség 
és demokratikus szabadság eszméje is, tehát a hűbériség 
s a jobbágyrendszer megszüntetése, ezzel kapcsolatban a 
gazdasági élet minden ágának átalakulása is reá vihető 
vissza. Némelyek ugyan ezt a XVIII. század bölcsészeié-
nek eredménye gyanánt tekintik s Locke, Voltaire és 
Rousseau érdeméül tudják be, de hiszen ők is a reformáció 
öntudatos, vagy öntudatlan hatása alatt állanak. Egy 
percig sincs okunk tagadni, hogy a nagy francia forra-
dalom a reformáció nélkül létre nem jön. Igaz, hogy a 
protestántizmus ellenségei e véres küzdelemnek csak ször-
nyűségei, tévedéseit irják a mi számlánk »tartozik« lap-
jára, hanem méltán »követelhetjük« a nagyszerű vívmányok 
egész sorozatát is. »Legyen szabad az ember«, »Legyen 
szabad a föld, mint az ember«, »Az igazi szuverén a 
nép«,»szabadság, egyenlőség, testvériség«, a zsarnok önkény 
helyén demokracia s polgári szabadság, oly gyümölcsök, 
melyeket az 1517-ben a wittenbergi vártemplom elé ülte-
tett fa termett. 

Igaz, hogy a hitújítás hamisítatlan demokratizmusa 
csak egy alakjában érvényesült azonnal, a bátor és nemes 
SZÍVŰ Zwingliben, a főreformátorok, Luther és Kálvin 
egyéniségével még nem összhangzott teljesen, ámde az 
általok hirdetett eszmékben már benne volt. A protestán-
tizmus eleinte, míg kellőleg meg nem izmosult, önálló 
kulturát nem teremtett, a múlttal nem szakíthatott, hanem 
a katholicizmus hagyománya s befolyása alatt állt, annak 
eszközeit is használta s a »cuius regio eius religio* pro-
testáns-ellenes elvével is ki tudott egyezni, s Luther »Das 
ist«-je alig valamivel enyhébb, mint a tridenti zsinat »si 
quis dixerit . . . anathema sit«-je; de az egyéni szabad-
vizsgálódás lett az uj vallás szegletköve, s ha a legkénye-
sebb téren, Istenhez való viszonyában szabadon érvé-
nyesülhet, az egyéniség másfélévezredes fejlődéssel, annyi, 
megmásíthatlannak tartott törvénynyel s hagyománynyal 
szemben, ha a szabad, független hitért a két legnagyobb 
földi hatalmassággal: a pápával s a római német császár-
ral harcba lehetett bocsátkozni, akkor már csak egy lépést 
kellett tenni arra, hogy az egyéniség a politikai élet terén 
is kikövetelje a maga jogait, hogy az Isten előtti egyen-
lőség után bekövetkezzék az emberi törvény előtti egyenlő-
ség, a lelkiismereti szabadság után a politikai szabadság. 
S a kik e nagy jogokat kivívták, a kik szűk korlátok 
közé szorították az egyház és a birodalom fejét; azok 



méltán követelhették, hogy a nép érdekében minden földi 
uralkodó hatalma korlátoztassék. 

A protestántizmus, a hol szabadon fejlődhetett, min-
denütt a legtisztább demokratikus alapokon szervezkedett, 
s törvényhozása, bíráskodása a parlamenti felelős kormány-
rendszer csiráját rejtette magában, legtisztábban valósult 
meg a demokrácia a presbyteri rendszerben, mely az egy-
házszervezetben ugyanazon szegletkőre épít, mint a hit-
életben: az önálló, egyenrangú, öncélú egyéniségre. >A 
reformáció kedvező hatással volt azon népek haladására, 
kik elfogadták, mert megengedte nekik, hogy szabad intéz-
ményeket alkossanak, mig a katholicizmus vagy zsarnok-
ságra, vagy anarchiára, s gyakran fölváltva, mindkettőre 
vezet. A protestáns népek természetes kormányzali rend-
szere a képviseleti rendszer, a katholikus népeké, ugy 
látszik, kényuralmi. Mig ennek vannak alávetve, békében 
maradnak, mert hozzájuk illő uralom alatt élnek; ha 
megkísértik felszabadulásukat, föl bomlik a rend s leha-
nyatlanak, mert természetükkel ellenkező állapotba jutot-
tak.* Ezt mondja a népek lélektanának, erkölcseinek egyik 
kitűnő ismerője s teljesen igaza van, a mint Francia-, 
Spanyolország, Portugália, a délamerikai köztársaságok 
példája igazolja. 

Különösen nagy szerepe van a reformációnak s a 
protestántizmusnak az állami függetlenség és szuverenitás 
megválásitásában. Mert elszakadván a pápai világegyháztól 
s annak látható fejétől, ki a dogmák trónjáról csalódha-
tatlan parancsokat osztogat s mint az Isten állítólagos 
földi helytartója, annak nevében királyoktól s népektől 
föltétlen engedelmességet követel, az országok belső és 
külső ügyeibe legtöbbnyire azok hátrányára beavatkozik 
nemzetileg, az állami határokon belül s törvényeinek 
uralma alatt kellett szervezkednie. A tiszta római katholikus 
országok a hierarchia által, melynek feltétlen engedelmes-
ségü képviselői a legutolsó kis községben is föltalálhatók, 
a pápának vannak alávetve. 

Ellenben a protestántizmusnak nincs államon kivüli, 
külső, egységes feje; a protestantizmust csak az elvek 
s eszmék egysége tartja össze, de az egyes országokban 
teljesen önállóan, minden más állam protestántizmusától 
függetlenül, szóval nemzetileg és territorialiter szervezke-
dett, épen azért az állami függetlenség eszméjével nem-
csak hogy összeütközésbe nem jött, hanem annak minden-
hol erős támaszává vált. 

Áll ez különösen hazánkra nézve, hol a reformáció 
nemzeti létünk, államiságunk védelmében valósággal isteni 
küldetést teljesített. 

Klerikális irók azzal vádolják a magyar protestan-
tizmust, hagy mondhatlan nyomort hozott az országra, 
midőn a törököt hívta segélyül. 

Ez részben nem ismerése, részben meghamisítása 
a történelemnek. 

A mohácsi vész előidézésében a protestántizmusnak 
semmi szerepe nincsen, hiszen akkor még eredeti hazájá-
ban sem volt egy évtizedes. E nemzeti szerencsétlenség 
pedig okvetlenül előidézi a Habsburg-ház s ezzel idegen, 
nem nemzeti uralkodó család trónrajutását, mely I. Fer-
dinándtól kezdve, érzéketlenül nemzeti létünk, alkotmá-
nyunk, államiságunk iránt, mindenha Magyarországnak a 
német, s később az osztrák birodalomba való beolvasz-
tására törekedett. Ennek a törekvésnek leghatalmasabb 
ellenfelét, a magyar állam, alkotmány és nemzet legha-
talmasabb védőjét a magyar protestántizmusban találta 
föl. Bocskay, Bethlen, Rákóczy, Thököly harcai s még 
legújabban is a pátens elien folytatott küzdelem szóló 
bizonyságai ez állításnak, pedig nem is említem azt a 

hatalmas erőt, a mit a protestáns iskolák adtak a nem-
zetnek. 

Igaz, a törökök segélyét igénybe vették a protes-
tánsok, de már csak akkor, midőn itt voltak. S kik hivták 
be őket ? A római kath. Zápolya János király és a római 
bibornok, Martinuzzi. A protestántizmusnak nem lett volna 
ereje hazánkból a törököt kiűzni, okosan s kényszerhelyzet 
által indíttatva, vallása s nemzete már is hatalmas ellen-
sége, a germanizáció, a német zsoldos-elnyomás ellen 
játszotta ki. Ez a politikai eszély bámulatra méltó ügyes-
sége volt. S vájjon Basta, Belgiojoso, Ampringen, Karaffa 
s annyi más, mennyivel árasztottak több áldást e szegény 
hazára, mint a Szolimánok, Mohamedek, Köprilik és Musz-
tafák ? Vájjon a róm. kath. I. Ferenc francia király nem 
a törökkel szövetkezett-e? 

A magyar protestánsok örömmel rázták le a török 
jármot, mihelyt tehették, de bölcsen cselekedtek, hogy 
addig, mig ez nem lehetett, a nemzeti lét védelmére az 
egyik, nem kisebb ellenség ellen a másikat használták föl. 

Hogy ma van magyar állam, magyar nemzetiség, 
ezt sok részben köszönhetjük e politikai ténynek. 

Nem ritkán olvassuk, hogy a reformáció szülte a 
felforgató politikai törekvéseket, a forradalmakat s a szo-
ciálizmust, mely a jelen társadalmi rend reformációja akar 
lenni. 

A protestántizmus csak annyira forradalmi, a meny-
nyire konzervatív. Éltető lelke a szabadság. Harcol s ha 
kell, forradalomban tör ki minden elnyomás ellen, mint 
a hogy forradalomban tört ki a legnagyobb rabszolgaság, 
a lelkiismereti leigáztatás ellen, s a forradalom, mint az 
emberi jogok elnyomása elleni végső eszköz, a protestán-
tizmus részéről teljes igazolást nyer. De a reformáció 
szelleme konzervatív is, a szabadságot s annak összes 
vívmányait féltékenyen őrzi és konzerválja. A szabadság 
intézményeire legféltékenyebbek a protestáns nemzetek. 

A protestántizmusban benne rejlik a szocialitás — 
nem a szocializmus — alapeszméje is. A ki az ember 
szellemi s testi világa közti összefüggést elismeri, a ki 
a hit és tudomány terén az egyéniség szabad érvényesü-
lését hangoztatja: az lehetetlen, hogy az ember jogát a 
gazdasági élet terén is el ne ösmerje, s a nagy egyenlőt-
lenségek helyére az igazságos és méltányos arányosságot 
ne akarja tenni; az emberiség szellem-erkölcsi sorsának 
javítására célzó törekvés önként hozza magával az anyagi, 
gazdasági helyzet javítására irányuló munkásságot is. Ez 
a szocialitás eszméje. 

Ámde a tulajdonképi szocializmussal a protestántiz-
mus merőben ellentétes, mig a római katholicizmus belső 
rokonságban áll véle. 

A protestántizmus az egyéniségen sarkal; a szocia-
lizmus az egyén boldogulásának megvalósítása végett 
az egyes teljes alárendelését kívánja az összeségnek. A 
termelés, forgalom és fogyasztás állami szabályozása, a 
javak megoszlásának hatósági rendezése, a mint ezt a 
valódi szocializmus követeli, a legmerevebb központosítás 
és zsarnokilag parancsoló, minden egyéniséget magában 
elnyelő állami uralom nélkül nem lehetséges. A szocializ-
mus is csalhatatlan dogmákon alapul s a nemzetiségi és 
állami határok megszüntetése mellett, világszervezetre 
törekszik. Legyen egy akol és egy pásztor — mint Fourier 
mondja, az omniarcha — a gazdasági s politikai élet 
terén ezt kívánja a szocializmus. Legyen egy akol, egy 
pásztor a vallási élet terén — ezt óhajtja a katholicizmus. 
Feltétlen egyformaság, feltétlen centralizáció és alárendelés 
mindkettő elve — a látszólagos ellentétek dacára is 
könnyen megegyezhetnek, a mint a pápa és katholikus 
egyház keresve keresi is a megegyezést. A protestántiz-



mus a mily mértékben barátja a társadalmi és gazdasági 
rend javításának, a szocialitásnak, époly mértékben ellensége 
a szocialistikus, deszpotikus irányzatoknak. És azt hiszem, 
ebben mélyen rejlő tanulság rejlik a római és az evan-
géliumi keresztyénség jövőjére nézve. 

Ha igaz az, mit sokan hirdetnek, hogy a szociáliz-
mus teljes diadalt fog aratni, az a protestántizmus leve-
retését is fogja jelenteni. Én ebben a jóslatban nem hiszek. 
De azt igen is hiszem, hogy még nagy társadalmi feladat 
vár a protestantizmusra az emberiség történelmében, mert 
a szociálisztikus zsarnokság és föltétlen egyenlősítés elleni 
küzdelemben, az egyéni jog és szabadság visszavívásában 
a leghatalmasabb tényezők egyike az evangéliumi protes-
tántizmus leend. 

Sokat beszélhetnénk még a protestántizmus politikai 
jelentőségéről, de nem tehetjük, mert terünk nincs rá. 
Célunk csak az volt, hogy nagy vonásokban mutassunk 
reá a protestántizmus politikai jelentőségére s a vezér-
eszmék föl tüntetésével mintegy jelezzük, hogy mennyi poli-
tikai erőt adott már is s mennyit rejt még magában az 
evangéliumi protestántizmus. 

Igyekezzünk megbecsülni s drága hazánk javára jól 
gyümölcsöztetni a protestántizmus politikai erejét! 

Dr. Bartha Béla. 

I S K O L A Ü G Y . 

A reformáció hatása a kulturára. 
Az emberiség történetében korszakot alkotó ténynyé 

vált az egyház reformációja. Valahányszor annak a nagy 
átalakulásnak okai körül vizsgálódtam, melyet a reformáció 
az emberi művelődés terén előidézett, mindannyiszor arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy a reformátorok két eszmének: 
a gondolkozás szabadságának és az egyén erkölcsi önálló-
ságának proklamálása által lettek az újkori művelődés 
megindítóivá. Nem a reformátorok találmánya volt ugyan 
a szellemi és erkölcsi szabadság gondolata; sok ízben és 
sokképen kifejezésre jutott ez már a lánglelkű Pál apostol 
leveleiben ; de az övéké az érdem, hogy a kettős szabad-
ság evangéliumát újra kihirdették az emberiségnek, hogy 
e két eszmét kiásták abból a mély sírból, melybe a 
Középkor sötét századainak tudatlansága és zsarnoksága 
eltemette. 

A gondolkodás szabadságának és az egyén erkölcsi 
önállóságának megvalósítására irányul az a rendkivüli 
buzgóság, melyet a reformáció bajnokai a közoktatás terén 
kifejtettek; és egyszersmind e két eszméből folytak azok 
az uj nevelési elvek is, melyek a reformátorokat tanítói 
működésükben vezették. 

Mert ha az emberiséget önállóságra akarták vezérelni; 
ha elakarták venni azokat a külső támasztékokat, melyekre 
az egyes gyengeségének érzetében bizton támaszkodhatott; 
ha lerombolták az egyház tekintélyét, mely eddig a hivők 
életét rendszabályaival és gyógybüntetéseivel kormányozta: 
pótolniok kellett a kültekintélytől való függés érzetét a szilárd 
meggyőződésen alapuló hit erejével, a külső támasztékokat 
belsőkkel; le kellett rakniok minden ember lelkében azt 
a szilárd alapot, melyen az erkölcsiség épülete biztosan 
nyugodhatott. Mindez pedig csak lelkiismeretes közoktatás 
által volt elérhető. 

Önállóságra nevelni az emberiséget, a szolgaság 
jármából kivenni a szabadsághoz nem szokott lelkeket, 
meggyőződéssé érlelni minden hivő lelkében az előbb 

emberi tekintélyen alapuló hitet: óriási munka, szinte 
lehetetlenre való törekvés. És a reformátorok megtették 
ezt. Iskolákat alapítottak, hogy eszméiket eljuttassák a 
társadalom minden köreibe; kezükbe vették az ifjúság 
nevelését, hogy eszméik szerint ujjá szüljék az emberi-
séget, hogy minden keresztyén szivében megalapítsák az 
Isten országát. 

Nevelésüknek célja volt az ember, a ki nem várja 
valami rajta kivül álló földi hatalomtól üdvösségének bizto-
sítását; hanem önmagában, saját bitében és lelkiismereté-
ben megtalálja az Isten kegyelmének és szent lelkének 
elnyeréséhez a csatlakozási pontokat. Ebből következett 
az egyéniség előtérbe nyomulása, hogy ugy mondjam, az 
egyéni nevelés; miáltal a reformáció a nevelés történeté-
ben uj iránynak lett megindítójává. Eladdig az iskolai neve-
lés csak az egyházhatóságilag megállapított s nem ritkán 
örök időkre szólónak tekintett tankönyveknek betanulásából, 
az illem és a kegyesség formáinak begyakorlásából állott. 
Hogy a növendéknek hajlamai, vágyai, érzései sőt meggyőző-
dései is lehetnek, az tekinteten kivül maradt. A reformáció 
paedagogusainak pedig épen eme belső tulajdonságok 
kimívelésre, eme lelki erők megnyerésére és helyes irányí-
tására kellett kiváló súlyt fektetniök; mert csak ugy remél-
hették eszméik diadalát, ha azok iránt lelkesedést tudtak 
támasztani tanítványaik szivében; csak ugy nevelhették 
erkölcsi önállóságra tanítványaikat, ha gondoskodtak róla, 
hogy azok szádékai és cselekedetei mindig helyes meg-
győződésből fakadjanak. 

A középkori egyház tülságos tekintélye elnyomta 
az egyéniséget; a nevelés célja sem az volt, hogy a 
növendék tehetségeit kiképezze, mert hiszen a túlságosan 
kifejlett egyéniség és ennek önállósági törekvése megron-
totta volna az egyház tekintélyét. A szerzetes iskolákban 
engedelmes szolgákat akartak nevelni, akik nem zavarják 
meg az egyház nagyszerű gépezetének működését. Ellen-
ben midőn a reformátorok az egyház isteni tekintélyét 
lerontották és a felelősség súlyát a vallásos egyénre helyez-
ték á t : ugyanakkor gondoskodniok kellett arról, hogy az 
egyén e súlyos kötelességnek tehetségeinek teljes kifejtése 
és minél több oldalú érvényesítése által megfelelhessen. 
Ez pedig csak az egyéniség szabad kifejlődésére irányzott 
nevelés által volt elérhető. És hogy tényleg milyen erősen 
egyéni volt a nevelés azokban az iskolákban, melyekben 
a reformációnak oly sokoldalú tehetségű és kitartó akarat-
erejű bajnokai képződtek, azt már adatokkal nem is 
szükséges bizonyítanunk. 

A mily nagyfontosságú lépés volt a nevelés törté-
netében az egyéniség felkarolása, ép oly nagy jelentőségű 
mozzanat volt a reformáció másik nagy vívmányának, 
a gondolkodás szabadságának, az ú. n. szabadvizsgálódás-
nak az oktatás módszerére való alkalmazása. Ez külön-
ben természetes folyománya volt az egyén önállósításának. 
Mert ha az egyént terheli a felelősség kötelessége, jogában 
kell állania, hogy szabadvizsgálódás által maga alkosson 
önálló véleményt a tudás tárgyai felől és igy megszerezze 
a helyes elhatározásnak feltételeit. 

A szabadvizsgálódás az Isten képére teremtett ember-
nek elidegeníthetetlen joga és fejlődésének legbiztosabb 
záloga. Hogy e nagyszerű elvet a reformátorok az oktatás 
terén is érvényesítették, az által a tudományok fejleszté-
sére és közelebb az iskolai oktatás sikeresebbé tételére 
megbecsülhetlen szolgálatot tettek. Mert midőn az ifjúsá-
got önmunkásságra serkentették; midőn hozzászoktatták, 
hogy minden igazságnak > miért «-je felől meggyőződést 
szerezzen, mielőtt azt elfogadná, midőn éreztették vele 
azt az édes gyönyört, melyet az igazság fáradságos meg-
szerzése okoz: akkor többet tettek, mintha az ifjak emlé-



kezetének tárházát a tudományok kész igazságaival meg-
tömték volna; mert régi igazság, hogy az ismeretek nagy 
birodalmából sajátunknak csak annyit mondhatunk, a 
mennyit fáradságos munkával önmagunk szereztünk. 

Nem állítjuk, hogy a reformáció korának minden 
tanítója át volt hatva ez elv igazságától; de az bizonyos, 
hogy annak a nagy szellemi mozgalomnak létrehozásában, 
mely a reformátorok fellépését követte, lényeges része 
volt az iskolákban lábrakapott szabad tudományos vizs-
gálódásnak. Az üdvösség utjának buzgó keresése mellett 
ez volt az a varázsszer, mely a reformátorok iskoláit 
benépesítette, a mely Wittembergbe vonzotta minden nem-
zetnek törekvő ifjúságát, hogy itt a mesterek lábainál 
szívják magukba az életadó tudományt; és ez volt az 
a mámorító ital, mely az emberekben szokatlan lelkesedést 
támasztott a tudományok iránt. 

Még pedig nemcsak a bibliai tudományok voltak az 
emberiség lelkesedésének tárgyai. Nem volt abban az 
időben a tudományoknak olyan köre, melyet a reformáció 
tudósai ne műveltek volna. Természetesen első sorban a 
hittudományok terén tündököltek, de a történetírás és köl-
tészet terén is maradandó emlékét hagyták hátra nevük-
nek. E mellett különös előszeretettel tanulmányozták a 
klasszikus irodalmakat. Hellas és Róma klasszikus Íróinak 
soha nem voltak lelkesebb olvasói, mint épen a reformáció 
századában. Luther, Melanchton és Kálvin nemcsak a szent 
íróknak, hanem az ókor klasszikusainak is legavatottabb 
magyarázói. Mintha csak hálájukat akarták volna ezáltal 
leróni a reformáció hivei a renaissance iránt, hogy az 
egyház reformációját előkészítette. De ugylátszik, hogy 
mélyebben fekvő oka is van e körülménynek. A reformá-
torok példája azt mutatja, hogy a klasszikusok szelleme 
nincs ellentétben az evangélium szellemével. Amazok az 
örök emberinek remek kifejezései, emez az örök isteninek 
hü kinyomata. A kettő egyesüléséből támad a helyes 
keresztyén világnézet, mely a világfájdalmat ép ugy ki-
zárja, mint a léha életfelfogást. 

A keresztyénség és humanizmus összeölelkezése nyert 
kifejezést azokban az iskolai szervezetekben is, melyeket 
Strassburg és Goldberg nagy tanítómesterei alkottak és 
tanítványaik által nyugati Európa minden országába el-
juttattak. Ezek a szervezetek külsőleg ugyan nem sokban 
különböztek a középkori szerzetes iskolák »septem artes 
liberales«-étől, de nagyon elütő volt az a szellem, mely 
beléjük életet lehelt. A reformáció századának tanítói 
saját életpéldájuk erejével, vallásos lelkük rajongó lelke-
sedésével nevelték és oktatták a reájuk bizott ifjúságot. 
Azt a buzgóságot és odaadást, melyet a nevelésügy terén 
tanúsítottak, csak ugy érthetjük meg, ha tudjuk, hogy 
őket nem annyira a kenyérkereset, mint inkább ideális célok 
ragadták a tanítói pályára. Mert bizonyára sokan osztoz-
tak közülük Luther felfogásában : »Nincs nagyobb bün. 
mint a gyermeknevelés elhanyagolása s nem lehet köny-
nyebben megnyerni az eget, mint a gyermekek utján«. 

És ha már ezek után kérdezzük, hogy mi lett annak 
a buzgó iskoláztatásnak az eredménye, melyet a refor-
máció létrehozott: a feleletet megtaláljuk a nemzetek 
történetében. 

Közelebbről hazánk története az a tanúságot nyújtja 
nekünk, hogy a harcias magyar nemzet, mely öt százados 
európai tartózkodása alatt nem tudott a nyugateurópai 
népek civilizációjába egészen beilleszkedni, a reformáció 
által egyszerre müveit szomszédainak kultúrájával egyenlő 
színvonalra emelkedett. E nagyszerű eredménynek bizonyára 
első rangú tényezői voltak az iskolák. Mert az általános 
közoktatást, a nép minden rétegére kiterjedő iskoláztatást 
a reformáció bajnokainak köszönhetjük. Amerre ők meg-

fordultak eszméik hirdetése végett, munkálkodásuk ered-
ményét egy-egy iskola hirdette. Lelkesedték és lelkesítettek 
a népoktatás érdekében. Buzdításukra a városok és 
főurak iskolákat alapítanak, az ifjak hazai és külföldi 
iskoláztatása végett nagyszerű áldozatokat hoznak oly 
időben, midőn vagyonunkat hol a török, hol a német 
pusztította. Csak közép- és felsőbb iskoláról 134-ről van 
tudomásunk a XVI. század folyamában, mig ugyanakkor 
a római egyháznak 34 hasonló rangú intézete állott fenn; 
népiskolával pedig valószínűleg minden község el volt 
látva, a hol csak a reformáció hivei gyülekezetté alakultak. 
Szinte megmagyarázhatlan a nagy érdeklődés, melyet a 
nemzet minden osztálya az iskoláztatás ügye iránt tanusit. 
Mig a zárdai iskolák csaknem egészen kiürülnek, a protes-
táns iskolákba nagy számmal sereglenek a nép fiai épen 
ugy, mint a nemesség gyermekei. Sőt már a hazai iskolák 
nem is elégítik ki az ifjúság olthatatlan tudományszomját. 
Az uj eszmék eredeti forrásához sietnek "szegények és 
gazdagok egyaránt; ezekre megy e század folyamában a 
külföld kiválóbb egyeteméin tanult magyar ifjaknak 
száma. 

Ennek a buzgó iskolázásnak eredményeként támadt 
az a nagyszerű szellemi mozgalom, melyben a nemzet 
minden rétege tevékeny részt vett. A tudomány megszűnt 
egyes osztályok kiváltsága lenni. Az iskolák falai közül 
kiáradó tudományos műveltség áthatotta az egész nem-
zetet. Egyszerre gazdag tudományos és népies irodalom 
keletkezett; és olvastak fent a gazdagok palotáiban épen 
ugy, mint alant a szegények kunyhóiban. Semmi sem 
bizonyítja kézzelfoghatóbban az új szellem általános elter-
jedését, mint az a temérdek sok vitairat, azok a költsé-
ges és nagyterjedelmü tudományos művek, melyek csak 
a nagy közönség érdeklődése és pártfogása mellett lát-
hattak napvilágot. Az irók számával növekedett az olvasók 
száma is, a kiknek olvasási vágyát a hazában működő 
28 állandó és vándor nyomda termékei és a külföld 
nyomdáiból kikerült számos magyar könyv alig tudták 
kielégíteni. 

Ez általános olvasási vágy részben azon körülmény-
ben találja magyarázatát, hogy a reformátorok csekély 
kivétellel nemzeti nyelcen irták munkáikat. A mily hat-
hatós tényező volt a nemzeti nyelv használata eszméik 
elterjesztésében, ép oly nagy jelentőségű mozzanat volt 
az magyar nemzeti szempontból. Általában elmondhatjuk, 
hogy az a műveltség, melyet a reformáció hazánkban 
meghonosított, nemzeti alapokon nyugodott. Mert a refor-
mátorok a nemzet testéből valók voltak; jól ismerték 
ők a nemzeti élet bajait és hiányait; ha munkáikat olvas-
suk, mintha csak a nemzet szívverését éreznők soraikból. 
Jól tudták ők »az országban való sok romlásoknak okait* 
és a midőn a nemzet sebeit a Krisztus evangéliumával 
gyógyítgatták, akkor is hazafias kötelességet teljesítettek. 

Az ő érdemük abban áll, hogy felismerték a refor-
mációban azt a megváltó erőt, mely képes volt a nemzetet 
az erkölcsi és anyagi bukástól megmenteni. Nekik köszön-
hetjük, hogy midőn a haza földét a legféktelenebb párt-
viszályok dúlták, a nemzet testét a legaljasabb szenvedélyek 
marcangolták: a magyar nemzet akkor emelkedett a 
műveltségnek eddig még el nem ért fokára. Sőt talán 
még nemzeti létünket illetőleg is sokat köszönhetünk a 
reformációnak. Mert midőn az erkölcstelenség fertőjébe 
már oly mélyen sülyedt a nemzet; midőn a tudatlanság 
és vak szenvedélyek már annyira erőt vettek a nemzet 
fiain, mint az a mohácsi vészt megelőzőleg történt — ha 
nem hoz a reformáció szabadulást: ki tudja nem kellett 
volna-e szomorúan tapasztalnunk a költő szavainak igaz-
ságát, hogy 



» — minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs »mely ha megvesz, 
Róma ledül s rabigába görnyed* ; 

és ki tudja nem telt volna-e be rajtunk a prófétának 
jövendőlése: »Elvész az én népem, mivelhogy tudomány 
nélkül való«!? 

Marton Sándor, 
gimn. tanár. 

T Á R C Z A. 

O k t ó b e r 31 . 

Üdvözölve, áldva milliók szivétől 
Ismét itt vagy szent nap, ismét eljövél; 
Feltárod a multak nagy könyvét előttünk, 
Melynek minden sora lelkűnkhöz beszél. 
Letűnt kor ködéből, mint zord őszi képből, 
Melynek tépett, felhős árnya szerte száll 
Századokat égi fénynyel beragyogva, 
Kivillan az áldást hintő napsugár. 

Az a sugár, melynek csattogó villáma 
Ott dördült meg egykor Wittemberg felett 
S a síri sötétben át meg át cikázva 
Bevilágítá az elborult eget. 
Mint sebesen zugó szélnek zendülése, 
Az Urnák haragja benne harsogott, 
Hogy nem hagyja tovább a föld emberének 
Homlokára tenni a gyalázatot. 

Az a sugár, melynek túlvilági fénye 
Utat mutatott egy jobb világ felé, 
Melynek levegője háboritlan, tiszta, 
Mint üde tavaszi napos reggelé. 
S ez úton mehet a halandó magában 
Nincsen rajta alkusz és galambkufár, 
Kik vak vezetőként vakokat vezetnek 
S reájuk az ostor csattogása vár. 

E világosság volt, mely izzó tüzével 
Leolvasztotta a lelkek láncait 
S az írás elrejtett erejét mutatva 
Szabadokká lenni mindig megtanít. 
Ezt hordta szivében e nap óriása 
S midőn körül zűgták a vész fellegek: 
Felhangzott szózatja Isten szent nevében: 
»Itt állok, de máskép nem-nem tehetek!« 

S hova bevilágolt egy szikra e fényből, 
Termékenyült tőle a hivő kebel, 
Tudott tenni, tűrni az igazért, szentért, 
Semmi hatalom nem csábíthatta el. 
Ha rátört a vakság, önzés, ármány, vétek 
Nem félt, hogy megóvja hűségét, hitét, 
A kappeli hősnek, ámbár szive vérzik 
Dicsfény ragyogja be szálló szellémét. . . . 

Kik népszabadságot tiporni akarva 
S véle millióknak vallását, szivét, 
Törtek tűzzel-vassal az ártatlanokra: 
Érezték e lángnak zúzó erejét. 

A Básták. Caraffák emlékén az átok, 
Kárhozat tanyája szolgál sirjokul, 
De Bocskay, Bethlen, Rákóczy csatáin 
A késő ivadék hevülni tanul. 

Tanulj is, akarj is mindig lelkesedni 
E nap szellemétől mai kor fia! 
Annak a szent lángnak, annak a szent hévnek 
Nem lehet, nem szabad kialudnia. 
Ne gondold, ne hidd azt, hogy minden elérve, 
Ellenségek törnek leselkedve rád. 
Vihart kavarnak fel sokszor tiszta légbe, 
Kik hangoztatják a béke szózatát. 

Tiszteld alkotását ama nagy időknek, 
Nemes vérrel, könynyel van öntözve az, 
Ám belőle hajt a szabadság virága, 
Melyre uj bimbót hoz minden uj tavasz. 
És ha jő vihar, fagy vagy tán titkos féreg: 
Sem egyik, sem másik nem birhat vele, 
Mert körüllengi azt e nap égi lángja, 
Fényes, nagy időknek örök szelleme. 

Gáspár István. 

Kálvin Keresztyén philosophiája. 
Merle d'Aubigné után. 

A párisi egyetemnek hagyományos szokása szerint 
az egyetemi évet a rektor szokta megnyitni mindenszentek 
napján a város egyik templomában tartott beszédével. 
1533-ban dr. Kopra várt ez a feladat; a ki azonban 
nehéznek tartotta, hogy ő, az orvos, templomi beszédet 
tartson: megkérte hát barátját, Kálvint, hogy irjon egy 
alkalmas megnyitó beszédet. Kálvin szives készséggel 
engedett barátja kérésének s előre örvendett, hogy majd 
ebben a beszédben egész Franciaország előtt hirdetheti 
az evangéliumot. Látva a veszélyt, a melynek magukat 
kiteszik, abban egyeztek meg, hogy ebben a beszédben 
az ev.. lényegét fogják ugyan feltárni az egyetem előtt, 
de ezt az akadémikus nevet adják neki: »keresztyén 
philosophia«. 

Mindenszentek napján az egyetem egész pompájával 
vonult bé a temlomba: a tanárok az egyetemi ifjúság, a 
város előkelősége kíváncsian várták az orvos rektornak 
beszédét. Végre felemelkedik Kop s az általa előadott 
megnyitó beszédben azokat az igazságokat, a melyeket 
azelőtt 16 évvel mindenszentek estéjén 95 tételében jegy-
zett fel Luther, sokkal határozottabban, alkuvásra mit sem 
engedve fejté ki most mindenszentek napján Kálvin. 

»Uraimé — mondja Kop által Kálvin — »fenséges 
a keresztyén philosophia és sokkal magasztosabb, semhogy 
nyelv annak értékét kifejezhetné, vagy csak egy gondo-
latát is valamiképen megfoghatná. Jézus Krisztus által 
Isten maga adta ezt az emberiségnek s azt az igazi 
boldogságot ismerjük meg lenne, a mely senkit nem ámit, 
mikor elhiszszük és megértjük, hogy bizonyára Istennek 
gyermekei vagyunk. Az Isten bölcsességének ez a tündöklő 
világossága elhomályosítja a világ minden látszólagos 
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bölcsességét. Azokat, a kiknek birtokában van, épen olyan 
magasra helyezi a közönséges emberek fölé, mint a miiyen 
magasan állanak a közönséges emberek az oktalan állatok 
felett. Az isteni lélek által fogékonynyá tett ember ennek 
segítségével az emberi gyarlóság előtt ismeretes dolgoknál 
végetlenül fenségesebbeket felfog és megért. Milyen csudála-
tos, milyen szent ez a bölcsesség; Isten, hogy az embernek 
adhassa, maga lett emberré; a halhatatlan, hogy nekünk 
megtanítsa, halandóvá lett. Kimutathatta volna-e az Ur 
hozzánk való szerelmét jobban, mint örökéletről szóló 
beszédjének ajándékával? Fűzhetett volna-e valami bensőbb 
és erősebb kötelékkel magához, mint azzal, hogy emberré 
lett, mint mi. Uraim: én csak méltányolni tudom, ha 
dicsérjük a többi tudományt, ha csudáljuk a dialektikát, 
a természetbölcseletet, az ethikát haszunkra. való tekintettel, 
de ki merészelné ezeket valami módon összevetni azzal 
a másik philosophiával, a mely értésükre adja azt, a mit 
a többi oly régóta keres és sohasem talált meg . . . . az 
Isten akaratát. És melyik az a keresett, de meg nem 
talált akarat, a melyet a keresztyén philosophia feltár 
előttünk? Ez az akarat a következő szavakban foglaltatik: 
Egyedül az Istennek kegyelme old fel a bűnök alól: a 
szt.-lélek, a ki a lelket megszenteli, az örökéletet meg-
szerzi minden keresztyénnek meg van igérve. Ha akad 
valaki közülünk, a ki ezt a tudományt nem becsüli többre 
minden másnál, azt kérdezem tőle, hogy mit becsül sokra? 
Ha arról van szó, hogy az ember lelkét megörvendeztesse, 
nyugalmat szerezzen magának: a keresztyén philosophia 
ezeket a csudálatra méltó javakat bőséggel szolgáltatja 
és megszelídíti — mintegy üdvhozó zabolával — lelkünk-
nek háborgó indulatjait. Uraim! mennyire örvendek, hogy 
a tisztség, melyet viselek, alkalmat adott annak kijelen-
tésére, hogy iiyen nagy az ev. méltósága és dicsősége«. 

Ezután a bevezetés után, a mely a hallgatók nagy 
része előtt különösnek látszott, a rektor kijelenté, hogy 
a szokáshoz hiven most már áttér az erre a napra rendelt 
ev. rész magyarázására. »De előbb« — mondá — »emel-
kedjünk fel lelkes imádságban Krisztushoz, a végtelen 
jósághoz, a határtalan nagysághoz, a ki az igaz, az 
egyedüli közbenjáró az Atyánál, hogy az ő gyümölcsöző 
lelkével világítsa meg a mi értelmünket, hogy a mi egész 
beszédünk őt dicsőítse, őt érezze és az ő képét tükrözze 
vissza ugy. hogy ez az isteni szabadító a mi kebelünkbe 
hatolva lelkünk az ő mennyei kegyelmének harmatjában 
fürödjék.« 

Ezután a lelki szegények, a háborúságot szenvedők 
és az igazságot éhezők és szomjúhozok boldogságát fej-
tegette a rektor. 

Ez a beszéd — a melyhez hasonlót egyetemi meg-
nyitáson még nem hallottak — különböző hatással volt 
a hallgatókra. Némelyek tetszéssel fogadták, de sokan 
— különösen a papok — kemény beszédnek tartották és 
hangosan adtak kifejezést megbotránkozásuknak. A kegye-
lem, az Istennek bünbocsánata, a szent Lélek: ezek mind 
benn voltak a rektor beszédjében, de a búcsúról, a vezek-
lésről, a cselekedetek érdeméről egy szó sem volt abban. 

Azután nem azt mondotta-e a rektor, hogy Krisztus az egye-
düli, igazi közbenjáró; mi marad hát akkor Máriának 
azonkívül, hogy a Megváltónak anyja. A mindenszentek 
napját választani annak kifejtésére, hogy egyetlen közben-
járó van, ez oly szentségtörés, a mely büntetlenül nem 
maradhat. Az egyetemet fellármázták a theologusok. »A 
válságnak ideje bekövetkezett — mondák — ha enge-
dünk, a római tanok eltűnnek, hogy helyet adjanak a 
tévtanoknak: a szakadárság terjed, ha megakarunk tőle 
szabadulni, egyetlen csapással kell agyonütni.« A theologia 
és a jog küzdöttek az orvosi és philosophiai fakultás ellen. 
Pápaság, tradíció, engedelmesség volt az egyik pártnak 
jelszava; ev. philosophia, szavad vizsgálódás, szabadság 
volt a másiké. Mi lett a küzdelem eredménye? Kopnak 
bár a törvény szerint az egyetemi tanács tagja felett csak 
az egyetemi tanács ítélhetett, a parlament halálra üldö-
zése elől kellett menekülnie. Mint valami gonosztevőnek 
fejére 300 tallért tűztek ki jutalmul, ha valaki élve, vagy 
halva kézrekeríti. Kopot elszalasztva, Kálvint vétette ül-
dözőbe a parlament és a bűntető biró. Az árny kisiklott 
kezeik közül, a testet akarták megfogni. De a gondviselés 
másként határozott. Kálvint abban az órában eresztették 
le barátai lakása ablakán s mentették meg a biztos 
haláltól, a melyben a büntető biró őt már ugyanabban 
a házban halálra kerestette. 

Hctypál Benő. 

B E L F Ö L D . 

Reformáljuk a lelkészképzést! 
A reformáció emlékünnepe arra int, hogy egyházi 

életünket folyton reformáljuk. A lelkészképzés pedig any-
nyira központi s kiváló fontosságú tényezője egyházi 
életünknek, hogy ezt amannak újjáalakítása nélkül nagyon 
kevés reménységgel reformálhatjuk. 

És épen arról akarok egy pár szót szólni, hogy 
lelkészképzésünk is nagyon alapos és gyökeres reformra 
szorul s egyúttal igyekezni fogok néhány szóval az irányt 
is megjelelni, a melyben meggyőződésem szerint, a reform-
nak valósulnia kell. Azt hiszem, ma már mindenki belátja, 
hogy azok az intézkedések, a melyeknek következtében 
theol. akadémiáink pár évvel ezelőtt némi változáson 
mentek keresztül, csak nyesegetések voltak a lelkészképzés 
fáján. Pedig halaszthatatlan kötelesség, hogy egészen uj 
erőket vigyünk a fába. Egészen uj szellemre, uj rendszerre, 
szóval valóságos reformra van szükség. Jól tudom, hogy 
az egyénektől sok függ. Jól tudom, hogy buzgósággal s 
egyházunk java iránti érzékkel a most érvényben levő 
rendszer keretei között is sokat lehet tenni ép a rend-
szerből folyó bajok orvoslására. De bizonyos, hogy minél 
előbb hozzá kell látnunk ama rendszer megszüntetéséhez, 
a mely gátat képez s nem alkalmat nyújt a helyes célok 
megvalósítására. Én abban a meggyőződésben írom e 
sorokat, hogy ha rámutatok lelkészképzésünk kirivó hiá-
nyaira, másfelől megjelölöm a vezéreszméket, a melyek 
szerint lelkészképzésünk menetét megváltoztatni kellene, 
akkor kivált, ha meghallgattatásra találok, egyfelől a gyö-
keres reformnak a maga idejében leendő végrehajtására, 



másfelől annak elérésére teszek valamit, hogy a theolo-
gusok képzésének vezetői a most uralkodó rendszer régi 
és korhadt kereteibe minél több uj szellemet vigyenek 
addig is, mig az egyházunkat átlengeni kezdő ez uj szel-
lem sok avult intézménynyel együtt a lelkészképzés ros-
kadt hajlékát is elsepri s ujat teremt a régi épület romjain. 

I. 

Legelső kifogásom az. hogy lelkészképzésünk idegen 
plánta. Semmiféle tekintettel hazai egyházunk sajátos 
viszonyaira nincs. Az a kérdés, mit hoz az az ifjú ember 
aki a gimnáziumokból feljő a theol. akadémiára ? Hoz-e 
mély érdeklődést a keresztyén igazságok iránt? Hoz-e égő 
vágyat amaz igazságok megvalósítására ? Hoz-e kedvet 
theologiai vagy épen bölcsészeti alapos kutatásra és 
tanulmányozásra ? Hoz-e tisztességes bibliaismeretet ? 
Fájdalom nem. Közéletünkben, a családokban s a gimná-
ziumokban oly kevéssé hat az evangélium ereje, hogy az 
ifjak majdnem kivétel nélkül bizonyos csüggetegséggel 
lépnek a lelkészi pályára, annyival inkább, mert, kivált 
a belépők java némi kivétellel más pálya felé kacsintgat és 
nyíltan megmondja, hogy, ha a szegénység sem kényszeríti 
nem lett volna belőle theologus. Ha hoznak valamit az 
ifjú emberek, a mi igazán becses, a mit fogódzó pontul 
meg lehetne és meg kellene ragadni, az a magyar hazafi 
ság sokszor még határozatlan, de mindenesetre őszinte 
érzelme. És mit teszünk, hogy ez érzelemnek kellő tápot 
nyujtsunk s helyes irányba tereljük az ifjú fejlődését? 
Mit teszünk a végből, hogy a magyar ifjút magyar prot. 
lelkészszé neveljük? Tanítunk neki mindjárt az első éven 
bölcsészettörténetet, zsidó nyelvet, meg ótestámenfomi 
izagogikát. Az izzó szenet, a melyet lángra kellene gyúj-
tanunk, jeges vizbe mártjuk. Igazán, ha határozott szán-
dékunk lenne a még esetleg meglevő lelkesedést lohasz-
tani, nem választhatnánk célravezetőbb eszközöket, mint 
hogy oly tárgyakat zúdítunk az ifjú ember fejéhez, a me-
lyeknek tanulmányozására egy csepp kedve sincs, a melyek 
teljesen idegenek reá nézve és unalmasok előtte, sőt a 
melyekről tudja, hogy az egyháznak legelőkelőbb tagjai 
közül alig egynehány képes őt azokból a tárgyakból a 
vizsgálat alkalmával ellenőrizni. 

És ha kérdezzük, hogy melyik tárgy lenne az, a 
melyiket oda kellene állítani a lelkészképzés elejére, a 
melyikkel a hazafias eszmék által áthatott lelket a theolo-
giai tudományossághoz s a lelkészi, a szó legmagasabb 
értelmében vett lelkészi foglalatossághoz lehetne édes-
getni? Kétségkívül a felelet az: a magyar prot. egyház 
története. Jól tudom, hogy erre felhangzik a figyelmezte-
tés : Hiszen a VIII. osztályban tanulta már azt a leendő 
theologus. Tanulta ám a magyar prot. egyház történetének 
a vázát. Tanult száraz adatokat élő alakok megismerése 
helyett, eszmék helyett, a nagyfontosságú tények igazi 
átértése helyett. Azért mikor a theologiára jő, ily szavak-
kal kellene fogadni: Nézd, feltüntetjük előtted behatóan, 
alaposan, hogy mit használt nemzetednek az ev. protes-
tántizmus. Megmutatjuk neked nemzeted történetének leg-
fényesebb lapjait. Megismertetünk azokkal a férfiakkal és 
nőkkel, a kiknek Isten után köszönheted mindazt, a mi 
előtted kedves és drága; a nemzeti nyelvet és irodalmat, 
a szabadságot és igazi hazaszeretetet. Ezektől tanuld meg, 
milyen az igazi hazaszeretet. Hogy az nem frázisokban, 
ömlengésekben, fellobbanásokban áll, hanem becsületes, 
jóravaló keresztyén életben. És ha az első év végén azt 
a következtetést vonjuk ki. hogy mind az a szép, dicső 
és boldogító, a mit az ev. protestántizmus a nemzet éle-
tébe beoltott, az evangéliomra, a Krisztusra vezethető vissza 

a ki a theol. tudományosság rengeteg erdejének közép-
pontja, ki tagadhatná, hogy az ifjak közül nagyon sokan 
találkoznának, a kik teljes készséggel és odaadással ha-
tolnának be a theol. tudományosságba s érdeklődéssel 
viseltetnének minden iránt, a mi az evangéliumra vonat-
kozik. 

Mindebből azonban nem az következik, hogy a theo-
logiai oktatás folyamán már ne vegyük tekintetbe az ifjú-
nak magyar voltát, magyar érzelem- és gondolatvilágát, 
hanem ellenkezőleg az, hogy mindent megtegyünk a magyar 
nemzeti szempont érvényesítésére. Gondoskodnunk kellene 
a gyakorlati tárgyak tanításánál arról, hogy az ifjak nem-
zeti érzületét helyes irányba vezessük és megértessük 
velők, hogy a magyar református lelkész akkor lesz igazán 
jó hazafi, ha a reábizottakat a bibliai világnézlet virányaira 
vezérli, ha gondoskodik arról, hogy hivei közül egy se 
vesszen el, hanem inkább mindeniknek szive Isten iránti 
bizodalommal, a Krisztus iránt hűséggel, a tisztességes és 
szent életre való vágyódással, önzetlenséggel és áldozat 
készséggel legyen tele. Hogy e célokat a lelkész megvalósít-
hassa. a gyakorlati studiumok körében alapos megbeszélés 
tárgyává kellene tenni, hogy mily különös nehézségek állanak 
épen a magyar lelkész előtt, hogy micsoda fogódzó pon-
tokat találhat a Krisztus szolgája a magyar nép lelkületé-
ben és szokásaiban, hogy mily s a menyiben szükséges 
uj módokkal és eszközökkel lehet a magyar nép szivéhez 
férkőzni. Az elméleti tárgyak tanítása közben is több 
tekintettel kellene lenni arra, a mit a magyar vallásos 
kedély és a magyar theologiai tudás termelt, másfelől 
felkellene szabadítani magunkat az idegen nyakatekert 
theoriák uralma alól, a melyek nemcsak a magyar nép 
egészséges józan eszéhez nem illenek, de bizony külföldön 
sem szolgálnak a protestáns egyház erősítésére. 

Mindent összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a ma-
gyar református egyház s a magyar ifjúság lelki életére 
s életének törvényeire való figyelemmel kellene kezdeni 
és folytatni a theologiai oktatást. 

II. 

A magyar nemzeti szempont érvényre emelése 
azonban egymagában még nem elég. Valóban nemcsak 
arra kell tekintenünk, hogy kit nevelünk, hanem ha céltu-
datos oktatást akarunk létesíteni, arra kell igyekeznünk, 
hogy az oktatottak minden lépten nyomon kiérezzék és 
pedig örömmel és lelkesedéssel érezzék ki, hogy nagy és 
dicső cél felé viszszük s arra neveljük őket, hogy a ker. 
munkásság terén központi jellegű, irányzó működést fejt-
hessenek ki. Ezt azonban most nem érezhetik ki, mert a 
lelkészképzés is nyög az általános elernyedésből származó 
helytelen felfogások súlya álatt. Mi ma e tekintetben az 
ideál ? Az, hogy a theologusnak előbb jó sokat kell ta-
nulnia, egy sereg vizsgát tennie s azután kibocsátja az 
egyházi hatóság a mint mondani szokták, a Krisztus 
szolgálatára, az Isten országa terjesztésére. Arról nem is 
szólok, hogy sok tanulmány, jól megállt vizsgálat magá-
ban véve még nem nyújt biztosítékot a felől, hogy az 
illető csakugyan terjeszti-e az Isten országát. A fő baj abban 
a hamis, a keresztyénségnek minden gondolatával ellen-
tétben álló felfogásban van, a mely szerint az Ur Krisztus 
szolgálatára csak a lelkész van elhiva és pedig attól a 
perctől kezdve, a melyben a papi vizsgát letette vagy 
esetleg a melyben felszentelik. Hiszen szépen hangzik, a 
mikor felszentelési beszédekben dicsőitik a lelkészi pályát, 
mint a melyen nem a földi érdekeknek, hanem örök 
céloknak állunk szolgálatában s embertársainknak nem 
földi javát, hanem örök idvességét munkáljuk. Csakhogy 



mindez pápistás felfogás. Mert a keresztyén embernek 
akármely pályán él is, a Krisztusnak kell szolgálnia s a 
neki adott mérték szerint, positiv munkát kell végeznie 
az Isten országa terjesztése s az egyház építése érdekében. 
És ha ez az igazság elhalványodik némely korban, amint-
hogy a mi egyházunkban ez idő szerint tényleg elhalvá-
nyodott, akkor, ha még ugy hangsúlyozzuk is, hogy a 
theologusokat a Krisztus szolgálatára képezzük, illuzoriussá 
lesz minden igyekezetünk s az egész Krisztusnak való 
szolgálat voltakép azt jelenti, hogy a lelkésznek bizonyos 
kereteket ki kell töltenie, bizonyos cselekvényeket előirt 
szabályok vagy minták szerint végre kell hajtania, a mik-
nek a Krisztus szolgálatához vajmi kevés közük van. 

Epen azért, ha a lelkészképzés igazi célját szabatosan 
meg akarjuk határozni s ha jól megakarunk felelni e 
kérdésre, mire kell nevelnünk a magyar református ifjú 
theologust, akkor az egyházi élet mivoltáról helyesebb 
fogalmat kell alkotnunk, mint a minőt eddig alkottunk. 
Az egyházi életet ugy kell felfognunk, mint a különböző 
tehetségű, míveltségü egyháztagok férfiak és nők külön-
böző jellegű, mégis egy lélektől indított keresztyén mun-
káinak összeségét. A tudós könyveket ir, a melyekben 
kifejti, hogy mit talált az evangélium mélyein, s meg-
magyarázza az evangélium vonatkozásait s megérteti, hogy 
a tudománynak vannak fegyverei, a melyekkel az igazságot 
védeni lehet. Egy-egy előkelő világi egyháztag beszédeket 
tart szép, vallásos összejöveteleken, a melyek sokkal 
többet építenek, mint sok prédikáció, a melyikből hiányzik 
a Krisztusban való hit. A költői lelkületű emberek vallásos^ 
elbeszélések és költemények keretében hirdetik az evan-
géliumot. Vannak olyanok is, a kikre az Isten nem bízott 
egyebet, mint hogy családjaik körében terjeszszék az ő 
országát. Az ifjak és ifjű nők a kis gyermekeket vezérelik 
a Krisztushoz. Az édes anyák a hajadonok szivébe cse-
pegtetik az igaz tudomány igéit. Azonkívül a nők általá-
ban, mig a szegények könnyeit törlik le, addig a földi 
adomán yok osztogatását felhasználják arra, hogy az el fásult 
kedélyeket az isteni szeretet melegével és fényével keltsék 
uj életre. Ilyen az igazi egyházi élet s ha nem ilyen, nem 
is keresztyén élet az, legfölebb ennek csak az árnyéka. 
Az igazi egyházi élet élő organizmus, melynek különböző 
fontosságú részei vannak, de mindenik rész tevékenységet 
fejt ki s minden tevékenység mozgató ereje az Istennek 
hatalma a lelkekben s ha nem ilyen az egyházi élet, 
ilyenné kell tenni.. 

Most már tisztán és világosan láthatjuk magunk 
előtt azt is, mi a lelkésznek s azt is, mi a lelkészképzés-
nek feladata. Azzal a felfogással, mint a mely csak a 
pápistaság rontó hatásának eredménye, hogy t. i. a papra 
vannak bizva lelkiek, a többi tagokra pedig az egyház 
külső ügyei; teszem szervezet és gazdaság, bővebben nem 
is foglalkozunk. Csak egy tényre utalunk. A hol a lelkész 
nem azzal a szándékkal működik, hogy másokat is keresz-
tyén munkára indítson, ott az ő lelkiekben való forgoló-
dása is csakhamar minden erőteljesség nélkül szűkölkö-
dik, formává lesz, a mikor a lelkész arra szorítkozik, hogy 
bizonyos dolgokat betanulva, egy csomó prédikációt, néhány 
ágendát, ezekkel jól-rosszúl kitöltse a kereteket, a melyek-
ből életadó erők már nem származnak ki senkire. Az 
egyházi élet ilyenformán, a helyett, hogy organizmus lenne, 
gépezetté lesz s ennek a körülménynek rosz következmé-
nyei épen a lelkészt sújtják első sorban, mint a kit folyton 
koptatnak ugyan, de a kinek munkáját nem becsülik meg 
s nem méltányolják éléggé. 

Azonban azzal sem elégedhetünk meg, hogy a lelkész-
képzést céljául egyszerűen a Krisztus szolgálatára való neve-
lést tűzzük ki. Még akkor sem, ha a Krisztus alakja a maga 

fenséges valójában tűnik fel előttünk. Es pedig azért nem, 
mert az igazi Krisztus nem elégszik meg azzal, hogy csak 
a lelkészek foglalkoznak a lelkiekkel. Épen azért tisztán 
és világosan kellene látnunk az egyház hivatását és hang-
súlyoznunk kellene, hogy az egyház a család és iskolai 
nevelés által s e mellett más alkalmas eszközökkel igye-
kezzék mindenkit a keresztyén munkában való részvételre 
nevelni. Az evangélium magában véve nagyon egyszerű 
s az abban való hit megnyerése, e hit által indított munkás-
ság folytatására semmiféle tudományos képzés nem szük-
séges. Egészséges egyházi élet azt teszi lehetővé, hogy a theo-
logus mikor az akadémia falai közé lép, akkor már 
nemcsak ismeri az evangéliumi igazságokat, hanem tett 
is valamit azok terjesztésére, ha csak kis körben is, ha 
szerény eszközökkel is. Nagyon természetesen, ha a theo-
logus ugy jön föl a theologiára, hogy a keresztyénség 
erejéből édes kevés van benne, akkor a theologiai tanár-
nak, mint keresztyén embernek, kötelessége arról gondos-
kodni, hogy az ifjú ember a Krisztus űjjáalkotó erőit 
magába vegye. De a lelkészi pályát ugy tüntetni fel, 
mint a mely az által különbözik a többi pályáktól, hogy 
a lelkészi pályán levők az Isten igéjének szolgái, verbi 
divini ministri.. a többiek pedig nem, határozottan ellen-
kezik a keresztyénség alapeszméjével s a sokat hangoz-
tatott, de meg nem valósított egyetemes papság gondola-
tával is. Még azt sem lehet főfontosságu ténynek tekinteni, 
hogy az egyházi rendtartás szerint a lelkészek vannak 
feljogosítva a sákramentomok kiszolgáltatására. Mert hiszen 
helyes dolog, hogy a sákramentomok kiszolgáltatása a 
lelkészekre van bizva, de ez először is csak a rend elvé-
nél fogva van igy, nem azért, mintha a lelkésznek valami 
előjoga volna, azután meg a sákramentomok kiszolgálta-
tása is oly egyszerű dolog, hogy az arra való képesítést 
nem lehet a lelkészképzés kiváló fontosságú részének tartani. 

Mindezeknél fogva az a meggyőződésem, hogy a 
lelkészképzés célját illetőleg magasabb s a keresztyén 
egyházi élet mivoltának megfelelő álláspontra kell emel-
kednünk. A lelkésznek nemcsak a Krisztus szolgájának kell 
lennie, hanem a sokféle keresztyén munka központi vezető-
jének, irányzójának, lelkének. Á lelkésznek nemcsak ahhoz 
kell értenie, hogy a híveket a Krisztushoz vezérelje, hanem 
ahhoz is, hogy a híveket az ő egyéniségüknek, tanulmá-
nyaiknak, vagyoni állapotuknak megfelelő keresztyén mun-
kára indítsa. Á lelkésznek prédikációval, felolvasásokkal, 
kétkedések eloszlatásaival, helytelen irányzatok leküzdésé-
vel, az irás, a történelem s a természet tanulságainak 
világoságra hozatával hatnia kell a keresztyén egyházi 
élet organizmusának minden egyes pontjára, bátorítva 
vigasztalva, tanítva, lelkesítve a körülmények szerint. Oh 
fenséges az evangéliumi lelkész feladata de felette nehéz 
is. E feladat teljesítésére már külön képzés kell s csak 
is e feladat szempontjából érthető, hogy miért kell a lel-
késznek az Irás magyarázat mélyeire leszállani a tudo-
mányos kutatás minden eszközével, miért kell bejárnia 
a történelem tág mezejét, miért kell ismernie a kor moz-
gató eszméit, a melyek az egyes lelkekben visszatükrö-
ződnek, miért kell még az emberi szellem megtévedéseit 
is ismernie, mint a melyekkel kicsiben majd gyülekezete 
körében is találkozni fog. 

Mindebből azonban az következik, hogy a lelkész-
képzés vezetésére vonatkozólag azok is nagyon tévednek, 
a kik megelégesznek azzal, hogy a theol. akadémiákon 
egy csomó tudományt előadjanak, de azok is, a kik a 
gyakorlati lelkészre nézve a szigora tudományos képzést 
jóformán feleslegesnek tartják. Erről akarok még a jövő 
alkalommal egy pár szót szólani. 

Dr. Szabó Aladár. 



A békésbánáti egyházmegyéből. 
— Lelkészi értekezlet. — Egyházmegyei közgyűlés. — 

Közgyűlését a mi egyházmegyénk, folyó hó 11. 12. 
és 13-án Gyomán tartotta. Mindenekelőtt meg kell emlé-
keznem a felől, hogy előzőleg, vagyis október 10-én, 
d. u. 4 órakor lelkészi értekezlet is volt. Mind ez, mind 
a közgyűlés, nevezett egyház központi épületének emeleti 
díszes tanácstermében tartatott. Az értekezleten több köz-
érdekű dolog mellett, fontos elvi kérdések felett is folytak 
nagyon élénk és tanulságos viták. Legfőbb volt mégis a 
»Téli Újság« jövője felett való vita, azon incidensből, 
hogy derék ifjú szerkesztője, Budai János, berekböszörményi 
lelkészszé választatván, kilépett, egyházmegyénk köteléké-
ből. »Nem lesz-e az szegénységi bizonyítvány egyház-
megyénkre nézve, ha nem kerül közöttünk szerkesztő ?« 
a kérdés igy vettetett fel. Nem akarom elsorolni, hogy 
pro et contra mik mondattak el; csak azt említem meg, 
hogy pusztán csak a külső decorum s az aggodalmak 
eloszlatásának szempontjából ment keresztül az a közve-
títő indítvány, hogy a mi, e téren már, mint e lap meg-
teremtője, magának nagy érdemeket szerzett Csécsi Mikló-
sunk kölcsönözze oda ismét nevét, a nélkül, hogy a 
szerkesztés anyagi gondjait magára vállalná. Ez az egy 
az, mely nem derogálhat Budainak, miután a tanítvány 
mindenkor örömmel szokott találkozni kedves mesterével. 

Nagyérdekű volt azon indítvány is, hogy a templomi 
istenitiszlelet menetének öszhangzóvá tételére nézve is, 
mondassék valami értekezletünk által. Hát ez a dolog egy 
kissé már gyújtott, a mennyiben t. i. a lelkészi önmun-
kásság korlátozását látják némelyek ezen indítványban, 
ugy tekintvén ezt, mint uttörést a hivatalos agenda felé, 
mely — ha csakugyan létesülne valamikor, s kimerítő 
akarna lenni, nem lehetne kisebb száz kilogramm súlyú-
nál. Sőt nem is protestáns elv az ily megszorítás, és 
nincs is rá szükség, hacsakhogy retrográd irányban nem 
akarnánk indulni, mire p. o. nekem magamnak sem volna 
hajlamom. Az a nézet győzött tehát, sőt maga az indít-
ványozó tagtárs is ugy értelmezte szavait, hogy csak a 
liturgus gyülekezeti eljárásának külalakjára és sorrendjére 
gondolt ő akkor, midőn indítványát tette, csupán azon 
célból, hogy egy vidéki templomban ne lássunk idegen 
dolgokat. 

A Csécsi Miklós által, jegyesek oktatására készített 
füzetkének sorsa felett is beszélgettünk, s az lett a hatá-
rozat, hogy a kitűnően és mégis nagyon jutányosán dol-
gozó gyomai nyomdában, uj — ha jól emlékezem har-
madik — kiadás rendeztessék 5000 példányban, mire a 
szerződés meg is köttetett s e hő folyamán a mű el is 
készül. Ez nagyon hasznos kis könyv, melyet érdemes 
volna egyetemessé tenni, a békésbánáti egyházmegyére 
vonatkozó pár locus kihagyásával. 

De nem beszélek már tovább az értekezletről, hanem 
áttérek közgyűlésünk dolgaira. Október 11-én, d. e 9 óra-
kor zendült meg közöttünk Szabó János esperesünk imája, 
a mely felől csak annyit mondok, hogy ugy szép nyelve-
zetét, mint gazdag tartalmát is tekintve, megérdemli, hogy 
vele foglalkozzunk. Minden gyűlés megnyitásakor hallunk 
tőle egy-egy ily imát; de nekem ugy tetszik, mintha »ez 
a dal szebb lett volna, mint a többi!« Csak post festa 
jutott eszembe, hogy be kellett volna vennünk a jegyző-
könyvbe. Hát ez a volna, kedves szerkesztő barátom, 
veszedelmes egy szó! 

Ima után, gr. Ráday Gedeon gondnok mondta a 
megnyitó beszédet, melyben — a jelenvoltak üdvözlése 
után — két irányban kötötte le figyelmünket, midőn szólt 
a gyomai egyház, és a békésbánáti misszió dolgai felől. 

Hogy a gyomai egyházban uj élet pezsdült, ennek épen 
pünköstkor mult 20 esztendeje. Ez az egyház ugyanis 
1873-tól 1883-ig, egy paplakot vásárolt; teljesen szilárd 
anyagból (mert itt más anyagról ma már még csak hallani 
sem szeretnek !) egy fiúiskolát épített, templomát s tornyát, 
modern tűzőri berendezéssel, horgony és veresréz tetővel 
ellátva renoválta; harangjait vaskoronákkal vasállványokra 
helyezte s egy nagy haranggal, minő a kecskeméti, szapo 
rította, tágas templomterét vasrostéllyal körítve díszkertté 
alakította; a már említett iskolához hasonló kántori lakot 
emelt. 

Ez az első évtized munkája! A második évtized 
munkáját pedig azzal nyitotta meg, hogy 1880-ban, 
dacára hogy 1879-ben csak maga a templom s torony 
kiépítése és renoválása 30 000 forintnál többe került, egy 
23.000 frtos központi fiúiskola építését határozta el, a mely 
1886-ban már készen is volt. Ugyanezzel kapcsolatban 
három diszes leányiskolát s mintaszerűen tervezett pap-
lakot is emelt, Huszonhat változatú orgonáját. 2000 frton 
felül áldozván reá, teljesen átalakíttatta, s az egyház nagy 
magtárából oly emeletes központi hivatali helyiséget 
alakított, központi fűtéssel, s vasgerendákon nyugvó bol-
tozatokkal, a melyben a nagy tanácsterem mellett, minden 
hivatalnoknak külön szobája, sőt még anyakönyvi hivatal 
és nagy magtár is van. Csak egy van még hátra, t. i. az 
egyik, illetőleg a másik paplaknak is a felépítése, mely-
nek számára egy 3000 frtos fundust már vásárolt is az 
egyház. Im ennyi alkotás ott, a hol nem volt egyetlen 
tisztességes épület, és nem volt egy krajcár készlet sem; 
im ennyi alkotás ott, a hol önadóztatás alapján történt 
minden, ki van fizetve minden s nincs adósság semmi! 
Örömmel konstatáljuk, hogy maga az elnökség, illetve 
egyházmegye is, nagyban hozzájárult e sikerhez, folyvást 
méltányló támogatásával, melyet a gyomai hivek máig 
is hálás elismeréssel emlegetnek. 

És a misszió?! Örömmel mondá el a gróf, hogy 
az »elszórt csontok« már 18 helyen gyűjtettek össze s 
részesülnek az ige és sákramentomok áldásaiban. A most 
szervezés alatt álló kincstári telepítvénvek pedig, ismét 
uj reményeket keltenek s már előre is látható, hogy a 
kálvinizmusban rejlő nemzeti hatalom, nemcsak egyhá-
zunknak, de a hazának is oly szolgálatot fog tenni, ez 
oláhság által elözönlött délvidéken, mely ritkítja párját. 
Hanem aztán ritkítja párját az a fáradhatatlan buzgóság 
is, melyet a nagy kiterjedésű békésbánáti misszió körül, 
Szabó esperes és gróf Ráday kifejtenek, kik állandó sze-
mélyes összeköttetésben állanak a telepítvényekkel. Nem 
csuda tehát, hogy viharos »éljennel* fogadta az egyház-
megye a megnyitó beszédet, mely ugy a gyomai egyházra, 
mint a misszióra s az egész egyházmegyére, Isten további 
áldó kegyelmét kérve záródott. 

Az elnöki megnyitó után, az uj tanácsbirák: Dombi 
Lajos gyulai lelkész, Bernáth Géza szegedi kir. táblai 
tanácselnök, s a jegyzők: Szilágyi Márton, füzesgyarmati 
lelkész, dr. Baksa Lajos hódmezővásárhelyi polgármester, 
tették le esktíjöket s mondták el székfoglaló beszédeiket, 
mindnyájan jó reményeket keltve, sőt biztosítékot is nyújtva 
a felől, hogy személyeikben jó erőket nyertünk. 

Az esperesi jelentés, mely sok gondolkodási anyagot 
nyújt az egyházmegyének, 500 példányban kinyomatni 
határoztatott s szét fog osztatni a gyülekezetekben. Kimon-
datott továbbá a vasárnapügyi bizottságok szervezése, s 
a vallásos estélyek feletti véleményadás, egy egyházmegyei 
bizottság kezeibe tétetett, mely intézkedések nyilvános 
bizonyságot tesznek a felől, hogy nálunk komoly figyelem 
fordíttatik a belmisszióra, melynek égető szüksége nagy 



kötelességeket ró a pásztorokra ma már mindenütt. Nincs 
vesztegetni való időnk, ha a szabad vallásgyakorlat tör-
vénye mellett is élni akarunk! 

Nagy érdeklődést keltett dr. Kovács István tanács-
birónak azon interpelláliója, hogy: van-e tudomása az 
elnökségnek a felől, miszerint Nagy-Becskerek a kincs-
tártól, kedvezményes áron 50 hold földet vásárolt, de 
1000 forint nyereséggel nevezett egyház eladta ezt, anél-
kül, hogy e felől az egyházmegyei felettes hatóságnak 
csak tudomása is volna? És — mert az elnökség e felől 
semmit sem tud, kötelességévé tétetett a nagy-becskereki 
presbyteriumnak, hogy ez ügyben 30 nap alatt nyilatko-
zatot adjon. 

Hálás elismeréssel s jegyzőkönyvi köszönet mellett 
vétetett tudomásul, a n.-kunmadarasi ny. lelkész Tóth 
Károly ur 7000 forint alapítványa, melynek kamatja »jó 
tanítók* közt fog időnként ldoszt.atni, valamint másrészről 
a volt gyomai biró néhai Csapó Mihály és V. Balog 
Sándor, még életben levő gyomai lakosok hagyománya, 
kik közül az első teljesen szilárd anyagból épült s modern 
berendezésű uj házát, a második pedig öt köblös földjét 
adományozta, a Gyomán felállíttatni tervezett diakonissza-
jellegü polgári nőnövelde javára. 

Nemkülönben nagyon örvendetes jelenség, hogy 
Torontál-Vásárhely orgonista-kántori állomást szervezett; 
a szeghalmi egyház a káplánsággal egybekötött nagyobb 
fitanító fizetését magasabbra emelte; Szentes pedig vallás-
tanársággal egybekötött körlelkészséget állít. És még ezek-
nél is örvendetesebb. hogy a temesvár-rakitai m. kir. 
tiszttartóság a felől értesíté esperesi hivatalunkat, hogy 
gr. Báday főgondnok közbenjárása folytán, a földmivelési 
m. kir. minisztérium, a Krassó-Szörény megyében fekvő 
Andrásháza kincstári telepitvény iskolája és tanítói laká-
sának építéséhez, 1800 forinttal járul. Rékás és Rakita 
ugyancsak kincstári telepek számára pedig, egy vándor-
lelkész és egy-egy tanitó fizetéséhez 1000 frttal. Mondanom 
sem kell talán, hogy ez a magas figyelem a legnagyobb 
köszönettel vétetett tudomásul. 

A »Nagypénteki társaság« iránt is nagy rokonszenv 
nyilatkozott, s nemcsak a budapesti támogattatik, de remé-
nyünk lehet, hogy a szép eszme egyházmegyénk területén 
is testet fog ölteni. Valóban nagyszerű lett volna, ha 
dr. Kecskeméthy István ur Budapestről jelzett lejövetele, 
együtt talált volna bennünket, s közelebbi információkat 
is adhatott volna nekünk ez áldásos társaság szervezete 
s ügyei felől. 

Az országos közalap ügye is erősebb lendületet vett 
egyházainkban, s ha nem volna napi renden az ujabb és 
ujabb segélykérés, még sokkal jobban állanánk. Nem az 
volt-e egyik főérvünk, midőn ez üdvös intézmény iránt 
megpróbáltuk rokonszenvet költeni, hogy ez fogja meg-
szüntetni a szakadatlan kéregetéseket, s igy oda jutottunk, 
hogy nem lettek beváltva a mi mondásaink. Vagy talán 
nem lett volna szabad igy érvelnünk ? Megengedem, csak 
engedje meg aztán a tiltakozó is azt a mondásomat, hogy 
az ily gyakorlati életből vett érvek nélkül máig is a jobb 
érzést megtagadó ellentállásokkal kellene küzdenünk. Na-
gyon szigorúan kellene tehát elbírálnunk, hogy kinek 
adhatunk engedélyt a könyöradományok gyűjtésére. 

A gyulavári-i ügy is nagyon érdekes volt. Ez a gyü-
lekezet templomot épített. De mert első terve mellett meg 
nem maradhatott, s nagyobbat és díszesebbet kellett építnie, 
melynek költségeit az önkénytes ajánlatok nem fedezhették, 
kivetési kulcsot létesítettek, s mig azokét, a kik kevesebbet 
ajánlottak, mint a mennyi e kulcs szerint reájuk esett, 
fellebb emelték, addig azokét, a kik többet adtak a tarto-
zottnál, nemcsak vissza nem adtak, de a presbyterium 

— lelkészük tiltakozása dacára ! — azt határozta, hogy 
e felesleget az egész nép között szét fogja osztani, s erre 
az engedélyt gyűlésünktől kérelmezte is. Mondanom sem 
kell talán, hogy ez a meg is felebbezett ázsiai jogfogalom, 
kérelmével elutasíltatott. annyival is inkább, mert ez 
alkalomból egyházi jegyzőjük ellen hajszát is indítottak, 
oly 1600 forintot keresvén rajta, mely a hivek által még 
csak részben fizettetett be, s ez a befizetett összeg is 
maga az érdemes kurátor által fordíttatott törlesztésekre. 
Nagyon természetes, hogy az üldözött jegyző teljes mér-
tékben megnyerte a kivánt erkölési elégtételt s támadói 
a vizsgálati költségek megtérítésére is köteleztettek. Csak 
az a nagy baj, hogy nagyon olcsó az efféle vádaskodás. 
Én, az alaptalanul vádaskodó békétlenkedőket, drákói 
szigorral büntetném, annyival is inkább, mert csak egy-
két ember rendesen a mester, kik aztán tetszetős szavak-
kal vezetik félre társaikat, a mint itt is történt, holott 
maga a gyülekezet nem is álmodott a túlfizetések felosztása 
felől. S a békétlenkedők mégis felebbeztek! 

Jellemző volt Kádár Mihály, csanád-apátfalvai levita 
tanító ügye is, a ki valószínűleg külső sugalmazás folytán, 
nemcsak a makói anyaegyház iránt tagadta meg a tar-
tozott engedelmességet, de e mellett még az anyaegyházat 
hamis vádakkal is illette s a felettes egyházi hatóságokat 
is többszörösen megbántotta. Nagyon természetes, hogy 
állásáról elmozdíttatott. 

Sok pontja van még olyan, a 70-ik sorszámon vég-
ződő »Tárgysorozatnak*, a melyekről nem szólt amsemmit, 
de hát ki irhát meg mindent, még ha kedve és ideje 
volna is hozzá?! De meg a helyi érdekű aprólékos dol-
goknak ugy sincs a nagy közönségre nézve semmi erkölcsi 
hatása. Egyet azonban elfelejtettem, vagy talán hogy nem 
is akartam azt bántani. Hát hadd maradjon ez is: nem 
szükség mindent tudni a nagyközönségnek, mikor mi sem 
tudjuk mind azt, a mit a nagy közönség tud. 

Bixi. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az utolsó évnegyed alkalmából mindazon olva-
sóinkat, kiknek előfizetésök lejárt, t isztelettel föl-
kérjük, hogy az előfizetést megújítani szívesked-
jenek. 

* Lapunk mai számát csaknem kizárólag a refor-
máció emlékünnepének szenteltük. Ha egyházaink, iskoláink 
ünneppé teszik a nagy esemény évfordulóját, illő, hogy 
az egyházi sajtó is részletesebben és behatóbban foglal-
kozzék az október 31-iki nagy esemény nyel. Cikkeink a 
reformáció eszméit ismertetik, hatását méltatják, dicsőségét 
zengik. Vajha a mi sziveinkben is visszhangot keltenének 
a nagy idők nagy eszméi és magasztos törekvései! 

* Személyi hirek. Nagyenyedi theol. akadémián-
kon a Jőzsa Zsigmond halálával megüresedett tanszékre 
Kiss Albert f.-torjai körlelkész hivatott meg, ki minap 
szerzett theol. tanári képesítést; az uj tanár, kit szívesen 
üdvözlünk uj munkamezején, mint erdélyi laptársunk irja, 
előadásait megiskezdette. — Marton Lajos és Lukáesy Imre 
segédlelkészek Hollandiában az utrechti egyetemen folytat-
ják tanulmányaikat. — Moravcsik Mihály aszódi lelkész 
tiszteletére Aszódon való 25 évi hivataloskodásának alkal-



mából október 25-én jubiláris ünnepélyt rendezett Aszód 
lakossága. — A tót-bánhegyesi evang. egyház lelkészévé 
szavazattöbbséggel Lessziak László b.-csabai s.-lelkészt 
választotta a gyülekezet. — Cseh Ervin főispán, az 
alsó-baranya-bácsi egyházmegye gondnoka a debreczeni 
philosophiai fakultásra 1000, a kolozsvári theologiai fakul-
tásra szintén 1000 koronát adományozott. — Polcoly 
József segédlelkész, Tisza Kálmán legkisebb fiának neve-
lője f. hó 22-én Geszten a szavazatok nagy többségével 
a reformátusok rendes lelkészévé választatott; a tudomá-
nyos készültségü jeles fiatal embert örömmel üdvözöljük 
lelkészi karunkban. — A kecskeméti ref. jogakadémia 
közjog politikai tanszékére a dunamelléki egyházkerület 
közgyűlésén négy pályázó közül egyhangúlag dr. Jászy 
Viktor okleveles ügyvéd és nagykárolyi járásbirósági 
aljegyző választatott meg. 

* Lelkész avatás tartatott Budapesten okt. 22-én 
a dunamelléki egyházkerületi közgyűlés alkalmából. Hiva-
talukra felavattattak Babay Béla pilisi, Gödé Sándor 
pécsváradi, György László péczeli, Keck Zsigmond cserven-
kai, Sikó Ernő t.-várkonyi, Sógor Endre sámodi és Tóth 
Pál ráczkevei újonnan választott rendes lelkészek. Az 
alkalmi prédikációt Molnár Albert fóthi lelkész mondotta, 
nemes hévvel és szónoki erővel azt fejtegetvén (Philip. 
4. 13.), hogy a Krisztus által megerősített lelkipásztor 
csináljon békét a családban, nyugalmat az egyházban és 
megelégedést a hazában. A felavató beszédet és imát 
Szász Károly püspök tartotta s Ő kért áldást 6 esperes 
közreműködésével és »kézrátélellel» az uj lelkipásztorokra. 
Isten áldása legyen a mi Timotheusainkon! 

* Lelkészi vizsgálatok a dunamelléki egyház-
kerületben. A dunamelléki egyházkerület lelkészvizsgáló 
bizottsága f. hó 17. és 18. napjain lelkészképesítő vizs-
gálatot tartott, melyben Szász Károly püspök elnöklete 
alatt a theol. tanári kar és Ádám Kálmán, Baksay Sán-
dor, Koncz Imre és Sziládi Áron bizottsági tagok vettek 
részt. Az I-ső vizsgálatra 8 jelölt jelentkezett, kik közül 
jeles oklevelet nyert 1 (Vásárhelyi József), jót 4, elégsé-
gest 3, a lí-ik vizsgálatra lépett 9 segédlelkész közül jeles 
képesítést 4-en nyertek (u. m. Marton Lajos, Kurdi Béla, 
Farkas Kálmán és Lukácsy Imre), jót 2-en és elégségest 
3-an. Ugyanakkor vétetett fel 4 theol. ifjútól (kik a jár-
vány miatt a rendes időben nem jelenhettek meg) az 
alapvizsgálat, melyet három (u. m. Biberauer Richárd, 
Csűrös István és Szász Béla) jeles és 1 jó osztályzattal 
tett le. 

* A reformátusok zsinatja f. évi november 14-ére 
Budapestre hivatott össze a zsinati, illetőleg egyházkerületi 
elnökségek altal. 

* A dunamelléki tanári gyámegyesület október 
19-én Budapesten Csabay Imre elnöklete alatt képviseleti 
gyűlést tartott. Az elnöki megnyitó után Fazekas F. titkár 
olvasta fel évi jelentését. E szerint van az egyesületnek 
a budapesti, kecskeméti, n.-körösi, halasi, gyönki és kun-
szentmiklósi gimnáziumokból, a budapesti theologiai s a 
kecskeméti jogi akadémiákból és a nagykőrösi praeparan-
diából összesen 56 tanártagia. Segélyez 13 tanárözvegyet, 
14 fél és 2 egész árvát, egy tanár anyját és egy nyuga-
lomba lépett tanárt. Az egyesület tőkéje 74,185 frt 33 kr., 

melynek jövedelméből az özvegyeket 280— 280 frttal, az 
árvákat ennek egy negyedével segélyezi. Segélyezésre 
fordított a mult évben összesen 3228 frt 26 krt, tőkésített 
3460 frtot. A számvizsgáló bizottság jelentése alapján a 
pénzkezelőknek a felmentvény megadatott, jövő évre szám-
vizsgálókul a mult éviek újból megválasztattak. A minisz-
ter által tervezett országos tanári nyugdíjintézet létesülése 
esetén hogy mi történjék a gyámegyesülettel, erre vonat-
kozólag az egyes tanárkarok nézetének meghallgatása 
mellett véleményes javaslat készítésével az egyesületi 
választmány bízatott meg. A jövő évi közgyűlés augusz-
tus 26-án Kecskeméten fog megtartatni. 

* Dunamelléki egyházkerületünk közgyűlése 
október 21-én vette kezdetét Budapesten, a Lónyay-utcai 
főgimnázium nagytermében s Lapunk zárásakor még 
javában foly. Első ülésében, szombaton gróf Tisza Lajos 
főgondnok rövid de magvas megnyitója és Szász Károly 
püspökök kimerítő és szépen irott püspöki jelentése voltak 
a fő és érdekes tárgyak. Jövőre mindkettőt egész terjede-
lemben közöljük. Vasárnap lelkészavatás volt, melyről 
Lapunk más helyén emlékeztünk meg. Hétfőn a miniszteri 
rendeletek, a theologiai akadémia ügyei, a közalapi 
segélykérvények s a kecskeméti jogakadémiáról szóló 
bizottsági jelentések voltak szőnyegen s nyertek elintézést. 
Kedden a népiskolákról és a középiskolákról beterjesztett 
bizottsági jelentések és javaslatok, továbbá a missziói 
ügyek, az államsegélyosztó bizottság jelentése s több 
kisebb ügyek tárgyaltattak. Mindezekről s a gyűlés további 
folyamáról jövő számunkban részletes tudósítást közlünk. 

* A vallásos estélyek Budapesten október 22-én 
a Hold-utcai iskola nagy termében ismét megkezdődtek 
és a téli időszakban minden vasárnap este fél hét órakor 
megtartatnak. Az első összejövetelen, melyen néhány vidéki 
lelkésztársunk is megjelent, Pataky Dezső theol. senior 
és Patonay Dezső hitoktató imádkozott, Kenessey Béla 
és Szabó Aladár tartottak beszédeket. 

* Budapesti református ifjúsági egyesületünk 
a theol. ifjúsággal karöltve október 31-én este fél hét 
órakor a Lónyay-utcai főgimnázium nagy termében refor-
mációi emlékünepélyt rendez, melyen ének és szavalat 
mellett alkalmi beszéd és felolvasás fog tartatni. 

* A theologiai tanárok felvétele az országos 
tanári nyugdíjintézetbe a közoktatási miniszter leg-
utóbbi javaslata szerint nem terveztetik. A budapesti theol. 
tanárok mozgalmat indítottak abban az irányban, hogy 
ha már a gimnáziumi, jogakadémiai, preparandiai és 
filozofiai tanárok felvétetnek a nyugdíjintézetbe, vétessenek 
fel a theologiaiak is. E végből egyfelől felterjesztést 
intéztek a dunamelléki egyházkerület közgyűléséhez, hogy 
ez maga hivatalosan kérje a kormánytól a theol. tanárok 
felvételét, másfelől felkérték a többi prot. theol. akadémia 
tanártestületeit, hogy illetékes egyházkerületeiknél hasonló 
lépéseket tegyenek. Á dunamelléki egyházkerület közgyűlése 
okt. 23-án magáévá tette a theol. tanárok méltányos 
kérését és egyhangúlag elhatározta, hogy elnöksége utján 
felir a közoktatási minisztériumhoz, valamint az egyetemes 
konventet is felkéri, hogy ebben az irányban a többi 
theol. akadémiák felvétetése iránt lépéseket tegyen az 
országos közoktatási kormánynál. 

* A római kath. egyház sajtója hazánkban, 
mint a Religio újságolja, két uj lappal fog szaporodni egy-
szerre. Az egyiknek a római kath. világ nemzetközi tájé-
koztatása magyarországi viszonyaink felől tüzetett ki fel-



adatául; a másiknak rendeltetése lenne a magyar közönség 
előtt képviselni a pápistaság ügyét. Az első egy francia 
nyelven szerkesztett folyóirat lenne, a másik egy uj római 
kath. napilap, s mindkettő a római kath. püspöki kar 
támogatásával jőne létre. A tervet a legutóbbi püspöki 
konferencia elé annak egyik tagja terjesztette. — A pápista 
sajtó erősödése egyik ujabb jele a klerikális akciónak, 
mely évről-évre nagyobb erővel lép föl hazánkban. A mi 
napi sajtónk pedig még mindig késik az éji homályban, 
heti sajtónkat, egyházi lapjainkat pedig csaknem kizárólag 
a lelkészi és tanári kar támogatja. Mikor jön el immár az 
az idő, hogy tehetősebb világi elemünk, az a háromezer 
és néhány száz gondnok és felügyelő, meg az a harminc 
ezer presbyter is tudatára ébred azon hivatásának, hogy 
az egyházi sajtóért is kellene már tenni valamit? Lelké-
szeink kezdeményezésére presbytériumaink, hatósági gyű-
léseink bizony-bizony bölcs dolgot müveinének, ha erre 
is kiterjesztenék figyelmöket! 

* A római katholikusok fogyása Németország-
ban. A római vallás hivei német földön az utolsó 20 év 
alatt jelentékenyen fogynak. Ezt legújabban a müncheni 
Hist. polit. Blátter teljes világossággal bebizonyította, két-
ségtelenné tette. Itt — mint a »Religio« irja, melyből e 
hírt vesszük — kommentárokat irni fölösleges: itt a rideg 
számok hangosan és érthetően beszélnek. Németország-
ban 1867-ben 24.291,000 protestáns mellett volt 14.027,000 
katholikus lakos. 1891-ben amazoknak a száma 31.027,000-
re emelkedett, mig emezeké csak 17.672,0'JO-et ért el. Mig 
1867-ben tehát 1000 lakosra 621 protestáns és 363 
katholikus esett, 1891-ben 1000 lakos közül már 628 volt 
protestáns és csak 357 katholikus vallású. A katholikusok 
tehát 6%-ot veszítettek 1000-re, mig a protestánsok 
1000-re 7°ío>ot nyertek. Az utolsó 25 év alatt a német 
katholikusok 287,000 lélek veszteségében vannak, a miből 
következik, hogy ez a veszteség egy egész század alatt 
egy teljes milliót teszen. 

* Régi magyar nyelv-emlékek. Szamota István, 
ki a közoktatásügyi miniszter és az akadémia megbízásá-
ból félévig Oroszország, Németország és Ausztria könyv-
és levéltáraiban kutatott, nevezetes régi magyar és magyar 
vonatkozású nyelv-emlékeket fedezett fel. Az akadémiához 
beadott jelentése szerint legfontosabb a schlágli kolostorban 
talált magyar-latin szószedet, mely a XIV. század végéről 
való, tehát jóval régibb az ismeretes besztercei szószedetnél 
és bővebb is, mert mintegy 2500 magyar szót foglal 
magában. Ezen, a halotti beszéd után legrégibb magyar 
nyelvkincset az akadémia egész terjedelmében lefény-
képezteti s kiadja. 

* Gyászrovat. Osterlamm Ernő debreceni fő-
iskolánk nyugalmazott tanára élete 71-ik évében okt. 20-án 
végelgyengülésben Debreezenben elhunyt. 40 évig szolgálta 
tanügyünket példás szorgalommal és lelkiismeretes hűséggel, 
második éve, hogy nyugalomba vonult. Szép lelkű, finom 
műveltségű, gyöngéd kedélyű, igazi jó ember volt, kit 
szeretettel környezett a tanuló ifjúság, rokonszenves tiszte-
lettel a müveit társadalom. Gyászjelentését az összes 
rokonság nevében Géresi Kálmánné Osterlamm Olga adta 
ki, ki a gyermeki szeretet legmélyebb fájdalmával tudatja 
gyöngéd lelkületű nevelő atyjának halálát. Temetése nagy 
részvéttel okt. 22-én ment végbe. Béke hamvaira! 

A D A K O Z Á S . 

Az országos protestáns árvaházra a felsőba-
ranyai egyházmegyéből az esperesi vizitáció alkalmával 
adakoztak: Aderjás 1 frt, lelkész Mészáros István 1 frt, 
Beczefai egyház 50 kr., lelkész Munkácsi Lajos 50 kr., 
Belvárd 50 kr., lelkész Nagy Bertalan 1 frt, tanító Gál 
István 20 kr., Besencze 50 kr., lelkész Szabó Gyula 50 kr., 
Páprád 30 kr., Bisse 1 frt, lelkész Nagy István 1 frt, 
tanító Lukács Sándor 20 kr., Bogdása 50 kr., lelkész 
Horvát József 50 kr., Markócz 50 kr., tanító Sütő Pál 
50?kr., Bohyha 50 kr,, lelkész Füstös János 50 kr., Kis-
Peterd 50 kr., tanító Kecskeméti József 50 kr., Büdösfa 1 frt 
81 kr., tanító Tóth Pál 20 kr., Csarnota 50 kr., lelkész 
Szentgyörgyi József 1 frt, Csehi 50 kr., lelkész Aracs 
Gyula 50 kr., Csepel 1 frt, lelkész Mohár István 1 frt, 
tanító Szigeti Károly 20 kr., Czun 1 frt, lelkész Horvát 
Pál 50 kr., Dancsháza 50 kr., lelkész Kossá János 50 kr., 
tanító Fazekas József 50 kr., Dr.-Palkonya 1 frt, lelkész 
Szabó József 50 kr., Dr.-Szabolcs 1 frt, Gordizsa 50 kr., 
Bajó Károly lelkész 50 kr., Gyüdi lelkész Turi Lajos 1 frt, 
Haraszti 50 krajcár lelkész Svarkai Lajos 50 krajcár, 
Harkány 1 forint, Hidvég 1 forint, lelkész Szűcs László 
1 frt, Confirmándusok 70 kr., Hirics 50 krajcár, lelkész 
Szívós Károly 30 kr., Ipacsfa 1 foritn, lelkész Borbély 
László 50 kr., Irányi 50 kr., lelkész Kimiti László 50 kr., 
Kákics 50 kr., lelkész Kis József 1 frt, tanító Füstös Mi-
hály 50 kr., Marócsa 50 kr., tanító Varga Pál 30 kr., 
Katádfa 30 kr., lelkész Józan Sándor 50 kr., Kémes 50 kr., 
lelkész Vágó Lajos 1 frt, tanító Vitányi Sándor 50 kr., 
Piski 30 kr., Kis-Csányi lelkész Dányi Gábor 1 frt, tanító 
Sütő László 50 kr., Kis-Harsány 50 kr., lelkész Hoffer 
Károly 1 frt, tanító Hegedűs Titusz 40 kr., Kis-Szt.-Már-
ton 1 frt, lelkész Molnár István 1 frt, Kis Tótfalu 50 kr., 
lelkész Máté Balázs 50 kr., Kórós 1 frt, lelkész Nagy 
Imre l frt, Kovácshida 1 frt, Luzsok 50 kr,, lelkész Fejes 
Sándor 50 kr., Nagy-Csány 50 kr., Magyar-Peterdi lel-
kész 1 frt 20 kr., Márfa 1 frt, lelkész Bóra Sándor I frt, 
Maty. 1 frt, lelkész Szakács Lajos 1 frt, M.-Mecske 20 kr., 
lelkész Nagy Imre 1 frt, Mindszent 20 kr., lelkész Kurucz 
Sándor 50 kr., Bogád 20 kr., Nagy-Falu 50 kr., tanító 
Váradi Gyula 50 kr., Beremendi tanító Borzay István 50 kr., 
Nagy-Harsány 50 kr., Iványos Soma lelkész 1 frt, tanító 
Makai Márton 20 kr,, Nagy-Peterd 50 kr., lelkész Farkas 
Emil 50 kr., tanító Rekettye Pál 20 kr., N.-Tótfalusi lel-
kész Czucz Lajos 1 frt, Okorág 50 kr., lelkész Fejér 
Ambrus 50 kr.. Monosokor 50 kr., tanító Szikszai Ká-
roly 1 frt, Old 50 kr., lelkész Beregszászi Gusztáv 50 kr., 
Piskó 1 frt, lelkész Pál József 50 kr., Kemse 50 kr.' 
tanító Hetesi Károly 50 kr., Raád 1 frt, tanító Bogaméri 
Károly 50 kr., Sámod l frt, lelkész Sógor Endre 1 frt, Sellye 
50 kr., lelkész Bosznai Sándor 1 frt, Szaporcza lelkész Szigeti 
Bálint 50 kr., Szava 50 kr., lelkész Kovács Bálint 50 kr., 
tanító Tóth István 50 kr., Szerdahely 1 frt, lelkész Badics 
György 1 forint, Szt.-Erzsébet 50 krajcár, lelkész Szöllősi 
Antal 50 kr., Tótkeresztur 20 kr., Siklós egyház 1 frt, 
Sósvertike 50 kr., lelkész Bartalos Ödön 50 kr., Terehegy 1 frt, 
lelkész Kovács Antal 2 frt, tanító Csépán János 20 kr., 
Turony 1 frt, lelkész Lutár Sándor 50 kr., Zaláta 50 kr., 
h. lelkész Vásárhelyi Zsigmond 50 kr., tanító Somogyi 
Pál 50 kr., Vaiszló 50 kr., lelkész Bátori István 1. frt, 
Vejti 50 kr., lelkész Paksi Miklós 50 kr., tanító Varga 
István 20 kr., Viszlói lelkész 50 krajcár, összesen: 92 frt 
52 kr. — Kovács Antal, esperes. 

HORN YÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN, 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

IX. kerUlvt, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Hituió-Iiivatal : 
Hornyánszky Viktor fiönyvkereskedése (Akadémia 

öérháza), hová az elöliz. és hi rdet , d í j ak intézendök 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési Ara : 

Félévr®: 4 frt BO hr; «gé«z érre : 9 flri. 

Mgyss smém ára ltO kr. 

Püspöki jelentés. 
A dunamelléki egyházkerület közgyűlése elé terjesztve 1893. okt. 21. 

Főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés! 
Egyházi évünk különböző vonatkozásaiban 

különböző kezdő- és bezáró határidők keretében 
mozog. A papi év még most is Szent György 
napkor kezdődik és végződik; az iskolai év szep-
tember 1-től junius végéig terjed, bár a leg-
több (jelesen az elemi) iskolában, mind elején 
mind végén tetemesen megrövidíté az ingadozó 
gyakorlat. Az egyházi pénztári év, a terményeket 
s átalában a papi és tanítói fizetéseket illetőleg 
összeesik a papi évvel, tulajdonkép azonban, 
mint számadási év a naptári évvel tart. Az egyházi 
ünnepkör éve az I. adventi vasárnappal kezdődik 
s annak szombatján végződik. Végre egyházmegyei 
és egyházkerületi évszak az illető egyházmegyék 
és egyházkerületünk évi rendes egyik közgyűlé-
sétől a másikig terjed. Az esperesek egyházme-
gyéjüknek, a püspök az egyházkerületnek mult 
évi közgyűlésétől történtekről, a testület kül- és 
beléletében előfordult nevezetesebb eseményekről 
s azokban a maga munkálkodásáról és szolgála-
táról tesz jelentést s ad számot az illető köz-
gyűlésnek. Nevezzük ez időtartamot, szemben a 
papi, iskolai, pénztári s templomi évekkel, egyház-
megyei illetőleg egyházkerületi évnek. 

A most lefolyt egyházkerületi év folyamában 
két fontos dolog megtörténtét vártuk s nem alap-
talannak véltük a reményt, hogy azok az évben 
be fognak következni s rólok ma jelentést fogok 
tehetni. Egyik: zsinati törvényeink legfelsőbb szen-
tesítése és kihirdetése; a másik az országot, az 
egyházakat s azok közt a mi egyházunkat is, 
már több mint két év óta feszültségben tartó 
egyházpolitikai kérdéseknek állami törvényekkel 
való megoldása. Azonban e két várakozás közül 
egyik sem teljesedett. 

A mi a zsinati törvényt illeti: köztudomásu, 
hogy egyházunk törvényhozása, egyetemes zsina-

tunk, három ülésszakban, 1891. december 5—17. 
1892. március 9. — április 6.; és november 24. 
december 7. napjáig tartott nyilvános üléseiben, 
az előleges bizottságok, az egyetemes konvent s 
magok a zsinati értekezletek számos retortáin 
átment törvényszervezeteket és javaslatokat, me-
lyek az 1881/2. évi debreczeni zsinat munkála-
tainak, köztök az akkor szentesítést nem nyert 
közoktatási résznek is módosítását, és sok tekin-
tetben lényeges átdolgozását foglalták magokban. 
A zsinat, utolsó ülésszakában, végszövegezésben 
megállapítván s össszeállítván a törvénynyé leendő 
törvényjavaslatot, annak a legfelsőbb szentesítés 
alá terjesztésével saját nagymélt. és főtiszt, elnök-
ségét bizta meg s felhatalmazta egyszersmind 
arra is, hogy »ha — mint reméltük — a törvény-
javaslat minden kifogás nélkül helybenhagyatik 
s a legfelsőbb szentesítést megnyeri, akkor a 
zsinat egybehivása nélkül küldessenek le az 
elnökség által a megerősítést nyert törvények 
az egyházkerületekhez kihirdetés és életbeléptetés 
végett«. A felterjesztés még a mult év végén 
(vagy a folyó év legelején) megtörtént; a meg-
erősítés azonban mind mostanáig késett. Legutóbb 
csak e napokban értesültünk, hogy a felterjesztett 
munkálatra a legfelsőbb helyen több kifogás tétetett 
s az, a zsinati elnökségnek kiigazítás végett vissza 
küldetett, minélfogva a zsinat újra összehívása 
vált szükségessé. 

A legfelsőbb helyen tett kifogások azonban 
nem vonatkoznak lényeges pontokra; de miattok 
a szentesítés azért nem volt megadható, mert 
kettő közülök ellentétben áll a közoktatásügyi 
állami törvényekkel s egy tollvonással kiigazít-
hatók, de kiigazítás nélkül nem maradhatnak. 
Zsinatunknak nem volt, nem lehetett szándéka, 
ellentétbe jönni az állami tételes törvényekkel 
s ily hiba csak az előkészítő bizottság figyelmet-
lensége s a zsinat elnézése folytán csúszhatott 
be a munkálatba. Az ezeken kivül levő egy-két 
megjegyzés még kevésbbé lényeges s azok miatt 



a megerősítés talán meg sem tagadtatott volna; 
de ha azt az előbbiek miatt fel kellett függesz-
teni, egyúttal ezek is kiigazítandóknak jelöltettek. 
Valószínű, hogy a zsinat néhány, talán egy pár 
napi ülésezéssel e bajokon könnyen fog segíthetni. 
De elég baj az, hogy a zsinatot egyáltalában 
össze kell hivni, a mi — ha csak egy pár napra 
is — tetemes költséget okoz az egyháznak s 
fáradságot a nagyszámú zsinati tagoknak. Remél-
hető azonban, hogy miután a zsinat már novem-
ber 14-ére össze is hivatott: a kiigazított mun-
kálat még az évben szentesítve leend. De az is 
elég baj, hogy a történtek miatt az életbeléptetés 
a már eltelt év után még hosszasabb haladékot 
szenvedjen, pl. nálunk ismét egy egyházkerületi 
év lejártáig, vagyis a jövő évi októberig. Azért 
szükségesnek vélem, hogy már e közgyűlés intéz-
kedjék az életbeléptetésre vonatkozólag, mint 
1882-ben tette, egy kilences bizottság kinevezése 
iránt, mely a szentesítés leérkeztével a kerüle-
tünkben való életbeléptetési módozatok iránt javas-
latot készítsen s az elnökség felhatalmaztassék 
rendkívüli közgyűlés összehívására, mely a kilen-
ces bizottság javaslatai fölött s az életbeléptetés 
iránt intézkedjék. 

Zsinati törvényjavaslatunk, s az előbbihez 
képest annak lényeges változtatásai ismertetésébe 
s bírálatába nem bocsátkozom. Az ismertetés 
felesleges volna, mert közgyűlésünk minden tagja 
élénkebb figyelemmel kisérte bizonyára a zsinat 
tárgyalásait, mintsem annak alkotásai mivolta 
felől teljesen tájékozva ne volna. A birálat pedig 
még kevésbbé volna helyén, miután a törvény, ha 
szentesítve lesz, addig mig érvényben álland, 
egyaránt kötelező mindnyájunkra, egyikünk vagy 
másikunknak tetsző vagy nem tetsző egyik vagy 
másik részében. 

A zsinatnak a törvényen kivül egy, nagysza-
bású s reméljük maradandó alkotásáról azonban 
meg kell emlékeznem. Ez a debreezeni kollégium 
kapcsolatában felállítandó bölcsészeti fakultás, mint 
középiskolai tanárképző-intézet, és a kolozsvári 
tudomány-egyetemmel kapcsolatosan szervezendő 
theologiai fakultás; két oly intézet, melyet az egye-
temes zsinat »egyházunk elsőrendű szükségei^ 
közé sorolt s sürgősségüket azzal fejezte ki, hogy 
a két célra, a közvetlenül érdekelt két (a tiszántúli 
s erdélyi) egyházkerületek által felterjesztett terve-
zeteket elfogadta, általok bejelentett anyagi forrá-
sokat számba vette, az életbe léptetésre s első 
felállításra még hiányzó összegeket, évenkénti 
14 ezer — vagy annak megfelelő 280 ezer forint 
tőkében állapította meg s ezek beszerzésére örök 
alapítványok, kötelezett évi járulékok és egyszer 
s mindenkorra szóló, bármily adakozások gyűjtése 
iránt intézkedett. Az erre vonatkozó zsinati hatá-

rozatokat, az alapító levelek s aláírási ivek meg-
állapított szövegeit, kellő számú példányokban az 
esperes uraknak én is megküldöttem s néhány 
helyről a gyűjtésnek már némi eredményét is 
vettem: de az eljárást és annak eredményét még 
sem kielégítőnek, sem átalánosnak nem mond-
hatom. Sőt, bár az eljárási módra nézve már 
magában a zsinati határozatban s a szétküldés-
kor kibocsátott körlevélben is van utasítás adva, 
mindazáltal több esperes társam nyilvánította azt 
az óhajtását, sőt a vértesalji egyházmegye eziránt 
külön indítványt is te t t : hogy mostani közgyűlé-
sünk alkalmával beszéljük meg értekezletileg a 
követendő eljárást, hogy abban valami rendszer 
s egyöntetűség legyen, a siker biztosítására vezető. 
Ezt magam is helyesnek és szükségesnek tartom 
s azért kérem a főtiszt, közgyűlést, méltóztassék 
ily értekezlet tartását elrendelni, utasítván az 
esperes urakat, hogy megállapodásaink szerint 
járva el, eljárásuk eredmenyéről már a legköze-
lebbi egyházkerületi közgyűlésre tegyenek jelentést. 

A második dolog, a mit vártunk, de még 
eddig nem teljesedett: az egyházpolitikai kérdések 
megoldása s törvények által való szabályozása, 
rendezése. Ezek egy részére nézve az államkor-
mány benyújtotta ugyan törvényjavaslatait, de 
azok közül is a talán legfontosabbikat: a házas-
sági jogra vonatkozót, s a minket talán leginkább 
érdeklőt, az 1868. LIII. t.-c.. revízióját, még nem 
ismerjük s amazok is a törvényhozási tárgyalás-
nak még első (bizottsági) tárgyalása alatt állanak. 
Ezekkel s a még következőkkel, általában az 
egész egyházpolitikai reformmal szemben nékünk 
állást foglalni el még korai, sőt lehetetlen is volna 
addig, mig az egész teljességében még nincs előt-
tünk. Maga a zsinat is, érezve az egyház és 
állam közötti viszonyok rendezésének, s ide 
vonatkozólag a létező törvények s kifejlődött jog-
szokások reformjának a szükségét, de érezve azt 
is, hogy e kérdésekben nekünk evangélikus és 
protestáns felekezeteknek dogmai aggályaink nem 
levén, azokat nem annyira egyházi, mint első 
sorban az állami érdekek szempontjából kell 
tekinteni és elbírálni: tartózkodó állást foglalt el 
s különös kijelentéseket nem tett, csak a korona, 
a kormány, és a törvényhozás bölcseségében 
bizva, szilárd nyugalommal várta és várja be a 
hozandó törvényeket. Kötelességemnek tartom 
magam részéről is, a zsinat e várakozó állás-
pontjára helyezkedni. Nem kételkedem, hogy egye-
temes egyházunk azon férfiai, kik részint a kor-
mányban, részint a törvényhozás egyik vagy 
másik házában ülnek s igy a törvények hozata-
lára többé-kevésbbé befolyni is hivatvák: ezt az 
állam legfőbb érdekeivel, egyházunk törvényes 
jogainak s a nemzet és a társadalom sokkép meg 



zavart békéjének megóvására, fen tartására, helyre-
állítására fogják felhasználni s tőlök telhetőleg 
érvényesíteni. 

De bármi legyen is a dolgok kimenetele, 
hozzon a törvényhozás s az általa létesítendő 
reform bárminő változást egyházi életünk állami, 
társadalmi és felekezetközi viszonyaiba, egy 
dolog előttem bizonyos és kétségtelen: az, hogy 
ezentúl éberebben és gondosabban kell őrzenünk 
kerítéseinket s legeltetnünk juhainkat, mint eddig 
tettük. Erről azonban bővebben beszéljünk, leg-
közelebbről holnap és azután — intézményeink — 
s megfelelő intézkedéseinkkel. 

Püspöki látogatásaimat ebben az évben is 
folytattam s a pesti egyházmegyével egyházkerü-
letünk mind a nyolc egyházmegyéjében, Isten 
segedelmével, szerencsésen befejeztem. Most már 
elmondhatom, hogy egyházkerületünk mind a 258 
anyaegyházát s 44 oly leány-egvházát is, a hol 
vagy templom vagy iskola van, egyenként meg-
látogattam, mindenikben, összesen 302 helyen 
hirdettem Isten igéjét és a Krisztus evangéliomát, 
minden iskolának egyenként minden osztályát 
tüzetesen megvizsgáltam, minden presbyteriummal 
érintkeztem, értekezve azokról, melyek az ők s a 
mi békességünkre valók; minden lelkésztársamat, 
minden tanítót, minden elöljárót személyesen 
megismertem s minden gyülekezet külső és belső 
életébe egy pillantást vetettem. Engedné Isten, 
hogy tapasztalásaimat még egy kevés ideig egy-
házunk s gyülekezeteink javára gyümölcsöztet-
hetném! Mert ha senkinek — vagy csak keveset 
— használtam is e látogatásokkal, magam sokat 
tanultam belőlök s ezentúl talán többet használ-
hatnék s taníthatnék másokat is. A nyolc egyház-
megye e látogatásával s vizsgálatával azonban 
még nem akarom végkép püspöki hivatalom e 
részét befejezni s végkép letenni vándorbotomat. 
Ha a jövő esztendőt még megérem s az engem 
még e helyben ér, szándékom összes missziónkat 
meglátogatni, melyek nagy része az én hivatalos-
kodásom ideje alatt keletkezett és szerveztetett 
— a melyeknek dicsekedés nélkül azt mond-
hatnám Pállal : én szültelek titeket. 

Legközelebb a pesti egyházmegyében végzett 
püspöki látogatásomra szólva, ismételjem-e már 
nyolcadikszor, hogy e körutamban is, ugy az egész 
egyházmegye, mint minden egyes egyházközség 
s azoknak elöljárói s egész népe, örege és apraja 
részéről, ugy a polgári hatóságok — vármegyék, 
járások, községek elöljáróságai részéről mindenütt, 
hivatalom a legnagyobb tisztességgel, személyem 
a legőszintébb szívességgel találkozott: hogy lelkész-
társaim s családjaik, a községek előkelői s egész 
népe, versenyeztek egymással kitüntetéseikben; 
sok helyt a másfelekezetűek részéről, néhol pap-

jaik részéről is, lekötelező előzékenységet tapasz-
taltam. Egyes helyeken, mint Váczon, a lelkes és 
mívelt püspöki városban, Ó-Budán, Gödöllőn, Uj-
Pesten, fogadtatásom a zajos, de őszinte s nem 
mondva csinált tüntetés jellegét öltötte fel, de 
a legkisebb helyen is mindenütt egyaránt lelkes, 
nyájas és szeretetteljes volt. Monoron, az egyház-
megyének a pesti után legnépesebb egyházában, 
látogatásom emlékére, pesti theologiánk konvik-
tusa javára, 500 korona összeggel alapítványt tett 
az egyház, melyet e napokban, az e hó végéig 
esedékes kamatával együtt, kezeinkhez meg is 
küldött s engemet még azzal tisztelt meg, hogy 
alapítványát az én nevemről kegyeskedett elne-
vezni. Mindez nem hiu, de talán méltó örömmel 
töltötte el keblemet, de még ennél is nagyobbal 
az, hogy rendet, buzgóságot, előmenetelt és sikert 
mindenütt, kifogásolna valót csak igen kevés he-
lyen találtam. S ha találkoztam itt-ott, az egyetlen 
szomorú jelenséggel, a baptistaság terjedésével, 
örvendetes jelenségekkel annál több helyen. Kis 
és szegény egyházakban jó és haladó iskolákkal, 
a legtöbb helyen templomi s iskolalátogatási buz-
gósággal, rendezett viszonyokkal, nem egy helyen 
virágzó állapottal; ú jonnan épült templommal, 
mint Nyáregyházán, hol az evang. és ref. hivek 
egyesült buzgóságából s áldozataikkal épült kis-
ded templomot már felépítve, bár még föl nem 
szerelve találtam s azt püspöklátogatási beszé-
demmel már előre átadtam Isten tiszteletének, 
bár ünnepélyes fölavatását csak később, a két 
testvérfelekezet részvéte mellett, Sárkány Sámuel 
evang. püspök társammal együtt volt szerencsém 
szept. 17-kén, teljesíteni. Találkoztam újonnan 
épült, vagy tágított iskolákkal, melyek közt meg-
említem a Veresegyházit, mely ez év tavaszán 
leégett s odaérkeztemre díszesebben már fel is 
épült — s melyet azért is meg kell említenem, 
hogy itt is elismerő köszönetet fejezzek ki Schuster 
Konstantin váczi püspök Ö excellenciája iránt, ki 
mihelyt hirét vette a veresegyházi ref. iskola po-
rig égésének, s hogy ezzel a ref. tanköteles gyer-
mekek hajlék s fedél nélkül maradtak, egyházi 
főhatósági s egyúttal kegyúri jogánál, de nemes 
szive sugallatából, azonnal intézkedett, hogy az 
ottani római kath. iskola növendékei oktatása a 
délelőtti órákra szoríttatván, a délutáni órákban 
az ő iskolája, a mi gyermekeink, saját tanítójuk 
általi oktatására szolgáljon. A felekezeti türelem-
nek — kivált a mai időkben e ritka példáját, 
hálás elismeréssel jegyezzük fel Jegyzőköny-
vünkbe is. 

Eszmetársításul ezzel, itt veszek magamnak 
alkalmat, egyházunkat kívülről támogató jóságos 
cselekedetek közül hálával említeni, hogy Ő fel-
ségeik, koronás királyunk és királynénk, ez évben 



is éreztették velünk fejedelmi kegyeiket. Ő felsége 
a király ismételve megnyitotta, a segélyt kérők 
zörgetésére, magán pénztára ajtait s külső-somogvi 
egyházmegyénkben a szegény kereki leányegyház-
nak és az elemi csapás által sújtott és most épít-
tető Kapolynak 100—100 frt kegyadományt nyúj-
tott; mig kegyes királyasszonyunk ez évben sem 
feledkezett meg a gödöllői szegény gyermekek 
karácsonyfájáról 100 forint adományával. Fény 
nevökre, áldás életökre! 

S hálával emlékezem, vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterünk gróf Csáky Albin ő nagyméltó-
ságának, egyebek közt két nevezetes intézkedésé-
ről, felekezeti középiskoláink magasabb érdekei 
körül. Egyik a felekezeti gimnáziumaink s tanító-
képezdénk tanárainak országos nyugdíjintézete 
körüli nemes kezdeménye s már a valósuíás 
küszöbéig vitt ténye, melynek jótékonyságában 
való részvételhez — mondani sem kell — érde-
kelt intézeteink fentartó testületeinek mindenike 
készséggel nyilvánította hozzájárulását. Remélem 
— s kérem is a főtiszt, egyházkerületet — hogy 
a különböző intézeteinknél általa fentartott állo-
másokon levő tanárokért, az egyes fentartó testü-
letek által elvállalt terhet (a fizetés 5°/0-át) maga 
részéről is elvállalni kegyeskedjék. A másik, a 
miniszter urnák a klasszika-philologiai oktatás 
emelésére irányzott amaz elhatározása, hogy a 
folyó évi szünidőben Görögország s annak mű-
emlékei és régiségei szemlélő tanulmányozására, 
a gimnáziumi szaktanárok részére tanulmányutat 
rendezett s abban a felekezeti tanárokat is rész-
vételre hivta fel; melyben négy főgimnáziumunk 
fentartó testületei is oly módon vettek részt, hogy 
az egy-egy egyénre eső 400 frt mérsékelt uti költ-
ség felének viselésére nagykőrösi főgimnáziumunk 
derék szaktanára Szalay Gyula vállalkozott, másik 
felének fedezésében pedig a négy főgimnázium 
fentartó testületei egyenlően osztoztak. A jövő 
évben pedig Olaszországban rendezendő tanul-
mányút fele költsége viselésére pesti főgimná-
ziumunk fentartó testülete már előre ajánlkozik. 
Közoktatási kormányunk vezetőjének köszönjük 
azt is, hogy halasi főgimnáziumunk épületének 
fölállítására előirányzott 25.000 forint állam-
segélyt immár teljesen kiutalványozta — s most 
a még fedezendő költségekre, illetőleg az építés-
ből eredt adósság könnyítésére ujabb államsegélyt 
kérő folyamodványunkat kegyes biztatással vette 
tárgyalás alá. Nagykőrösi főgimnáziumunknak 
állandó évi segélyezését pedig — addig is, mig az 
eziránti szerződés egyetemes konventünk közbe-
jöttével megköttetnék, — bár egyelőre a kért évi 
összegnek csak felével, 1750 frttal, ez évben már 
másodízben, tényleg valósítani kegyeskedett. 

A kormány kezdeményezésének köszönjük 

azt is, hogy középiskoláink története egyenként 
megirassék a legközelebbi jövőben. Felszólítást 
kaptam a vallás- és közoktatási minisztertől, 
hogy ennek eszközlésére hivjam fel középisko-
láink fentartó testületeit, hogy hazánk közelgő 
ezeréves ünnepére, középiskolájok keletkezésének, 
alapításának, fejlődése történetének s mai állapo-
tának megiratásáról alkalmas módon s alkalmas 
egyén által, a kezeik közt levő okmányok alapján 
gondoskodjék, melyek kinyomatását egy nagy 
gyűjteményben a kormány eszközlendi. A fentartó 
testületek szívesen fogadták a felhívást s többen 
már jelentést is tettek az ez irányban adott meg-
bízásokról s tett intézkedéseikről. Igy alkalom 
nyújtatott felekezeti iskoláinknak is, hogy becses 
adalékkal járulhassanak a millenium országos 
ünnepéhez. 

A magyar tudományos akadémia is szép és 
becses ajándékkal lepte meg — régi magyar 
egyházi irodalmunk egy ritka s eltépett kincsé-
vel, Szegedi Gergely XVI. századi énekes-könyve 
kiadása által — ref. egyházunkat. Ma 25 példányt 
teszek le közgyűlésünk asztalára s a jutányos 
áru kiadást, a t. közgyűlési tagok figyelmébe 
a ján lom. Szász Károly. 

Reformáljuk a lelkészképzést! 
III. 

Múltkor arról szólottam, hogy vegyük tekintetbe, kit 
akarunk nevelni, továbbá arról, hogy a lelkészképzés célját 
a keresztyén élet bámulatos változatosságának s e válto-
zatosságba szükséges központi, egységesítő és barmoniát 
eszközlő munka sajátos természetének megfelelően kell 
felfognunk. 

Most az eszközökről mondok el egyet-mást. 
A mi az eszközöket illeti', nyilvánvaló, hogy azok 

elégtelenek, mert a theologiai képzés teljesen elméleti. 
Azt kell tehát követelnünk, hogy a lelkészképzést fel kell 
frissítenünk egy kis gyakorlatiassággal, mert bizony csak 
igy várhatjuk, hogy a gyülekezet ker. munkájának köz-
ponti vezetőjévé a választott lelkész igazán ugy működik, 
a mint ker. lelkésznek munkálkodnia kell. A theol. taná-
roknak részt kell venniök a keresztyén, gyakorlati tevé-
kenységben, hogy a theologus ifjú is gyakorolhassa magát. 
Alkalmat kell adni a theologusnak, hogy tanárai vezetése 
alatt talentumát értékesíthesse s a gyakorlati tevékenység 
különböző nemeit megszeresse. Tudom, hogy most is 
szokás a theologussal egyházi beszédet iratni. Csakhogy 
százszor többet érne, ha az ifjú ember a helyett, hogy 
elképzel bizonyos alkalmakat s voltakép tanárjának beszél, 
kilépne az életbe s ott, egyszerűbb vagy míveltebb egyé-
nekből álló hallgatóságnak tartana rövid beszédeket, egy-
háztörténelmi vagy másféle felolvasásokat. No, de hiszen 
kilép az életbe. Elmegy legatióba. Igaz, elmegy. És már 
első éves theologus korában beleszokik a chablonba, meg-
szokja és megkedveli a más prédikációjának megtanulását 
s attól fogva bizony nehéz őt az igazi lelkészi ideál felé 
vezetni, nehéz vele megértetni, hogy jaj neki, jaj egész 
élete igazi, magasabb értelemben vett boldogságának, ja 
örökre a magyar prot. egyházi élet felvirágoztatásának. 



ha az egyházi élet középpontján a lelkész a másolás 
gépies munkáját végzi, a helyett, hogy a lelkét áthatott 
isteni lélektől indítva az evangélium mélyeire leszállva 
átérzett, átélt s azért teljes erővel ható krisztusi igazságo-
kat prédikálna. 

Azonban nemcsak a prédikálásra és felolvasások 
tartására kell megtanítani az ifjú embert, hanem a bibliai 
iskolákban a gyermek-istenitiszteletek tartásához, szegények 
látogatásához, különböző foglalkozású egyéneknél alkal-
mazandó lelki pásztorkodáshoz, a keresztyénséggel szem-
ben álló irányzatok képviselőinek lelki fegyverekkel való 
meggyőződéséhez szükséges tudományból és készségből 
is kell neki juttatni valamit. Ez csak ugy lehetséges, ha 
a tanárok minél többet foglalkoznak az ifjakkal,- még 
családjaik körébe is hívják őket (bárcsak az internatusok ugy 
lennének rendezve, hogy legalább egy tanár ott laknék 
az ifjak között), másfelől ha nem zárkóznak el a való 
élettől s nem felejtik el, hogy jó tanárok csak ugy lehet-
nek, ha, a mennyire lehet, mint lelkészek is működnek. 
Hogy igy a gyakorlati irány a lelkészképzésben érvénye-
sülhessen. arra nézve természetesen szükséges, hogy az 
itt-ott még divó, fájdalom nálunk Budapesten is divó 
cenzúra-rendszer eltöröltessék. Másfelől mondhatom, hogy 
az ifjaknak adott szabadság csak ott terem jó gyümöl-
csöket, a hol az ifjak magokra hagyatva nincsenek, ellen-
kezőleg a többség regényeket olvas egész éven át vagy 
még rosszabbat is csinál. 

A szabadság különben az igazi tudományos képzés 
szempontjából is szükséges. Első és elengedhetlen feltétel ez. 
Hiába mondjuk, hogy a gimnáziumok nem- eszméltetik 
kellően az ifjút és nem készítik elő, hogy az az akadémiai 
szabadság levegőjéből életet szívna magába. Hiába mond-
juk, hogy a gimnáziumok nem öntenek igazi, magasabb 
értelemben vett kötelességérzetet az ifjakba, mert nincse-
nek eléggé áthatva az evangéliumi keresztyén erkölcsiség 
erejétől. Hiába panaszkodunk, hogy a gimnáziumok nem 
juttatják az ifjút a magáén kivül egy nyelvnek a teljes 
birtokába, a mire pedig a szakpályán okvetlenül szüksége 
van mindenkinek. Mégis, azért mert a gimnáziumok 
nem jól végzik a dolgukat, az akadémiákat gimnáziumokká 
tenni nem volna szabad, ámbár azt aztán határozottan 
hangsúlyozom, hogy a szabadság eszméje a tudományos 
képzés szempontjából még inkább szükségessé teszi a 
növendékkel való folytonos, szeretetteljes foglalkozást épen 
azért, mert hiszen nagyon kevés ifjú hagyja el a gimná-
ziumot a tanulmányozás iránti hő szeretettel. Nem két-
kedem abban, hogy a tanárok, a szabadság eszméjének 
alkalmazása mellett, ha t. i. csakugyan sokat foglalkoznak 
növendékeikkel, eszméltetik, bátorítják, segítik őket, sok-
kal több ifjút vezetnek be a theol. tudományosság csar-
nokaiba, mint folytonos cenzuráztatással. 

Egyébiránt intézkedéseket kellene tenni minden 
irányban a tanulmányozás -megkönnyítésére. Gyorsan és 
erélyesen kellene hozzálátni, hogy az ifjak teljesen gya-
korlati módszer alkalmazásával legalább egy modern nyel-
vet még az első éven megtanuljanak s a helyett, hogy 
egyszerre a héber nyelvvel állanánk elő, ki kellene egé-
szíteni a gimnáziumban szerzett nyelvismeretüket. E vég-
ből a latin és német nyelvet tovább kellene tanítani az 
első éven, de oly szövegét olvastatva, a melynek a theo-
logus később hasznát veheti. Azután oda kellene hatni, 
hogy legalább a jobbak görögül, a gimnáziumi csintalan-
ság minden segédeszközeit félretéve, legalább annyira 
megtanuljanak, hogy az újtestámentomot jól értsék. A 
héber nyelvvel azt hiszem több eredményt lehetne elérni, 
ha azt a második éven kezdenők. 

A tudományos képzés szempontjából szükséges volna 

a bibliát az első éven magyar nyelven olvastatni, ismer-
tetni és magyarázni, mert az mégis csak rettenetes dolog, 
hogy a theologus, mivel az élet nem segíti rá a biblia 
ismeretére, még a theologiai képzésen is keresztül mehes-
sen — tényleg sokan keresztül is mennek — annak a 
könyvnek az ismerete nélkül, a mely körül egy sereg 
theol. tudomány forog s a melyre utal minden. Természe-
tesen az esetleges kritikai nézetek sem hatnának oly 
rombolólag az ifjúra, mint igy, a mikor szinte megokolva 
látja saját, sokszor nagyon is képtelen felfogását s a szent 
könyv elhanyagolását a kritikai megjegyzések által, a 
melyeket első lélekzetre főigazságokként szí be. 

Megemlítem azt is, hogy a tanítási módszer leg-
nevezetesebb követelményeinek is, nemcsak a nemzeti 
szempontnak megfelelőleg járnánk el, ha a magyar prot. 
egyház történetét első éven, a bölcsészettörténetet pedig 
a negyedik éven tanítanók. A tantárgyak számát is meg 
kellene kevesbíteni. Mert a ki kiválóan a theol. tudomá-
nyosságnak szentelné magát, majd követné az egyes stu-
diumok elágazásait, mig ellenben a még nem nagyon 
fegyelmezett s gyakorlati lelkészségre készülő ifjú több 
kedvvel látna a tanulmányozáshoz, ha oly sokféle tárgygyal 
nem lenne elhalmozva. Különben félreértések kikerülése 
végett megjegyzem, hogy csak a rokon tárgyak összeolvasz-
tására gondolok. Pl. a vallásbölcsészetet a bölcsészettörté-
netbe és hittanba, az isagogicát a biblicába, főleg pedig 
a .dogmatörténetet az egyháztörténelembe foglalnám. Ennek 
az a jó következménye is lenne, hogy az órák számát 
le lehetne szállítani s igy mind az okvetlenül szükséges 
gyakorlati képzésre, mind a tudományos búvárkodásra több 
idő maradna. 

Szükségesnek tartanám végül, a tudós, héber és 
görög nyelvészet segélyével tanított exegesis helyett, a 
mit én a III-ad és IV-ed éven adnék elő, a gyakorlati tár-
gyakat, az egyházjogot kivéve, a Il-od évre vinni át, mert 
a bibliai hittan és erkölcstan alapján is lehet gyakorlati 
tevékenységet kifejteni s a Il-od éves theologusnak már 
kellene is kifejtenie, és nincs kétség a felől, hogy ha szuny-
nyadozó érdeklődését és tettvágyát a keresztyén igazságok 
és keresztyén élet iránt felköltenők, akkor arra nézve is 
sokat tettünk, hogy a theol. tudományosság kincstárából 
minél többet gyűjtsön magának. Különben is virágzó theol. 
tudományosságot általában véve is csak fellendült egyházi 
élet képes teremteni. Még kritikai irányzatok is csak ott 
fejlődhetnek ki, a hol a Krisztus minden szava, cseleke-
dete és mindaz, ami erre vonatkozik, általános és mély 
érdeklődés tárgya. 

Theol. tudományosság és gyakorlati élet kell, hogy 
folytonos kölcsönhatásban legyenek egymással. Most oly 
idők érkeztek el, a melyekben első sorban a theol. tudo-
mányosság képviselői fokozottabb igényeket támasztanak 
a lelkészek és más egyháztagok iránt. Kötelességemnek 
tartottam azért kimutatni, mily szükséges, hogy a theol. 
tudományosság bástyái, az akadémiák is lényeges átala-
kuláson menjenek keresztül. Ez átalakulás nem más, mint 
annak az átalakulásnak egy része, a mit egész egyhá-
zunktól várunk. Erős hitem, hogy ha ez átalakulás 
szükséges voltát az egyház egyeteme igazán óhajtja, az 
általam jelzett elvek alkalmazását kikerülnünk nem lehet, 
kivált, ha azt akarjuk, hogy a lelkészképzés hathatós esz-
köz legyen az egyház regenerálásában. Viszont hiszem, 
hogy ha a lelkészképzés megteszi a kellő szolgálatokat 
az egyházi élet átalakításának, akkor a fellendült egyházi 
élet az által, hogy több készültséggel, kedvvel és keresz-
tyén erővel ellátva küldi majd az ifjakat, lényegesen 
megkönnyíti a lelkészképzés rendkívül nehéz, de fontos 
feladatainak megoldását. Dr. Szabó Aladár. 



T Á R C Z A. 

A reformáció megünneplésének történetéből. 
A reformáció emlékét régibb időben csak a százados 

évfordulókor ünnepelték meg. Ezekről a százados emlék-
ünnepekről igen gyérek a történeti adatok. A 17. és 18-ik 
századbeli jubileumokat Lányi Illés és Kermann Dániel 
püspökök közléseiből, illetve főpásztori körleveleikből, a 
református egyházban pedig Tsétsi 1. pataki professzor 
»saecularis orátiójából*, az 1817-ik évi háromszázados 
jubileumot pedig Glatz Jakab erre vonatkozó monográ-
fiájából ismerjük. 

Lányi buzgólkodására a dunáninneni ev. kerület köz-
gyűlése 1617 november t l - ik vagyis Márton napját az 
utána való napra eső vasárnappal jelölte meg a jubileum 
megtartása napjául, ezt azzal indokolván, »hogy alkalmat 
ne adjunk az ellenkezőknek olyas vádra, mintha mi 
Luther tiszteletére uj ünnepet akarnánk behozni« s az 
ünnep célját e négy pontban fejezi ki: hogy az »Isten dicső-
ségére szenteltessék, hogy a reformáció által nekünk adott 
jótétemények nagyságát tüntesse föl, hogy e jótéteményekért 
méltó hálaadással forduljunk az Istenhez s végül hogy 
az Isten népe a római catholica religiótól való külön-
válásának okaira taníttassék«. Az ünnepély lefolyásáról 
azonban megint csak hallgatnak a mi protestáns egyház-
történeti emlékeink. 

Az 1717. jubileumról Kermann Dániel* a vértanú 
körleveléből és Tsctsi I. tanár jubiláris orátiójából értesü-
lünk. Október 7-én kelt körlevelében Sz. Háromság 23-ik 
vasárnapjára s az utána következő Mindszent napjára 
rendelte el Kermann az ünnep megtartását, s egyúttal 
utasítást is ád arra nézve, miként lehetne azt legméltóbban 
tenni. Lelkes szavakkal festi Luther fellépésének, tanításá-
nak és hősies magaviseletének jelentőségét s a reformáció 
terjedésének okait; fájdalmát fejezi ki a felett, hogy az 
evangélikus vallást a jelen században is keményen üldözik 
s az annak oltalmára hozott hazai törvényeket lábbal 
tapodják; bizik azonban az isteni gondviselésben, mely 
az elnyomottakat ismét fel fogja emelni. Luther szelleme 
— úgymond — el nem nyomattatik, az ma is él. Végül 
elmondja nézetét az ünnepélyesség módjáról, sőt az ünne-
pély tervét is részletesen leirja. 

A református Tsétsi a reformáció második százados 
jubileuma emlékére beszédet ** mondott október 31-én »in 
auditorio publico athenaei patakiensis«, mely 1720. Tigu-
rinumban meg is jelent. Ebben részletesen leirja a refor-
máció keletkezésének és terjedésének okait, s az egész 
protestáns egyházzal való megünneplésének szükségességét. 
Érdekesek és tanuságosak az orátióban a hazai refor-
máció történetére való vonatkozások. Igy a 10. 1. említi, 
hogy 1617. Németország, »et aliis orbis reformati partibus« 
példájára »sub gloriosis Gabr. Bethlenii Transsylv. Prin-
cipis auspiciis« nálunk Magyarországon is megülték a 
reformáció jubileumát, de már annak leírásáról hallgat. 
Lendületes szavakkal könyörög az Istenhez a 37. 1. ekké-
pen: »Conserva ecclesias, conserva in hac scholas et 

* V. ö. Zs. M. cikkét a ^Protestáns Szemle* hasábjain. 
** Teljes címe: Oratio saecularis altero reformationis jubi-

lato, habita in auditorio publico illustris athenaei patakiensis, a Jo-
hanne Tseetsi, J. F. ill. Athénéi rectore et prof. ord. Ad diem 31 okt. 
1717. Anno MDCCXX. Ajánlva »summa fide et observantia* »do-
minis consulibus. quaestoribus, archiaeconomo, sotique Augusto 
vetustissimae ac inclytissimae urbis helvetiorum principis Tigurinae 
senatui*. A sárospataki főiskola példányát használtam. 

virtutum seminaria . . . , da huic tutores fidos, doctores 
bonos et fideles; fac, ut floreat hic pietas. eruditio et 
concordia, floreat haec sicut Lilium, effundat radices suas. 
ut Cédrus Libani*. Műve végén közli >in gratiam curiosi 
Lectoris operae pretium* Luther 95 tételének eredeti 
szövegét 

A reformáció jelen százados jubileumának részletes 
rajzát gyülekezetenként eredeti tudósítások alapján Glatz 
Jakab * bécsi ev. lelkész, consist. tanácsos s ismert nevű 
irótól bírjuk. Az 1817. szept. 1. és 2-án Pesten tartott 
evang. egyetemes gvülés a nagyhírű Balogh Péter főfel-
ügyelő elnöklete alatt november 2-ikára határozta el a 
reformáció 300-os jubileumának >az evangéliom szelle-
mében* való megtartását, miután arra aug. 26. a kor-
mány is megadta beleegyezését. A reformáció évfordulójá-
nak országszerte való megünneplésére nézve Lovich Ádám 
szuperintendens útbaigazító főpásztori körlevelének ter-
vezete fogadtatott el, a mely szerint ez ünnep »egysze-
rűen és méltóan, minden lárma, fény és pompa nélkül 
az evangéliom s a reformátorok szellemében imával, ének-
kel és a reformáció nagy művéről szóló alkalmi prédiká-
cióval megtartassék.« Üljük meg a napot, olvassuk tovább 
az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvében, ahhoz illő szent-
séggel, méltósággal és ünnepélyességgel; üljük meg evan-
géliomi hitünkben és vallásunkban megerősödéssel s ebben 
való növekedéssel. Üljük meg »a közönséges keresztyén 
anyaszentegyház és szentek egyességének« hivését paran-
csoló apostoli hitvallásnak értelmében a jézusi szere-
tetnek és türelmességnek szellemében, mellőzve minden 
szeretetlen replikát, excommunicátiót vagy kifakadást 
római kath. felebarátaink ellen s hangsúlyozva e nagy és 
jelentőségteljes napon, hogy bár egymás közt meghason-
lottunk, mindazonáltal a hit és vallás főbb igazságaiban 
egyek vagyunk s épen ennek bebizonyítására az egész 
protestáns világ előtt testvéri szeretettel üljük meg ez ün-
nepet. S végül üljük meg a reformáció 300-as emlék-
ünnepét Isten és anyaszentegyházunk dicsőségére a sze-
retetnek egy nagyszerű cselekvésével, mely a mint egyrészt 
a reformáció mozgalmának, mely iránt minket magyar 
protestánsokat örök hála kötelez, minden márványnál 
szebb és dicsőbb emléke lenne, ugy másrészt a magyar-
honi protestántizmus történeti évkönyveibe dicsőségteljes 
lapot adna. S tényleg ez emlékünnep a programm szel-
leméhez hiven a legnagyobb és legmaradandóbb sikerrel 
és áldással, de egyszersmind Istennek és az anyaszent-
egyház dicsőségének legmegfelelőbb módon tartatott meg 
széles e hazában, sőt Erdélyország bércein luth. és kál-
vinista ekklézsiákban egyaránt. A buzdítás, lelkesítés és 
ösztönöztetés a szószékeken, a presbyteriumokban és pri-
vátim el nem maradt, és sokaknak szivét meglágyította, 
megmelegítette, sőt föltüzelte közös anyánk, nagy multu 
szeretett protestáns egyházunk iránt. 

Az evang. egyházban Martini Kovács Mihály dunán-
inneni; Kiss János dunántuli, Lovich Ádám bányakerületi 
és Szontágh Sámuel tiszai szuperintendenseket, továbbá 
Gamauf Gottfried soproni, Schwarcz Mihály eperjesi, 
Heckenast M. kassai, Genersich késmárki, Wallaszky (az 
irodalomtörténész) jolsvai lelkészeket emeli ki forrásunk 
mint oly férfiakat, kik részint körleveleikkel, részint ki-

* Művének teljes címe Márton József bécsi egyet, professzor 
magyar fordításában a következő : »Az ausztriai cs. k. birodalomban 
1817-ben tartatott reformáció harmadik százados örömünnepének 
előadása; némely közönséges észrevételekkel együtt, melyek a pro-
testánsoknak a nevezett birodalomban lévő egyházi állapotjokat 
illetik.* Bécs, 1818. Kiterjed ugy az ág., mint az ev. ref. hazai 
ekklézsiák jubileumainak leírására a 134—271. 1., s az erdélyiekre 
a 272—192. 1. 



adott imáikkal és beszédeikkel a jubiláris ünnep körül 
leginkább kitűntek. 

A református egyházban különböző napokon jubi-
láltak az egyes szuperintendenciák ekklézsiái. Ugylátszik, 
hogy az emlékünnepre csak akkor határozták el magukat, 
a midőn Bécsből értesültek az osztrák örökös tartomá-
nyok ref. hiveinek hasonló ünnepeiről. S nemis annyira 
beszédekkel, mint inkább alkalmi könyörgésekkel ünne-
pelték a nagy napot. A dunamelléki szuperintendencia 
november 30-án jubilált egy minden ekklézsiának szóló 
alkalmi imádság elmondásával. Pesten Báthory Gábor 
tartott egy »igen fontos és históriai erős igékkel dereka-
san támogatott« beszédet, melyben előadta »a reformáció 
hasznait a köztársaságokra, vallásra, erkölcsökre és a 
világi tudományokra nézve*. A dunántúli szuperintenden-
cia is nov. 30-ra tűzte a százados ünnepnek »minden 
lármás pompa nélkül« való megtartását. Tóthpápai József 
szuperintendens a lelkészek által való felhasználás céljá-
ból alkalmi értekezést készített, hogy »prédikációjukba 
szórul-szóra belé tennék és a reformáció felől semmi 
egyebet ne mondanának, mint ezen értekezésben foglal-
tatott*. 

A tiszántinneni szuperintendencia a sárospataki gyűlé-
sen julius 13-ára rendelte el a jubileumot. Patakon a 
kollégiumi ifjúság jelenlétében Láczai Szabó József tar-
totta az ünnepi beszédet, fejtegetvén, »bogy a reformáció 
isteni munka, s azon férfiak, kik abban munkálkodtak, 
csak eszközei voltak az isteni gondviselésnek*, a miből 
következteti, hogy »a vallásjavítás kötelez bennünket iste-
nünk iránt szives háladatosságra s azon főigazságoknak 
megtartására, melyeken a reformáció épült.« Miskolczon 
pedig Szaihmáry József alkalmi énekekkel külön is meg-
jelent ünnepi beszédében nyomós okokkal azt bizonyította, 
»hogy a lelkiismereti szabadság, mely az evangélikus 
vallás dicsekedése, épen nem ütközik össze azon polgári 
kötelességekkel, melyek a haza virágzására szükségesek*, 
mig az agg Öri Fülep Gábor szuperintendens alkalmi 
hálaadó könyörgést készített november 2-ára a maga 
papjai számára. A tiszántúli szuperintendenciában is jubi-
láltak a gyülekezetek. Igy Debreczen összes templomaiban 
és a főiskolában deczember 7-én tartattak meg az ünne-
pélyek alkalmi tanítások s e célra külön kiadott alkalmi 
énekek kíséretében. Alkalmi imát a kerület részére Bene-
dek Mihály püspök készített, mig az ünnepi beszédekből 
a Szoboszlai Fap Istváné tűnik ki fenkölt gondolataival 
és gazdag eszméivel. Forrásunk említi, hogy Debreczen 
már 1617-ben az erdélyi fejedelemség alatt is jubilált, a 
melynek részletei azonban nem ismeretesek. A többi gyü-
lekezetek is a debreczeni tervezetet fogadták el zsinór-
mértékül, mig a beszédek közül különösen Varga I. kar-
czagi prédikátor beszéde tűnik ki a symbolikus könyvek 
érvényéről s az íráshoz való viszonyáról szóló maradandó 
becsű fejtegetéseivel.* 

A hazai jubileumok ünnepélyes lefolyása s egyesek-
nek a körül tett fáradozása a német egyetemek figyelmét 
is felhívta. Igy a jenai egyetem theol. fakultása Kis János 
szuperintendenst és soproni lelkészt, a göttingai pedig 
Budai Ézsaiás debreczeni tanárt, Szontágh Sámuel eper-
jesi és Báthori Gábor pesti lelkészt és szuperintendenst 
a theologia doktora címével tüntette ki, ezáltal is erő-
sítvén azt a kapcsot, mely a hazai protestántizmust szá-
zadok óta a reformáció anyaföldéhez fűzi. 

* L. az egész beszéd szövegét forrásunk 261. s köv. lap. — 
A ref. gyülekezetek jubileumának külső lefolyását a német forrás-
tól eltérő kimerítő részletességgel irja le Márton a 217—266. lap. 
Glatz csak röviden és hiányosan irja le, a mi a jubileum későbbre 
való halasztásában találja magyarázati alapját. 

Magyarország jubiláris mozgolódásai Erdélybe is el-
hatottak, s cl S Z E S Z gyülekezetek mellett a magyar refor-
mátusok is jubiláltak. A consistorium 1818. jan. 11-ikét 
rendelte el ünnepnapul. Az espereseknek és lelkészeknek 
szóló 1817. november 16. hivatalos »rendelés*-bői még 
nagyobb alattvalói hűség és óvatosság sugárzik ki, mint 
az anyaországban. A lelkészek »a reformáció boldogító 
céljáról és idvességes következéseiről* prédikáljanak az 
ünnepnapon a ker. türelem és szeretet hangján, ugy hogy 
»még csak egy igét sem elegyítsenek munkájokba. a mi 
más ker. atyánkfiainak sérelmet okozhatna*. »A szelíd-
ség« — igy folytatja tovább a >rendelés* — türedelem 
és szeretet lelke az, a végül arra is inti papjait, »hogy 
az ünneplést kegyesség munkája teszi Isten előtt leg-
inkább kedvessé.* De különös kötelességévé teszi »a tisz-
teletes papoknak és professzoroknak* a hálás alattvalói 
hűséget »a felséges császári ház nagy kegyelmessége 
iránt*. Az ünnepi beszédek közül Szilágyi Ferencz ko-
lozsvári tanár külön is kiadott beszéde tűnik ki. 

íme, ilyen szellemben és hangulatban folytak le a 
reformáció 300-as jubileumának ünnepei Magyar- és 
Erdélyországban, a melyeknek jótékony hatása nem is ma-
radt el a hazai protestáns egyház belső és külső életének 
fokozatos erősítésében. E jubileumok mindenekelőtt egyen-
gették az uniónak, a hazai két protestáns egyház rég 
óhajtott üdvös egyesülése eszméjének az útját, mely aztán 
később oly hatalmasan lelkesítette a Zay, Vay, Prónay 
és Fáy-akat s a Török-Székács-féle protestáns lapot a 
közegvház szolgálatában. 

Ugyancsak a jubileum hatása a buzgóság és jóté-
konyság érzetének felköltésében is nyilvánult. Nagyobb 
lett az érdeklődés a gyülekezeti tagokban a protestáns 
egyházi és iskolai ügyek iránt, és ezerekre megy föl azok-
nak az iskolai és egyházi alapítványoknak az összege, 
a melyek akkor sok helyütt tétettek. Gyülekezetek és 
egyesek vetekedtek az iskolák támogatásában s általában 
az egyházi élet anyagi kiépítésében. A vallási közönyös-
séget a hiterős buzgóság, az egyenetlenséget az egyetértés 
érzete váltotta fel a gyülekezetekben, a melyek papjaikkal 
egyetemben példányképül szolgálhatnának ma sok tekin-
tetben elernyedt protestáns egyházi közszellemünknek és 
társadalmi életünknek. Valóban szép idők voltak azok, 
mikor egyszerű faluhelyeken is olyan protestáns lelkészek 
termettek, mint p. o. Wallaszky és mások, a kikben a 
sokoldalú és alapos képzés az ismeretek elsajátításában 
karöltve járt a vallásos hitbuzgósággal. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

Sztárai Mihály Baranyában és Tolnában.1 

A Siklósi Mihály által Siklóson és vidékén meg-
kezdett reformációt a Duna s Dráva vidékén tovább foly-
tatta Sztárai Mihály. Baranyába menetele az 1544-ik év 
tavaszán történt, mint következtethetni Tuknai Miklós 
nevű barátjához 1551. junius 10-én Bécsbe küldött levele 
eme szavaiból: »hét éve mult már, hogy én Isten akara-
tából a török uralma alatt álló Alsó-Baranyában az ur 
igéjét hirdetni kezdtem*. Az Isten emberének szépen 
csengő hangja Laskó magas kerek dombjának góth modor-
ban épült, és csúcsáig fölvitt sugár toronynyal ékeskedő 
templomában hangzott föl legelőször. Az ősi templom 
ma már nincs többé, uj épült romjai fölé, de ott terül 

1 Részlet: »Szegedi Kis István Dunántuli működése, s Tolna-
Baranya reformációja* cimü s kiadásra várakozó műből. 



az uj templom körül is a régi temető, melynek behorpadt 
sírdombjai alatt aluszszák álmukat az uj hitnek első hivei. 
Örülök, hogy közölhetem ezeknek pontos névsorát, a mint 
azt az 1544-ik évi március 24. és október 26-án készült 
török adólajstromokból Sziládi Áron és Velics Antal szá-
munkra kiolvasák. E lajstromok Laskó fejadót fizető lako-
sainak nevét foglalják magukban s következőleg vannak 
hitelesítve: 

Minthogy ezen Defter foglalatja az igazsággal meg-
egyez: aláírásommal és pecsétemmel ezennel megerősítem. 

Ivádh bin Bejtullah 
baranyavári kádi. 

p. h. 
1544. mart. 24. Laskói birák: 
Mihály biró, Sándor biró, Dikán András, Varga 

Antal, és Tóth Balázs. 
Ház: 306. Adó: 9750 akcse.1 

(Következnek a lakosok nevei). 
E lajstrom tartotta fönn számunkra Sztárai azon 

hallgatóinak nevét, kik közt Baranyában először hirdette 
az igét. Laskó volt a központ, honnét kiindulva körül-
hordozta a reformáció zászlóját. Reformátori működésének 
igen érdekes képét rajzolja az egykori laskói rektor, Pathai 
Sámuel, többször említett levelében, mely megérdemli hogy 
idézzem belőle a Sztáraira vonatkozó sorokat: 

»A megváltás 1617-ik évében két álló esztendeig 
működtem mint tanító a laskói iskolában. Még abban az 
időben többen éltek a régiek közül, kik szemtanúi voltak 
a Sztárai Mihály által Alsó-Baranyában s a Dráva mindkét 
partján ugy a magyarok, mint a szlávok közt eszközölt 
reformációnak. Az egyházak reformálásában pedig — mint 
nekem beszélték — főkép ezt a módszert követte: midőn 
közönséges szónoklataiban hirdetni kezdé az evangéliumot, 
elsőben Dávid zsoltárait, melyek közül a kiválóbbakat 
szép átdolgozásban hazai nyelvre tette át, s a melyeket 
mai nap is használunk az egyházakban, nagy buzgóság-
gal és lelket megragadólag énekelte a nép előtt. Énekeivel 
annyira felbuzdította a népet, mely azelőtt ilyest soha 
nem hallott, hogy a közel környékből mindenfelől s oly 
nagy számmal tódult hozzá, hogy alig lehetett hozzáférni. 
Minthogy pedig magas csengő hanggal volt megáldva, s 
mint zeneértő oly szépen és megnyerőleg énekelt, hogy 
kellemes zengedezéseivel egészen megigézte az embereket. 
Ekként az egész hegyalján (igy nevezték a lakosok Bara-
nyának azt a részét, melyet átmetsz a Karasica — Ca-
raxus — folyó mellett elnyúló s Vörösmart mellett a Dunát 
érintő hegy) hirtelen elterjedt a hír, hogy t. i. uj vallás 
támadt, melyről még az apák sem hallottak soha; aztán 
a közelebbi városokból,2 mezővárosokból és községekből 
oly tömegesen tódult a nép Laskóra, mint valami híres 
vásárra. Látván azért Sztárai, hogy a tanulatlan nép 
oktatására a kedvező alkalom elérkezett, de szükséges is, 
hogy az igaz vallást és az evangéliomi igazságot föltárja 
előtte: ellene alkalmazta beszédeit, hogy azokban az igaz-
ságot a legvilágosabban tüntesse föl, s a misének, bűn-
bocsátó leveleknek s más szertartásoknak, mint emberi 
találmányoknak hiábavalóságáról annyira meggyőzte őket, 

1 40 akcse egy tallér, 50 akcse egy koronás tallér, 60 akcse 
egy magyar arany vagy 2 frt és 15 pénz. Velico A : »Magyarországi 
török kincstári Defterek.« Budapest, 1886. LIV. és 29. lap. 

2 A mohácsi vészt megelőzőleg Baranya az ország legnépesebb 
megyéje volt, mint ez kitetszik az 1495-ik évre országosan kivetett 
subsidium lajstromából, mely szerint a legnépesebb megyék ezek 
voltak : Zala 8979, Mosony 9023, Tolna 10,031V2, és Somogy 11,085 
portával; de Baranya mindezeket felyülmulta, lö^lS1 /^ portát 
számlálván. Lakott pedig sűrű népessége nemcsak falvakban, hanem 
városokban is, melyek közt Pécs mellett kiválóbbak voltak : Siklós, 
Pécsvárad, Mohács, Laskó, Vörösmart és Hercegszőllős. 

hogy csakhamar a római katholikus frátereket, papokat 
és szerzeteseket szélnek bocsátva a pápától elszakadtak 
s az egyházat — parochia — Sztárainak adták át.« 1 

A terület, melyen a reformáció munkájában forgoló-
dott, északfelé hogy meddig terjedt, s vájjon beleesik-e 
Pécs is, melyről tudjuk, hogy a század közepén már pro-
testáns s csakhamar azután — mint Halasi Bálint 1647. 
augusztus 16-án Laskóról irja Pathai Sámuelnek — Nagy-
Harsánynyal együtt szentháromság tagadó volt: nem tud-
juk.2 A világos nyomok dél felé vezetnek, s maga Sztárai 
is a Dunán s Dráván inneni és túli részt nevezi műkö-
dése fő teréül. 

Az Al-Duna áldott vidéke a hitújításnak is igen ter-
mékeny földje vala, bár éppen akkor, midőn ott annak 
magvait hintegeté Sztárai, folytonos vész és vihar szá-
guldozta keresztül-kasul. A Sztambulból kiindult török 
Baranyának jött mindig; fő hadiútja Eszéken és Bara-
nyán vonult át. Itt Mohács téréin vivta hazánk földjén 
az első nagy győzelmet, itt kezdték dulásaikat féktelen 
hadai, valahányszor eljöttek hazánkat pusztítani, svissza-
vonultokban is itt önték ki legnagyobb mértékben dühöket, 
égetve a falvakat s rabszíjra fűzve azok nyomorult lakóit. 
Majd a tartós török uralom is az ország ezen vidékét 
érte legelőször, s annak állandósításával állandósíttatott 
mind ama baj és szenvedés, melyet a szegény nép a 
mohácsi vésztől időközönkint türt és szenvedett. Az 1543. 
évben Valpó vára, Mohács, Baranyavár, Pécs, Siklós a török 
hatalmába esvén, ettől fogva Baranya népe egy személy-
ben volt alattvaló s egy ellenséges föld minden sujíoló 
nyomorával kínzott ellenség, kit a török a magyar miatt 
s a magyar a török miatt szüntelen sanyargatott. Adót 
fizetett török-magyarnak, s a zsákmány tárgya is az ő 
vagyona volt, melyet rabolni, pusztítani egyaránt jogosnak 
tartott török és magyar. 

Valóban a szó legszorosabb értelmében igaz, hogy 
a török iga tartama alatt hazánk egyik megyéje sem 
szenvedett annyit, mint Baranya. Isten csodája, hogy 
annyi és oly hosszantartó pusztításoknak kitéve végkép 
ki nem pusztult, midőn a kevesebb zaklatásoknak alávetett 
Duna-Tisza köze lakatlan s kietlen pusztává változott. 
S tulajdoníthatjuk e ezt másnak, mint a reformációnak, 
mely a népnek nyelvén szólalva meg, épen a legszomo-
rúbb időkben vitte ahoz az evangéliumot, melynek erősítő, 
bátorító és vigasztaló igéi enyhítgették majdnem elvisel-
hetlen szenvedéseit, fölemelék levertségéből, reményt és 
bizalmat keltének szivében. Százszor volt kénytelen tűz-
helyeitől elbujdosni, de az uj vallás elkísérte a bujdosás 
földére, ott törölgette könnyeit, gyógyítgatta sebeit, elszéledni 
nem engedte, s midőn eljött ideje, ismét visszavezette az 
ősi tűzhelyhez és a mellett megmarasztotta. Hasztalan 
tört reá török-tatár s gyilkolta önfele is. a mely községek 
elfogadták a reformációt, mind e napig fennállanak, alig 
van egy hijjuk is, s magyarok és protestánsok ma is. 
A nemzet géniusza keblére ölelte az idegen csemetét, 
megmagyarosította azt, s »a magyar vallás< őre, támasza, 
megmentője lett a magyar nemzetiségnek. Ki tudja, ha 
Siklósi Mihály nem tűzi a siklósi vár falaira a reformáció 
zászlóját, ha azt Sztárai a Dráván innen és tul meg nem 
hordozza, s mindkettő a reformáció elterjesztésével Baranya 
téréin áttörhetlen erősségét nem állítja föl a magyar nem-
zetiségnek: vájjon az az idegen elem, mely dél s nyugot 
felől mint szorító öv környez, s melyet nemzetünk ellenei 

1 Lampe: Hist. eccl. ref. 662. és kÖv. lap. 
2 1629-ben Sennyei István váczi püspök ugy irt Pécs felől: 

»Sunt in ea 30 vei 40 domus Catholicorum, Turcorum et Haereti-
corum circiter mille. Catholici in suburbiis in quapiam ecclesiola 
conveniunU. Haas : Baranya. 257. 1. 



annyiszor huszítottak s vezettek ellenünk, nem lépte volna-e 
át régen a Dráva partjait, s lassankint nem nyomult volna-e 
közelebb-közelebb az ország szivéhez, hogy az Alföld téréin 
szántogató ős magyar meg ne értse a nyelvet, mely ős 
Hada alatt s a szőke Dunán tul tanyát vert magának ? 
Feleljenek azok, kik az egyedül üdvözítő anyaszentegyház 
nevében s Magyarország patronájának képével ékeskedő 
zászlóik alatt Pesten fölül kiirtották a magyar vallást s 
vele kiölték a magyar nemzetet. És ha ők hallgatnak, 
mi nyujtsuk oda az elismerés koszorúját Siklósinak és 
Sztárainak a reformációnak Baranya földén elterjesztéseért. 
Elévülhetlen érdemük és dicsőségük az. 

A közös dicsőségből azonban az oroszlánrész tagad-
hatlanul Sztárait illeti, mert mig Siklósit még csak kép-
zelni sem tudjuk Perényi nélkül: addig Sztárai egy maga 
vívta a reformátori harcot, és ha vannak is, kik nem 
tudják, vagy célzatosan nem akarják tudni, vájjon segí-
tette-e Sztárait térítési hadjáratában már tettleg a török 
is talán, mint később Tolnán? vagy hogy a hitújításhoz 
szegődött valamely főúr patrónusa vagy fautora1 : mi 
tudjuk és tudja az elfogulatlan történelem, hogy őt hatal-
mas segítők nem segítették, pártfogók nem pártolták. A 
töröknek éppen ekkor kisebb gondja is nagyobb volt, mint 
hogy egy reformátor bajával vesződjék, s átalában ha nem 
bánta és elnézte is, de közvetlenül és tettleg sem Tolnán 
sem Baranyában nem mozdította elő a reformáció terje-
dését. De oly főurak sem voltak, mert a török miatt nem 
is lehettek már ekkor Baranyában, kik a hitújításhoz sze-
gődve a nagy reformátornak patrónusai vagy fautorai lehet-
tek volna. Perényi s Török Bálinton kívül nem ismerünk 
senkit, kinek nevét a baranyai reformációval összekap-
csolhatnánk, azok pedig Sztárai fölléptekor már mindketten 
börtönben sínlettek, s őt nem támogathatták istenes mun-
kájában. Nem török, nem pátronus főurak, hanem lángoló 
lelkesültsége, magasztos erkölcsi ereje, vértanúi teljes el-
szántsága, tudomány, műveltség és a hirdetett tanok igaz-
sága, ezek voltak Sztárai segítői, pátronusai és fautorai, 
ezeknek erejével harcolta ő a nemes harcot és vívta ki 
a teljes diadalt. 

A harc nem volt rövid, a diadal nem volt könnyű. 
Mert habár Baranya főpapja Váraljai Szaniszló pécsi 
püspök 300 papjával 1543-ban a török elől menekülve 
többé nem állt is útjába,2 de azok a fráterek, papok és 
szerzetesek, kiket a nép szélnek eresztett, lépésről-lépésre 
s elkeseredetten oltalmazták a tért, melyről őket Sztárai 
leszorítani igyekezett. Miként egykor Siklósit magában a 
Perényi udvarban vette üldözőbe a furor theologorum, s 
az udvarbeliek dühös kardjait szegeztette mellének: ugy 
őt is otthon, a laskói parochián kereste föl, s egyetértve 
azokkal, kik még megmaradtak a pápistaságban, a sötét 
éjszakának oltalma alatt iparkodott láb alól eltenni. Ott 
leselkedtek ajtaja előtt hosszas ideig. De Sztárai korán 
észrevette elleneinek szándékát, s ugyanazért — mint 
egykori hallgatói és tanítványai előadása után Pathai Sámuel 
beszéli — midőn hajlékából éjjel ki akart menni, ellenei 
kijátszása végett előbb karóra szúrt tököt nyújtott ki az 

1 Ipolyi Arnold: »Veresmarti Mihály élete*. I. k. 13. lap. 
»mint ezeket a hitujítók akkor nevezték, kiknek fegyveres csapatai 
kényszerítésével is történtek gyakran az ily egész vidékek tömeges 
áttérései*. 

2 1581-ben István pécsi kath. plébános irja többek közt XIII. 
Gergely pápához: »Itt Pécsett hajdan több mint 300 pap szolgált 
catholice Krisztusnak. Jelenleg pedig mind el vannak széledve, 
mások megölettek, mások megfojtattak, a szentegyházak szétrom-
bolvák, az oltárok felforgatvák és csak magam, mint a keresztyén 
raboknak méltatlan szolgája, hagyattam meg szegényen, szűköl-
ködve, hogy kenyérrel is alig lakhatom jól*. Hetényi: »Történeti 
pályamunkák*. 1840. I. köt. S betű alatt az egész levél. 

ajtón. A csel sikerült. Többször megesett, hogy a lesel-
kedők a tököt Sztárai kopasz fejének vélvén, szétverték 
azt, de ő maga mindannyiszor sértetlenül húzódott vissza, 
csak ennyit mondván: »tudtam hogy leseiködtök*. De 
tudta azt a nép is, s félve, hogy elvégre is az isten-
emberének életét valamelyes veszély érendi, éjszakánként 
vigyázókat adtak mellé s igy őrködtek hűséges pásztoruk 
fölött szegények, mig az egész város nem reformálódott.1 

(Folyt, köv.) Földváry László. 

BELFÖLD. 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
Szász Károly püspök urnák a gyűlés működésére 

Isten segedelmét kérő buzgó imája után 
Tisza Lajos gróf, világi elnök a következő beszéddel 

nyitja meg a gyűlést: 
»FŐtiszteletü egyházkerületi közgyűlés! Van szeren-

csém az elnökség nevében a közgyűlést üdvözölni. Meg 
vagyok róla győződve, hogy a napirend folyamán felolva-
sandó püspöki jelentés, amint ahhoz szokva vagyunk, igen 
alaposan ki fogja fejteni mindazon fontosabb mozzanatokat, 
melyek egyházkerületünk beléletében, vagy azt érintőleg 
a legutóbbi egyházkerületi közgyűlés óta napirendre kerül-
tek. Én tehát nem is akarok elibe vágni a püspöki jelen-
tésnek, csupán két, egyetemes egyházunkat közelről érdeklő 
kérdésre nézve óhajtok röviden pár szót szólani. 

Az egyik az, a mi ma már általánosan tudva van, 
hogy a mult évben tartott, zsinat által hozott törvények 
a legfelsőbb szentesítést nem nyerték meg. Ez a körülmény 
pedig sajnos ránk nézve két okból. Először, mert vannak 
a törvénynek olyan részei, melyeknek mihamarabbi élet-
beléptetése nekünk igen fontos érdekünk. Másodszor azért, 
mivel elkerülhetetlenné teszen egy második összejövetelt, 
a mely pedig, ha bármily rövid időre fog is terjedni, 
egyetemes egyházunk érzékeny anyagi terheltetésével jár. 
Ezekkel szemben azonban kedvező körülmények azok, hogy 
nem valami fontos elvi kérdések, hanem tisztán alárendelt 
jelentőségű, a törvényjavaslat III., úgynevezett tanügyi részé-
ben helyenként előforduló szövegezési hibák, melyek a 
fennálló törvényekkel némileg mégis ellenkezésbe jönnek, 
kívánják a kiígazitást, illetőleg a fennálló állami törvények-
kel való egyeztetést. Ezeknek egyeztetése szükséges csupán, 
hogy zsinati törvényeink a királyi szentesítést megkapják. 
Amint a tisztelt közgyűlés tagjai már más uton értesülve 
is vannak, a zsinati elnökség a zsinatot november 14-re 
összehívta és igy nem tartom kizártnak, hogy még ez 
évben törvényeink szentesítést nyerjenek. 

A másik az egyházpolitikai kérdések sorsa, mely 
egyetemes egyházunkat igen közelről érdekli. 

Mint általánosan tudva van, a kormány, meglévén 
arról győződve, hogy minden további nyugodt reform, 
munkának előfeltétele, hogy ezen kérdések az állam és 
a különböző hitvallású egyházak jogainak és érdekeinek 
tekintetbe vétele alapján a jog, méltányosság és célszerű-
ség követelményei szerint az érdekeltek lehető kölcsönös 
megnyugtatásával megoldva legyenek: megalakulása óta 
megszakítás nélkül dolgozik az e végből szükséges törvény-
hozási intézkedések előkészítésén. 

Az, hogy a feladat mily nehéz és kényes, gondolom, 

1 Lampe: i. m. 663. 1. 



nem kiván magyarázatot, dacára annak, ugy hiszem, nem 
hosszú idő választ el attól hogy az arra vonatkozó törvény-
javaslatok mind megállapíttatván, együttesen köztudomásra 
jussanak. 

Szerény nézetem szerint mindaddig, mig ezek egy-
mással combinálva nem képezhetik megbirálhatás tárgyát, 
a kérdés felett csak feltevések alapján megindítható tár-
gyalás teljesen céltalan volna. Nincs meddőbb munka, 
mint hypothesisek felett vitatkozni. Épen azért tartózkodom 
is e kérdésekkel ma érdemlegesen foglalkozni. S ügy 
hiszem, hogy a zsinat bölcs példáját követve az egyház-
kerületi közgyűlésünkön is leghelyesebb lesz ezen kérdése-
ket napirendre nem hozni. 

Ákárhogy nyerjenek majdan végleges elintézést ezen 
kérdések, annyi áll, hogy ha hivatásunknak megfelelni 
a valódi keresztyén hit elveinek és a valláserkölcs paran-
csainak megfelelő életmód iránti fogékonyságot fejleszteni 
és terjeszteni, az erkölcsök művelődését elősegíteni akarjuk : 
jövőben lehetőleg még buzgóbban, még állhatatosabban, 
még nagyobb áldozatkészséggel és összetartással kellend 
hivatásunkat szolgálnunk. 

Azon nézetben, hogy e meggyőződésemet a közgyű-
lés minden érdemes tagja osztja, van szerencsém a duna-
melléki egyházkerület 1893. évi rendes közgyűlését ezennel 
megnyitni«. 

Világi elnök urnák általános helyesléssel fogadott 
megnyitó beszéde után az igazolások történtek meg, minek 
végeztével az egyházkerületi tanácsbiráhra beadott sza-
vazatok eredményét olvasta fel Kenessey Béla, a szavazat-
bontó bizottság előadója. Betöltendő volt három egyházi 
és négy világi tánácsbirói szék. Az első szavazásnál absolut 
szótöbbséget nyert: egyházi részről Farkas József theol. 
tanár, világi részről dr. Ballagi Aladár egyetemi tanár, 
dr. Darányi Ignácz orsz. képv. és Sárközv Aurél Fejér-
megye alispánja. Két egyházi és egy világi tánácsbirói 
állásra pótszavazást kellett elrendelni, mivel az első szava-
zásnál nem volt meg a törvényes absolut többség. E pót-
szavazáson egyházi részről Dányi Gábor lds-csányi és 
Mészáros János kecskeméti lelkészek, világi részről Kálossy 
József törvényszéki biró kaptak absolut többséget. Ezek 
folytán a fentemlített két legtöbb szavazatot nyert egyént 
az elnökség az egyházkerület tanácsbiróiul jelentette ki. 
s egyszersmind esküjük letételére is felszólította. A meg-
választott tanácsbirók mindnyájan jelen levén, az esküt 
a közgyűlés szine előtt letették. Erre püspök ur szívélye-
sen üdvözölte őket, s a gyűlés éljenzése közben örömének 
adott kifejezést, hogy olyan kiváló hét egyént nyert az 
egyházkerület a megválasztottakban, a kik nevében dr. Da-
rányi Ignácz tanácsbiró köszönte meg az egyházkerület 
bizalmát, kitüntetését. 

Olvastatott a lelkészvizsgáló bizottság jelentése az 
október 17. és 18-án tartott első és második lelkészképe-
sítői vizsgálatok eredményéről, melyet lapunk mult szá-
mában már közöltünk. E jelentés kapcsán püspök ur 
indítványozza, hogy az eddigi szokástól eltérőleg, ezután 
az egyházkerületi közgyűlés gyakorolja az első lelkész-
képesítő vizsgálatot sikerrel letett segédlelkészeknek ünne-
pélyes kibocsájtását, mely indítvány a gyűlés helyeslésével 
találkozván, püspök ur, most első izben a közgyűlés előtt, 
mindennemű lelkészi functiók végzésére felhatalmazottak-
nak jelenti ki a nevezetteket, erőt kiván nekik az úr 
szőlőjében teljesítendő munkára mely a mostani időben 
különösen erőteljes, hitbuzgó és gyakorlott munkásokat 
igényel. 

Szőnyegre került a másnap tartandó lelkészavatás 
ügye, mely a mult számban szintén közölve volt. A mult 
évi hátralék jegyzék felolvasása után püspök ur felolvasta 

az egyházkerület anyagi és szellemi életéről szóló évi je-
lentését. A jelentés Lapunk elején egész terjedelmében. 

Az általános helyesléssel fogadott jelentés felolvasása 
után dr. Darányi Ignácz a gyűlés osztatlan tetszése és 
éljenzése között indítványozta, hogy püspök urnák egyház-
látogatási körútja bevégzése alkalmából, az egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvileg adjon hálás elismerésének 
kifejezést. A mi nagy lelkesedéssel meg is történt. 

Püspök ur jelentésének első részében indítványozta 
hogy a netán még ez évben szentesítendő törvények 
kihirdetésére és végrehajtási módozatainak előkészítésére 
nézve a kerület küldjön ki egy kilenc tagu bizottságot, hogy 
a jövő egyházi évben áprii. 24-ike, már az uj törvények 
szerint intéztethessenek egyházainknak minden ügyei. Ezt 
az indítványt azzal fogadta el a közgyűlés, hogy a 9-es 
bizottság jelentésével idejekorán elkészülvén, az az egyes 
egyházmegyéknek is leküldessék véleményzés végett, hogy 
igy a még áprii. 24. előtt tartandó renkivüli egyházkerületi 
közgyűlés működésének mi sem álljon útjában. 

Ezután az egyes bizottságok gyüléskezésének ideje 
és a következő ülés napirendje állapíttatott meg. 

Az október 23-iki ülésben a mult gyűlés jegyző-
könyvének hitelesítése után püspök ur örömmel ragadja 
meg az alkalmat, hogy egy nevezetes és nagylelkű ado-
mányozást juttasson a közgyűlés tudomására. Ugyanis 
Cseh Ervin főispán és alsóbaranya-bácsi gondnok ur folyó 
hó 21-én 2000 koronát azzal a meghagyással juttatott 
püspök ur kezeihez, hogy abból 1000 korona a deoreczeni 
philosophiai és 100!) korona a kolozsvári református theo-
logiai fakultásra minden alapító levél és kikötés nélkül 
alapítványul szolgáljon. Kéri ennek a nemes teltnek az 
egyházkerület jegyzőkönyvének köszönet, elismerés és köve-
tendő szép példaként való megörökíttetését. A közgyűlés 
lelkes éljenzéssel egyhangúlag hozzájárult püspök ur emez 
indítványához 

A lelkészavatás bejelentése után a napirend első 
pontja volt a mult évi gyűlés óta az egyházkerülethez 
érkezett miniszteri leiratok tárgyalása. Mindannyi leirat 
tudomásul vétetett, és a hozzájuk való alkalmazkodás 
elrendeltetett. 

Olvastatott ezután a theologiai választmánynak az 
1S93. évi október 21-én tartott gyűléséről felvett jegyző-
könyvében beterjesztett jelentése: melyből kiemeljük a 
következőket: Petri Elek theologiai igazgatónak a budapesti 
ev. ref. theol. akadémiáról beterjesztett s az intézet egész 
szellemi életét és belügyeit hiven feltüntető jelentése, melyet 
a választmány megnyugtató és örvendetes tudomásul vesz, 
s azt egész terjedelmében az egyházkerületi közgyűlés 
elé terjeszt és az intézkedéseket, melyekről jelentés tétetett, 
helyben hagyja. 

Az 1894 évre készített konviktusi költségvetési 
tervezetet, mely szerint a konviktusi pénztár bevétele 
lenne összesen 6120 frt; kiadása pedig 5908 frt és a 
pénztár-maradvány 212 frt, a választmány elfogadja s 
helybenhagyás végett az egyházkerületi közgyűlés elé 
terjeszti. 

A jelenlegi konviktusi segélyezésekről szóló kimuta-
tás, mely szerint 30 egyén segélyeztetik havi 341 frttal 
és pedig egész segélyt (16 frt) kap 5 ifjú, s/4-ed segélyt 
(12 frt) 13, félsegélyt (9 frt) 9 és x/3 ad segélyt (6 frt) 
4 ifjú jóváhagyólag tudomásul szolgál s püspök ur és a 
tanári kar felhatalmaztatik, hogy e kereten belül eszközöl-
jék továbbra is a konviktusi segélyezést. 

Csűrös József ref. s.-lelkésznek és Vásárhelyi Zsig-
mond volt felső-boldogfalvi lelkipásztornak, jelenleg zalátai 
ref. h.-lelkésznek a theol. akad. tanári karhoz s annak 
utján a főt. egyházkerületi közgyűléshez a theologiai 



magántanári vizsga letehetéseért benyújtott folyamodása, 
mely szerint előbbi az összehasonlító vallástudományból 
és a dogmatörténetemből, utóbbi a gyakorlati theologiából 
és egyházi jogtanból kiván vizsgát tenni. A theol akad. 
tanári kar Csűrös Józsefre nézve a docensi vizsga lete-
vésére minden kelléket igazoltnak látván, Vásárhelyi 
Zsigmondra nézve, pedig a kinek igen jelentékeny és 
figyelemre méltó irodalmi működése pótolja vizsgálati 
törvénynyel által megkívánt külföldön költeni rendelt évét. 
mindkettőnek folyamodványát pártolólag terjeszti a theol. 
választmány elé A választmány a tanári kar álláspontjával 
egy alapon szintén kéri a főtiszt, egyházkerületi közgyűlést, 
hogy nevezetteknek, a theol magántanári vizsga letételét 
engedje meg. Lukácsi Imre és Ádám Imre ref. s.-lel ké-
szeknek külföldre utazhatásukra 100—100 frt útiköltséget 
kérő folyamodványukat azzal intézte el a választmány, 
hogy tekintettel e célra 400 frtot tevő Csontos-alapítvány-
nak már 300 frttal való megterhelését, a még fenmaradó 
100 frtot Lukácsy Imre segédlelkész részére utalvá-
nyozza ki. 

A német nyelv tanítására vonatkozólag azon előter-
jesztés, hogy a Péczelre választott volt németnyelvi elő-
adó, György László után e tárgy tanítását dr. Szabó Aladár 
theol. tanár volt szives elvállalni, a választmány által 
megnyugtató tudomásul vétetik, s Szabó Aladár ur részére 
a megállapított tiszteletdíj kiutalványoztatik. 

Ssotyori Nagy Károly theol énektanárnak azon 
előterjesztése, hogy az elhasznált, s tanításra alkalmatlan 
harmónium helyett uj harmónium szereztessék be, a theol. 
választmány által az állandó számszékhez tétetik át azzal, 
hogy a fedezetet mutassa ki. s ha kimutatja az esetben 
a harmónium megszerzésére a tanári kar kéretik fel. 

Pelri Elek theol. akadémiai igazgató az akadémia 
tanári kara nevében azt a kérést terjeszti elő, hogy a 
választmány kérje fel az egyházkerületi közgyűlést, misze 
rint ez nyilvánítsa ki óhajtását az iránt, hogy a vallás-
és közoktatásügyi kormány által a közép és felsőbb iskolák 
tanárai részére alkotandó nyugdíjintézetbe a theologiai 
akadémiák tanárai is felvétessenek, s tegyen ez ügyben 
felterjesztést ugy a vallás és közoktatásügyi kormányhoz, 
mint az ev. ref. egyetemes konventhez, hogy ez utóbbi 
is kérelmezze az összes theologiai tanároknak a nyugdíj-
intézetbe leendő felvételét. A választmány ez előterjesztett 
kérelmet a magáévá teszi, s kéri az egyházkerületi köz-
gyűlést, hogy az elnökség utján méltóztassék ez ügyben 
feliratot intézni a vallás és közoktatásügyi kormányhoz 
és felterjesztést tenni az egyetemes konventhez az ez 
irányban teendő együttes eljárás érdekében. 

Az egyházkerületi ügyésznek a theologia akadémia 
vagyoni viszonyaira vonatkozó jelentését a választmány 
minden észrevétel nélkül tudomásul veszi, s érdemleges 
elbírálás végett az egész jelentés az egyházkerület jog 
és gazdaságügyi bizottságához, valamint a számszékhez 
is áttétetik. 

A kerületi gyűlés a theol. választmány jelentéseit 
tudomásul veszi és összes intézkedéseit helybenhagyja és 
megerősíti. 

Tárgyalás alá vétetvén a közalaphoz intézett segély-
kérvénvek ügye, az egyházkerületi közgyűlés a következő 
egyházakat és lelkészeket ajánlja a feltüntetett összegekkel 
való segélyezésre: Kórógy 150 frttal, Kuczura 150, Tor-
dincze ICO, O-Verbász ^200. Katádfa 150, Turony 100, 
Szabadka 100, Miszla 200, Szigetómonostor 100. Váezhar-
tván 100. Veresegyháza 100, Alsó-Alap 50, Háta 140, Bony-
hád 80, Bölcske 200, Gerjen 200. Kölesd 100, Szedres 50, 
Doboz 100, Pátka 180 frttal az egyházak közül; továbbá 
Máté Balázs kistótfalusi lelkész 100, Somodi József raádi 

helyettes 60, Horváth Gyula tésenfai lelkész 80, Benedek 
Antal szabadkai h. lelkész 100 és Érsek Elek tolna-némedii 
lelkész 60 forinttal. A dunamelléki egyházkerület tehát 
összesen 2910 frt segélyt kér a közalaptól. 

A közalaphoz tőkesegélyért folyamodó egyházak kér-
vényeit, a mult évi konventi intézkedés alapján, most 
nem tárgyalták, hanem azokat, a tőkesegélyezés mikéntjét 
meghatározandó konventi intézkedés bevárásával, az egyház-
kerület elnökségénél helyezték el megőrzés végett. 

Következett tanügyi bizottság jelentése a kecskeméti 
jogakadémia 1892/93. évi állapotáról. 

A jelentésből, mely könnyen áttekinthető modorban 
a jogakadémia állapotának kimerítő és tiszta képét nyújtja, 
kiemeljük a következőket. A jogakadémiai hallgatóság 
száma volt az I. félévben 57, a II. félévben 44. Első 
alapvizsga t l , második 18 tartatott. Jogtudományból 11 -en, 
államtudományból 7-en állottak vizsgára. Összesen tehát 
47 vizsga tartatott. A megvizsgáltak közül képesíttetett 40, 
nem képesíttetett 7. Tandíjakból befolyt összesen 1260 frt. 
Beigtatási díj cimén 180 frt, gyámegyleti díj cimén 56 frt 
80 kr. vizsgadíjakból 690 frt 40 kr. A hallgatók között 
ösztön- és segélydíj cimén kiosztatott 526 frt és 4 darab 
arany. A jogakadémia kebelében két ifjúsági egylet állott 
fenn, u. m. a jogászsegélyző egylet és az olvasókör Mind-
kettő sikerrel, s eredményesen működött. I^egyelmi esetek 
szokatlanul nagy számban fordultak elő, azonban nagyob-
bára olyan mulasztásokért, melyeket a hallgatók a létért, 
önfenlartásukért folytatott küzdelmükben s elfoglaltságuk 
miatt követtek el. Súlyosabb beszámítás alá eső fegyelmi 
eset. csupán egy fordult elő. a mennyiben ugyanis a jog-
hallgatók egy magántanárukat hírlapi uton megtámadták, 
melyért 33 jh. feddésben, három pedig szigorú megrovás-
ban részesült. A tanári kart illetőleg, a tavaly választott 
dr. Helle Károly, dr. Magyar István és dr. Móricz Károly 
egy évi próbaidejüket sikerrel töltvén el, az e tanszékeket 
fentartó Kecskemét város törvényhatósági bizottsága mind-
három tanárt állásában végleg megerősítette. Az akadémia 
igazgatójává dr. Kovács Pál ujabb három évre ismét meg-
választatoit A tanári karban változás annyiban állott 
elő, hogy a már 30 év óta sikerrel működött Dékány 
István jogtanár az év folyamán jobb létre szenderült. 
Tanszékét, mint már e Lap mult számában említve volt, 
dr. Jászy Viktor n.-károlyi járásbiróval töltötte be az 
egyházkerületi közgyűlés. 

A jelentést megnyugtató tudomásul vette a köz-
gyűlés. 

Az október 24-iki ülésben a jegyzőkönyv hitelesít-
tetvén, a napirend első pontja volt a vallás és közokta-
tásügyi kormánynak azon rendelete, mely szerint az anya-
könyvekben szükségessé váló bárminemű kiigazítás minden 
esetben a nevezett minisztérium utján történjék, e végből 
minden anyakönyv kiigazítási eset a lelkészek által az 
illetékes közigazgatási hatóság utján a minisztériumnak 
bejelentendő. E rendeletet, noha annak szükségességét a 
ref. egyházakra nézve a közgyűlés nem látja, mivel a 
kerületben életben levő anyakönyv kiigazítási eljárás a 
célnak tökéletesen megfelelő, s minden egyes aprólékos 
esetnek a minisztérium közbenjöttével való elintézése csak 
a dolgot szaporítja, hosszadalmassá teszi az eljárást, a 
közgyűlés tudomásul vétetni rendeli, de egyszersmind a 
konventet keresi meg, hogy az egyes egyházkerületek 
által követett, anyakönyv kiigazítási eljárásokat tegye 
egyöntetűvé, s ennek megtörténte után irjon fel a kor-
mányhoz, hogy az igy egyöntetűvé tett eljárási módozat 
helybenhagyásával a most kiadott rendeletet a ref. egy-
házakra nézve helyezze hatályon kívül. 

A misztótfalusi, dévai, ó-becsei és vajdahunyadi egy-



házaknak az egyházkerülethez intézett kérő szózatait a 
közgyűlés a kerületbeli egyházak figyelmébe, áldozatkész-
ségébe ajánlja. 

Szedlacsek Adolf volt rk. szerzetes jelenleg Badeni 
prot. lelkésznek bekebelezés iránti kérvényét akként intézte 
el a közgyűlés, hogy nevezettet az egyházkerület lelkészei 
közé bekebelezi, de hogy itt Magyarországon lelkészked-
hessék a magyar állampolgárság megszerzését, a magyar 
prot. egyházjogból, a magyar prot. egyháztörténelemből és 
magyarországi ref. liturgiából, szerint speciális magyar 
theol. tantárgyakból való vizsgázást kötelességévé teszi. 

A mult évben tartott egyetemes konvent határoza-
tához képest az esperesek utján utasítást kaptak az egyház-
kerületi lelkészek, hogy a műtörténelmi becscsel biró 
templomokat és műemlékeket irják össze és írják le, hogy 
azokat ekként az utókor és a nemzeti műtörténelem ja-
vára megmenthessék. 

Munkácsi Sándor volt paksi lelkésznek az egyház-
kerület részére hagyományozott könyvtárát illetőleg az 
egyházkerületi közgyűlés intézkedett, hogy a hagyomá-
nyozott könyvtár mihamarabb felszállíttassék Budapestre. 

Vajda János acsai és Pálffy Károly arácsi lelkészek 
cseréje az egyházkerületi közgyűlés által jóváhagyatott. 

A kecskeméti egyháztanács két évvel ezelőtt adós-
sága convertálása végett felvett kölcsönét illetőleg azt a 
kérést intézi az egyházkerülethez, hogy engedtessék meg 
neki, miszerint idegen adósságai lefizetése után az 50 ezer 
forint kölcsönből fenmaradt összeget a főiskola telkén 
bazár és bérház építésébe fektethesse, mivel ezen módon 
főiskolájával áll csupán adós viszonyban, s a kézzelfog-
ható módon előnyös és nagy hasznot hajtó vállalatból 
könnyen letörlesztheti tartozását. A közgyűlés e tervhez 
készséggel megadta beleegyezését. 

A jász-lajosmizsei kis egyház azzal a kéréssel fordult 
a kerületi közgyűléshez, hogy az neki a bemutatott dijlevél 
alapján tanítókáplánt küldjön, de egyszersmind a dijlevél-
ben felszámított összeghez évi 33 frttal járuljon, mivel 
33 frt fedezésére nincs alapja. A közgyűlés e kérelmeket 
mind teljesíti, dijlevelét megerősítve nem 33, hanem 
50 forintot utalványoz számára az államsegély pénztára 
terhére. 

Ezzel kapcsolatban folyamodó törteli leányegyháznak 
1894. évi január 1-től kezdve az anyakönyvvezetési jogot, 
tekintettel arra, hogy anyaegyházától felette távol esik, 
megadja. 

A kecskeméti egyházmegye sérelmesnek találván a 
közoktatásügyi miniszter ama rendelkezését, a mely szerint 
a tanító-nyugdíj alapjául szolgáló tanítói fizetés megálla-
pításánál nem a tanítói földek tényleges jövedelmét, hanem 
a kataszteri tiszta jövedelmet rendelte alapul vétetni, 
feliratot intézett e tárgyban az egyházkerülethez. Az egyház-
kerületi közgyűlés alapos és beható vita után megegyezett 
abban, hogy a tanítói fizetéseknek megállapítása felette 
nehéz és kényes, igen sok esetben pedig megállapíthatatlan 
levén, megnyugvást talál a miniszternek ama kijelentésé-
ben, hogy ő a kataszteri tiszta jövedelmet csupán azért 
óhajtotta tudni, hogy a tanítói nyugdíjigények megálla-
pításánál. mint legigazságosabbnak ígérkező módot, ada-
tul felhasználhassa. 

Nagy vitára adott alkalmat ugyancsak fent nevezett 
egyházmegyének jegyzőkönyvében található ama felter-
jesztése, hogy a kerület írjon fel a konventhez, hogy 
a nyugdijtörvény végrehajtása céljából adott miniszteri 
rendelet ama pontját, mely a 15 kros nyugdijilletménynek 
a szülőkön való behajtását a tanítók kötelességévé teszi, 
a miniszter hatályon kívül helyezze. A közgyűlés, tekin-
tettel arra, miszerint a tanítók a nyugdijtörvény megho-

zásával aránytalanul több haszonban részesültek, mint 
a mekkora kellemetlenséget nekik e 15 krajcárok besze-
dése okoz, dr. Darányi Ignácz tanácsbiró indítványára 
lemond arról, hogy ilyen kicsinyes okokból felirati jogát 
gyakorolgassa, s nagyobb közbelépésekre fentartott eme 
fegyverét ily apró dolgokkal elkoptassa. 

Több kisebb fontosságú ügynek s ezek között Pécs 
azon kérvényének, hogy a jövő év elejétől kezdve anya-
könyvvezetési jog adassék, kedvező elintézése után elnök-
ség az ülést bezárta. 

A délutáni ülés a tanügyi bizottság népiskolai sza-
kának jelentéséin l kezdődött. E jelentés, mely az előadó 
H. Kiss Kálmán szakavatott tollából került ki, elsőben 
is a nagykőrösi tanítóképző intézet mult évi állapotáról em-
lékezett meg. A statisztikai adatokat mellőzve, az alsó-
baranva-bácsi egyházmegyének a tanítóképzés olcsóbbá, a 
tanítói pályának a szegények számára hozzáférhetővé té-
tele céljából tett, s a jelentés kapcsán felolvasott az az 
indítványa, mely szerint kötelezendő volna minden egyes 
tanító fizetésének minden 100 frtja után 20 krt a tan. 
kép. konviktusára fizetni, különös fontosságú volt. 

Többféle indítvány közül a nagy többség abban 
állapodott meg, hogy a tanítók három kategóriába sorol-
tatván, fizetésükhöz képest 40, 70 vagy 100 kr, fizetésére 
kéressenek fel a képezdei konviktus javára. 

Szomorúan vette a közgyűlés tudomásul, hogy ke-
rületünkben 22 nem okleveles tanító működik, ki már 
oklevél szerzésére fel volt szólítva, de mindeddig nem sze-
rezte meg. A kerület nem tehetett mást, mint utasítását 
újra ismételte. 

Következett a középiskolai tanügyi bizottság jelen-
tése, melyet Szilády Áron előadó ismertetett. 

E jelentés során olvastatott a nagykőrösi ev. ref. 
főgimnázium fentartó testületének a kormányhoz intézett 
kérvénye, melyben évi 9500 forint államsegély állandósí-
tását kérelmezi. 

A fentartó testület indokolt kérelme pártolólag ter-
jesztetik fel a konvent elé. Jelenti előadó, hogy a nagy-
kőrösi, kecskeméti és halasi gimnáziumok fentartó testületei 
az országos tanári nyugdíjintézetbe belépésüket nyilvá-
nítják. 

A budapesti református főgimnázium rendtartási és 
fegyelmi szabályzata megerősíttetett. 

A mult közgyűlésen tett azon indítvány, hogy az 
egyes egyházmegyék kebelében fennálló lelkészi gyám-
intézetek alapszabályai az egyházkerületre felterjesztesse-
nek, az egyházmegyék által tett nyilatkozatok alapján 
akként fogadtatott el, hogy az alapszabályok nem meg-
erősítés, hanem csupán tudomásvétel végett terjesztessenek 
fel az egyházkerületi közgyűléshez. 

Ezek után következett a missziói bizottság jelentése, 
melyet püspök ur terjesztett a közgyűlés elé. A jelentés, 
mely arról a szemmel nem látható nagy munkáról számol 
be, mely csak eredményeiben mutatja már is szépen 
fejlődő arányait, egy kiváló gonddal, szeretettel megcsinált 
monografia. Egy apa nem ir oly szeretettel, olyan körül-
tekintéssel fiáról, mint püspök ur — a dunamelleki misszió 
e fáradhatatlan megteremtője — ezekről a gyenge, támo-
gatásra, ápolásra oly annyira rászorult plántákról. Innen, 
a távolból is meglátja, megérzi bajaikat, tudja szükségei-
ket, segít rajtuk mindig a kellő időben. Missziói jelenté-
seinek sorozatát igaz gyöngyfüzérnek tekinti, melyben a 
legrégibb és legújabb között értékre nézve nincs válogatás 
vagy avulás. Minden ujabb szemet örömmel fűz a többi-
hez, lelki gazdagulás érzésével fogad. A midőn most is 
ezt teszi, a felhatalmazás kész megadásával viszonozza 
ezt mindazoknak az összegeknek az egyetemes konventtől 
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való kérelmezésére nézve, melyek az üdvös munka folyta-
tására szükségesek. Az crcsii missziói kör részére 300 frt, 
a hévügy örlc-hat verni missziói kör részére évi 300 frt, 
a mitrovicza-gregureváczi részére évi 100 frtnyi segély 
állandósítására, a pécsi missziói egyház részére évi 500 frtnak 
öt évre szóló biztosítására, és Szeliste számára 100 forint 
egyszer s mindenkori segély kérhetésére; a jelentésben 
előadott sorrendben az abban megnevezett célokra szük-
ségelt állandó vagy ideiglenes segélyösszegek kérhetésére 
és végül még arra. hogy az aszódi javító-intézetben 2/3-ad 
részt tevő ev. ref. vallású gyermekek tanítás és tanítói 
díjazás tekintetéből külön választását kérelmezhesse az 
egyházkerület nevében a nagyméltóságú igazságügyminisz-
teriumtól. A gyűlés örömmel megadta a kért felhatal-
mazást. 

Szitády Aron főjegyző, az államsegélyosztó bizottság 
jelentését olvasta ezután. Kölcsönt nyertek a következő egy-
házak: Kölesd 1700, Veresegyház 500. Szedres 800, Dráva-
Szabolcs 2500, Vadkert 1000, .luth 1500, Váczhartyán 
900 frtot. Egyszersmindenkorra segélveztettek: Baja 100, 
Sámod 200, Nagy-Peterd 100, Marócza 200, Vej ti 200, 
Vaiszló 200, Garé 100, Besencze 100, Raád 100, Tisza-
Várkony 200, Tápió-Szele 150, Lajosmizse 50, Jász-Kerek-
egyháza 100, Bábony 150, Köttse 150. Őszöd 100. Nagy-
Berény 100, Kis-Oroszi 200, Péczel 200, Vasad 100, 
Gyón 200, Duna-Bogdány 100, Mogyoród 50, Bölcske 100, 
Bia 200 frttal az egyházak ; Vinczy Gyula bellyei 100, 
Tóth József rétfalui 100, Kovács Sándor kovácshidai 100, 
Aracs Gyula 100, Lutár Sándor turonyi 50, Kis Adolf 
vadkerti 100, Földváry László váczhartyáni 150. Keresztesy 
Sámuel hévizgyörki 100, Sipos Pál szigetmonostori 100, 
Draskovics Zsigmond kishartai 100, Gerenday Endre 
áporkai 100, Szabó Lajos apostagi 100, Kálmán Dezső 
kölesdi 80, Arany Antal medinai 80, Szánthó Gábor 
bodméri 50, Kuthy István dunaföldvári 80, Rumek Gábor 
etyeki lelkész 100, Gyarmati Károly orgoványi 80, Szent-
péteri Pál 350, Halom Vincze 50, Sedivi Frigyes 200, 
Török Lajos csanádi tk. 60, Kővári László laczházai tk. 80. 
Biczó Zsigmond s. 1. 100, Müller Imre hidasdi e. k. 60, 
Szabó Károly köttsei 80, Soós György jászkerekegyházi 
e. k. 50, Hazay Gábor tótkereszturi e. k. 50 frttal Az 
államsegélyből kiosztatott tehát kölcsönül összesen : 8000 frt, 
egyházaknak egyenes segélyül 3450 frt, lelkészeknek 
2750 frt, összesen: 15.100 frt. 

A Baldácsy-alapból segélyeztettek: a) egyházuk: 
Babarcz 100, Tésenfa 100, Törtei 300, Kapolv 300. Ka-
zsok 200, Lápafő 100, Pomáz 200. Szent-Endre 50, Iván-
csa 150 forinttal, b) lelkészek közül : Rácz Márk babar-
czi 75, Széles Áron bajai 100, Kulifay Elek tordinczei 150, 
Szentgyörgyi József csarnótai 1.50, Kis József somogy-
endrédi 75, Bocsor Lajos bábonyi 75, Nagy Benő somi 75, 
Szász János dabi 100, V. Balogh Lajos gyúrói lelkész 
75 frttal. Kiosztatott egyházaknak 1500, lelkészeknek 800 frt 
összesen 1300 frt 

A Szovdy-Kencsscy alapítvány 200 forint kamatát 
Tótkeresztúr egyház kapta meg. 

Petri Eleknek, az özvegy-árva gyámpénztár előadó-
jának jelentesét. mely szerint 44 lelkészözvegy a köz-
pénztárból 9 írtjával, a br. Baldácsy-alapból 7 írtjával; 
21 lelkész-árva a közpénztárból és a br. Baldácsy alapból 
5—5 frtjával, végül 14 tanítóözvegy és árva a közpénz-
tárból 5—5 frttal segélyeztettek; a közgyűlés elfogadja, jóvá-
hagyja s a javasolt összegek kifizetésére a pénztárnokot 
felhatalmazza. 

(Vége köv.) Arany Gusztáv. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

V. Bethlen debreczeni kiáltványa s levele a lengyel királyhoz. 
Kassai országgyűlés. 

1619. szept. 10-én Debreczenből nyílt leveleket bocsá-
tott ki Bethlen Gábor fejedelem, mikben az ország rendeit 
csatlakozásra szólítja föl. Támadása indokai közt különös 
súlyt fektet a vallási sérelmekre. Irt a lengyel királyhoz 
is, ki közbejáróul lépett föl. »Ferdinánd király ellen — írja 
ennek — egész Cseh- és Magyaroszág fegyvert ragadt a 
hatalommal való viszaélés miatt A bécsi békekötést 
az osztrákház 7 tartománya biztosította s akkoron ezek 
szövetségre léptek a magyarokkal. Most ama békeért 
kezeskedett tartományokat sulvos háborúval nyomja Ferdi-
nánd s ha nem gyámolíttatnak, le fognak győzetni. Aztán 
a magyarokkal még keményebben bánnak el. Mint a 
cseheknek, morváknak, szilézeknek és osztrákoknak, ugy 
a magyaroknak is (prot.) templomaik elvétettek s leron-
tattak, jövedelmeik elfoglaltattak. A (magyar) lelkipásztorok 
100-nál több templomból kiűzettek, az utolsó pozsonyi 
országgyűlésen az esztergomi érsek és kir. személynök 
kijelentette, hogy a protestánsok hitvallása az országba 
hozandó vallonok, spanyolok, olaszok segélyével végkép 
kiirtatik . . . Protestáns urak, méltóságra nem alkalmaz-
tatnak ; hanem a jezsuiták alattomos vádaskodásaikkal 
zaklatva, remegésben töltik éltöket . . . A törökkel értekez-
letek tartattak a magyar nemzet kiirtására . . . Engem 
magyar nemzetem, mélyhez vérségi kapocs, vallási közös-
ség, szoros szövetség s azon hála, melylyel iránta a 
a mult években versenytársaim ellen nyert védelmeért 
tartozom, indított reá, hogy segedelmére siessek. Ezen 
okokból jöttem én fegyveresen Magyarországba . . . A 
magyar nemzet javára, az elnyomott vallási szabadság 
forog fenn egyedül s emez is nem ugy, hogy valame-
lyik vallás kiirtassék, vagy csak egy is megsértessék, 
hanem hogy valamennyinek egyenlő szabadsága helyre-
áll íttasséJc. 

A fejedelem szavát is tartotta, de azért Pázmány 
jónak látta Nagy-Szombatból szétbocsátani jezsuitáit s 
Bécsbe menekülni, melynek most nagyobb barátja volt, 
mint hazájának. 

A fejedelem 1619. szept. 20-án ünnepélyesen be-
vonult Kassára. Szept. 21-én megnyílt a lelkelök ország-
gyűlése, melyen Bethlen Gábort a rendek »egyenlő szín-
ből és szabadakaratból, szeretetből fejenként előttük járó-
nak és főgondviselőnek választották, adván országul teljes 
hatalmat mostani végzésük szerint ebben az állapotukban 
előlmenni*. A kik a fölkelés elől az országon kivül, vagy 
véghelyekre menekültek, fölhivattak, hogy magukat 15 nap 
alatt Rákóczy György kassai főkapitány előtt jelentsék ; 
»ha praktikásoknak találtatnának* az országos törvények 
szerint fognak büntettetni; ellenkező esetben csak rever-
sális adásra köteleztetnek; azoknak, kik a fejedelemmel 
s a nemes országgal együtt nem tartanak, a fejedelem 
csak az ország tudtával kegyelmezhet meg. Azt is elhatá-
rozták, hogy mindazon jövedelmek, melyeket a katholikus 
urak a bécsi béke óta a protestáns egyháztól elvontak, 
törvényes uton visszavettessenek. Végre a portára követet 
küldtek és közfölkelést hirdettek. 

M. 



VI. 

1619-1622. 

I. Bethlen előnyomulása. Pozsony elfoglalása; a pozsonyi Te 
deum és országgyűlés. 1619. 

1619. szept. 27-én Kassáról Pozsony felé indult 
Bethlen Gábor fejedelem ; 11. Ferdinánd a német biro-
dalomban keresett segélyt. A pozsonyi polgárság 1619. ok-
tóber 14. nagy diadallal fogadta a fejedelmet: Forgách 
Zsigmond nádor pedig képtelen lévén az ellenállásra., 
átadta a pozsonyi várat, melyben a korona és a koronázási 
egyéb jelvények is a fejedelem kezébe kerültek. A fejedelem 
a nádorral országgyűlést hirdetíetett Pozsonyba. Ez alatt a 
szövetséges cseh hadak vezére gróf Thurn és a fejedelem 
sógora Rhédey Ferencz Bécs felé nyomultak. Az elő-
nyomulást azonban meggátolta Homonnai, ki Lengyelor-
szágban toborzott hadaival leütött és a fejedelem egyik 
vezérét Rákóczy Györgyöt, 1619. nov. 22. a homonnai 
mezőn megverte. A fejedelem kénytelen volt erejét meg-
osztani és Széchy Györgyöt Rákóczy megsegítésére küldötte. 

A fejedelem kíséretében Alvinczi Péter is megjelent 
Pozsonyban s karácsony első ünnepén az isteni tiszteletet 
ő tartotta; a másodikon pedig Kanizsai Pál fi János dunántuli 
szuperintendens. Ez eseményt az utóbbi saját kerülete 
jegyzőkönyvébe bejegyezvén, többek között ezt mondja: 
»Az egyházi beszéden Bethlen Gábor fennséges fejedelem-
mel együtt jelen voltak Magyarország karai és rendei is. 
Kommunikáltak pedig nagyságos Bethlen István ur ő fenn-
sége testvére; nagys. Rhédey Pál ő fennsége főkomor-
nyikja, nagys. Rákóczy Zsigmond, továbbá Kassai István 
fejedelmi .'ügyigazgató, Rákóczy János, Strucz Ferencz 
nógrádmegyei alispán és a városi őrség kapitánya, Csérnél 
István, Szikszay István urak és sok mason, kiknek neveit 
részint nem tudom, részint nem tartom szükségesnek ide 
feljegyezni*. »A megelőző napon, azaz Krisztus születésé-
nek irmepén az egyházi beszéd után, amaz ostyás Alvinczi, 
az igaz hitűek megbotránykozására, szinte kitette a maya 
ostyáit; de nem volt több communicalója, csak 17, és 
ezek is csaknem mindnyájan igen közönséges emberek. 
Nekem pedig hála Istennek, több mint ötannyi is volt*.1 

Ezen bejegyzésből világos, hogy a dunántuli refor-
mátusok az udvari pap eljárásán megbotránkoztak, annyi-
val inkább: mert a dunántuli egyházkerületben épen a 
XVII. század elején cserélték fel az ostyát rendes kenyér-
rel, a communio alkalmával is épen Patay s ennek utóda 
Kanizsai Pálfi János szuperintendens buzgólkodása folytán. 
De világos másrészről az is, hogy a hires polemikus 
Alvinczire, a dunántuli szuperintendens némi irigységgel 
tekintett, mert Alvinczit »amaz* csekélylő kifejezéssel illeti. 

A fejedelem pedig az alatt, még a Forgách nádor 
által hirdettetett országgyűlés összeült, a bekövetkezhető 
szerencsétlen fordulatot sem feledve ki számításból, meg-
kezdé II. Ferdinánddal az alkudozást; de egyszersmind 
a csehekkel is. 

Az országgyűlés végre 1619. nov. 18-kán megnyílt 
Pozsonyban. II. Ferdinánd megtiltá híveinek, hogy azon 
megjelenjenek. Az országgyűlési tárgyalások csakhamar 
igen ingerült irányt vettek; Ferdinándot le akarták tenni 
a rendek s helyette Bethlen Gábort királylyá választani. 
De a fejedelem óvatos volt s csupán csak abba egyezett 
bele, hogy Magyarország fejedelmévé válaszszák. Ugyanezen 
országgyűlés elrendelte, hogy a protestánsoktól elfoglalt 
templomok visszaadassanak; sőt Pozsonyban és Nagy-

1 A Kanizsai Pálfi J. latin bejegyzését e magyar fordításban 
közié Révész Imre »Magy. prot. egyh. és isk. Figyeímezó'je* 1871. 
foly. 67-f í8 . lapján. 

Szombatban egy-egy r. katholikus templomot is átadott 
a protestánsoknak; a hol pedig csak egy templom volt, 
ugy rendelkezett, hogy azt a protestánsok és katholikusok 
közösen használják. Továbbá: a jezsuitákat számkivetette; 
az országból kimenekült kathol. főpapokat és főurakat a 
közjó és szabadság elleneinek nyilvánította; Pázmányt s 
barátját Balázsfit, valamint Homonnait száműzte. 

II. Ferdinánd e végzéseket ignorálta; Pázmány pedig 
ellenök mondott; mindamellett a király a fejedelemmel 
nyolc hóra fegyverszünetet kötött. 

Minthogy pedig a csehek időközben a pflalzi választó-
fejedelmet V. Frigyes név alatt királylyá választották s a 
magyarokat szövetségre szólították: abban állapodtak meg 
a rendek Pozsonyban, hogy a viszonyok végleges rende-
zése végett, 1621. május 31-kén Besztercze-Bányán or-
szággyűlés tartassék. 

Bethlen a maga háborúit és alkudozásait, mondja 
Szilágyi Sándor, oly tapintattal és ildommal folytatta, 
hogy terveinek, célzatainak módosítására mindig szabad 
keze maradjon. A legmagasabb, mondhatni ideális célt 
tűzte mindig maga elé, de ez sohasem tartá vissza, hogy 
ne szabja magát a viszonyokhoz s a körülmények szerint 
elérhetőnél meg ne állapodjék. A háromfelé darabolt 
Magyarország egyesítése volt a legutolsó cél, melyre töre-
kedett, melynek útját egyengette. Egyénisége, tehetsége, 
jelleme méltóvá tették a koronára. Oly fényes hadvezéri 
tehetségekkel birt s oly jól ismerte a törökbirodalom 
gyengéit, hogy az elfoglalt részeket vissza tudta volna 
szerezni a portától. A vallásos türelem nála nem vallásos 
közönbösség volt; azt a felekezeti gyűlöletet pedig, mely 
a magyar korona alattvalói közt annyi viszályt hintett 
el, ő bizonyára megszüntette volna*.1 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** »Őrálló* cimü, hetenkint kétszer megjelenő, 

szabadelvű, demokratikus politikai lapra hirdetnek előfizetést 
dr. Bartha Béla mint szerkesztő és Cscnycy Gyula mint 
főmunkatárs. Felhívásukban kifejtik, hogy a szabadelvű 
demokratizmusnak s a protestántizmusnak szövetkezniük 
kell. mert diadalt csakis egyesített erővel arathatnak az 
egyesült ellenségek ellen. Az »Őrálló*, minden vallási 
elfogultságtól, vagy szűkkeblű felekezetieskedéstől menten, 
épen e kettő testvéri szövetségét, nyílt, őszinte, becsületes, 
minden önző érdektől ment védelmezését tűzte ki felada-
tául. Meg akarjuk oltalmazni — irják — a protestantizmust a 
klerikális hatalomvágy túlkapásai ellen, mert a protestáns 
szellem szülte a modern felvilágosultságot és demokratikus, 
szabadelvű társadalmat s annak ma is egyik leghatalmasabb 
támaszát, képezi. De épen ezért küzdelmeinkben számítunk 
minden, hazáját s a szabadságot őszintén szerető ember 
közvetlen, vagy közvetett támogatására, odaértve a fel-
világosodott katholikusokat, a zsidó polgártársakat, a 
politikai s társadalmi szabadelvüség minden barátját, minden 
szövetkezetét. A pápa maga mondja, hogy a betű ellen 
betűt kell állítni. Tanuljunk tőle. Az elhatalmasodott ultra-
montán sajtó ellen hatalmas S2abadelvű sajtót kell állíta-
nunk. E sajtó szerény, de lelkes munkása akar lenni 
Lapunk, híven teljesítve az »Őrálló* kötelességét. A magyar 
hírlapirodalom roppant fejlődést mutat s nagy érdemeket 
szerzett, a szabadelvüség védelmében nem egy közlönye 

1 Szilágyi Sándor »Bethlen Gábor életrajza*. (Pozsony, lí-85. 
16. lap. 



végez kitűnő szolgálatot, de valljuk meg. hogy még ez 
a rész is messze megy a nagy befolyású klérus tömjé-
nezéseben, a protestáns egyház s más felekezetek jogos 
érdekeit s nyilatkozatait pedig vagy nagyon lanyhán s 
hézagosan, vagy épen nem képviseli. E hiányt akarja 
pótolni az »Őrálló*. Igyekezni fogunk tehát a két érdeket, 
melyek egymással oly szorosan össze vannak forrva, 
függetlenül, minden pártérdektől menten szolgálni. Igyek-
szünk a szabadelvűség. a protestántizmus s a többi 
felekezetek közötti szövetséget s testvériséget erősíteni, 
munkálni. Igyekszünk közrehatni arra, hogy vagy az 
ó-katholicizmus tanai honosodjanak meg nálunk vagy 
a 40-es évek mozgalmainak példájára nemzeti katholikus 
egyházunk szervezkedjék, a mi az ultramohtanizmus ellen 
a leghatalmasabb védbástyát képezné. Hűen a magyar 
szabadelvűség s a magyar protestáns egyház hagyományai-
hoz, mely nem világ, hanem a nemzeti egyház, nyelv-
és honszeretetünk egész melegével magyar állameszmébe 
vetett rendíthetlen hit és meggyőződés fegyverével fogunk 
a magyar nemzeti eszmékért s érdekekért küzdeni. Az 
> Őrálló« 1894. január 1-től hetenkint kétszer, legalább 
egy-egy ívnyi terjedelemben fog megjelenni, de ha a 
közönség pártfogása ezt. lehetővé teszi, akkor e terjedel-
met emeljük, mivel különben is törekvésünk, hogy az 
»Őrálló«-t folytonosan fejleszszük s Isten segéiyével és a 
közönség pártfogásával napilappá tegyük. Előfizetési ára 
egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 hr, 
két hóra 1 frt, egy hóra 50 kr. Az »Őrálló«-ra szóló 
előfizetési pénzek 18'13. december hó l-ig a szerkesztő 
s tulajdonos, dr. Bartha Béta nevére Sárospatakra 
küldendők, legcélszerűbben postai utalványnyal. E határ-
időig okvetlenül kérjük az előfizetések eszközlését, mert 
az »Őrálló« csak az esetben fog megjelenni, ha kellő 
pártfogásra talál, ellenkező esetben a beküldött pénzeket 
január l-jével hiánytalanul visszaküldjük. — Ezt a hézag-
pótló és nagyon időszerű vállalatot melegen ajánljuk a 
művelt közönség pártfogásába. Dr. Bartha jogtanár és 
Csengey theol. tanár irói egyénisége biztosíték arra nézve, 
hogy szerkesztőségök alatt jó lap kerül ki. 

** A Pallas nagy Lexikona füzetes kiadásából 
megjelent a 47. és 48 füzet, vagyis a IV. köt. 2. és 3. 
füzete. A 47. füzethez külön mellékletül van csatolva a 
lm tor ok II. lapja, 7. régi magyar XVI. és XVII. század-
beli bútor igen szép kőnyomatu rajzával, melyek egyaránt 
dicsérik ugy a régi magyar bútor ipart, mint Posner 
műintézetét; a másik melléklet a Bükkfa, mig a harmadik 
Chicago tervrajza, oly szép kivitelben, a minőt a német 
Lexikonok alig mutatnak föl. A szöveget 20 ábra diszíti. 
A 48. füzet mellékletei a Bátorok III. lapja, Thék Endre 
budapesti asztalos gyárában készült 6 modern magyar 
bútor rajzával, továbbá a Cdek és a Chicagói Columbu-t 
kiálli'ás képe, ez is szép szinnyomatban. A szövegben nyolc 
ábra van. A Pallas Nagy Lexikona megrendelhető minden 
könyvkereskedésben füzetenként 30 kr.-jával, vagy köte-
tenként 6 frtért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek. A sajó-ivánkai református egy-
házban október 22-én egyhangúlag Barna Gyula s.-szent-
péteri segédlelkészt választották rendes lelkipásztorrá. — 
A kis-solymosi reform, egyházközség eddigi segédlelkészét, 
Hajdó János, egyangulag rendes lelkészének hivta meg, 

s az egyházi hatóság a gyülekezet ezen eljárását, mivel 
a pályázat utján való betöltése meghiusult, örömmel vette 
tudomásul. (Prt. KI.) — Az aradi ev ref. lelkészi állásra 
kijelöltettek Csécsy Imre ottani h.-lelkész, Csák József és 
Pazar István rendes lelkészek ; a választás nov. 19-én lesjz'. 

* Választások a dunamelléki egyházkerületben. 
Egyházkerületünkben Munkácsy Sándor és Balogh Imre 
halálával megüresedett egy egyházi és egy világi tanács-
birói állás, továbbá a Farkas József lemondásával és 
Várady Béla halálával egy egyházi és egy világi aljegyzői 
állás. A kerületi gyűlés elrendelte, hogy ezek a tisztségek a 
gyülekezetek presbyteriumai által betöltessenek. A gyűlés 
alkalmával magán körben az esperesek és tanácsbirák köré-
ben, értesülésünk szerint, ajánlatba hozattak: egyházi tanács-
bíróságra : Ádám József szeremlei lelkész, Szőts Farkas 
theol. tanár, mint a kinek a legutóbbi választáson1 egy sza-
vazata hiányzott az abszolút többségből, és Tóth János 
karancsi lelkész; világi tanácsbiróságra: Ádám András 
kúriai biró és Hegedűs Sándor orsz. képviselő; egyházi 
aljegyzöségre: Kálmán Gyula ságvári és Lévai Lajos sár-
kereszturi lelkészek; világi aljegyzöségre: Nagy Dezső 
főv. ügyvéd és Nveviczkey Antal kir. táblai elnöki titkár. 

* Egyházmegyei gondnok-választás. A tornai 
egyházmegye gondnokává, Lükő Géza örökébe, a gyüleke-
zetek egyhangú szavazata által Vécsey József zsinati pót-
képviselő és főiskolai igazgató tanácsos, Abauj-Tornamegye 
árvaszéki ülnöke választatott meg. Az uj gondnok egy 
nyomtatásban is megjelent nyilt-levelet bocsátott ki ez 
alkalomból egyházmegyéje gyülekezeteihez és tiszviselöihez, 
melyben felöleli az egyháztársadalmi kérdések meliett a 
napirenden levő egyházpolitikát is. Az uj egyházmegyei 
gondnoknak szívből kivánjuk, hogy mennél tovább működ-
hessék szeretett egyháza javára. Kapcsolatosan, mint 
érdekes körülményt megemlítjük, hogy jelenleg a kassai 
egyház presbitériumában három egyházmegyei gondnok 
foglal helyet: Comáromy László kir. tanácsos, abauji, Ber-
náth Elemér táblai tanácselnök felső-zempléni és a most 
megválasztott tornai gondnok. 

* Orgona-avatás. Sajó-Szentpéter ref. templomában 
október 22-én avatták fel a Kasza Ferencz egyháztag ado-
mányából készült uj orgonát. A felavató imát Kun Bertalan 
püspök tartotta pártját ritkitó bensőséggel és kenetességgel. 
az alkalmi beszédet Bartha Mihály d.-horváthi lelkész 
mondotta, az istenitisztelet kezdetén és végén Gerencsér 
s.-tanító vezetése alatt a sajószentpéteri dalárda énekelt 
alkalmi karénekeket. A templomi ünnepélyt társasebéd 
követte a »Zsodoma« vendéglő dísztermében, mely alka-
lommal Lévay József, Borsodvármegye főjegyzője egy szép 
felköszöntő kíséretében 400 korona alapítványt tett az 
orgona fentartására. 

* Lelkészek elhelyezése a dunamelléki egyház-
kerületben. A dunamelléki egyházkerületi közgyűlés októ-
ber 26-ki ülésében a nem eklézsiás lelkészeket, nevezetesen 
a helyettes és segédlelkészeket, missziói lelkészeket, . elő-
könyörgőket, hitoktatókat stb. következőleg helyezte el: 
Gyarmathy Károly h. 1. Orgovány; Sedivi Frigyes e. k. 
Mogyoród; Kuthy István h. I. Dunaföldvár; Szöllösy 
Pál t. k. Solt; Somody József h. 1. Uj-Mindszent; Török 
Lajos e. k. Vasad; Vörös Pál h. 1. Sz-Endre;1 Mády 
Lajos h. 1. Újpest; Benedek Ede s 1. Nagy-Kőrös ; Tóth 



Lajos m. 1. Szeliste; Pap Gusztáv t. k. Fülöpszállás: 
Kőváry László t. k. Laczháza; Hajdú Ignácz t. k. Szabad-
szállás ; Péntek Ferencz hitoktató Budapest; Bocsor Béla 
t. k. Csarnota; Schneider Pál m. 1. Beska; Vitányi 
Bertalan t. k. Lajos-Mizse; Varga Sándor h. 1. Szánk; 
Kelecsényi Mihály s. 1. Szent-László ; Bálint Károly t. k. 
Törtei; Kőrösy György h. 1. Kopács; Kozma Géza m. 1. 
Tisza Kálmánfalva; Biczó Zsigmond beteg; Szűcs Károly 
h. 1. Felcsuth; Kovács Géza s. 1. Bálványos; Benedek 
Antal h. 1. Szabadka; Módra Imre h. 1. Német-Gyönk; 
Török József s. 1. Kőbánya; Csáky István t, k. Ó-Mora-
vicza ; Máthé Zoltán t. k. Ipacsfa; Pap Albert s. 1. Dráva-
Szabolcs ; Pátkay János h. 1 Kőröshegy ; Kármán Lajos s. 1. 
Haraszti; György Ferencz h. 1. Ercsi; Érsek Elek h. 1. 
Tolna-Némedi; Thorma József t. k. Dömsöd; Szalay 
Ferencz s. 1. Somogy-Endréd ; Fejes György s. 1. Halas; 
K. Nagy Zsigmond t. k. Szalk-Szent-Márton ; Pap János s. 1. 
Laskó; Decsy István h. 1. Makád; Dömötör Lajos h. 1. 
Bonyhád; Biró Mihály s. 1. Duna Pataj; dr. Kecskeméthy 
István h. 1. Budapest-Buda; Szabó Károly h. 1. Paks; 
Gáspár István s. 1. Budapest; Tóth Bertalan s. 1. Czegléd; 
Fábián Dénes s. 1. Gyömrő; Kardos János e. k. Üllő; 
Pap Károly s. 1. Seregélyes; Szabó Sándort, k. Szeremle; 
Kovács József hitoktató Budapest; Fábián János hitok-
tató Budapest-Buda; Csuthy László t. k. Bogyiszló; 
Apostol Pál s.-tanár Kun-Szent-Miklós; Pátkay Imre segéd 
tanár Kun-Szent-Miklós; Halom Vincze s. 1. Nagy-Kőrös; 
Varga Zsigmond hitoktató Ó-Buda; Horváth Antal segéd 
lelkész Kecskemét: Máthé Elek s. 1. Duna-Vecse; Gulyás 
Kornél t. k. Magyar-Feketehegy; Balogh Elemér s. 1. 
Budapest (skót misszió); Sárközy Sándor t. k. Kovács-
hida; Nyikos Lajos t. k. Vácz: Szentmiklósy József t. k. 
Tisza-Vezseny; Póth József t. k. Csanád; Hamar István 
püspöki titkár Budapest; Miklós Géza s. 1. Kecskemét; 
Marton Sándor s.-tanár Gyönk; Horváth Ferencz s.-tanár 
Karczag; Patonay Dezső hitoktató Budapest; Báthory 
Gábor t. k. Uj-Verbász ; Gaál Lajos beteg; Tokay István s. 1. 
Haraszti; Molnár Gergely s. 1. Kémes; Kerecsényi Zoltán t. k. 
Duna-Vecse; lllyefalvi Vitéz Kálmán hitoktató, Budapest; 
Haypál Benő s. 1. Budapest; Pap József s. 1. Rónádfa; 
Marton Lajos egyetemen Utrecht; Kurdy Béla hitoktató 
Budapest; Farkas Kálmán m. 1. Lukácsy Imre egyetemen 
Utrecht; Barsy László t. k. Jászkisér; Sebestyén Pál 
segéd lelkész Kórógy; Narancsik Zoltán s. 1. Veresmart; 
Búzás Lajos s. 1. Bisse; Kiss Lajos s. 1. Garé; Keck 
Endre s. 1. Nagy-Székely; Vásárhelyi József nevelő Buda-
pest; Bitay Mihály s. 1. Mohács; Szádeczky Béla egye-
temen Budapest; Fábián Zoltán s. 1. Tápió-Szele; Kádár 
Lajos t. k. Alapszentivány; Bárdy Pál s. 1. Nyáregyháza; 
Ádám Imre egyetemen Basel; Koncz Antal s. 1. Lovas-
berény. Az ideiglenes állású lelkészek november 1-én kö-
telesek állomásaikat elfoglalni. 

* A reformáció évfordulóját az idén is nemcsak 
templomainkban, hanem több fő- és középiskolánkban, 
vallásos egyesületünkben is megünnepelték. Szép program-
mokat és tudósításokat kaptunk a budapesti ev. ref. és ág. 
evang. főgimnázium, a soproni evang. főiskola, a székelyudvar-
hely'', gyönki és karczagi ref. gimnáziumok köréből, 
továbbá a református ifjúsági és a református közműve-
lődési egyesületek köréből. Az ünnepélyek lefolyásáról 
jövőre bővebben megemlékezünk. 

* A párbaj ellen a napi sajtó, a közművelődési 
egyesületek, sőt itt-ott a törvényhatóságok is üdvös moz-
galmat indítottak meg. Figyelemre méltó, örvendetes jelen-
ség, melyet az egyházi társadalom és sajtó is szívvel-
lélekkel pártolhat. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KC 

* Gyászrovat . A'agy József, a halmi református 
egyház lelkésze 80 éves korában e hó 21-én Halmiban 
elhunyt. 46 évig működött a lelkészi pályán. 

P á l y á z a t . 

A nagykárolyi egyházmegyébe kebelezett hiplvnyi 
ev. ref. egyház lelkésztanítói hivatalára pályázat nyittatik. 

Az összes lelkészi és tanítói fizetés 535 frt 7 krra 
van értékelve s igy az egyház IV. osztályú. 

Pályázati határidő nov. 25-ik napja bezárólag, 
mikorra a szabályszerűen felszerelendő kérvények Seges-
vári József espereshez Kántor- Jánosiba (Szatmármegye, 
posta helyben) küldendők. 

Debreczen, 1893. október 30-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
Az érmelléki ev. ref. egyházmegyében levő margittai 

ev. ref. egyház lelkészi állomására. 
Évi javadalom : készpénzben, terményben, szántóföld, 

tűzifa és stoláréban 850 nyolcszázötven forintra számít-
ható és igy ezen egyház II. osztályú. 

Az elválasztandó lelkész köteles állomását 1894. ápril 
24-én elfoglalni s ekkor lép lelkészi fizetésének élvezetébe, 
kivételével az őszi vetésnek, mely teljesen a távozó lel-
készt illeti. 

A megválasztott lelkész, a gyám intézet jogos és 
köteles tagja. 

Pályázatok november 15-ig az esperesi hivatalhoz 
II -K.-Szeulimrére — u. p. Szalárd — küldendők. 

Debreczen, 1893. október 28. 
Kiss Áron, 

püspök. 

2534/893. Pályázati hirdetmény. 

A zilahi ev. ref. kollégium államilag segélyezett 
főgimnáziumában a rajz-tanári rendes tanszékre pályázat 
nyi.tatik. E tanszékkel a rendkívüli szabadkézi-rajz tanítása, 
valamint az alsó osztályokban a mennyiségtan tanítása 
is egybe van kötve. Heti órák száma legfönnebb 20. 

Javadalma 1000 frt évnegyedes előleges részletekben. 
Az állomás a m. kir. vallás és közoktatási minisz-

térium kinevezése által töltetik be. 
Pályázók kellő okmányokkal felszerelt folyamodvá-

nyukat a zilahi ev. ref, kollégiumi elöljáróságához folyó 
évi december 15-ig adják be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerületi ig. tanácsának. 
Kolozsvártt, 1893. október 16-án tartott üléséből: 

Szász Domokos. Parádi Kálmán, 
ref. püspök, mint elnök. 1—2 tanügyi előadó. 
VNYOMDÁJA BUDAPKSTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szei-kesztőaéy: 
IX. k+rMlví, Pipa-utca 23. szám, horá a kéairatok 

cimzendök. 

K i a d ó h i v a t a l : 
Hornyán s*ky Tiktor könyvkereskedés* (Akadémia 

bérháza), hová as elöfiz. és hirdet, dijak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
HORNYÁNSZKY V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
l I M z e t é i i Ara : 

Fé lém: 4 frt SO kr; «gé«i érr« : 9 frt. 

Mffymt M<m ára 90 Ur. 

Püspöki jelentés. 
A dunamelléki egyházkerület közgyűlése elé terjesztve 1893. okt. 21. 

Mint középiskoláink, ugy egyházmegyéink 
körében is élet és elevenség mutatkozik, tespe-
dés legalább nem. Erről az egyházmegyék jegyző-
könyvei tesznek tanúságot. Igaz, hogy az élet és 
elevenség jelei nem mindig s nem mindenütt 
örvendetesek. A sokkép fölkavart levegőben sokak 
feje is megzavarodott s alaptalan várakozások és 
alaptalan félelmek tünetei mutatkoznak, h a l l a -
nak harangozni« —mint a példabeszéd mondja — 
»de nem tudják hol«. A nazarénizmus és bap-
tistaság már oly vidékeken is terjed, hol azelőtt 
alig vagy csak szórványosan mutatkozott. S e 
rajongók már fennen hirdetik, hogy az ő napjok 
feljő s közeli terjeszkedésökkel s rohamos hódí-
tással fenyegetőznek, a vallásszabadság védpaizsa 
alatt. Az egyházi adók elviselhetetlensége ellen 
mindenkor panaszt hallunk, pedig azokat zúgoló-
dás nélkül viselték a mainál sokkal nehezebb, 
mert sokkal kevesebb keresetet nyújtó időkben; 
az egyházi adók megtagadása is napirenden van. 
Eddig békés egyházközségek, bujtogatok lázítására 
s vérszemet kapva, lelkész, tanító s egyházi és 
iskolai felsőségek ellen agyarkodnak. Lázongási 
s elszakadási hajlamok mutatkoznak. Mind ez 
kétszeresen kívánatossá teszi, hogy egyházi dol-
gainkban s az egyház és állam közti viszonyaink-
ban végre a törvény állapítson meg rendet s 
tudjuk meg hányadán vagyunk. Némely egyház-
megye, ily jelenségeket látva, már is bölcsen gon-
doskodik óvóintézkedésekről. Felső-Baranya bizott-
ságot küldött ki, mely a gyönge s a terheket viselni 
nem képes kis egyházak csoportosítására vagy 
társítására, adatokat gyűjtsön s javaslatot tegyen 
— mint erre már egy izben az egyetemes kon-
vent által is utasítva voltunk, de akkor siker-
telenül; most a nevekedő szükség talán megérleli 
ezt is. Külső-Somogy pedig, több egyházmegye 
által is támogatva, az államsegélyből elaprózott 

s csak pillanati segélynyújtása helyett, minek 
a legtöbb helytt alig van látszata, nagyobb összegű 
olcsó kölcsönök nyújtását javasolja, melyek éven-
ként legalább néhány — maga erején megélni 
nem tudó egyházat — lábra állítsanak. Ilyesmit 
a konvent, a közalapból már néhány évvel ezelőtt 
életbe léptetett a 32 évre szóló tőke-kamat segé-
lyekkel s nagy sikerrel. E kérdés jelen közgyűlé-
sünk által lesz tárgyalandó, természetesen nem 
a mostani segélykérvényekre, hanem jövőre irány-
adólag eldöntendő. 

Elemi iskoláink állapotáról az egyházmegyék 
jelentéseiből tanügyi bizottságunk fog összeállított 
jelentést tenni. Iskoláinknak a törvény és az 
állami tanügyi közegek által szüntelen sürgetett 
szaporítása —- legalább uj osztályokkal — egy-
felől az anyagi erő elégtelensége, másfelől a taní-
tók hiánya miatt sok nehézségbe ütközik. A fele-
kezeti iskoláknak, az uj törvény értelmében való 
államsegélyben részesítése még nincs életbe lép-
tetve s attól valami sokat mi nem is várhatunk. 
De hogy a versenyben hátra ne maradjunk, 
magunknak keli e részben több buzgósággal s 
nagyobb áldozatokkal pótolni a hiányokat. Néme-
lyek azt hiszik, hogy a felekezeti iskolának köz-
ségivé változtatása által segítnek magukon. Pedig 
csalódnak; mert a legtöbb helytt azok alkotják 
a községet s viselik annak terheit, a kik az egy-
házat alkotják, s igy egyik vállukról a másikra 
hárítni a terhet, nem segít rajtok. A hol pedig 
nem ez az eset, mert több felekezet van : ott 
csak a különböző felekezetnek közös erővel köz-
ségi iskola felállítása vezetne célra, ezt azonban 
az a felekezet, a melylyel együtt élünk, nem akarja 
s igy az úgynevezett községi iskola terhe, a leg-
több helytt, ismét csak azok vállaira nehezedik, 
a kik a felekezeti iskola terhétől szabadulni sze-
retnének. Pedig a physika törvényei megtanítanak, 
hogy az erők áthárítása mindig erőveszteséggel 
jár. Pedig iskoláinkat nemcsak uj iskolákkal szapo-
rítani, hanem tanítóink javadalmát is emelnünk 



kell. Ezt parancsolja az e részben uj törvénynyel végig tűrhetetlenül ragaszkodott, és hogy róla 
szigorított régi törvény; de a tanítói állás értéké- soha meg ne feledkezzünk, azt végrendeletévei 
nek annyira kívánatos emelése is. Mert csak ez biztosította magának, midőn szigorú élete s takaré-
segíthet az évről-évre mindig érezhetőbb tanítói kossága keresetéből rokonait kielégítve, könyvtárát 
szükségen, hogy az előbb annyira keresett, de a theologiai intézetünk könyvtárának hagyományozva, 
megélhetés száz meg száz egyéb és sokkal élő- átalános örökösévé is egyházkerületünket tette, 
nyösebb módjai mellett egyre jobban hanyatló oly módon, hogy a végrendeleti hagyományokon 
tanítói pályára több és jobb erőket vonhassunk, túl fenmaradó összeg, egy egyházkerületi leány -

Az elemi tanítás s jelesen az annyira fontos növelde alapítványául szolgáljon, lelkészeink és 
leánynevelés terén követendő például szolgáló tanítóink, ~ leányainak árváinak neveltetésére, 
lépést tett halasi egyházunk. Uj gimnáziuma fel- Legyen áldás a talán kevesektől szeretett, de 
épültével üresen maradt régi gimnáziumi főépü- mindenki általt tisztelt férfiii emiékezetén! 
letét, a helyett hogy pénzben értékesítette volna Lelkésztársaink sorából mély fájdalommal 
(a mi pedig amabból fenmaradt, tetemes adós- említem Szilágyi Benő gyömrői lelkész, a pesti 
sága törlesztésére nagyon ráfért volna), felső egyházmegye sok éven át ékestoiiú főjegyzője, 
leányiskolává alakította át s ugy rendezte be, legutóbb zsinati képviselője kidőltél, hosszas és 
hogy öt tantermén kívül az igazgató s egy rendes súlyos szenvedések után. Benne egyházmegyéje 
tanítónő benlakása mellett, még 12—15 növen- egyik regenerátorát, egyetemes egyházunk legíel-
déknek is, különösen vidékiekkel benlakást és kesebb, legbuzgóbb fiai s lelkészpásztorai egyikét 
tartást adhat, a mi ott nemzetiségi szempontból vesztette el. Nemcsak testi ábrázatának arcéle 
is igen fontos, mert a szomszéd Bácska német- emlékeztetett feltűnően Kálvin Jánosra, hanem 
ajkú községeiből vonzza a tanítványokat Ha ez tudományossága, jellem-szigora, s egyházias buz-
intézet kinőhelné magát odáig, hogy mint felső gósága is méltó volt a nagy reformátor utódához 
leányiskola, kellő számú tanerőkkel ellátva, meg- a Krisztus szolgálatában. Én elvittem könyemet 
szerezhesse az állami nyilvánossági jogot : ezzel koporsójához s áldó sóhajjal bocsátottam őt sir-
egyházkerületünk egy nagy hiányán volna segítve, boltjába. Legyen e köny s ez áldás — mindnyá-
A Tiszántúlnak Debreczenben, Tiszáninnennek junk részéről — feljegyezve jegyzőkönyvünk e 
Miskolczon, Erdélynek Kolozsvártt van virágzó lapján, mely a halottak emlékezetének van szen-
felső leányiskolájuk. Dunántúl nagy erőfeszítése- telve. 
ket tesz s nagy áldozatokat hozott már is, hogy A kecskeméti egyházmegye nesztorát, egyház-
azokhoz hasonlót állíthasson fel, talán Pápán, kerületünk legrégibb s legérdemesebb lelkipász-
Gsak Dunamellék, mely sok egyebekben előljár, torai egyikét vesztette el Miskolczy József tisza-
van még e részben hátra. Talán közelebbről lesz várkonyi lelkészben. A nemes lelkű s tiszta kedélyű 
módunk, mi még eddig nem volt, hogy a halasi ember, temploma s paplaka környékét árnyas 
felső leányiskolát, egyházkerületi segélylyel és kertté varázsolta fáradhatatlan keze ültetvényeivel, 
egyházkerületi jelleggel (természetesen az igazga- mintha a szegényes papiak fogyatkozásait s a 
tásra is kellő befolyással) mi is ilyenné emel- hibás építkezés következtében összeomlással te-
hessük. nyegető templom sebeit, mint lombjaival a romokat 

De eleget szóltam már a jelenről s tervez- befutó röpkény, akarta volna takarni s mosolygóvá 
lem (vagy ábrándoztam volna csak ?) a jövendőről, tenni. Igy saját élete küzdelmeit s szeretett neje 
hadd fejezzem be kegyeletes megemlékezéssel (most már özvegye) súlyos betegeskedésének láj-
azokra — a kik elmultak, ez év halottaira. dalmait, agg korában is, utolsó órájáig megőrzött 

Elsőnek-teszem ezek közt Munkácsy Sándor lelki vidámságának, derült éietrészleteinek s Isten-
paksi lelkészt, egyházkerületünk régi tanácsbirá- ben való bizodalmának örökzöld repkény évei tá-
ját, egykor a tolnai egyházmegye esperesét, kit karta el. Még vidám kedély ly el töitött utolsó napja 
rég nem láttunk itt, köztünk, mert egy baleset, után, Istenben való bizodalommal feküdt ágyába 
melylyel lábát törte, őt egy időre mozdulhatat^ s elaludt az Úrban. Meghalt, de a nemes és tiszta 
tanná s egész -életére nehezen mozdulliatóvá tette, lelkeknek a halál sem gyötrelem, csak jobbra 
akadályozta őt, hogy közügyeinkben részt vehes- változás. 
sen; majd a kor és évek súlya, s az azzal együtt Lelkészi karunk méltán gyászolja még Berki 
járó elkedvetienedés tette kedélyét zárkózottá. De József zalátai lelkészben a derék egyenes embert, 
élénk emlékezetünkben van még termetes, daliás ki már az iskolában kezdte pengetni a Szent 
alakja, komoly tekintete és szava, a mint egyéni- Dávid és a Petőíi lantját s népies, hazafias és 
sége ridegségét jellemének szilárdsága tette elfő- vallásos énekeivel holtig vidította, lelkesítette ön-
gadhatóvá. Egyházához s annak jogaihoz, hitéhez, magát és hallgatóit; és Schilling Károly cservenkai 
s annak itt és a földön túli reménységéhez mind németajkú egyházunk lelkészében a hazafias és 



vallásos érzelmű igehirdetőt, ki az egykori vad-
kerti német református pap kivétel nélkül eszes 
és soktehetségű fiai közül egymaga választotta 
apja pályáját, a lelkipásztori hivatalt s abban, 
bár a világtól s közügyektől elzárkózva, csöndes 
félrevonultságban, mindvégig hiven munkálkodott. 
Legyen neki is könnyebb a föld s édesebb a 
pihenés, mint volt élete! 

Világi férfiaink közül első sorban említem 
Balogh Imre egyházkerületi tanácsbiránk s több 
cycluson át egyetemes konventi képviselőnk el-
hunytát; hosszas és kinos betegség fosztott meg 
tőle s a halál egy törhetlen jellemű, éles eszű 
és nagytapasztalásu, széles látkörü férfiútól fosz-
totta meg egyházi kormányzatunkat, engem egy 
régi baráttól, mindnyájunkat egy kiváló munka-
társtól s tisztelelünk egy méltó tárgyától. Utána 
dr. Várady Béla váratlan s idő előtti halálát fáj-
laljuk. A pesti egyház presbvtere s jogügyi elő-
adója, a pesti egyházmegye ügyésze, majd tanács-
birája, egyházkerületünk világi jegyzője, egyházi 
kormányzatunk mindhárom fokozatán kiváló ké-
pességei, nagy munkaereje s páratlan buzgósága 
(melynek alapja mély vallásossága volt) tette őt 
ép oly hasznossá mint tiszteltté közöttünk. A 
halál a férfikor erőteljében, bár rég készülve a 
csapásra, mégis hirtelen rohammal, mintegy orvul 
támadta meg s mielőtt hallottuk volna, hogy 
ágyba, pár napi küzdelem után egyenesen kopor-
sóba fektette. Kidőltével nemcsak családjában, 
közöltünk is háromszoros űrt hagyott maga után. 

Nagy veszteséget jegyzek föl Cseresznyés Sán-
dor pécsi kir. táblai tanácselnök s a tolnai egyház-
megye tanácsbirája, pécsi egyházunk főgondnoka 
váratlan halálában. A keletkező, a szervezkedő, 
a közsegélylyel virágzásnak induló pécsi leány-, 
most missziói egyházunk neki köszön legtöb-
bet: lételét. S ha van egyelőre pótolhatatlan 
veszteség: az ő elvesztése az! 

A vértesalji egyházmegye buzgó tanácsbiráját, 
nem egyszer egyházkerületi képviselőjét is vesz-
tette el Rozgonyi György kir. tanácsosban, ki az 
élet viszontagságai s a sors csapásai alatt meg-
tört testtel, lélekkel a Duna hullámaiban keresett 
síri ágyat magának. Teste később megtaláltatván, 
az anyaföldbe tétetett le az örök nyugodalomra. 
Későn megtalált sírja fölött lebegjen Krisztus 
engesztelő áldozatának üdvözítő ereje. 

A Duna hullámai ragadták el, fördés közben, 
akaratlanul Dömötör Dániel bogyiszlói tanílókáp-
lán fiatal és jó reményű atyánkfiát. A hűs hullá-
mok árja örvénybe sodorta a gondtalan s halálra 
még gondolatában sem készülő erőteljes ifjút. 
Hajh, ugy érintkezik, minden ponton, életünk a 
halállal; s az áradásai után örvénylő folyam, nem-
csak az omló föld s zöld gyep — hanem az 

emberélet határaiba is belemarkol könyörtelenül! 
S az ifjú lelkésztanitó neve, váratlan s szörnyű 
halála — sokunk szivében egy régibb gyász ma 
is — bár behegedt, meg-megfájduló sebét újítja föl. 

Felsőbb és alsóbb tanintézeteink tanitói ka-
rának veszteségei közt Dékán István, kecskeméti 
jogakadémiánk nesztora, mióta ez akadémia uj 
szervezetében fennáll, holtáig egyik tudós, buzgó 
és lelkes tanára, áll legelői. Kora már a nyuga-
lom felé hajlóvá tette őt — de nyugalmát már 
csak a sirban találhatta fel. Helyét épen e köz-
gyűlés lesz hivatva betölteni, de töltsük bármily 
érdemes utóddal be azt, az ő érdemeiről nem 
szabad — s nem is fogunk megfeledkezni; ér-
demei s a tudománynak és tanügynek tett hosz-
szas és jeles szolgálatai fentartják emlékezetét. 

Még a felső-baranyai egyházmegye jegyző-
könyvéből László János piski előkönyörgő-tanító, 
a kecskemét ibő l Ilomonnai István és Fekete István 
nagykőrösi rendes tanítók és Parragh Bertalan 
kecskeméti segéd-hitoktató, a Soltiból Dobos László 
makádi rektor halálát jelentem, a jegyzőkönyvek 
nyomán, melyekben egy meleg, elismerő hang 
sóhaja szállt utánok. Én is képességeik, buzgal-
muk s hűségök emlékét hoztam magammal isko-
láikból, s megőrzöm azt sírj ok felett is. Nem a 
ki sokra bízatott, hanem a ki hiven munkálko-
dott : azé az élet koronája. 

De a halottak elmúlnak s elköltöznek mint 
a földszinén átsuhanó árnyék. Helyeiket élők fog-
lalják el s folytatják félbemaradt munkáikat. Ez 
nekünk is, ha nem vigasztalás, de legalább kár-
pótlás elköltözötteink után. 

Azok között, kik az elköltözöttek helyeire 
hivattak el s helyöket betölteni hivatvák, szabad 
legyen egyet különösen, névszerint is üdvözölnöm, 
azt a fiatal, erős férfiút, a kit a solti egyházme-
gye majdnem egyhangú bizalma a néhai Kerka-
poly Károly gondnoki székébe ültetett. De a mi-
dőn, gondnoki minőségében egyházkerületünk 
asztala mellett széket foglal, még egy más hagyo-
mányt is hoz magával s újít meg közöttünk; 
néhai édes atyja, b. emlékű Hajós József egyház-
kerületünk egykori, hosszú időkön át tanácsbirája 
emlékezetét. Óhajtjuk, hogy uj társunk mindkettő-
nek bölcseségét, buzgóságát, hasznos működését 
újítsa meg s egyesítse magában — s ezt remélni 
feljogosít az a jeles, eszmedűs és valóban pro-
testáns beszéd is, melylyel egyházmegyei gondnoki 
székét elfoglalta s melyet a solti egyházmegye 
jegyzőkönyve egész terjedelmében közöl. Isten 
hozta őt közénk. 

Esperesi karunkban örömmel s bizalommal 
üdvözöljük Szabó Pétert, az alsó-baranyabácsi 
egyházmegyének Tóth János lemondásával meg-
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választott esperesét. Derék elődeinek munkája 
lelkes, sikeres folytatását reméljük, várjuk tőle. 

Midőn végül jelentem, hogy az egyházme-
gyéink s egyházainkban az egyház és iskola 
oltárára, a gyülekezetek és egyesek által letett 
áldozatok hosszú sora jegyzökönyvünkben fog-
laland helyet, ezzel jelentésemet befejezve, maga-
mat a főtiszteletü egyházkerületi közgyűlés épen 
most is tapasztalt szives türelmébe s elnéző jó-
ságába ajánlom. 

Szász Károly. 

A reformáció emlékünnepén. 
A református ifjúság estétyén tartott megnyitó beszéd. 

Mélyen tisztelt közönség! A mult idők nagy esemé-
nyeiről megemlékezni nemcsak kegyeletbeli, hanem erkölcsi 
kötelessége is az Isten képére teremtett embernek. Kegye-
letbeli kötelesség felújítani emlékét azon férfiaknak, kik 
egy nagy eszme szolgálatában leiköknek egész erejével, 
szivöknek minden érzelmével küzdöttek az előítélet vagy 
rosszakarat ellen. De egyszersmind erkölcsi kötelesség is, 
mert minden intézmény egészséges és életerős csak akkor 
lehet, ha annak hivei mindig szemelőtt tartják azon mélyre-
ható okokat, melyek azon intézményt létrehozni segítettek; 
ha visszatekintenek koronként azon intézmény alapításá-
nak eredetére, s abból ujabb erőt merítenek a kitartásra 
és előhaladásra. 

Ilyen nagy eseménye a múltnak a reformáció, mely-
nek emlékére ma ünnepélyt rendezünk. Az a mozgalom, 
melyhez az első lökést ezelőtt 376 esztendővel Luther 
adta meg az október 31-én kifüggesztett tételeivel, nem 
pusztán egy tisztitó processus volt a keresztyén egyház 
körén belől, hanem a lelkeknek egy hatalmas fellendülése 
a szellemi élet minden terén, mely nemcsak az akkori 
kort rázta fel álmából, hanem hivatva van még ma is 
az egyházi és társadalmi életben nevezetes átalakulások 
létesítésére. A reformáció a lelkiismeretnek egy hangos fel-
jajdulása volt a hitszolgaság ellen; egy ünnepélyes tilta-
kozás azon felfogás ellen, mintha egy gyarló emberekből 
álló testületnek, s nem kizárólag csak az Istennek állana 
hatalmában a bűnök megbocsátása. A vallásos lelkiisme-
ret, a vallásos kedély, mely egyedül a lélek mélységében, 
a bűnbánó megtérésben és hivő bizodalomban keresi és 
találja meg a lelki boldogságot, a vallásos bensőség és 
komolyság, egyszóval: az evangéliumi hit volt az, mely-
ből a reformáció megszületett. Ez az evangéliumi hit 
már kétszer diadalmaskodott az emberiség történetében: 
a hitetlen pogányság és a vallásos közönyösség felett. 
Ez az evangéliumi hit tette képessé Idvezitőnket, hogy 
az emberiség üdvéért a kereszthalálnak kínjait is elszen-
vedje ; ez az evangéliumi hit tette hősökké a reformátoro-
kat is, hogy a hit és lelkiismeret szabadsága érdekében 
síkra szálljanak és küzdve győzzenek. 

A reformátorok azt követelték, hogy ez a hit egyéni 

legyen, hogy az a földön semmiféle hatalomtól ne függjön, 
hanem mindenki, legyen bár pap vagy világi, maga alkot-
hassa meg hitét, és hitének élni szabad legyen. Követel-
ték, hogy a hit dolgában semmi különbség ne legyen egy 
kiemelkedett papirend között, mely mindentudó, és a nagy 
tömeg között, mely még csak gyermekkorát éli. Köve-
telték. hogy az egész keresztyén világ számára nyittassék 
meg azon út, mely elvezet erre az egyéni hitre. És ezt 
az utat a bibliai iratok szabad tanulmányozásának nevez-
ték. Azt akarták, hogy a keresztyénségnek azon szent és 
régi okmányai, a melyekben a keresztyénség szelleme a leg-
tisztábban és legerőteljesebben lüktet, senki előtt bezárva 
ne legyenek, hanem az mint egy felnyitott könyv a nép 
kezébe adassék, hogy mindenki maga győződhessék meg 
arról, hogy örök életnek beszéde van abban. 

Valóban ugy van, tisztelt közönség! Az örök életnek 
beszédét hirdetik az ótestamentum dalnokai és prófétái; 
Istennek kedves és gyönyörűséges igéjét beszéli az evan-
gélium, mely minden embernek üdvözítésére Íratott. És 
ha a tisztelt közönségnek valamelyik tagja érezni fogja 
valaha azt a nyomasztó állapotot, midőn mind az, a mi 
földi, nem birja kielégíteni vágyait, midőn tiszta vonzalom 
támad kebelében az ideális javak iránt, de mintha nehéz 
lánc kötötte volna a földhöz, nem birja kibontani szár-
nyait : oh ilyenkor csak vegye kezébe a szentírást, ol-
vassa az evangéliumot s tapasztalni fogja, hogy e kegyes 
foglalkozás mily varázserővel ragadja a lelket az élő hitnek 
ama forrásához, mely felüdít és megerősít. És ha talán 
az élet szenvedései látogatják meg, vagy érezni fogja 
valaha a csalódás fájdalmait; oh ilyenkor csak hivő lélek-
kel forduljon a bibliához, és az elvezeti őt ama mennyei 
magasságba, hol az életnek minden rejtélyei és ellen-
mondásai megoldást nyernek, hol minden vihar elcsen-
desül és az életnek minden homályát felderíti egy szent 
és vigasztaló világosság. Bizony ez a könyv az, mely a 
vallásos kedély örök kenyere, a vallás-erkölcsi élet örök 
erőforrása marad. 

És a reformátoroknak az a fáradozása, hogy a bib-
liát a nép közkincsévé tegyék, nemcsak sikerült, hanem 
áldásdús következményeket is vont maga után A lelki-
ismeret szabadsága, a szentírásnak szabad tanulmányo-
zása maga után vonta a tudomány szabadságát, s ér-
vényre emelte általában a kutatás jogát a szellemi élet-
nek téréin. Mihelyt lehetővé vált, hogy a lélek szabadon 
kutasson, a helyett, hogy legszentebb jogáról lemondva, 
alávesse magát valamely külső intézménynek: többé 
semmiféle határt szabni nem lehetett, mert a szellem 
semmi más korlátot el nem tűr és el nem ismer, mint a 
tudomány alaposságát és semmi más célt, mint az igaz-
ságot. Igy vezetett a lelkiismeret szabadsága, a szentírás 
szabad tanulmányozása általában a tudomány szabad-
ságára az ismeret minden körében, a természetnek, a ter-
mészeti törvényeknek, a történelemnek, az emberi szel-
lem fejlődésének ismeretében. A reformáció adta meg az 
első lökést a szabad és minden külső hatalomtól független 
tudomány fejlődésének. És a lelkiismeret szabadságával 



kapcsolatban a tudomány szabadsága mindaddig nem 
semmisül meg, mig a protestáns szellemnek és öntudat-
nak egyetlen szikrája él, mig a prot. egyház maga fel 
nem adja azt, megfeledkezvén saját eredetéről és lénye-
géről. 

Ez ünnepélyes órában kétségkívül a kegyelet és 
tisztelet érzésével gondolunk azon férfiakra, kik érettünk 
oly hősiesen harcoltak, annyi üldöztetést és megpróbálta-
tást szenvedtek, de óhajtandó, hogy a kegyeletnek érzése 
egyszersmind felébreszsze bennünk a hála érzetét is az 
isteni bölcs gondviselés iránt, ki szerzett nekünk ilyen 
diadalmat. Óhajtandó, hogy azt az evangéliumi hitet, melyért 
a reformátorok annyi üldöztetést szenvedtek, életünk ve-
zérlő princípiumává tegyük, hogy kivigvük az életbe 
hitünket s annak gyümölcseit: az erkölcsi komolyságot, 
a szeretetet és békét. És abban a reményben, hogy mos-
tani ünnepélyünk is éleszteni fogja kebleinkben ezt az 
erkölcsi hitet, van szerencsém üdvözölni a nagyérdemű 
közönséget. 

Petri Elek. 

T Á R C Z A. 

Sztárai Mihály Baranyában és Tolnában. 
(Folytatás.) 

A reformáció előhaladásával maga Sztárai is táma-
dólag lépett föl, fölkereste elleneit s nyilvánosan vitázott 
velők. A küzdelmet befejező két utolsó vita az 1551-ik év 
pünköstjekor a Valpó és Vukovár környéki zsinaton ment 
végbe s az ellenség teljes leveretésével végződött. A hét 
évig tartott küzdelmet, melyen keresztül ment, s a diadalt 
melyet kivívott, maga Sztárai beszéli el töredékben reánk 
maradt levelében, mely mint egyháztörténeti s életrajzi 
adalék méltán megérdemli, hogy itt közöljem. 

»Kedves Miklós ! Megkaptam leveledet, melyben kérsz, 
hogy Isten igéjének gyarapodása és gyümölcsözése felől 
tudósítással szolgálnék nemcsak neked, hanem Bécsben 
és Bécsen tul élő testvéreinknek is, s részeltetnélek ben-
neteket is a közös örömben. Bizony nem férne levélbe, 
ha részletekbe akarnék bocsátkozni; azért csak a legfőbb 
pontokat fogom érinteni Hét éve mult már, hogy én 
Isten akaratából a török uralom alatt álló Alsó-Baranyá-
ban mint első és egyedüli, Laskó városában, mely egy 
magyar mértföldre — uno milliario distante Hungarico — 
esik Eszéktől, az űr igéjét hirdetni kezdtem, és már innen 
és tul a Dunán és Dráván, az úrnak gazdag és már 
elért gabonájának aratására jött többi atyafiakkal s a 
szentlélek segélyével 120 egyházat alapítottam, a melyek 
közül mindenikben egy értelem szerint hirdettetik és fogad-
tatik az úr igéje, és pedig oly nagy tisztasággal, hogy 
sokan állítják, miszerint jobban szervezett egyházakat 
azoknál sem láttak, kiknél az ur igéje ide s tova 30 év 
óta hirdettetik. Semmi dicsőséget nem követelünk e rész-
ben magunknak, hanem az egészet Isten hatalmának tulaj-
donítjuk. Mert az úrtól lett e dolog, és csodálatos a mi 
szemeink előtt, hogy a nemcsak magyarok, hanem minden 
más nemzetek által megvetett Krisztus legyen szeglet-
köve a török zsarnokság által letiport és más nemzetek 
által legkisebb segélylyel sem gyámolított Magyarország-

nak. Legyen azért hála az Istennek, ki adott nekünk a 
szolgaságban szabadságot, az alacsony állapotban nemesse-
get, a Krisztus elleneinek győzelme alatt diadalmat a 
halálon és poklon. Mert mi ugy Ítélünk, hogy e világon 
Istentől azért dorgáltatunk, hogv a világgal el ne kárhoz-
tattassunk, és mint Dávid is énekli: »jómra lőn nékem 
hogy megaláztál engem, hogy tanulnám meg a te paran-
csolatidat«. Hosszulenne elbeszélni kedves Miklós, micsoda 
összeütközéseink voltak e hét év alatt az úr igéjének 
hirdetésében a pápa embereivel. Elég legyen csak annyit 
irni, hogy mindenütt legyőztük, s mint farkasokat a Krisz-
tus aklától messze elűztük őket; némelyeket a Tisza, 
másokat pedig a Száva folyón tul menni kényszerítettünk, 
t. i. tul a Szarmatákon és tul a jeges Kaukázuson, a 
mint »Ő« zengedezi.1 Ezen évben a pünköst innepeken 
a Valpó és Vukovár környékén tartott zsinat alkalmával 
két ütközetben legyőztük őket, és közülök némelyek tőlünk 
féltükben a teknő alá bújtak, a melyen három asszony 
ült, a honnét már példabeszéddé vált a rácok közt: »Popge 
pod coritom, pod Troyam senon«. Pap bujt el a teknő 
alá, három asszony ült föl reá.2 

E levélben Sztárai számot ád mintegy hét évi bara-
nyai működéséről s annak eredményéről. Midőn azonban 
önérzettel mutat az elért sikerre, nem tulajdonítja azt 
magának, hanem Isten hatalmának, s utána azoknak 
az atyafiaknak, kik segítségére jöttek. Honnét jöttek e 
segítőtársak? Azon idő alatt, mig ő Baranyában műkö-
dött, a wittenbergi egyetemen ezek a baranyai származású 
ifjak tanultak: 1542-ben Kopácsi István, 1544-ben Har-
sányi István, Szigeti Imre és Csapai Péter. 1545-ben 
Szenterzsébeti Márton. 1546-ban Ormánközi András, 
1549-ben Siklósi Csóka Illés. De ezek közül csak az 
egy Szigeti Imréről tudjuk, hogy együtt működött Sztárai-
val; a többinek neve ismeretlen a reformáció terén s 
talán azok közé tartoztak, a kik miatt Szigeti Imre igy 
panaszkodik Flacius Illiricushoz 1549-ben irt levelében: 
»Candidati enim Ministerii, qui a vobis in Hungáriám 
redeunt, territórium Turcicum cauti declinant.« 3 Azok a 
prédikátorok pedig, kik a budai basa hívásának engedve 
a hódoltsági területre jöttek, csak 1551-ben érkeztek. 
Honnét jöttek tehát ? nem tudjuk, de azok közül, kik 
Sztárai korában működtek Baranya vidékén, ismerünk 
többeket. Ilyenek: 

Szentantali Gergely. Született a verőczemegyei 
Szent-Antalon s attól vette nevét. Az őtet, mint már nagyon 
elöregedett s fellábbal majdnem a koporsóban levőt ismert 
Pathai Sámuel irja róla : »152l-ben Melanchton tanítványa 
volt Wittenbergben, s aztán az eszéki részeken a Dráva 
mellett Tardafalván reformátorkodott. Szentantali Gergely 
sok üldöztetést szenvedett saját atyafiaitól és tagjaiban 
is megbénult, mindazáltal az elkezdett reformációt szeren-
csésen bevégezte. Hogy ő volt a drávántuli ekklézsiák 
főképpeni reformátora, onnét is nyilván van, mert közbeszéd 

1 Ki volt az az »Ő«, a kitől vette Sztárai az általa idézett 
és jelleme besötítésére annyiszor felhasznált kifejezést ? nem ludom 
de Verbőczi isismerte azt és fel is használta Lajos királyhoz 1521. 
március 2-án irt levelében, midőn mondja : > Felségednek teljes erővel 
azon kell lennie, hogy ezen igen kegyetlen dögvész, a lutherán ra-
gály, közreműködésed mellett az egész országból teljesen kiüzettes-
sék, tul még a Sarmatákon is«. Gr. Kemény József: »Történelmi és 
irodalmi kalászok*. Pest, 1861. 106. lap. Talán éppen Verbőczit 
érti Sztárai az »Ő« alatt. 

2 Huldrik: Miscellanea Tigurina II: 200—1 lap. E levél 
Tuknai Miklóshoz van irva. Ily név a külföldi egyetemek anya-
könyvében nem fordul elő. Nagy Sándor (Sztárai élete 11. lap) 
egynek véli azzal a Tolnai Miklóssal, ki a bécsi egyetem anya-
könyvében az 1549. év alatt van bejegyezve. 

3 Szigeti Imre levelét közli Ribini: Memorab. Aug. Conf. I. k, 
latinul a 90. s németül az 501. lapon. 



közben még ma is. (ti. lH47-ben) sok izben előhozakod-
nak róla nemcsak a szlávok közt (mert Tardafalva szláv 
egyház), hanem a szomszédban levő magyar lakosok is. 
Egy könyve is van birtokomban, melyre Melanchton elő-
adásaiból sokat jegyezgetett Wittenbergben.1 Hogy kiválóan 
tanult ember volt, kézírásai bizonyítják«. Ennek fia volt 

Anti István, ki atyját követte a tardafalvai prédi-
kátorságban. 

Kákonyi Péter. Származási helye ismeretlen. Talán 
a Duna árjai által a XVII. században elpusztított pest-
megyei Kákony községben született, melynek lakói a szinte 
elöntött Pandúrral együtt alapíták a mai Szent-István 
községet; de származhatott a szathmármegyei Kákonyi 
kihalt nemesi családból is. Mint reformátor az 1544-ik 
év farsang végén tűnik föl »az neves* Hercegszőllősön 
és ott vész nyoma lf-49-ben. Ott irta Asvérusról, Sám-
sonról szóló énekeit, előbbinek végverseiben nevével 
együtt a helyet és évet, utóbbiban csak nevét és a helyet 
nevezve meg. Harmadik éneke, mely 1549-ben készült 
az Astiagesröl, már csak nevét és az évet említi, de a 
helyet elhallgatja. Utódja lett — mint Pathai irja — 
Veresmarti Illés. Meghalt-e? vagy pedig elköltözött s egy 
azzal a Kákonyi Péterrel, ki 1554-ben feleségével, Sárközi 
Borbálával egvüft a szathmármegyei Vitkának egy harmad-
részét Perényi Mihálvtól megszerezte ? nem tudjuk.2 

Szigeti Imre. Születése helyét, miután most Eszéki, 
majd Zigerius néven is fordul elő, még csak gyanítani 
sem tudjuk. 1546-ban Veresmarton reform átorkod ott, 
hova Tolnáról ment. Két évig és kilenc hónapig volt társa 
Sztárainak a reformáció munkájában; az 1548-ik évben 
azonban a reformációnak már hódolni kezdő tolnaiak 
visszavitték maguk közé s Tolnán működött az 1552-ik 
évig. Ezután nyoma vész. 

Gsikei István, az »Ilyés prófétáról és Ákháb király-
ról* szóló ének szerzője. Énekét az 1542-ik évben szer-
zette Nagy Tótfaluban, mely Siklós közelében korán 
bevette a reformációt. 

Szerémi Illés, ki után több ének maradt ránk. Sztárai 
1552-ben Tolnára költözvén, utána ő reformátorkodott 
Laskón s kétségkívül már előbb is segített annak. Mint 
neve mutatja, a Dráván tul született. Hova ment Laskóról? 
nincs nyoma; csak azt tudjuk, hogy utána Szegedi Kis 
István lett laskói prédikátor. 

Szegedi Kis István mindeddig még nem volt fölavatva 
a papságra. A reformáció kezdetén nem levén mindjárt 
rendes püspökeink, az első prot. lelkészek, a mennyiben 
katholikus módon fölszentelve nem voltak, a külföldi 
egyetemeken avattatták föl magukat, mely szokáshoz 
— főleg a lutheránusok — sokáig nagy előszeretettel 
ragaszkodtak. De voltak elegen olyanok is, kik minden 
fölavatás nélkül prédikátoroskodtak és pedig nemcsak azok 
közül, kik külföldön nem jártak, hanem az ott megfordul-
tak közt is. Nyoma van azonban, hogy már korán gya-
korlatba jött nálunk is a fölavatás az azt megelőző vizs-
gával együtt, s véghezvitték eleinte maguk a fölavatott 
prédikátorok. Szükségessé tették mielőbbi behozatalát az 
alakulással együtt járni szokott laza viszonyok, melyek 
közt könnyű levén lelkészi állást foglalni, olykor méltat-
lanok is furakodtak az Úr hivatott szolgái közé. Ezektől 
meg kellett a szent statust tisztítani, a mi csak a képe-
sítési vizsga és felavatás behozatala által történhetett. Már 
1542-ben igy ir Honter : »Senki ezután föl ne szenteltessék 
közöttünk, aki az erkölcsökből és a tudományokból előre 
meg nem vizsgáltatott, s a vizsgálat^után méltó okokból 

1 Neve a wittenbergi egyetem anyakönyvében nem fordul elő. 
2 Szirmai A.: »Szathmár vármegye tört.* II. 97. lap. 

és törvényesen elhívást nem nyert. Ezután . . . . "senki a 
maga oktából fölszentelés után ne futhasson s készületlenül 
előállván, rá ne tukmálja magát a gyülekezetre, dicseked-
vén, hogy neki elhivatása vagyon; mert az ilyen haszon-
talan és botrányszerző szolgákat, kik visszaélnek az elhivatás 
nevével s inkább rontanak mint építenek, határozottan 
elutasítjuk Azon megátalkodott s az evangéliumi igazság-
nak gyalázatára való emberek pedig, kiknek az efesusi 
ötvös példájakint önmagukra és nem a vallásra van 
gondjuk, s haszonlesésből pártot ütnek a Krisztus tudo-
mánya ellen, s kik nem átallják a magános misét pénzért 
bármely helyen kiszolgáltatni, se föl ne fogadtassanak az 
egyházi szolgálatra, se — ha elfogadvák — meg ne tar-
tassanak. Mert jobb ha néhány ember hasa korog, mint 
ha sokak lelkei eltántorodnak az igazság mellől*.1 

A század közepe táján már, különösen miután püs-
pökeik voltak a protestánsoknak is, rendes gyakorlatban 
volt a felavatás, s ha ennek dacára a külföldön is meg-
fordult Szegedi Kis István még mindég felavatás nélkül 
vala, tulajdoníthatjuk talán annak, hogy ő eddig inkább 
csak mint tanító működött az iskolákban ; de kereshetjük 
okát abba n is. hogy a Tisza mellék — mig ő ott forgott — 
az alakulás nehézségein még nem esvén át, az egyházak 
teljesen szervezve s bennük a papi hivatalok rendszere-
sítve nem voltak, az igehirdetők egyszersmind tanítók is 
valának s e minőségben az egyes helyeken csak rövid 
ideig tartózkodván, bizonytalan állásukban a papi jelleg 
küljele, a felavatás nem is követeltetett tőlük. Baranyában 
azonban már teljesen szervezve voltak az egyházak, 
annyira, hogy — mint Sztárai idézett levelében mondja — 
sokan állítják, hogy jobban szervezett egyházakat azoknál 
sem láttak, kiknél az Űr igéje ide s tova 80 év óta hir-
dettetik. Az egyházak e szervezett állapota mulhatlanná 
lette a papok felavatási jelleggel felruháztatását. de maguk 
a gyülekezetek is megkívánták már papjaiktól, hogy azzal 
bírjanak. A laskóiak jelesen nem csupán azt kérték 
Sztáraitól, hogy Szegedi Kis Istvánt bocsássa hozzájuk, 
hanem hogy annak idején ordinálja is. Szegedi egy ideig 
vonogatta magát, de végre mégis egyfelől gyülekezetének 
kérésére, másfelől Szárainak ösztökélésére engedett s alá-
vette magát a kézrátételnek.2 

Hogy ezen időben Tolnában és Baranyában miként 
ment végbe a fölavatás, maga Sztárai ekként beszélteti 
el Tamás pappal az »Igaz papság tükré«-ben: »A mi 
püspökünk begyűjtötte a körülvaló tudós papokat, prédi-
kátorokat és keresztyén népeket. Jól megkérdezett először 
az prédikátorok előtt a mi tudományunkról és a hitnek 
ágazatiról Megtudakozott a mi életünkről is. Azután osztán 
prédikáltatott velünk egynehányszor a keresztyének előtt, 
ugy tött aztán pappá és elbocsátott minket, a hová a 
keresztyéneknek kellettünk«. Ugyanott elő vannak sorolva 
a papok kötelességei is, s azok közt 

1-ső a prédikálás és tanítás. Mert miképpen nem 
jó pásztor az. a ki az ő keze alatt való juhokat nem 
legelteti és szép zsiros füvekre nem hajtja, hanem csak 
eszik, iszik, aluszik : akképpen a mely lelkipásztor, plébános 
nem prédikál, hanem csak tornikál : a községet jóra nem 
tanítja, hanem inkább visszafordítja, nem lelkipásztor az, 
hanem inkább lélekvesztő, lopó lator, tolvaj és farkas, 

1 Honterus : Formula reformationis ecclesiae Coronensis et 
Barcensis Lotius provinciáé. Brassó. 1542. 

2 Sztarino, qui Episcopum suae Baroviae agebat versus 
Dravam profecto, Lascovienses Pastore carentes precario commisere, 
ut Szegedinum ad eos transmiseret, suoque tempore ordinaret. 
Quod et probe is praestiüt Lascovensibus. Caeterum (Szegedinus) 
instantia non minus populi, quam exhoríalione Sztarini, imposi-
tioni manuum se se submisiU. Skarica. 



kikről szólott a Krisztus és nagy szeretettel intett minket, 
hogy eltávoztassuk őket mint a ragadozó farkasokat. 

2-ik főtisztek az igaz papoknak a szentségeknek 
igazán való osztogatása és szolgáltatása, hogy az oltári 
szentségeknek felet el ne lopják, hanem a miképen a 
Krisztus hagyta (t. i. két szin alatt) aképen szolgáltassák. 

3-ik főtisztek az Isten igéjéből a niegoldozatnak 
hatalma, melylyel megoldozhatnak mindeneket, valakik 
a gonoszságból megtérnek és a Kristusban hisznek. 

4-ik főtisztek az áikozásnak hatalma, melylyel az 
istenkáromlókat és nyilvánvaló gonosz életű embereket 
a keresztyének közül kivetnek, hogy ez világ szerint meg-
pirulván megtérjenek és idvezüljenek. 

Annakutárma több tisztek is vagyon, hogy jámbor 
életűek legyenek, mindenek jó példát adjanak, vigyázza-
nak, imádkozzanak, és az Ur Istennek igéje mellett minden 
háborúságnak elszenvedésére készek legyenek*.1 

(Folyt, köv.) Földvári/ László. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelleki egyházkerület közgyűlése. 
Az október Uö-iLi ülésben a jegyzőkönyv hitelesítése 

utan püspök ur bejelentette, hogy Karkas Józsel theol. 
tanar tanacsbiróra történt megválasztatása folytan, sok 
oldalú eltogialtsagát tekintve, sok éven at viselt aljegyzői 
állását a közgyűlés rendelkezésere bocsátottá. A közgyűlés 
sajnálattal vette szeretett es tiszteit aljegyzőjének távozá-
sát, de leliiozott indokamal togva lemondását elfogadta 
s egyszersmind sok evi buzgó es tevekeny szolgalataiért 
Farkas József urnák szíves köszönetet nyilvánítja. Egy-
szersmind elrendeltetett egy egyházi es egy világi tanacs-
birói. továbbá egy egyházi es egy világi aljegyzői alias 
betöltese. 

A zsinati törvények végrehajtási módozatainak elő-
készítésére a közgyűlés püspök ur indítványára kilenc 
tagu bizottságot valasziott; tagjai: tíaksay Sanuor, Lvoncz 
Imre es Adain Kálmán esperesek, Szilassy Aiadar, Decsey 
Lajos es dr. liajos Jozset egyházmegyei gondnokok, Szi-
lád y Áron egyházkerületi tojegyzo, Karap Ferencz és 
Farkas József egyházkerületi tanacsbirak. A Kilences bizott-
ság az egyházkerületi einökség elnöklete alatt fog működni. 

Napirendre került a jogügyi bizottság jelentése, a 
melyet Kaiossy József adott elo. A Nemeth tábornok-fele 
vitás alapitvanyi ügy annyira előrehaladott stadiumba 
jutott, hogy a mintegy 83UO Írtban végleg megállapított 
hagyaték az alapító levéi ertelnieben kijelölt nyolc egyház-
kerület között már legközelebb kiosztható ieszen. Az 
atvetel eszközlésevei a közgyűlés az elnökséget bízta meg. 

Bejelentette továbbá a jogügyi bizottság előadója, 
hogy a Wertheim testvérektől vasárolt és Seregélyes 
község hatarában iekvö Selymespuszta adásvételi ügye 
végleg lebonyolíttatott, a zöü,UUU forint vételár utoiso 
15,(J0J frt reszlete is leíizettetett s a birtok a theologiai 
akadémia birtokaba ment at. Ezen ügygyei kapcsolatban 
a budapesti theologia és rel. főgimnázium között fenforgó 
vitás vagyoni ügy tölderítésere regebben kiküldött bizott-
ságba az elhunyt Gönczy Fai es Varady tíela helyébe 
Szilassy Aladar es Kaiossy József választattak be. 

Néhai Munkácsy Sándor paksi lelkész vagyonának 

1 Régi magyar költők tára. V. 219., 1. 

—• kevés összegű kisebb hagyományokon kívül — álta-
lános örökösévé tette a dunamelléki ref. egyházkerületet. 
E hagyaték körülbelül 8000 forintot tesz ki. A jogügyi 
bizottság javaslatára a közgyűlés a hagyatéki ügy lebo-
nyolításával az egyházkerületi ügyészségei bizta meg. 

Napirendre került a kecskeméti jogakadémián Dékány 
István jogtanár halaiával megüresedett közjog-politikai 
tanszék betöltése tárgyában a tanügyi bizottság jelentése, 
a mely szerint a nevezett tanszékre pályázatukat benyúj-
tották : dr. Körmendy Endre győri köz- és váltó ügyvéd, 
dr. Kovács Zoltán; lllyefaivi Vitéz Géza, dr. Jászy Viktor 
kir. járásbirósági aljegyző és dr. Szabó Gyula Kolozsvár 
varos főjegyzője. Ezek közül, az első h él yen kandidalt 
dr. Szabó Gyula, valamint lllyefaivi Vitéz Géza a válasz-
tás előtt visszalépvén, Jaszy Viktor, mini a mult szám-
ban röviden említve volt, egyhangúlag megválasztatott a 
nevezett tanszékre azzal a kikötéssel, hogy a legújabb 
miniszteri rendelet értelmében köteles lesz az egyetemi 
magántanári kepesítést egy év lefolyása alatt megsze-
rezni. Dr. Jaszyról Vécsey T. és Pulszky A. egyetemi 
tanárok nagyon dicstrőleg nyilatkoztak. 

Hosszas és élénk vitára nyújtott alkalmat a kecske-
meti ref. főgimnáziumi igazgató-választás kérdése. A 
kecskemeti ref. egyháztanács ugyanis gyökeres rendszer-
változást akarván a több rendbeli defektusokban szen-
vedő tanintézet vezetésében behozni, a mult évben igaz-
gató vaiasztas megejtését határozta el, mivel bebizonyo-
sodott. hogy a jelenlegi igazgató mandátuma már évek 
előtt lejárt. — A tanári kar, melynek a törvényben 
az igazgató választást illetőleg ajánlattevési joga van, 
e jogavai élve, az évek hosszú során működött igaz-
gatót, Csabay lmret egyedül jelölte ki. Úgyde az egy-
haztanácsnak a jelölt nem tetszett, s azt az állas-
pontot foglalva el, hogy ha egyet jelöl csupán a tanári 
kar, akkor az ö igazgató valasztási joga iliusoriussa 
válik, a tanári kar ajánlatával szemben Katona Mihály 
rendes tanárt választotta meg. A tanari kar e választást 
megfellebbezte püspök úrhoz, ki a kérdést vitásnak 
taiaivan, annak az egyházkerület döntése alá vitelét rendelte 
el. A közgyűléshez appellált a kecskemeti ref. egyház-
tanacs is, püspök ur rendelete ellen. Jgy került az egész 
ügy a közgyűlés elé, nagy vitát keltve minden oldalról. 
A vita során bebizonyosodott, hogyagimn. igazgató válasz-
tást szabályozó törvény olyan homályos, hogy abból az 
elvileg egymással szemben álló feleit mindegyike kimagya-
raziiatta a maga veit igazát. A közgyűlés azonban, habár 
elismerte a tanári kar jelölési, de eminensebbnek találván 
az egyháztanács választasi jogát, a kérdést az egyház-
tanácsra nézve kedvezően, tehát a Katona M. igazgatóvá 
választásának megerősítesével döntötte el három szavazat-
többséggel. 

Az október 26-iki ülésben napirendre volt tűzve az 
állandó számszék jelentése, melyből rendre véve az egyes 
pénztárakat és intezeteket, csak az iranyadó végösszege 
ket tüntetjük fel. 

J. A közpénztár áilapota. 1. Bevétel 34,74b forint 
78'/2 kr. 2. Kiadás 34,532 frt 22 kr. Maradvány tehát 
213 frt 5ü7 2 kr. E pénztár vagyonállagát a földhitel-
intézet 1892. december 31-iki zárlattal 13077 frt 51 kr. 
készpénzben tüntette fel, de ha ehhez hozzáteszszük a 
szentiványi birtoknak, mint alapvagyont képező ingatlan-
nak vételarat 145,587 frt 13 krt, akkor kitűnik, hogy a 
közpénztár vagyonállaga 158,(364 'frt 64 krt tesz. 

11. Missziói pénztár. Bevétele 1U73 frt 93 kr., ki-
adasa 820 frt 27 kr. Maradvány 253 írt 66 kr. Vagyon-
állaga 16,655 írt 58 kr< 



III. Államsegély pénztár. Bevétele 38,546 frt 86 kr. 
Kiadása 38,407 forint 25 kr. Maradvány 139 frt 61 kr. 
Vagyonállaga, mely 1. Záloglevelekben 13,300 forintot; 
2. Tőke-egyenlegben 20,634 frtot; 3. Egyházaknál tőke-
segélyekben 37,165 frtot; 4. Kölcsönkötvényekben 5 % - r a 
79,274 frt 23 krt tesz ki, összesen 150,373 frt 23 kr. 

IV. Báró Baldácsy-alappénztár. Bevétele 3741 frt 
10 kr. Kiadása 2232 frt 23 kr. Maradvány 1508 forint 
87 krajcár. 

V. Zsinati pénztár. Bevétele 7236 frt 06 kr. Ki-
adása 6746 frt 65 kr. Maradvány 489 frt 41 kr. E pénz-
tárba az egyes egyházmegyék által még 4254 frt 40 kr. 
lesz befizetendő. 

Az egyes intézetek közül: 
1. A pesti ref. theol. intézet. Bevétele volt a mult 

évben 249,214 frt 90 kr. Kiadása 234,528 frt 60 kr. 
Maradvány 14,686 frt 30 kr. A bevételnek és kiadásnak 
ily nagy összegét az a körülmény magyarázza meg. hogy 
a bevételbe az intézetnek a mult évben eladott kisebb 
birtokainak és 20 drb pesti hazai első takarékpénztári 
részvényének eladási ara, a kiadásba pedig a theologia 
intézet részére vásárolt Selymespuszta 235,000 frt vétel-
ára is be van számítva. A theol. intézet vagyona 373.871 frt 
39 V4 krt, 1893. évi költségelőirányzata 100,791 frt 67 kr 
bevételt és 50,561 frt 41 kr kiadást tüntet fel. 

2. A budapesti ev. ref. theol. honviktus bevétele 
volt a mult évben 8009 frt 82 kr., kiadása 4682 frt 
90 kr. Maradvány 3326 frt 92 kr. A számszék e tételnél 
igen sok hátralékost mntalott ki a pénztárba fizetni kö-
telezett lelkészek és tanárok közül, kikre nézve szigorúbb 
eljárás igénybevételét indítványozta. 

3. A budapesti ref. főgimnázium mult évi bevétele 
26,464 frt 83 kr., kiadása 29,910 frt 10 kr. Kiadási több-
lete tehát, mint hiány 3445 frt 27 kr.. mely összeget 
azonban a budapesti ev. ref. egyház pénztára fedezi, 
illetve fedezéséről a fentartó egyház gondoskodik. 

4. A gyönki algimnázium mult évi bevétele 5228 frt 
62 kr , kiadása 4778 frt 81 kr. Maradványa 449 forint 
81. krajcár. Alaptőkéje összesen 51,068 frt 56 kr., ösztöndij-
alapja 2355 frt. E kettő együtt 53,423 frt 56 kr. 

5. A halasi főgimnázium mult évi bevétele 19,632 frt 
04 kr. Kiadása 19.407 frt 13 kK tett. Maradványa tehát 
224 frt 91 kr. Vagyonállaga, melyben tápintézeti, alapít-
ványi s ösztöndíjtőkék vannak, 78.761 írt 53 krt tesz ki. 
Ebben az összegben azonban nem foglaltatik bent leg-
közelebb épített uj főgimnázium épületének, s egyéb ingat-
lainak értéke 

6. A kecskeméti főgimnázium. Bevétele volt a mult 
évben 19,074 frt 29 kr.,' kiadása 19,074 frt 29 kr. Ma-
radványa tehát nincs. Tőkéinek állaga 85,537 frt 48 kr. 

7. A kecskeméti jogakadémia mult évi bevétele 
4876 frt 82 kr., kiadás is ugyanannyit tett ki. A jog-
akadémia fentartására szolgáló alapítványok összege 
4200 frt. Ebben nincs befoglalva a Kecskemét városa 
által fizettetni szokott tetemes fentartási évi járulék. 

8. A kunszentmildósi algimnázium, bevétele volt 
7849 frt 27 kr., kiadása 5891 frt 5 t kr. Maradványa 
tehát 1957 frt 7G krt tesz ki. Vagyonállaga 133,458 írt 
77 krt tesz ki különféle alapokból. 

9. A nagykőrösi főgimnázium bevétele 36,161 frt 
12 k r , kiadása 35.562 frt 20 kr. Maradványa 598 frt 
92 kr. volt. Vagyonállaga 120,381 frt 60 krt tett ki 
tőkepénzekben, összes vagyona, az ingatlanok értékének 
felszámításával, a mult évben szerkesztett leltár szerint 
245,142 frt 64 kr. 

10. A nagykőrösi tanítóképezde bevétele 9425 frt 
20 krajcár volt, kiadása is ugyanannyi. Összes vagyona 
51.682 frt 76 kr. értékű. A nagykőrösi iskolában fentar-
tott, tápintézet bevétele volt 7308 frt 57 kr., kiadása 
4979 frt 87 kr. Maradványa tehát 2328 frt 70 kr. 

Mindezen elsorolt pénztárak, illetve számadásra köte-
lezett testületek számadásai a számszék által megvizsgáltat-
ván, a számszéki vélemény alapján minden pénztárnoknak 
a felmentvény megadatott. Jóváhagyó tudomásul vétetett 
a számszéknek azon ügyekről benyújtott jelentése is, 
melyek hozzá az ülés folyamán oly célból tétettek át, 
hogy az egyházkerületi közgyűlés által elvben megszava-
zott fizetésemelések, korpótlékok, beruházások, vagy bár-
minemű fedezetet igénylő kiadások számára fedezetet 
mutasson ki. 

A theologiai intézet pénztárnokául, mivel ezen állás 
szükségességét a számszék különösen hangsúlyozta, a 
közgyűlés egyhangúlag Petri Elek theol. tanárt választotta 
meg. Végül pedig az ügyésznek, előadónak és a szám-
széknek buzgó fáradozásaiért a közgyűlés szíves köszö-
netét nyilvánította. 

Olvastatott az irodalmi bizottság jelentése, mely elő-
ször is az egyházkerület kiadásában megjelent vallási 
tankönyvekről emlékezett meg. Bemutatta a jelentés az 
egyházkerület bizományosának számadását is, a melyet 
a közgyűlés tudomásul vett. A bizottsági jelentésben elő-
adatott, hogy Filó Lajos hittani népiskolai kézikönyve 
elfogyott, s uj kiadása vált szükségessé; szerzője évekkel 
ezelőtt felkéretett a nehézkes és nem káté alakban ké-
szített könyvnek gyökeres átdolgozására. Most újból fel-
szólittatott, hogy könyvét február végéig dolgozza át. 

Földváry László váczhartyáni ref. lelkész azzal a 
kéréssel fordult az irodalmi bizottság utján az egyház-
kerülethez, hogy a kerület saját költségén adja ki »Ada-
lékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület történetéhez« 
című müvét. E kérelemnek, különösen mivel a mai viszo-
nyok között ilyen munkára nagy szükség van, elvileg 
helyt ad a közgyűlés, előbb azonban a munkát megbi-
rálás és jelentéstétel végett Farkas József és 14. Kiss 
Kálmán tanároknak adta ki. 

Olvastatott a rákospalotai ref. egyháztanácsnak fe-
lebbezése a pesii egyházmegye legutóbbi gyűlésének azon 
határozata ellen, mely szerint a rákospalotai lelkészi és 
tanítói földek egy részének négyszögölenként 3 írtért való 
eladásába az egyházmegye beleegyezik ugyan, de abba 
nem, hogy az igy nyerendő összeg egész jövedelme a 
lelkész és tanító fizetésébe számittassék be. Hosszú vita 
után, melynek során az egyik fél azt vitatta, hogy a lel-
kész fizetését képező alap, ha alakja változik is, csak a 
lelkész fizetésére szolgálhat, a másik rész pedig azt, hogy 
az egyház csupán akkora jövedelmet tartozik biztosítani 
a lelkésznek, a mekkora a lelkészi földek átlagos jövedelme, 
a közgyűlés az egyházmegye határozatát megerősítette. 

Ezután több kisebb fontosságú ügyeket, mint pl. a 
makádi, ráczkevei, áporkai, gyömrői, üllői stb. lelkészi díj-
levelek és Üllő anyásításának megerősítését intézte el a 
közgyűlés, végül püspök ur beterjesztette a lelkészelhelyező 
bizottság kimutatását a lelkészelhelyezésről, mely kimu-
tatást Lapunk mult számában már közöltünk. 

Ezzel a napirend és az évi közgyűlés egész tárgy-
sorozata letárgyaltatván, elnökség megköszönve a gyűlés 
tagjainak buzgalmát, püspök ur buzgó hálaadó imája után 
az egyházkerület közgyűlést bezárta. 

Arany Gusztáv. 



Az ifjúság reformációi ünnepe. 
A Budapesten alakult »Ifjúsági egyesület«, kezet 

fogva a református theologiai ifjúsággal október 31-én 
kitűnően sikerült reformációi emlékünnepélyt rendezett a 
Lónyay-utcai főgimnázium dísztermében. A dísztermet és 
a két melléktermet zsúfolásig megtöltötte a diszes közönség, 
mely nagyrészt nőkből állott, de férfiak is tekintélyes 
számmal voltak, köztök a fővárosi egyház főbb elő-
kelősége és presbyterei. 

A theologusok énekkara, megerősítve néhány egye-
temi hallgatóval, Luther »Erős vár«-ával nyitotta meg 
az ünnepélyt. Utána Pataky Dezső theol. senior mondta 
el igen rokonszenvesen a következő imáját: 

»Szeretetnek Istene, édes atyánk a Jézusban! kicsoda 
szerethetne rajtad kívül annyira, mint Te szeretsz minket? 
Ki volna rajtád kivül oly irgalmas, mint Te vagy, a ki 
nem akarod, hogy.a bűnös ember elveszszen, hanem inkább 
hogy megtérjen és éljen. Kegyelmedet hirdeti minden élő 
a földön, tiszteletedre zeng dicséretet millió ajak, a kik 
gyermekiddé lettek a Jézusban. 

Szomorú volt egykor az emberi nemzet lelki világa. 
A népek és nemzetek a tudatlanság setét homályába 
tévelyegve téged nem ismertek, szent akaratodat nem 
tudták, egymást nem szerették. De te megszántad őket, 
adtál nekik Jézusban könyörülő szabadítót, a ki meglátta, 
megszánta, szivére vette álnokságukat és mint a jó pásztor 
életét adta, hogy nyáját megszabadítsa. 

Te támasztottál apostolokát, a kik szerte járván 
hirdették hozzánk való nagy szerelmedet, és annak gyó-
gyító balzsamát csepegtették a megsebzett szivekbe. 

Te voltál az, a ki midőn igédnek hangja elnémult, 
lelkes hirdetőket támasztottál, a kik közül egynek szava 
ma zendült meg Wittenbergben, mely szó áthatott a 
világon, hirdetve mindenütt, »hogy az Isten lélek, azért a kik 
imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják!« 

Te voltál jó Atyánk! a ki atyáink mellett állottál, 
ha tán ingadoztak, és vezérelted őket szent hitünk vilá-
gánál. Te voltál az, a ki, midőn jobbjaink elnémíttattak 
a hatalom erőszakos szavával, fzent lelkedet küldéd le 
rájuk, melylyel eltelve megnyíltak ajkaik és szólottak 
többé nem ők, hanem Te szóltál általuk. Te voltál az, 
a ki meghallottad a gályákon szenvedők énekét, füledbe 
vetted gyötrelmeiket, melyeket szent hitünkért szenvedtek 
el, eljöttél hozzájuk a szabadítással, és az összetört szivek 
ajkaira éneket adtál: »Térj magadhoz drága Sión, van 
még neked Istened«. 

Kegyelmes Isten, édes atyánk, ne hagyd el népedet 
ezután sem, légy közöttük, ha összejönnek imádásodra. 
Légy közöttünk most, midőn Téged dicsér gyermekid 
éneke, hozzád száll szivökből a fohász, légy közöttünk 
szent lelkeddel, hogy hirdethessük irgalmadat. Adj erőt 
a nyelvnek, mely imádásodra zengi énekét, adj fogékony-
ságot a léleknek, hogy megérthesse igédet. Kegyelmed 
ajtaján zörgetünk, nyisd meg azt nékünk, a Jézus nevében 
kérünk. Amen.« 

Majd Pelri Elek theol. igazgató mondta el páratlan 
ékesszólással azt a megnyitó beszédet, mely Lapunk más 
helyén olvasható. 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Somogyi 
Lajos szigorló jogász szavalta el Gáspár Istvánnak »Októ-
ber 31-én« cimü ódáját, érces bariton hangon, zajos 
hatást keltve szép előadásával. 

Ezután egy ének-szám következett; a nok és férfiak 
vegyes kara énekelte el a »Térj magadhoz drága Sion« 
kezdetű szép vallásos éneket. 

Majd Szöts Farkas, az ifjúsági egyesület alelnöke 
tartott egy kis felolvasást ily címmel: »Nők az eklézsiá-
ban«. A felolvasás Lapunk következő számában szintén 
olvasható. 

Szász Béla theologus szavalata után egy szép solo-
ének következett az Illés-oratoriumból, melyet Haypál 
Benő segédlelkész adott elő a tőle megszokott virtuo-
zitással. 

Végül Vass Árpád theologus zárimája és Kenesseyx 

Béla theol. önképzőkör! elnök rövid zárbeszédje rekesz-
tette be a változatos és hangulatos ünnepélyt. 

Örömmel jelezhetjük, hogy a székvárosi főiskolákon, 
az egyetemen, műegyetemen s más szakfőiskolákon tanuló-
iljuságunk növekvő érdeklődést tanúsít az ily összejöve-
telek iránt. V. F. 

A tiszántúli egyházkerület őszi közgyűlése. 
A közgyűlés november 1-én Kiss Áron püspök 

buzgó imájával vette kezdetét. A világi elnöki széket 
Tisza Kálmán foglalta el, minthogy Vállyi János főgond-
nokot a családját ért csapás akadályozta a megjelenésben. 
A közgyűlés Tisza Kálmán indítványára részvétét fejezte 
ki a főgondnokát ért súlyos csapás fölött. 

A püspöki jelentés a legutóbbi közgyűlés óta lefolyt 
fontosabb eseményekkel, ezek között különösen a debre-
ezeni filozófiai fakultás felállítása érdekében tett intézke-
désekkel számol be. 

A gyűlési tagok igazolása után Tóth Sámuel főjegyző 
jelentést tett a legutóbbi megejtett esperesi és gondnoki 
választásokról, nevezetesen, hogy Nadányi Miklós a 
debreezeni, Gencsy Albert a felső-szabolcsi, Szöllősy Antal 
a máramaros-ugocsai, Uray Imre a. beregi egyházmegye 
gondnokává választatott, Lukács Ödön és Csernák István 
pedig esperesekké újból megválasztattak. A választások 
tudomásul vétettek s a megválasztottak állásaikban meg-
erősíttettek. Nadányi M. és Szőllősy A. pedig, mint uj 
gondnokok letették a hivatalos esküt s egyszersmind 
lelkes beszédben ajánlták magukat a közgyűlés jóakara-
tába. A közgyűlés részéről Kiss Áron püspök intézett 
meleg üdvözlő szavakat az uj gondnokokhoz. 

Dr. Kovács Sándor egyházkerületi világi aljegyző 
nagy elfoglaltságára való hivatkozással erről az állásáról 
lemondott. Érdemeit jegyzőkönyvileg méltatták. 

Ezután megalakították a következő bizottságokat: 
a főiskolai gazdasági tanács jegyzőkönyvének átvizsgálására 
Horthy István elnöklete alatt, a segélyegyleti pénztárnok 
számadásainak átvizsgálására Dávidházy János elnöklete 
alatt, a díjlevelek, stb. átnézésére az esperesi kart és a 
szavazatszedő bizottságot. 



Kiss Áron püspök lelkészi működésének 50-ik év-
fordulója alkalmából, Szabó János esperes örömmel üdvözli 
a köztiszteletben és közszeretetben álló püspököt, s kéri 
a gondviselést, hogy őt egyházunk javára még sokáig 
éltesse. A közgyűlés élénk éljenzéssel és jegyzőkönyvileg 
fejezi ki örömét. 

Élénk eszmecsere folyt a beregi esperes választása 
fölött. Uray Imre egyházmegyei gondnok ugyanis a ke-
rületi gvülés azon határozata ellen, hogy a beregi egyház-
megyében az esperesi állásra beadott szavazatok felbon-
tassanak, felebbezést adott be a konventhez, minthogy 
szerinte a választásnál a törvény megsértetett és több 
visszaélés történt; azért kéri a közgyűlést, hogy fölebbe-
zését terjeszsze fel a konventhez. Tisza Kálmán, Tisza 
István, gróf Dégenfeld J. ellenzik a fölterjesztést, mert 
az ügy tisztán közigazgatási, ezt pedig felebbezni nem 
lehet. Kiss Albert felszólalására az Uray felebbezését 
egész terjedelmében felolvassák. Ekkor Kiss Albert dele-
gált bíróság kiküldését indítványozza, mely indítványt 
Lukács 0., Szeremley J., dr. Tisza J. is pártolván, a 
közgyűlés elhatározta, hogy a beregi esperes-választási 
ügy megvizsgálásával egyházkerületi küldöttség bizatik 
meg, mely a november 2-iki ülésben Dávidházy János 
esperes elnöklete alatt Farkas Antal és Lengyel Imre 
rendes, továbbá Szunyogh Szabolcs és Szarka Boldizsár 
póttagokból meg is alakíttatott. 

A szatmári egyház a megüresedett egyik lelkészi 
állást 10 évig betöltetlenül akarja hagyni s az igy nyert 
jövedelemből uj parochiát építetni. Az egyházmegye ezt 
nem engedte meg, hanem utasította a szatmári egyházat, 
hogy találjon módot a lelkészi állomás fentartására és 
a törvényszerinti három hónap alatt töltse be az üres 
állomást. Ez ellen az egyház íelebbezett, azzal okolván 
meg határozatát, hogy a szatmári egyház sulvos anyagi 
viszonyokkal küzd. Szarka Boldizsár, Széli Kálmán, Szabó 
Károly az egyházmegye, Ujfalussy Sándor, Szőllőssy Antal 
a szatmáriak határozatát pártolták. A felebbezés mellőzé-
sével az egyházkerület az egyházmegye határozatát hagyta 
helyben. 

Elkeresztelési vita is folyt, melyet a felső-szabolcsi 
egyházmegye terjesztett fél. Egy vajai fiatal főúrnak, 
a berkeszi gróf Vay Ádám hasonnevű fiának vegyes 
házasságból született figyermekét keresztelte el az a.-hel-
meczi római kath. plébános és a Vajával szomszédos 
nvirbaktai plébánia anyakönyvébe bevezette. A vajai refor-
mátus lelkész hiába kérte az anyakönyvi kivonatot, a 
plébános ismételten megtagadta annak kiadását. Most az 
ügy közigazgatási elintézés alatt van. A közgyűlés György 
Endre indítványára tudomásul vette a traktus eljárását 
és utasította a f.-szabolcsi esperest, hogy a megindított 
törvényszerű eljárást figyelemmel kisérje. 

A november 2-iki ülés a debreczeni főgimnáziumba 
választott uj tanárok felesketésével vette kezdetét. Az uj 
tanárok: Bosznay István, dr. Gulyás István, Tóth Mihály 
és dr. Varga Bálint a szokásos módon letévén az esküt, 
Varga Bálint a maga és kollégái nevében köszönetet mond 
megválasztásukért. Ünnepélyesen igéri, hogy működésükben 
tudomány, haza és egyház fog szemeik előtt lebegni, 
hogy mindenben megfeleljenek a debreczeni főiskola régi 
dicső hírnevének. A közgyűlés szívélyes rokonszenvvel 
fogadta az uj tanárokat, kikhez az egyházkerület nevében 
Tisza Kálmán társelnök intézett buzdító szavakat. 

Az országos tanári nyugdíjintézetbe, mint Elek Lajos 
aljegyző referálásából kitűnt, az egyházkerület kötelékébe 
tartozó középiskolák tanárai csaknem kivétel nélkül haj-
landók belépni. A debreczeni főgimnáziumi, jogakadémiai 

és praeparandiai tanárkarok is kifejezték belépési szán-
dékukat, egyszersmind azt a tervöket is, hogy az orszá-
gos nyugdíjintézetbe belépendő tanárok illetményét, vala-
mint a fentartók és a tanulók évi járulékát a főiskolai 
tanári nyugdíjintézet fizesse. A theologiai tanárok nyug-
díjazási viszonyai, mivel ezek felvétele az országos nyug-
díjintézetbe nincs tervezve, a főiskolai nyugdíjintézetből 
a többi tanárok nyugdíjával egyenlő feltételek mellett 
fognak rendeztetni. 

A szatmári főgimnázium fentartó testületének az 
állami segély kieszközlése iránti kérvényét a kerületi 
gyűlés pártolólag terjeszti fel az egyetemes konventhez. 

Az esperesi karnak Szabó János esperes által elő-
adott véleményes javaslatát a közalapi segélykérvények 
elintézése tárgyában a közgyűlés elfogadta és határozattá 
emelte. E szerint összesen 113 egyház kér 38 ezer frtot, 
102 lelkész 19 ezer frtot; az egyházmegyék ajánlanak 
111 egyháznak 26 ezer frtot, 101. lelkésznek 12 ezer fo-
rintot. Az esperesi kar javaslatba hoz 78 egyháznak 
6 -60 frtot és 78 lelkésznek 5690 frtot. — A segélyalap-
ból 40 egyház részesült 2400 írtban. 

Tóth Sámuel főjegyző jelenti, hogy Révész Bálint 
síremlékére begyült 1951 frt 93 kr. s hogy Révész B. 
arcképét az egyházkerület lefestette és a kollégiumi könyv-
tárban kifüggesztette. A kerületi gyűlés tudomásul vévén 
a jelentést, megbízta Kiss Áron püspököt, hogy egy bi-
zottsággal egyetértőleg Révész Bálintnak a síremlékét 
felállíttassa. 

Mélius Juhász Péter, első debreczeni püspök emléke 
iránt a »Csokonai kör« által megindított kegyeletes moz-
galmat a közgyűlés örvendetes tudomásul vette s e célra 
100 frtot szavazott meg. 

A milleniumi kiállítás ügyét a közgyűlés a maga 
részéről a legnagyobb készséggel segíti elő s az elnökség 
ennek érnekében felhívást intéz az egyes egyházakhoz, hogy 
a birtokaikban levő történelmi és műtörténelmi emlékeket 
a kiállításnak átengedjék. Maga részéről a ker. gyűlés 
2000 korona pályadíjat tűz ki a tiszántúli egyházkerület 
művelődés-történetének megírására, oly módon, hogy a 
pályamű keretébe a debreczeni főiskola története is be-
illesztessék. 

A nap-nap után erősebben mutatkozó tanítói hiány 
ügyében a debreczeni és beregi egyházmegyék tényleg 
megtett s a többi traktusoknak sürgősen bekivánt jelen-
tései alapján fölterjesztés tétetik a konventhez. 

A nov. 3-iki ülésben, mely Tisza Kálmán eltávo-
zása folytán Horthy István gondnok társelnöklete alatt 
nagyon megcsökkent érdeklődés mellett folyt le, először 
is bejelentetett az Andaházy-Szilágyi intézetbe történt fel-
vétel. Felvétetik a három üres helyre hat folyamodó közül 
Dajka András Püspökiből, Paksy Sándor Jankáról és Sze-
remley Miklós Balkányból. 

A párbaj ügyében az érmelléki egyházmegye indít-
ványára a tanügyi bizottság módosító javaslata értelmé-
ben kimondatott, hogy a főiskolai tanulókra 1891-ben 
kimondott ama határozat, hogy a párbajt vivó vagy 
abban segédkező tanuló a főiskolából kilépettnek tekintetik, 
az egyházkerület összes fő- és középiskoláira kiterjesztetik. 

Ebben az ülésben jelentettek be lelkes éljenzés 
kíséretében a debreczeni filozofiai fakultás javára tett 
alapítványok és adományok, melyek tekintélyes összeget 
képviselnek, de még távolról sem elégségesek a kitűzött 
célra. 

Az utolsó napi ülésben a kisebb fontosságú ügyek, 
felebbezések, díjlevelek, cserék, kisebb vagyoni ügyek 
intéztettek el s ezzel a közgyűlés véget ért. 

R. L. 



KÜLFÖLD. 

A pápai szék politikája. 
A vatikán politikai törekvéseiről következő érdekes 

reflexió jelent meg a »Nemzet* nov. 1-ső számában. 
Az az apostoli áldás, a mivel a római kúria bekoro-

názta az egymás ölén őrjöngő muszka carizmus s francia 
republikánizmus polgári házasságát, olyan megdöbbentő 
világot vet az egyetlen »erkölcsi nagyhatalom* erkölcsi 
dekompoziciójára, hogy beleszédül a tiszta itéletü szemlélő. 

Hogyan ? A katholicizmusnak újkori vértanukat 
szerzett, fanatikus északi schizma s a minden »Isten 
kegyelméből való* legitimást rombolóan tagadó respublika 
kompániájába Krisztus földi helytartója áll be nem is 
csöndes, hanem tüntetően lármás Co-nak! 

Még ilyen elvadult cinizmussal nem meztelenkedett 
a világtörténet lapjain az a gyűlöletes morál: a cél szen-
tesíti az eszközöket 

Mit mutat ez ? Ha nem ha azt, hogy a világi hatalmi 
álmaiból kijózanodni képtelen papizmus szakit szent Péter 
székének minden ősi hagyományával s önző, uralmi érde-
keinek, aspirációnak istápolása végett szövetkezik magával 
Belzebubbal is. 

Semmikép nem akar együtt elmúlni a magát lejáró 
régi világrenddel : inkább egy, a legvénebb ballerinának 
becsületére váló merész pirouette-tel frontot változtat 
s egy pillanat alatt élére áll az uj csatarendnek, mely 
ellen eddig rozsdás mennyköveit fenyegetően zörgette. 

Az olasz egység sajgó sebe sokkal mélyebben és 
elevenebben fáj, semhogy keservei nagy voltában épen fönn 
birná tartani politikai beszámíthatóságát. 

Ezért vegyül bíboros reverendája a muszka-francia 
bacchanália botrányos csődületébe. 

Ezért ragadja, ha ma nem, hát holnap, kezébe a 
papizmus a szociáldemokrácia vörös s ha rákerül a sor, 
az anárkia fekete lobogóját. 

Dőljön össze a világ, pusztuljanak el a trónok, 
nemzetek, csak Róma tobzódhassék ismét, lehanyatlott 
régi dicsőségének visszatérő verőfényében. 

A halálra szánt emberek és emberi intézmények, 
agóniájukban gyakorta valóban impozáns és megfélemlítő 
erőfeszítésre képesek. 

Ki tudja, hátha az őskeresztyénség vallási szocializ-
musának restaurációja sikerült s az emberiség az őt 
újra megváltó misztikus lelki despocia béklyóiba veri 
felvilágosult haladását. 

A játék olyan vakmerő, hogy etféle deliriumos hazar-
dirozásra csak az a játékos képes, a kinek már nincs 
veszteni valója. 

És a hogy Róma világuralmi agóniája az örök város-
ban szembe áll mindazon ősi monarkiák politikai irányá-
val. törekvéseivel, a melyeknek hajdani hatalma, fénye erede-
tét köszönhette: ugy az ultramontanizmus összes kisebb, 
részleges evolúciói, a német, az osztrák s a magyar 

reakció a politikai mérkőzésre való képtelenségének gör-
csös halálvergődésében a koronára merészkedik emelni 
szentségtörő, szennyes kezét. 

Legalább nyilván ezt irja, hirdeti a magyar főrendi-
ház egy tagja a »Pesti Napló* egyik vezérczikkében. 

Nem kisebb attentátumot indítványoz ez a jeles 
államférfiú, mint a koronának terrorizálását a magas klérus 
és az aristokrata reakció szent szövetsége által. 

Ha nem az agónia szánalmas és mindenképen beszá-
míthatatlan deliriuma sugalná ezt a merényletet: akkor 
aggasztó jelenségnek lehetne venni az egyházpolitikai 
reformok jövendő sorsára nézve. 

Minthogy azonban immár a legutolsó újságolvasó 
előtt is világos, hogy ez a harci riadó csak olyan ártat-
lan török muzsika, mint a veterán-bandáké s harsogó 
hangjaira egyetlen épkézláb dalia sem siet fegyvert ragadni: 
a koronával szemben revoltáló reakció halálorditására 
szükségtelen csata-hadoszlopokat mozgósítani. 

Ugy tetszik, egyenest ennek a tragikomikus agóniának 
előzetes sejtelmével mondotta a minap Wekerle: 

— Urak, ne tréfáljanak! 
Pasquino. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

II. A fölkelés publicistái igazolása: Querela Hungáriáé; Attes-
tatio; Refutatio; Defensiv. 

A fölkelés ügyének publicistái támogatása végett 
a fejedelem környezetében levő Alvinczi Péter a fölkelés 
igazoló okmányát szerkesztette meg latin és magyar — szem-
közti — szöveggel. Címe: 

»Querela Magyar-
Hungariae 1620. Ország Panasza.** 

»Mostan vadnak — mondja — jaj azok az üdők 
minekünk, melyekben szent Iraeneus Martyr mondása szerént, 
az élők az holtakra, és az hóltak az élőkre valóban 
irigykednek, az ördögnek emberi nemzettséghez megkegyet-
lenült gonoszságáért és gyülölségeért; ki menynyivel közelebb 
látja érkezni ez világnak végét, és az itélő bíró Jézus-
Chrisztusnak utolsó eljövetelit, annyival inkább elméjének 
minden erejit kibocsátja, csakhogy az eget. az földdel és 
az földet az éggel összeegyelíthesse, minden fegyelmet, 
tisztességes erkölcsöt, és az kereszténségnek közönséges 
békességét és csendességét valamint s valahogy felhábo-
ríthassa.* 

»Elhallgatjuk mit tesz ez a vért szomjazó lélek más 
országokban. Kezünket oda teszszük, a hol nekünk magya-
roknak fáj. A papság képiben munkálkodott ez a sátán 
Magyarország kezdete óta . . . Eszünkbejuthat méltán nekünk 
(I. Kir. XXII. rész) Akháb király, kinek királyi birodalmát 
a körülötte élő papság zavarta meg, mely a királyt 
nemcsak hadra ingerié, de még életének veszedelmébe is 
nyakra főre veté*. 

* Meg van a Magyar nemzeti muzeum és m.-vásárhelyi 
Teleki-könyvtárban. Mi a muzeumét használtuk stb. 
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Csak a személyek változtak, ugyanazon játékot 
gyakorolta többire ez ideig és mostan is gyakorolja a 
sátán Magyarországon s mint egyik tojás a másikhoz, 
ugy hasonlít Magyarországhoz is az Acháb országa. 

Nincs idő a példákra; elég siralmas az Ulászló 
király példája. Mert nemde az a hazug lélek szólott-e 
Julián cardinál által, mindaddig mig az ifjú királvlyal el 
nem hitették a hitszegést, melylvel ő Amuratessel való 
hitit és kötésit meg nem szegé és magát, uralkodását 
és hazáját kipótolhatatlan veszedelemnek tette ki? Menj 
most Juliánus, mond meg királyodnak a pokolban, hogy 
eretnekek iránt nem kell megtartani az adott szót . . . 

És bizonyára ha az igazságnak világosságára sze-
meinket meg akarjuk nyitni . . . mostan is kényszeríttet-
tünk látni azt mindenestől fogva az sátán után, köszön-
hetjük ezt a magyarországi nyirt papi rendnek, mert a 
hazug lélek a sátán, ennek szájában munkálkodik, min-
denekre igyekszik, szólja, javallja a mi neki tetszik. 

A kinek füle vagyon a hallásra, hallja . . . 
A mi üdőnknek elmúlt esztendejében Magyarország 

a hatalmas török császártól a mint megrontattatott s a 
keresztyén fejedelmekhez segítségért folyamodott: a nyirt 
papság álnokságával az oltalmazó sereget az együgvü 
lakos nép ellen készítette. Mely hadi nép aztán dühöngött, 
kegyetlenkedett. Nevezetesen a boloniak (vallonok) serege 
némelyeknek feleségeket, gyermekeket elragadott, nemes 
udvarokat hamová tett, sokakat fogságra vetett, kínozott 
s ölt stb. . . . Szomorú tanúsága ennek Erdély. 

A mi a hit dolgát illeti: Midőn valaki a vallás 
ügyében felemelte szavát, ámbár az emberek lelkiisme-
rete fölött csak az Isten uralkodhatik, az igazi evan-
gélikus vallást gyökerestől akarta kiirtani a papság. 
A templomok elvétettek az evangélikus egyházi szolgák 
számkivettettek; a keresztség megtiltatott; halotttemetés 
haranggal s énekkel nem volt szabad; az Isten igéjét 
szomjúhozok elszenvedhetetlen fizetéssel büntettettek. Mely 
Ő igyekezeteket a pozsonyi 1604-ik esztendei végezések-
ne'k istentelen articulusába, melyet a regnicolák hire nél-
kül az evangélikusok kigyomláltatása végett hozzátoldottak, 
az egész keresztyén világ megláthat. 

A honnét Magyarország polgártársai és népei, a 
megirt papság ingerléséből terheltetvén, nyavalyásul gyö-
törtetvén és szaggattatván kényszeríttetett magát oltal-
tal mázni. . . . 

Meglátá mindezt Isten és Rudolf király szivét és 
elméjét békességre hajtá. Melyből a bécsi béke követke-
zett; de a pilises papság elébbi állapotában hagyatott; 
pedig bizonyos okokból ez kár volt. 

3íert az nyirt papságnak nem lön jobbulása. . . . 
Kicsoda szerzett ugyanis ujabb ellenkezést hazánk polgár-
társai között ? Az pilises papok. Kicsoda lőn tanácsával 
oka, hogy segítség szine alatt, az erdélyi fejedelem ellen 
annyi vérontással menjenek? A nyirett papok. Kicsoda 
eszközölte, hogy a bécsi béke, melyet a király függő pe-
csétével megerősített, ne legyen köteles ? Az pilises papol:. 
Ki vezére és oktatója annak, hogy az keresztyén evan-
gélikusoknak (kiket ők gyalázólag eretnekeknek neveznek) 
tett hittel való fogadást nem kell megtartani? Az nyirt 
papok. Ki az oka annak, hogy az nekünk bárminémű 
formában tett ígéreteket nem teljesítik ? A pilises papok. 

Ki oka annak, hogy Ferdinánd király az addig 
Magyarországon szokásos ünnepélyes formalitást meg nem 
tartotta, a meghívást sem várva, a rendek megegyezése 
előtt az országba bejött ? A nyirt papok. Ki az oka, hogy 
a palatínus választásánál nem az articulus szerint jártak 
el ? Az tar papok. Ki a szerzője az elmúlt 1618-ik esz-
tendei szerencsétlenül összegyűjtött és az ország fel for-

gatására törekvő országgyűlésnek? A nyirt papok. Ki az 
oka, hogy cseh uraim követe az (1618-ki) országgyűlésre 
Jesenius elfogatott? A nyirt papok. Ki az oka, hogy a 
követek kötelességükben el nem járhatnak? A tar papok. 
Ki az oka, hogy a personalis a szabad religionak protes-
tált a katholikus rendek nevében ? A tar papok. 

Arra akarjuk felhívni minden ember figyelmét, hogy 
hányszor és hányféleképen sértetett meg a bécsi béke-
kötésnek vallásszabadságról való pontja! Szerén-szerte a 
templomokat elveszik, a máter ekklézsiák jószágait elsza-
kasztják ; az egyházi szolgákat gyalázattal illetik, melynek 
példája Pázmány Péter. 

Mely difficultásokra és a templomok elvételére mi-
kor az evangélikus rendek hivatkoztak és a sérelmek 
orvoslását sürgették, Pázmány nem pirult hiveivel együtt 
ellenszegülni. Az országgyűlés tudta nélkül háborút indí-
tott volt a néhai király a hős Báthory Gábor ellen. — 
Homonnai György, Dóczi András, Eszterházy Miklós és 
Lónyay András pártolják a jezsuitákat a törvény ellenére, 
ők zavarták fél az ország belső rendjét 1616-ban és 
fenyegették Erdélyt is veszedelemmel. A felső-magyaror-
szági rendek a haza ellenségeinek nyilatkoztatták őket s 
mégis Homonnai országbíróvá, Dóczi felső-magyarországi 
főkapitánynyá, Eszterházy udvarmesterré, Zólyom- és 
Beregvármegyék főispánjává tétetett. Mit várhat a nemzet 
ilyen tisztviselőktől? 

Megfosztották a végvárakat őrségeiktől, a melyeket 
a rendek tudtán kivül a szövetséges csehek ellen vezet-
tek. Nagyot vétettek a bécsi béke harmadik articulusa 
ellen, mely kötelezi a királyt, hogy a magyar ügyeket a 
palatínus és a magyar tanácsosok által intézze. Ez imé 
nem régen, midőn a törökkel egyezkedtek a hódolt faluk 
dolgában, a nádor elmellőzésével és megvetésével Forgách 
Ferencz esztergomi érsek és kardinál, néhány uj mág-
nást, Apponyi Pált és Pethe Lászlót, kik a magyar dol-
gokban még járatlanok voltak, vévén maga mellé, nemze-
tünk gyalázatára 60 falut adtak át a töröknek. A nádor 
bizonyosan megtudta volna menteni hazánkat e szé-
gyentől. Hazánk vesztére tör a palánkok lerontásáról szóló 
határozat is, mert ez tulajdonképen a Tiszántúl lakó hajdúk 
kiirtására céloz, pedig ezek Rudolf és a török császár 
beleegyezésével lettek poláárokká; már megmivelték kietlen 
lakóhelyeiket, már gyarapodnak, szelídülnek és mint jó 
katonák az országnak nagy hasznára válnak. Szükséges-e 
ezeket kiirtani ? Jobb volna ezt a papsággal tenni. A 
török földön csak a katholikusoknak biztosítottak szabad-
vallásgyakorlatot és templomépitési jogot. Ezt nyerték a 
60 falu dijában. 

A bécsi béke szerint a jezsuiták nem bírhatnak 
semmi ingatlan birtokot Magyarországon. Ezzel arra céloz-
tak a rendek, hogy a jezsuiták Magyarországban ne 
lakhassanak. De ezt is kijátszották, ugy magyarázván, 
hogy szállásuk és lakásuk lehet az országban, ha javaik-
tól meg vannak is fosztva a jezsuiták. Ezek azok, kik 
Pázmánynyal Kleszllel és Pátkai Benedekkel, mindent 
jezsuita szellemben intéznek a császár körében. Ezt 
lehetett tapasztalni az 161 S-ki országgyűlésen. A hivata-
lokat érdemetlenekre ruházták. Ügyességre, észre, vitéz-
ségre nem néznek, csak a katholikusságra. 

Az is siralmas dolog, hogy ha az evangélikusok 
közül valaki, testvér testvérét, fiu apját, rokon rokonát, 
barát barátját, szomszéd szomszédját, akár lakadalom, 
akár más mulatság alkalmával meglátogatja, azonnaí 
gyanúba hozzák a pápisták a király előtt, hogy össze-
esküszik. A pápisták bármerre járhatnak. Erdélybe csak 
a felsőmagyarországi generális engedelmével lehet menni. 
Midőn másfelé, akár Lengyel-, akár Muszkaországba, akár 



más keresztyén országokba bárkinek tudta nélkül szabad 
járni, miért kell véteknek tartani, ha a mi nemzetiségünk, 
rokonság, vagy birtokügy kedvéért ott megfordul ? Ezekből 
mindenki láthatja, hogy nálunk a rosszaknak jól. a jóknak 
rosszul van dolguk; és igy ha valaki tisztséget kiván, 
hogy t. i. nagyobb nevet nyerjen, legyen először rabló s 
Krisztusnak és evangéliumának üldözője, azonnal kapni 
fog elémozdítókat, pártfogókat, t. i. a tar papságot és 
ennek pápista kíséretét. Volna még 600-ra menő panasz 
is, de ezek előszámlálja hosszas volna. Különben is az 
eddigiekből világosan kitűnik, hogy az evangélikusok csak 
igazságot és méltányosságot kívánnak. Hogy t. i. az 
evangélikus vallásnak gyakorlása mindenütt, a mint a 
reformatiótól a mostani nyomorult ideig volt, szabad 
legyen. Továbbá, hogy a kisebb s nagyobb hivatalok, 
vallásra való minden tekintet nélkül, érdemes, ügyes és 
alkalmatos emberekre ruháztassanak, végre, hogy a fő 
és alsó papok ezután a legkisebb politikai ügyekbe, érte-
kezésekbe, dolgokba se avatkozzanak, mint az evangélium 
szolgái Krisztusnak ama szavai szerint: Nemo potest 
duobus dominis servire, vagy: Arma miles tractet, curet 
sua templa sacerdos. Igy aztán bizonyos lesz, hogy ha 
az egyik vallás a másiknak sem elébe, sem utána nem 
tétetik az ország lakói között a biztos béke és egyetértés 
megmarad. 

(Folyl. köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** A siketnémák tárgyi és alaki nyelvoktatása 
II. fok. Gyűjtő • nyelvoktatás. Második iskolaév. írták: 
Scherer István, a siketnémák oktatására képesítő tanfolyam 
vezetőtanára és Berinza János a váczi siketnéma intézet 
tanára. Vácz 1893. nyomatott Mayer Sándornál. Ezen 
cim alatt hagyta el a sajtót, mint a »Kalauz* szakfolyó-
irat különlenyomata, egy 39 oldalra terjedő tankönyv, 
mely a mult évben megjelent Abc könyv folytatását képezi 
s evvel együtt olyan kevéssé ismert és művelt téren mun-
kálnak a szerzők, melyen 1827. óta nem jelent meg 
tankönyv. Méltán lehet őket e téren úttörőknek tekinteni 
még pedig, a mint látszik, szerencsés úttörőknek. Egyszerű 
nyelven, a fokozatosság elvéhez hűen ragaszkodva tárgyal-
ják a beszédtanítást s kiváló gondosságot és körültekintést 
tanúsítanak az uj szók és uj kifejezések sorrendjének 
megállapításánál. A könyv ára 20 kr s a budapesti siket-
néma-intézet vezetőjénél (Budapest I. Pálya utca 3. sz.) 
kapható. 

** Az evangéliumi elmélkedések című füzetes 
munkából, melyet Dicső fi József debreezeni lelkész ír és 
ad ki, megjelent a 20. és 21. iv. Elmélkedések vannak 
benne a toronyépítésről és hadakozásról (28. §.) a gonosz 
szőlőmívesekről (29. §.), a gazdagról és Lázárról (30. §.) 
Megrendelhető szerzőnél vagy Telegdi K. könyvkereskedő 
utján Debreczenben, két íves füzetenként 25 krért. 

** Wodiáner tankönyv-kiadványai. A Wodiáner 
Fülöp és fiai (Lampel R.-féle) cég legújabb tankönyv-
kiadványaiból három darabot kaptunk. Alkotmánytan, 
polgári és felsőbb népiskolák, tanítóképezdék stb. szá-
mára Jánosi Ferencz munkája nyomán egészen újonnan 
irta dr. Baczoni Lajos jogakadémiai tanár. Ára fűzve 70, 
kötve 84 kr. A Jánosi-féle alkotmánytannak pusztán a 
fő beosztását tartja meg, tartalmát egeszen újból irta a 
derék szerző. Röviden, tömören s mégis minden lényeges 

kérdést felöl elve, biztos szakismerettel és tapintatos paeda-
gogiával irott tankönyv. Méltó társa a Csíky Kálmán-féle 
alkotmánytannak. — Stilisztika, polgári iskolák számára 
szerkesztette Weszely Ödön. Induktív módszer szerint 
készített tankönyv. Jeles irók munkáiból vett példákat 
bocsát előre s ezekből vonja le a jó stilus szabályait. 
Összes olvasmányaiban erős nemzeti szellem lüktet s nagy 
figyelembe részesíti a népköltészetet is. Bőven merít leg-
újabb költőink és prózairóinkból is. Verstanában a nem-
zeti versidomok tárgyalásából indul ki. Ára fűzve 1 frt 
kötve 1 frt 20 kr. — A magyar nemzet története, elemi 
népiskolák számára irta dr. Baróthi Lajos. Az anyagot 
a történelem kimagasló szereplői köré csoportosítva s a 
kiválóbb mozzanatokat részletesebben feltüntető tankönyv. 
Előadása világos, szabatos és lélekkel teljes. Külső kiál-
lítása nagyon csinos, 37 szép illusztráció van benne, me-
lyek jobbára jeles művészek képeinek sikerült reproduk-
ciói. Ára kötve 45 kr. 

** Aláirási felhívás Fejes István összes költe-
ményeire. Fejes István s-.ujhelyi lelkésztársunktól követ-
kező felhívást kaptunk : »Irodalmi viszonyaink ma olyanok, 
hogy verses művekre még a központban lakó írók is alig 
kapnak kiadót. Vidéki irónak erre gondolni sem lehet. 
Ha az ember géniuszát követve mégis ir, munkái éveken 
keresztül vesztegelnek fiókjában azon kisebb verseken 
kivül, a melyeket a napi sajtó felhasznál. Igy a költő, 
működésének azon egyik célját, hogy tehetségének mértéke 
szerint korára is hasson, semmi esetre sem érheti el. 
Ily körülmények közt, nehezen bár. de mégis elhatároztam 
magamat arra, hogy az eszményi irányú versköltészet 
kedvelőihez fordulok, csupán annyit kérve, hogy a kik 
működésemet ismerik és valamire méltányolják, aláírá-
sukkal segítsék elő »összes költeményeim* kiadhatását. 
Költeményeim két nagyobb kötetben jelennek meg, nagy 
8-ad rétü iven, diszes kiadásban. Egyik kötet lyrai és 
vegyes verseket, a másik hárotn költői beszélyt és két 
olvasmánvi színművet fog tartalmazni. Aláíróknak 5 frtért 
bérmentve küldöm meg a példányokat ; a bolti ár 6 frt 
lesz. Gyűjtőknek 8 példány után tiszteletpéldánynyal szol-
gálok. Az iveket méltóztassanak hozzám visszaküldeni, 
lehetőleg december l-éig. Egyes megrendelések levelezőlapon 
is eszközölhetők*. — Az ügyet melegen ajánljuk a költé-
szetkedvelők hathatós pártfogásába. 

** Nemzeti iskola c. alatt Benedek Elek szerkesz-
tésében és kiadásában hetenként megjelenő tanügyi lap 
indul meg november végén. A lap — mint halljuk — 
első sorban a tanárok és tanítók (tanítónők) erkölcsi és 
anyagi érdekeinek lesz minden tekintetben független szó-
szólója. Előfizetési ára 4 frt. Előre is ajánljuk a nemsokára 
megjelenő mutatványszámot a tanügy embereinek figyel-
mébe. 

** A párviadal kérdéséhez, irta dr. Horváth 
Ödön dékán-tanár az eperjesi jogakadémián. Eperjes, 
1893. ára 60 kr. — Tartalom: I. Egy ujabb golyó. II. 
Két bírói határozat. III. Nehánv szó a párviadalokról. 
IV. Az egyház és a párviadal. V. A becsület. — A nagy-
váradi eset alkalmából a sajtóban és a társadalomban 
üdvös mozgalom indult a párbaj ellen. Szerző először 
arra mutat rá, hogy a párviadal ellen főként társadalmi 
uton lehet és kell sikeresen küzdeni és pedig oly módon, 
hogy a becsületről helyesebb felfogást kell alkotnunk, mint a 
minő most dívik. »Győzze meg a társadalom — mondja 
többek között — saját tagjait arról, hogy az igaz becsű-



letnek alapja nem az embertársuk puszta tetszésében 
keresendő, hanem birtokában mindazoknak az erkölcsi 
tulajdonságoknak, melyek nélkül az ember az észszerű 
célokra törekedő társadalomnak tagja nem lehet, s hogy 
ennek megfelelőleg — a szó igaz értelmét tekintve — 
becsületünket csak önmagunk sérthetjük meg az által, 
ha becstelenítő cselekvényt követünk el«. Határozottan 
kikel a bíróságok azon eljárása ellen, hogy az úgynevezett 
társadalmi kényszert enyhítő körülménynek veszik, más-
felől élesen elitéli azt a lábrakapott szokást, hogy néhol 
becsületbirósági határozattal is késztetik a feleket a pár-
baj megvívására. — A tiszta felfogással, nyomós érve-
léssel és szépen megirt aktuális iratot melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. Megrendelhető a szerzőnél Eper-
jesen. 

** ^Egyházpolitikai s egyházjogi dolgozatok.* 
E cím alatt dr. Bartha Béla sárospataki jogtanár előfize-
tést hirdet. »Egyházpolitikai s egyházjogi dolgozatok« 
cím alatt a most folyamatban levő egyházpolitikai küz-
delemre vonatkozó, vagy azzal összefüggésben levő cikkei-
met s tanulmányaimat gyűjtöttem össze, melyek 1890. óta 
különböző lapokban s folyóiratokban megjelentek s melyek 
az olvasó közönség egy részének érdeklődését s a kritika 
elismerését voltak szerencsések kivívhatni. S mivel e 
cikkek s tanulmányok az említett küzdelem mélyebben 
rejlő okait s rugóit igyekeztek megvilágítani, s igy a 
puszta napi érdeken felül emelkedtek, s mivel a harc 
majdnem minden kiemelkedő fázisát felölelvén, áttekinthető 
visszapillantást nyújtanak múltjára, fejlődésére s betekintést 
jövőjébe : azért még évek multán is jó szolgálatot tehetnek 
szerény nézetem szerint annak, ki kulturhistóriánk s poli-
tikai történetünk ez érdekes és mozgalmas korát akarja 
tanulmányozni. A kötet terjedelme 12—14 nyomtatott 
ív leend. Előfizetési ára bérmentes küldéssel 1 frt 20 kr. 
Bolti ára magasabb lesz. Az előfizetési pénzeket ez évi 
december hó l-ig kérem alantirt címre beküldeni. A mü 
1894. január közepén jelenik meg. Ára az »Őrálló« elő-
fizetésével is beküldhető. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek. A hálósai ev. ref. egyház lelké-
szi állomására október 26-án kijelöltettek: Cz. Nagy Mi-
hály mándoki, Paál Ferencz rimaszombati, Réthy Andor 
kálosai, Simon Mihály hanvai és Szabó Imre tiszafüredi 
s. lelkészek; a választás november 12-én leend. 

* Lelkészi jubileum Aszódon. Az ág. evangéliku-
sok e hó 25-én szép ünnepélyt rendeztek a lelkészük: 
Moravcsih Mihály tiszteletére, a ki e napon érte meg 
a 25-ik évfordulóját annak, hogy az aszódi egyház lelkésze 
lett. Az évforduló előestéjén fáklyásmenetet rendeztek a 
jubiláns tiszteletére, a mikor Kemény Dezső üdvözölte. 
Másnap délelőtt az istenitisztelet alkalmával az egyház-
megye esperese szép beszédben méltatta a lelkész érde-
meit. Később küldöttség járt nála a hivei részéről s 
átadta azok ajándékát: pompás bibliát. Délben fényes 
lakoma volt a jubiláns tiszteletére, melyen Podmaniczki 

báró mondta az első felköszöntőt. Az érdemes lelkipász-
tornak és derék családfőnek mi is szívből kívánjuk: ad 
multos annos! 

* Lelkész beiktatás. Keck Zsigmond banovczei 
volt missziói lelkészt és a banovczei szeretetház nagy-
érdemű alapitóját mult vasárnap iktatták be cservenkai 
uj lelkészi állásába. A beiktatást Szabó Péter alsóbaranya 
bácsi esperes végezte a szokásos módon. Az ünnepély-
nek különös érdekességet kölcsönzött dr. Böhl hírneves 
theol. tanárnak jelenléte, ki Bécsből egyenesen azért uta-
zott le Cservenkára. hogy Keck Zsigmondnak, mint egyik 
legkedvesebb tanítványának ez örömünnepén személyesen 
jelen lehessen. Böhl professzor, ki a magyarországi refor-
mátus egyház ügyei iránt meleg érdeklődéssel viseltetik, 
visszautaztában Budapesten meglátogatta Szász Károly 
püspök urat. kitől nagy érdeklődéssel tudakozódott egy-
házi viszonyaink felől. 

* A reformáció évfordulója iskoláinkban. A 
budapesti református főgimnázium, valamint a többi 
fővárosi középiskola református vallású tanulói részére 
a kálvintéri templomban rendes istenitisztelettel ünnepel-
tetett meg a reformáció évfordulója, a theologiai és fő-
gimnáziumi tanárok, vallástanárok és a theol. ifjúság 
jelenlétében. Az alkalmi imát és beszédet Péntek Ferencz 
vallástanár tartotta, Luther szép énekét a theologusok 
kara énekelte. Sajnálattal említjük fel a rendezésnek azt 
a hiányát, hogy a főgimnázium igazgató tanácsa, a pres-
byterium és a lelkészi kar nem hivattak meg, s igy nem 
is vettek részt a különben szép ünnepélyen. — »A buda-
pesti ág. h. ev. főgimnázium szokott módon ez évben is 
megülte dísztermében a reformáció emlékünnepét. Az 
ünnepély az »Erős várunk az Ur Isten* eléneklésével 
kezdődött; ezután Már Zoltán VII. o. tanuló szavalta 
Gáspár István alkalmi költeményét »0kt. 31.« A főgim-
názium igazgatója B'óhm Károly pedig ünnepi beszédében 
kifejtette: mi alól szabadított fel minket a reformáció ? 
s mire kötelez bennünket annak szelleme ? Az ünnepély 
az »Erős várunk* utolsó versének eléneklésével ért véget*. 
— A gyönki ref. gimnáziumban igen csinos és jól össze-
állított programm szerint ünnepelték meg a nevezetes 
napot, alkalmi énekekkel, szavalattal, Varga István igaz-
gató beszédével, Marton Sándor tanár felolvasásával, 
Módra Imre h. lelkész záró imájával. — A székelyudvar-
helyi ref. főgimnáziumból is kaptunk ünnepi programmot, 
mely azonban ének- és zenei részében nem épen szeren-
csésen van összeállítva. —• Egybázias és változatos volt 
a soproni főiskola ünnepélyének tárgysorozata, melyen 
a zene- és énekrészek is alkalomhoz illők; az alkalmi 
beszédet Horváth Lajos theol. hallgató tartotta. — Mis-
kölcsön a ref. főgimnáziumban Csík, Dániel, a felsőbb 
leányiskolában dr. Tüdős István vallástanárok tartottak 
alkalmi beszédeket a tanuló ifjuághoz. — Ünnepélyek tar-
tattak még a debreczeni, sárospataki, pápai, kisújszállási, 
pozsonyi, esperesi s bizonyára még több más prot. isko-
lában. 

* A vallásos iratok terjesztése érdekében 
többször emeltünk szót e Lap hasábjain, mert azt tartjuk, 
hogy az egvháziasság erősítésének, a valláserkölcsi tevé-
kenység fokozásának a vallásos összejövetelek mellett ez 
a legsikeresebb, leghathatósabb eszköze. A Hornyánszky-cég 
megbízásából, mely cég a vallásos iratok kiadása érdeké-
ben évről-évre nagyobb tevékenységet s jelentékeny áldo-
zatot fejt ki. a mult hónapban dr. Kecskeméthy István 
budai s.-lelkész, a .»Kis Tükör* szerkesztője az alföldi 



nagyobb gyülekezetekben személyesen is érintkezett a 
gyülekezetek pásztoraival, elöljáróival a vallásos kiadványok 
sikeresebb terjesztése erdekében. Közölte velők a Hor-
nyánszky-cégnek azt az ajánlatát, hogy aki a kijelölt 
vallásos kiadványoknak (u. m. Református zsoltárok, Csiky 
Lajos, Fördős L., Pap K. és Szikszay Gy. imakönyvei, 
Miatyánk, Kis Tükör, Téli Újság, Árvaházi Naptár, Téli 
Újság Naptára, a prot. irod. társ. népies kiadványai) 
elárusítására vállalkozik, az kap a cégtől 10 forint havi 
lizetést s a száz írton felül eladott könyvekért még 
jelentékeny percentet. Azokat a lelkész és tanító ura-
kat, kik akar maguk, akár megbízható ajánlottjaik által 
a terjesztés erkölcsi és anyagi áldással is jaró munká-
jaban részt kivannak venni, bizalommal fölkérjük, hogy 
lépjenek közvetlen érintkezésbe a Hornyánszky-céggel. 
Az olvasás vágya a nép alsó-rétegeiben is ebredez: résen 
kell lennünk, hogy az erkölcstelen ponyva vagy a vakhit 
sajtója meg ne előzzön az elmék és szivek lefoglalásában ! 

* Vallásos estélyek Péczelen. A belmissziói és 
evangelizaló tevekenysegnek szép megnyilatkozását láttuk 
Béczeien, a november 1-én tartott reformációi ünnepeiy 
alkaimaval. A tevekeny peczeli lelkesz, György László 
felkérésére az altala rendezett vailasos összejövetelre Buda-
pestről kirándulták Kenessey Bela es tízabo Aladar theol. 
professzorok és velők a theologiai ítjuság énekkara. Az 
ünnepélyes összejövetel a peczeli közművelődési kör tágas 
és alkalmas helyiségeben nagyszámú közönség jeleniete-
ben folyt le. A jeienvoltak a felbuzduló váltásos érzés 
lelkesedésevei hallgattak Kenessey Bélának az 1517-iki 
okt. ö l . és nov. i-röl es tizabó Aladárnak a keresztyen-
ségröl és protestantizmusról tartott lelkesítő es eszmeitető 
beszédeit, az énekkar szabatos énekeit es a szívből jött 
alkalmi imákat. A mint Szabó A. monda, az ünnepély 
szónokai csak egy egyszerű kürtöt szólaltattak meg; Ue 
ha a lelkekben e hangok visszhangra találnak, akkor 
e gyülekezetben az egyszerű hangokra íelseges harmónia 
fog kelni. A közönség eleven érdeklődése itt is megcáfolta 
az evangélizálás ellen hangoztatott azt az ellenvetést, 
hogy a mi népünknek nincs erzéke az ilyes dolgok iránt, 
iia népünk nem érdeklődnék a vallásos összejövetelek 
iránt, akkor a nazarenus. baptista s inas futkározó atya-
liak sem tudnának köztük propaganda! csinálni zavaros 
vailasos eszméiknek. — Peczelen ez a vaílasos estély 
csak megkezdese volt a vailasos összejövetelek állandósí-
tásának, s a tel folyaman a lelkesz vezetése alatt minden 
csütörtökön lesz vailasos estély, melyen a kántortanító 
vezetése alatt alakult gyülekezeti enekkar is közre log 
működni. A vailasos esteiyek rendezésében tevékeny részt 
vesz Tankó János tanár, péczeli lakos, kinek támogatása 
a munka sikerére nagy befolyással leend. Óhajtandó, hogy 
Peczel jó példaja buzdítólag hasson kisebb es nagyobb 
gyülekezeteinkre! (A. G.) 

* Az állami anyakönyvekről szóló törvény-
javaslatot a képviselőház közigazgatási bizottsága mar 
letárgyalta és változtatas nélkül elfogadta. Nagyterjedelmű 
jelentését, melyet Beöthy László a közigazgatási bizott-
ság volt előadója szerkesztett, áttétté a képviselőház 
igazságügyi bizottságához, a mely szintén ki van küldve 
a törvényjavaslat előzetes tárgyalására. 

* Tanári jubileum. A nyíregyházi ev. főgimnázium 
igazgatója, Martinyi József október 29-én ünnepelte meg 

a tanári működése 25-ik évfordulóját. A főgimnázium 
dísztermében volt az ünnep, melyet előkelő közönség 
töltött meg ez alkalommal. Képviselőket küldött az ünnepre 
a református egyház, az izraelita hitközség, a vármegye 
törvényhatósága, a törvényszék, Nyíregyháza város, továbbá 
a lutheránus s a zsidó tanítói kar. Több alkalmi beszédet 
mondtak, melyek közül különösen kivált Meskó László dr. 
országos képviselőé s Farbaky József főesperesé. Mind-
ketten a jubiláns érdemeit méltatták, a ki különösen sokat 
tett a magyarosodás terjesztése érdekében. A kormány 
nevében Kállay András főispán üdvözölte az igazgatót. 
Az ünnepet este hangverseny s táncmulatság zárta be. 

* Debreczeni főiskolánk fejlesztése érdekében 
növekvő buzgóság mutatkozik a hazai, különösen az al-
földi reformátusság körében. Bebreczen az akció köz-
pontja, hol Kiss Áron püspök vezetése alatt buzdító gyű-
lést tartottak, melyen a püspökön kívül Degenfeld József 
főispán, Simonffy polgármester, Balogh F. és Baczoni 
Lajos tanárok es Márk E. ügyvéd tartottak buzdító be-
szédeket a néphez s a liázankenti gyűjtést szervezték. — 
Hajdú-Böszörményben az egyháztanács elhatározta, hogy 
10 évig évenként 800 koronát s igy összesen 8000 ko-
ronát ad a debreczeni egyetemre; Somossy Béla presbyter 
200, Sóvágó Gábor főgondnok 200, Szeremley József és 
Bakóczy János lelkészek szintén 200—200 koronával 
járultak a cel előmozdításához. — Ujabban Vállyi János 
tiszántúli egyházkerületi főgondnok 4000 koronát, a nagy-
károlyi egyház 500, egy magát megnevezni nem kivánó 
debreceni kollégiumi volt növendék 200, a nagykárolyi 
hívek 150 koronát adtak erre a célra. — Legújabban Medve 
Kálmán debreczeni ügyvéd 2000, a szeghalmi egyház és 
tagjai 2Ö00, Fráter Imre egyházmegyei gondnok 1000, a 
tetétleni egyház és lelkesze 400, Varga Géza főorvos és 
nővére V. Mária, Tóth Sámuel theol tanár neje 2500, 
Ujfalussy Bela 400, gróf Bégen féld József 6000, békési 
egyház 4b00, a debreczeni izr. hitközség 2000, Beichmann 
Ármin a debreceni izr. hitközség elnöke 2000, Lengyel 
Imre szobosziói járásbiró 200 koronát adományoztak. 

* A herczegszőllősi zsinat artikulusai a leg-
közelebbről a felső-baranyai egyházmegye levéltárában 
teljes latin és magyar szövegükben megtaláltatván s az 
érdekes 1577-ből való nyomtatvány, utolsó lapján egy 
csomó sajátkezű aláírással, a dunamelléki egyházkerület 
gyűlésén bemutattatván : gróf Tisza Lajos főgondnok indít-
ványa folytán ez artikulusoknak hasonmásszerü sokszoro-
sítására alaírási ív nyittatott, még pedig akként, hogy 
az 500 példánynyal tervezett kiadás összes példányai a 
Magy. Prot. Írod. Társaságnak ajándékoztatnak s e Tarsa-
ság tőkéjenek a gyarapítására fognak elárusíttatni. Az 
alaírási ívet maga a főgondnok ur 100 forinttal kezdette 
meg. Utána báró Vay Miklós szinten 100 forintot irt 
alá e célra. Nagyobb összegeket adományoztak: tízasz 
Károly püspök (20 frt), Cseh Ervin egyházmegyei gond-
nok (20 írt), gr. Degenfeld Lajos, Darányi Ignácz és 
Szilagyi Sándor (10—10 frt), Szilassy Aladár, Sárközy 
Aurél, Szászy János, Karap Ferencz és a budapesti theol. 
tanári könyvtár 5—5 frtot; többen pedig a közgyűlés 
tagjai közül ö—1 frtot, ugy hogy az eddig e célra begyült 
összeg 32Ö forint. Előzetes költségvetés szerint a mű 



kiadása körülbelül 450 forintba fog kerülni. A rnű átadat-
ván az Irodalmi Társaság titkárának, a kiadást ő fogja 
eszközölni s a mint értesülünk, ő Mokos Gyula tanárt 
mint e téren kiváló szakférfiút kérte fel a kánonokhoz 
Írandó történeti tájékoztatás elkészítésére. Fia e tanulmány 
meg lesz. a munka azonnal sajtó alá adatik. A kik egy-
egy példány tervbe vett árának (1 írt) megfelelő összeget 
küldenek be a mű megjelenhetésének a biztosítására az 
Irodalmi Társaság titkárához (IX. Csepelrakpart 7.), azok 
a mű egy példányát megkapják. Az érdekes munka kiadá-
sára e helyen is felhívjuk olvasóink figyelmét s melegen 
ajánljuk szives pártfogásukba a kettős célnak szolgáló 
szép vállalkozást. 

* A gyülekezetek életéből. A kishartai ref. egy-
házhói irják Lapunknak: Lélekemelő ünepélynek volt 
színhelye m. h. 29-én Kis Harta. E napon szentelték fel 
a helybeli kicsiny ref. egyház harangjait, a melyek ösz-
hangzatos szép hangjáért, teljes elismerés illeti Hőnig 
Frigyes aradi harangöntőt. Az ünnepélyen Kudar Kálmán 
ordasi lelkész imája után, Draskovics Zsigmond hartai 
lelkész magvas beszédben emelte ki a harangokra ado-
mányozók áldozatkészségét, kik között a lelkész által 
személyesen eszközölt gyűjtés (alkalmával gróf Teleki József 
270 Irtot és 80 frt értékű harangállvány fát, Hajós József 
250 frtot és Hauer Béla 100 forintot adományoztak s 
igy az egyházat 1340 frttal terhelő uj harangok árából 
700 frtnyi terhet emeltek le, az amúgy is csak mintegy 
130 házaspárral biró egyház vállairól. A szép ünnepélyen 
a fent nevezett nemes lelkű adakozók is jelen voltak. 
Fogadják a nemeskeblű adakozók e helyütt is a kicsiny 
de igyekvő egyház hálás köszönetét. 

* A magyar protestáns irodalmi társaság 
igazgató-választmánya a f. évi november hó 15-én, 
d. u. 5 órakor Budapesten, az ev. ref. főgimnázium i^Lónyai-
utca) könyvtár-termében gyűlést tart, melyre az igazgató-
választmány tagjait ezennel tisztelettel meghívja Budapest, 
1893. november 6. az elnökség. Tárgy: Folyó ügyek. 
Népies iratok megindítása iránt intézkedés. Indítványok. 

* Felhivás Jókai Mór tisztelőihez. Jókai Mór 
ötven éves irói jnbileuma alkalmából az ünnepi bizottság 
elhatározta, hogy a világhírű írónak — mint a felhivás 
mondja — két ágból fon koszorút: egy ág az erkölcsi 
dísz, egy ág az anyagi jutalom. E végből Jókainak összes 
eddig megirt munkáiból nemzeti díszkiadást rendez. A ki-
adás költsége 100 ezer frt, az ünnepeltnek szánt tisztelet-
díj szintén 100 ezer frt. Az előfizetési ár 200 frt, és ezer 
aláírásra van szükség, hogy a kiadás létre jöhessen. 
Terjedelme két ezer ív, mely mintegy 100 kötetbe lesz 
arányosan felosztva. A hozzánk is beküldött felhivás 
alapján mi is bizalommal fordulunk a művelt közönség-
hez, a tehetősebb egyénekhez és a testületek és főiskolák 
könytáraihoz, hogy megrendelésökkel Jókai müveinek dísz-
kiadását elősegíteni szíveskedjenek. Jókai nemcsak a nem-
zeti, hanem a protestáns géniusznak is első rendű költői 
megnyilatkozása. Az előfizetés december végéig a »Bel-
városi takarékpénztár®-hoz (Budapest, Koronaherczeg u. 
3. sz.) küldendő. 

* A nagyváradi nőegylet apáca kérdésében 
Hieronymi belügyminiszter rendelete november 1-én kül-
detett le Biharvármegye alispánjához. A rendelet az ismert 
vitás ügyet teljesen kielégítő és kifogásolhatlan módon 
akként intézte el, hogy mivel az elnöknőnek a felvételre 
jelentkezőkkel szemben tanúsított eljárása sem az egylet 
érdekeinek, sem az egylet vezetésében eddig követett 
gyakorlatnak meg nem felel, az apácák bevitelét kimondó 
közgyűlési határozatot és az alapszabályoknak ebben az 
irányban történt módosítását a miniszter jóvá nem hagyja, 
hanem utasítja az egyesület elnökségét, hogy az időközben 
jelentkezett uj tagok felvétele végett választmányi ülést 
tartson. 

* Gyászrovat. Bierbrunner Gusztáv ókéri evang. 
lelkészt ismét súlyos családi csapás érte: fia B. Gusztáv 
lelkész-jelölt hosszas és súlyos szenvedés után folyó évi 
október 30-án 25 éves korában elhunyt. Béke hamvaira! 
— Kolhenheyer Albert csernyei evangélikus lelkész, a 
bakonyvidéki tanítóegyesület elnöke, Veszpémvármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja 52 éves korában e 
hó 1-én Csernyén elhunyt. 

* A Protestáns Árvaházi Naptár 1894-ik évi 
folyamának példányai kiadónál teljesen elfogytak. 
A kiadó Hornyánszky-cég t isztelettel fölkéri a lel-
kész urakat, hogy a náluk netán megmaradt pél-
dányokat szíveskedjenek hozzá sürgősen visszakül-
deni. 

1905/93. P á l y á z a t . 

A vértesaljai egyházmegyébe kebelezett felcsúthi 
léikésztanítói-állás lemondás folytán megürülvén, arra 
ezennel pályázat hirdettetik. 

A lelkész-tanítói állás jövedelme hivatalos felszámí-
tás szerint 591 forint, s igy az egyház IV-ed osztályú. 

Pályázni akarók erre vonatkozó s kellőleg felszerelt 
kérvényeiket f . évi deezember 15-ig nagytiszteletű Konez 
Imre esperes úrhoz (Seregélyes, Fehér m.) nyújtsák be. 

Budapest, 1893. november hó 4-én. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

2534/893. . Pályázati hirdetmény. 

A zilahi ev. ref. kollégium államilag segélyezett 
főgimnáziumában a rajz-tanári rendes tanszékre pályázat 
nyittatik. E tanszékkel a rendkívüli szabadkézi-rajz tanítása, 
valamint az alsó osztályokban a mennyiségtan tanítása 
is egybe van kötve. Heti órák száma legfönnebb 20. 

Javadalma 1000 frt évnegyedes előleges részletekben. 
Az állomás a m. kir. vallás és közoktatási minisz-

térium kinevezése által töltetik be. 
Pályázók kellő okmányokkal felszerelt folyamodvá-

nyukat a zilahi ev. ref. kollégium elöljáróságához folyó 
évi december 15-ig adják be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerületi ig. tanácsának. 
Kolozsvártt, 1893. október 16-án tartott üléséből: 

Szász Domokos, Parádi Kálmán, 
ref. püspök, mint elnök. 2—2 tanügyi előadó. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési «ra : 

F é U y r i : 4. frt BO kr ; egé«z évr« : 9 frt. 

Mgy* Hím ára. 90 ftr. 

A reformáció társadalmi hatása. 
A reformációról, a XVI. század e nagy szel-

lemi mozgalmáról, általában valami sajátságos 
felfogás vált uralkodóvá ujabbkori történetíróink-
nál, állambölcselőinknél és jogfilozofusainknál, nem-
csak, de magánál a nagy közönségnél is. A leg-
többen csak vallási mozgalomnak tekintik s még 
egy olyan különben mély gondolkozó is, mint 
Eötvös, a felett panaszkodik, hogy a reformáció 
megszakította az egyház egységét s állítja, hogy 
az egész nem volt egyéb, mint csak vitatkozás 
az elvek helyes alkalmazása felett. 

Ám engedjük meg. hogy a reformáció első 
indulásában csakugyan tisztán vallási mozgalom 
volt és csak vitatkozás az elvek helyes alkalma-
zása felett; hát akkor is, ha a reformáció nem 
tett volna is egyebet, mint csak annyit, hogy azt 
a nagy ős-keresztyén gondolatot emelte érvényre, 
hogy a Krisztus egyháza nem egy uralomra vágyó 
isteni állam a földön, hanem egyszerűen csak 
a hivők és a kiválasztottak gyülekezete, melynek 
semmi más hatalmi eszköze nincs, mint az ige 
és a sákramentumok, a hit és a szeretet: már 
ezzel is egyike volna a világtörténelem legnagyobb 
eredményeinek és ha csak puszta vitatkozást 
provokált is az elvek helyes alkalmazása felett, 
miután azokat az elveket tette vitatkozás tár-
gyává, a melyek az ember legbensőbb szellemi 
életének létalapjai s a melyek helyes alkalmazá-
sától függ egész egyéni, társadalmi és politikai, 
nemzeti életének a nyugalma, a biztonsága, és 
fenmaradása, valamint az egyén és a társadalom 
erkölcsi jellemének az ereje, a szilárdsága, a becsü-
letessége és a megbízhatósága: akkor is egyik 
legmegbecsülhetetlenebb vitája volt ez az egész 
emberi szellemnek, a melyet valaha folytatott elvek 
alkalmazása felett. Mert a reformációt megelőző-
leg épen az volt a kérdés, hogy vagy győz a 
hierarchia a maga minden érdekét lesújtó hatal-
mával, vagy pedig győz az egyén joga a vallás-

erkölcsi elv, az evangélium ereje által. E felett 
indult meg a küzdelem s e kérdést a megoldha-
tás stádiumáig az előreformátorok és a renais-
sance mozgalmai juttatták. A reformátorok igaz, 
hogy legelső sorban a vallás-erkölcsi érdek kép-
viselői és mint egyesek a hierarchia hatalmával 
állanak szemben; de az ezzel folytatott harc köz-
ben kivívják maguknak a jogot arra, a mi, mint 
az erkölcsi egyén szabadsága, minden egyesnek 
elidegeníthetetlen joga. 

És mi volt e mozgalomnak a következménye? 
Az, hogy legelső sorban az összes világi, mondjuk, 
nem vallásos életviszonyokat: a családot, az álla-
mot, a művészetet és a tudományt, sőt az ipart 
és a kereskedelmet is szabaddá tette és az egész 
világi kulturát a hierarchiai kötelékekből kiszaba-
dította. De ezt az inkább csak negativ eredményt 
sokkal felülmúlja az a pozitiv áldó és megtermé-
kenyítő oldala a reformációnak, a mikor a vallási 
gondolatokat a maguk evangéliumi tisztaságába 
állította vissza s ezeket egészen erkölcsi szabad 
módon olyan szent szellemi hata lommá emelte, 
hogy velük és bennük az összes életviszonyokat 
átalakító és megnemesítő erőket nyújtott az egyé-
neknek, a családoknak, a társadalmaknak és a 
nemzeteknek, a melyek ezeket befogadták s maguk-
ban élőkké tették. 

A reformációnak az a két, első tekintetre 
csak tisztán a vallási életet érdeklő elve: a hit 
és a kegyelem, bármennyire idegenszerűen han-
gozzék is ez ma, a mikor e mély kérdések csak 
épen a legkomolyabb embereket érdeklik és a 
mikor ezekkel foglalkozni szinte méltóságán alul 
lévőnek tart ja az óriási többség, mondom, a hit 
és a kegyelem egy uj és magasabb socialis fejlődés 
teremtő elve. Igaz, hogy ez elvek nem közvetlenül 
idézték elő a társadalmi rend és felfogás meg-
változását; hanem ezek voltak és ezek ma is 
a társadalom megújhodásának és megnemesedésé-
nek a legmélyebbreható szellemi, erkölcsi előfel-
tételei. 



Bármit mondjanak is a sociologusok, a kort 
mozgató kérdések között mindig a legmélyebb 
a vallási kérdés és ez a legéletbevágóbb is. A 
mint egész egyéni szellemi életünk irányzatára 
végső alapjában elhatározólag az hat, hogy vájjon 
a világot tartjuk-e annak, a mi minket kielégít, 
vagy pedig e világ felett az élő, személyes Istent 
s abban a magasabb erkölcsi világrendben hi-
szünk-e, vagy pedig követjük ennek a földnek a 
»conventionalis hazugságait^ : ugy a társadalmi 
és politikai élet egész irányzatára is az hat elha-
tározólag, hogy mely elveket követnek az egyének ? 
Ime azok az elvek, a melyeket a felületes vizs-
gálók a reformáció tulajdonképeni elvei gyanánt 
mutatnak fel, mint a szabad vizsgálódás, az 
önálló kutatás stb., már érvényesültek a renais-
sanceban is. Ismeretes, hogy pl. a Mediciek alatt 
ugy virágzottak a tudományok és a művészetek 
Italiában mint sem az előtt, sem azután soha 
és az életet is bizonyos ritka finomságú szokások 
és műveltség díszítették; de hiányzott e szabad 
kutatás és e szabad termelés mellett az egésznek 
igazi erkölcsi alapja. Az emberek nem lehetnek 
meg valamely bizonyosság nélkül. Egy olyan kor, 
a melyben, mint Savanarola feljegyzi, az előkelő 
papság is ilyenforma beszélgetést folytat: »Mit 
gondolsz — kérdi az egyik — a mi keresztyén 
hitünkről? mire valónak tartod azt?« »Igazán 
bamba vagy — mondj a ra a másik — a hit 
csak álom és csak érzelgős asszonyok és barátok 
számára való«, ez a kor erkölcsileg csak romlott 
lehetett; a mint hogy a klasszikus tanulmányok 
hallatlan erkölcstelen könnyelműséget eredményez-
tek az akkoriak életében és cselekedeteiben. A 
renaissance a világot egy uj pogánvsággal fenye-
gette; e veszélyt a reformáció fordította el, mikor 
a társadalomnak egyik irányról a másikra való 
átmenetelében, a lelkeknek bizonytalanságában, 
a jellemeknek ingadozásában két szilárd pontot 
jelelt meg: a hitet és a kegyelmet, mint a mely 
két ponton kell kikristályosodni a szellemi élet 
convnlsióinak. 

A hit és kegyelem elvének első következ-
m é n y e : az erkölcsi egyéniség teljes felelőssége. A 
protestántizmus minden közvetítő nélkül állítja 
szembe az embert magával Istennel. Minden em-
ber magának áll, vagy esik. Ez a felfogás a 
jellem önállóságát követeli meg. A gondolkodó 
szellemet Isten által szabaddá tévén a hagyomá-
nyok és tekintélyek nyűgétől, ha a legfőbbet, az 
üdvigazságot magam vizsgálhatom, akkor nincs 
hatalom, mely lelkemre békót vessen egyéb igaz-
ságok szabad vizsgálatában is. Miként nő az 
ember egyéni öntudata és szelleme királyi méltó-
ságának az elidegeníthetetlen és befolyásolhatatlan 
joga, nemcsak, de kötelessége is! 

Ha kegyelemből üdvözülünk: akkor a jó 
cselekedetek nem érdemlő és esetleg szentté is 
avató tények s maga a világi munka nem kár-
hozatos és a szerzetes kontempláló tétlenség nem 
dicséretes, hanem a. munka, a jó cselekedetek, a 
szabad egyéniségnek, az Isten gyermekének a 
kegyelemből kapott talentumokkal való sáfárko-
dása. A munka istentisztelet s bárhova és bár-
minő munkakörbe állította az embert Isten a 
maga bölcs rendeléséből, ott és akként kell az 
embernek munkálnia, hogy a kevésen is hű legyen. 
Kegyelemből vévén mindenünket, a mit teszünk 
az mind kötelesség s feladatunk nem érdemek 
kicsikarása, de szolgálattétel mindenki irányában. 
»Tartozunk pedig mi, a kik erősek vagyunk azzal, 
hogy az erőtleneknek erőtlenségeket hordozzuk« 
— mondja Pál apostol. E felfogás, e világnézlét 
mellett minden munka istentiszteletté nemesed-
hetik és magasztosulhat fel s az embert bensőleg 
megnyugtatni, kielégíteni és boldogítani képes. A 
hívőknek Istenhez való gyermeki hálás viszonyá-
ból származik a cselekvések amaz indító érzése, 
a mely minden cselekedetnek erkölcsi értéket 
kölcsönöz. A világtól való királyi függetlenség a 
megigazulás komolyságával a jellemnek hasonlít-
hatatlanul több erőt ád mint minden zárdai élet. 
Kötelesség az alap indító ok, mely semmit nem 
kiérdemelni, hanem mindent csak meghálálni akar, 
a mely nem lemorzsoltatik, hanem lehető töké-
letesen teljesíttetik. A reformáció elvének már 
csak ezt az egyetlen következményét is ha tekin-
tetbe venné az ellenfél, nem állíthatná azt az 
absurdumot, hogy a reformáció szülte a socia-
lismust. 

Ha isteni bölcsesség rendezte be e viiágot, 
akkor a való világnak minden viszonya szent és 
tiszta. A család élet igy nyert igazi megszentel-
tetést a reformációval; nem külső sakramentális 
jelleget, (melylyel azonban épen a papságnak nem 
szabad élni), hanem belső megszenteltetést, mikor 
az egyetemes papság eszméjével az apát és az 
anyát a család papjaivá tette és felelőssé az Ur 
által reájuk bízottak felett. A polgári község, az 
állam így lett az egyháznak alávetett provinciából 
önálló intézménynyé, mert többé nem dualistice 
ellentétesen állanak egymással szemben állam és 
egyház, mint anyag és szellem, test és lélek, hanem 
az állam is a maga lényegében Istenországának 
lett a hordozójává. Az a modern állam, mely 
többé nemcsak jogvédelmet biztosít, hanem kere-
tébe vette fel a népnevelést, a művészetnek, a 
tudománynak és a vallásnak az ápolását s gon-
doskodik törvényhozásilag a maga szegényeiről, 
beteg vagy munkaképtelenné vált munkásairól, 
szóval humanitárius intézménynyé is vált s még 
inkább azza kell válnia: a reformáció szülötte. 



Maga a nagy természet is a reformáció világ-
nézlete által lett az Isten templomává. Az életet 
megszerettette újra az életet a középkorban meg-
vető emberrel s felkeltette benne a természet iránt 
való fogékonyságot, a mi aztán alapjává lett annak 
a nagyszerű haladásnak, a melyet a természet-
tudományokban elért az emberiség s a mely 
haladáson alakult socialis életünk. »A protestán-
tizmus a revolutionárius erőket — mondja egy 
nagy német dogmatikus, — csak akkor bocsátná 
szabadon, ha önmagához és nagy elveihez hűt-
lenné válnék, ha ez elveket elerjedni engedné. 
Csak szellemi-erkölcsi erők teremthetnek szabad 
embereket és ez erők mellett lehetlenné vannak 
téve a lánczokat széttépő s szabadosságra törekvő 
rabszolgák«. 

Sokszor figyelmeztetnek politikusaink, hogy 
különleges érdekeinket, különösen pedig a fele-
kezeti érdekeket igyekezzünk visszatartani azok-
kal a nagy, általános feladatokkal szemben, me-
lyek korunkban megoldásra várnak és egyesített 
erővel védjük és erősítsük állami és társadalmi 
életünk általános vallás-erkölcsi alapjait, a me-
lyektől fenmaradbatásunk függ. 

A tanács, a figyelmeztetés egészen helyén 
való s a protestáns egyház merőben távol is áll 
bármely kultur-harc felidézésétől. De akkor, ami-
dőn most nálunk az egyházpolitikai viták folynak, 
ezekben nem két egyháznak, nem két keresztyén 
felekezetnek a harca folyik, hanem két külön 
világnézleté: a hierarchismusé és a liberalismusé. 
Nekünk életelemünk ez utóbbi s midőn egész 
őszinteséggel e mellett küzdünk, akkor nem fele-
kezeti, hanem valóságos nemzeti érdeket igyek-
szünk megvédeni. De az meg kötelességünk, hogy 
figyelmeztessük a sok tekintetben csak doctri-
naire liberalismust, hogy határozott vallás-erkölcsi 
elvek nélkül bizony nem fog használni semmit 
nemzeti életünknek. 

Az államnak és az egyháznak kétségtelenül 
mindig meg kell keresniök és meg kell találniok 
az egymáshoz való viszonyt. E nélkül elveszti az 
állam a maga legfontosabb tartalmát és szem elől 
téveszti saját legmagasabb célját Szabad egyház 
szabad államban csak oly viszonyok között lehet-
séges, mint Észak-Amerikában, a hol a kettőnek 
semmi történelmi jogviszonya nem fejlődött ki 
soha. Az állam és egyház viszonya nélkül pedig 
az egyháznak le kellene mondania arról, hogy az 
emberi életnek minden viszonyait áthathassa. 

De az is minden kétségen felül áll, hogy az 
államot feltétlenül megilletik bizonyos felségjogok 
az egyház felett s ezt a protestántizmus mindig 
el is ismerte. A római egyház ezt alaptanainál 
fogva nem tehette. Ő souverain akar lenni mindenek 
fölött. Az ő dogmáiban az állam önálló hivatása 

elismerésének nincs semmi helye. Ő a hierar-
chiusmussal áll, vagy esik. A hierarchia pedig 
kosmopolita. A protestántizmus ellenben min-
denütt a nemzeti érdekekkel forr össze s min-
dig a leghívebb szövetségese az igazi szabad-
elvűségnek s az ezen elvekért küzdő államnak. 
Mert a mint meg van arról győződve, hogy csak 
egyéni erős hit és egyéni törhetetlen kötelesség-
érzet lehet alapja egészséges társadalmi életnek, 
ugy azt is vallja, hogy a nemzeti életnek is csak 
evangéliumi szabad szellem a megdönthetetlen 
szegletköve. A szabad szellemet hirdeti az egyház; 
az ennek megfelelő intézményeket pedig megte-
remti az állam. 

Ez a kettő egészséges viszonya és kölcsön-
hatásban való működése. 

Kenessey Béla. 

T Á R c z A. 

Nők az eklézsiában. 
A református ifjúsági egyesület estélyén tartott felolvasás. 

A nők egyházi tevékenységéről kívánok néhány szót 
szólani. 

Előre kijelentem, hogy a férfiak egyházi munkásságát 
egyátalában nem akarom ezzel sem bolygatni, sem kiseb-
bíteni. Távolról sem gondolok némely amerikai szekták 
ama különlegességére, hogy nő-papokat is alkalmaznak 
a gyülekezetben. Megmaradok az általános keresztyén 
felfogás mellett, mely Pál apostol intelmét tartva szem 
előtt, nőket nem alkalmaz sem lelkészi, sem presbyteri 
szolgálatra. 

A nők egyházi tevékenysége csak a női nem termé-
szetének és hivatásának megfelelő lehet. Ekkor lesz áldásos 
az egyházra nézve s csak igy végezhetik kedvvel és kész-
séggel a nők. 

Kétségtelen dolog, hogy miként a természeti vi-
lágban minden lény más-más erőkkel, más sajátos tulaj-
donokkal van felruházva a teremtő által: ugyan ilyen gaz-
dag változatosság és csudálatos sokféleség uralkodik az 
erkölcsi világban is. Gyönyörűen mondja Tompa: »Egy 
és ugyanazon felséges célra vagyunk mindnyájan teremtve, 
mégis minden ember más-más nemű ajándékkal, saját-
sággal és erővel van felruházva, külön ösvényre utasítva 
s külön küldetéssel megbízva a gondviseléstől; és bár 
a tökéletességre és erényre törekvés minden kor-, nem- és 
születés-különbség nélkül általános emberi kötelesség: 
mégis az erkölcsi nagyságnak és becsnek más színezettel 
és más vonásokkal kell megnyilatkoznia a férfinál és mással 
a nőnél, kinek igaz, teljes és dicssugáros képe e fogalom 
keretében jelenik meg: nőiség*. 

És miben áll az a nőiség? »Valamint több tiszta 
és bájos hang szüli a szivet elragadó harmóniát, és sok 
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illatos virág szirmának finom olaja együtt adja a drága 
kenetet: ugy egyesül a gyöngéd nemet illető minden szép 
tulajdon, erény s igaz szépség a nőiségben. Ennek alkotó 
részei: gondosság és háziasság, tisztaság és szemérem, 
hűség és szelídség, mely kedély, munkás szeretet és 
vallásos lelkület ; ezeknek ama számtalan finom válto-
zataival és kisugározásaival, melyeket a női lélek, mint 
egy bűvész-mester, a kellő pillanatban elővarázsol és 
felmutat*. A nő-nem a maga testi szervezeténél fogva 
az emberiség gyöngébb, lelki természeténél fogva annak 
gyöngédebb fele; vagy a költők szerint: »a nő az emberi-
ség szebbik*, a bölcsek szerint: »az emberiség jobbik 
fele*. S ha mindezt a nőiesség szavával fejezzük ki: 
akkor elmondhatjuk, hogy a nők ereje, hatalma, varázsa 
a nőiességben fekszik. Ezzel boldogítják otthonukat és 
ezzel teszik kedvessé a társas életet. 

Ezzel az erejével működhetik a nő sikeresen az egy-
házi életben is. 

De hát van-e helye, tere ennek az erőnek az eklé-
zsiában? Bizony van. 

Én az egyházi életet, az evangélium utmutatása 
szerint, nem csupán a papok és gondnokok, felügyelők 
és presbyterek hivatalos functioi összegének fogom fel, 
hanem »ugv tekintem, mint a különböző tehetségű és 
műveltségű hívek, férfiak és nők. különböző jellegű és 
mégis egy lélektől indított keresztyén munkáinak összes-
ségét*. Mint Pál apostol mondja: »Különbözők a kegyelmi 
ajándékok, de ugyanaz a Lélek. És különbözők a szolgá-
latok, de ugyanaz az Ur. És különbözők a munkásságok, 
de ugyanaz az Isten munkál mindenekben. Mindenkinek 
ada,tik pedig a Lélek nyilvánítása közhaszonra (I. Kor. 
XII. 4—7.) 

A nőknek is adatott lélek nyilvánítása közhaszonra. 
Istenországa megszentelő erőinek a nők is részesei és 
vonzó példái. Vallásosságban, erkölcsiségben s a riemöket 
ékesítő erényekben a nők nem állnak hátrább a férfiaknál. 
A szentírás hit- és erényhősei között a férfiak mellett 
egyáltalában nem törpülnek el a bibliai szent nők alak-
jai : a kegyes Anna, az áhítatos Mária Betániában, a jóté-
kony Tábitha Joppéban, a vendégszerető Lidia, a feltá-
madás lelkes hirnöke M. Magdaléna, és mindenek felett 
Mária, Urunk Üdvözítőnk szent anyja. Sőt a történelem, a mi 
magyar nemzetünk történelme sem mondható szegény-
nek vallás-erkölcsi női nagyságokban. Különösen jellemző 
a nők vallásosságában az a vonás, hogy meggyőződésöket 
nagy sikerrel tudják terjeszteni. Köztudomásu tény, hogy 
a nők vallás-erkölcsi hatása a férfiakra, a férjekre, a 
gyermekekre sokkal nagyobb és sokkal intenzivebb, mint 
megfordítva. Igen, mert az az elhatározó befolyás, melyet 
a női nem az élet összes viszonyai között, sokszor észre-
vétlenül is, gyakorol a férfi-világra, a vallás-erkölcsi élet-
ben is érvényesül. Az apostolkodást, térítést, sőt a »cura 
pastoralis«-t is az erős vallásos meggyőződésű nők nagyon 
sikeresen tudják gyakorolni a maguk családi és társa-
dalmi körében. 

Ez az életeleven hitélet és termékeny vallásosság 
jelöli ki a nők szerepét a vallás-erkölcsi életben. Két 
keretbe foglalhatjuk ezt a munkásságot: a vallás-erkölcsi élet 
ápolása a családban és a szeretet müveinek gyakorlása 
a társadalomban. 

A család, a házi kör a nő igazi világa. Itt e kicsiny 
körben nagy ő. Ha a férfi a család feje, a nő annak 
szíve, lelke. Miként a lélek a test minden részében jelen 
van, ugy terjed ki a jó nőnek őrködő szeme, lelke, gondja 
a házban és családban mindenre, kicsiny és nagy dolgokra. 
A háztartás mellett »kezében a gyermeknek álmai, tündér 
világa lelkes ifjúnak, a férfi boldogsága« mint a költő 
mondja. A nő kezében van a család vallás-erkölcsi élete 
is ; mert templom, iskola és egyház a magok vallás-erkölcsi 
nevelő hatásukat igazán csak akkor érik el, ha az élet 
s ennek központja, a család jól elkészített termő talaja a 
vallás-erkölcsi magvetésnek. Miként a világosság a növény-
zetre folytonossága által hat éltetőleg: ugy »a vallás is 
nem pillanatnyi hatalma, hanem folytonos befolyása által 
boldogít* (báró Eötvös). A ritka imádság, mint a ritka 
evés, nem sok haszonnal jár, de ha állandó tápláléka a 
léleknek, erőt, megszentelődést, boldogságot szerez neki. 
A vallás és erkölcs erőinek e folytonos buzogtatása és 
szüntelen gyakorlása a családban főként a nőkön, az anyákon 
fordul meg. »Kis kacsóit összetéve szépen«, az anya tanítja, 
szoktatja első imájára a kisdedet, ő szoktatja-neveli Isten-
és emberszeretetre a gyermeket; az ifjú az Ő vallás-erkölcsi 
intéseivel lép ki a világba, s mint az apostol mondja: 
»Még a hitetlen férfm is megszenteltetik ő benne.« A nő, 
az anya a család házi papja, apostola és erkölcsi neve-
lője. »Örök igazság, mondja egyik írónk, hogy az ember 
anyja kebelén nevelkedik jóvá. Megszerettetni a gyerme-
kekkel a vallást és az erényt: legbiztosabb ut a jó példa-
adás. Hasztalanok a legszebb elvek is, ha az élet nincs 
velők összhangban. Ezért a minők az anyák, olyanok a 
családok Ki a családi s ezzel a közélet üdvét fentartani 
és biztosítani kívánja, figyelmét szükségkép a női nem 
vallás erkölcsi nevelésére kell fordítania*. 

Ime a nők munkásságának egyik kerete s ennek 
fontossága a család vallás-erkölcsi életében! 

A másik : a szeretet müveinek gyakorlása a társa-
dalomban. 

A segítő, könyörülő és jótékony szeretet az emberi 
s különösen a női szívben természettől is megterem, de 
igaz virágzást és áldásos gyümölcsözést csak a szeretet 
megtestesülése, a názáreti Jézus óta mutat. Az evangélium 
üdítő levegőjében az emberszeretet is nemesebb és gyön-
gédebb vonásokat öltött. Az evangélium átmelegítő, együvé 
forrasztó s testvériességet szülő isteni szelleme megtisz-
tította kútfejét, megnövelte erőit és kiszélesítette határait 
a felebaráti szeretetnek. Általános ember-szeretetté magasz-
tosította a felebaráti szeretetet. Igen, mert a keresztyénség 
azt tanítja: minden ember Istennek gyermeke s egyik 
a másiknak testvére a J. Krisztusban. Megváltónk pedig 
azt parancsolja: >egymást testvérekként szeressétek, arról 
ismernek meg, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 



egymást szeretitek.« Ez az istenfiuságra helyezett feltétlen 
ember-szeretet adja meg sajátos szinét és jellegét a ker. 
felebaráti szeretetnek. 

Nos már, t. K., eme szeretet erőinek ápolásában, 
műveinek gyakorlásában, intézményeinek fejlesztésében a 
nők határozottan előnyben vannak a férfiak felett. A sze-
retet világában, éppen mint az otthonban, a nő a nagyobb, 
a nő a mester. 1̂11 van a nő elemében, ez az ő világa*, 
mondja Tompa. »Itt van az ő népe : a kisdedek, az árvák, 
a betegek, az öregek, a szegények, a nyomorultak sere-
gében. Tisztének egyikében sem oly magasztos a nő, mint 
a felebaráti szeretetben. Észreveszi a rejtett könnyűt, meg-
érti a néma ajkak panaszát is, lelkének egész melegével 
hajol a nyomorult és szenvedő felé«. Ki tudna beteget 
ugy ápolni, sebet ugy kötözni, sebzett szivet ugy vigasztalni, 
elesettet ugy felemelni, árvának ugy anyja lenni, mint a 
nő, a keresztyén lelkületű nő?! 

A -keresztyénség egyházi keretben és más társa-
dalmi formákban kezdettől fogva sokat tett a szeretet 
műveinek gyakorlására. És legtöbbet a nők által. Érdekes 
tudni, hogy az első keresztyén jótékony egyesületet is nő 
alapította. A joppei Tábitha nevéhez fűződik a dicső 
eszme: társadalmi szövetkezés által állandó menhelyet 
teremteni a nyomorultaknak. Maga köré gvüjté a kegyes, 
tevékeny nőket, az özvegyeket és szenteket s velők a 
felebaráti szeretet által szövetkezvén, egyesületet alkotott, 
hol gondoskodtak a szegényekről, ápolták a nyomorul-
takat, táplálták az éhezőket, sőt saját kezökkel szővén, 
varrván, ruhát készítettek a ruhátlanok számára. A joppei 
szerény szövetség lett bölcsője azoknak a nagyszerű fele-
baráti s jótékony intézeteknek, melyek a világ minden 
művelt népei között virágoznak; azoknak a nagyszámú 
keresztyén egyesületeknek, hol a kisded, az árva, a sze-
gény, a testi és lelki beteg enyhülést és ápolást talál, s 
melyek annyi könyet letörölnek, annyi kínt lecsillapítnak, 
annyi nyomort enyhítenek s oly sok lelket megmentenek, 
jobbára nők által. 

Korunk társadalma hazánkban és külföldön sok 
virágzó szeretet-intézményt állított fel és tart fenn nagy-
részt a nők szeretet-munkájával. E mi székes fővárosunk-
ban is számos jótékony intézet van, melyekben nemes 
szívű nők áldoznak a szeretet oltárán. Hogy a divatos 
jótékonykodásban és egyletezésben az önzetlen szeretet 
mellett mi és mennyi irandó az emberi hiúság és feltűnési 
vágy számlájára: azt most nem vizsgálom. De azt őszin-
tén és szivem mély fájdalmával sajnálom, hogy ebben 
a mi eklézsiánkban a szeretet-intézmények dolgában még 
csak a kezdet kezdetén vagyunk. Nekünk is van, evan-
gélikus hittestvéreinkkel közösen, egy árvaegyesületünk, 
melynek tevékeny női választmányában néhány lelkes 
urnő tiszteletre méltó munkát végez Szegényháztéri árva-
házunk 100 árvája körül. Oh de mily sok még az 
elhagyatott, az elzüllött árva nemcsak a fővárosban, hanem 
a mi gyülekezetünkben is, kik ínségnek, nyomornak s 
erkölcsi romlásnak kitéve itt lézengenek a főváros utcáin. 
Ha több volna az árvákkal gondoló kegyes Tábithánk. 

kevesebben lennének az elhagyatott árvák! Nekünk is 
van ős Buda várában egy ifjú egyesületünk, »Nagypén-
teki ref. tarsaság« a neve s azt a szép célt tűzte maga 
elé, hogy a züllésnek indult gyermekeknek *0tthon«-t alapít-
son; ámde az ez évben elvetett mustármagocska csak most 
kezd csírázni: sok női sziv melegére, sok jó lélek szere-
tetére van még szüksége, hogy kihajtson s fává izmosuljon! 
Nekünk is van, német református testvéreink buzgóságából, 
egy Bethesdánk, vagy betegek korháza, aggok menháza 
ott künn a Városligetben, hol néhány kegyes diakonissza 
valóban istenes munkát végez a szenvedők testi-lelki 
bajainak enyhítésével. Oh de hány hitfelünk, egyházunk-
nak hány tagja lehet, a ki hírből is alig ismeri, nem hogy 
tényleg gyámolitaná. segítené azt a szép szeretet-intézetei! 
Nekünk is van, azaz hogy lesz majd talán, a joppei 
Tábitha-szövetség mintájára szervezve, oly Tábitha-egye-
sületünk, mint a minő az evangélikus hittestvérekké ott 
a Deák-téren, hol erős liitü és nagy szeretetü keresztyén 
nők. öregek és ifjak, özvegyek és férjesek, sőt hajadonok 
is hetenként egyszer az iskola egyik termében összegyüle-
kezve, mint a joppei szent asszonyok, ruhát varrnak a 
ruhátlanoknak, kenyeret osztanak az éhezőknek, meg-
látogatják a betegeket és a szűkölködőket pénzzel se-
gítik. Igen, t. Közönség, nekünk is lesz, mert lenni kell 
Tábitha egyesületünknek, hol eklézsiánknak nemes szívű 
hölgyei megfogadva a Krisztus parancsát: az éhezőnek 
enni adnak, a jövevényt befogadják, a ruhátlant felru-
házzák, a beteget meglátogatják s a szeretet isteni hatal-
mával enyhítik a nyomort és irtják a bűnt. 

Mikor jön el ez az idő, mikor a mi hölgyeink is 
tömegesen és egyesült erővel gyakorolják ezt az istenes 
szeretet-munkát, nem tudom; de azt tudom, hogy az az 
idő nem messze van már, mert a társadalomban mutat-
kozó hitébredés s az ebből támadó nagyobb hit és 
munkásabb szeretetet meddő és terméketlen sokáig nem 
lehet! Szőts Farkas. 

Sztárai Mihály Baranyában és Tolnában. 
(Folytatás és vége.) 

Ha nem is szorosan a Tamás pap által előadott 
módon, de kétségkívül azt megközelítő formalitások közt 
ment végbe a nagy Szegedi felavatása is. A nevezetes 
alkalommal jelen volt Baranyának papsága, mikor Szegedivel 
együtt több mások is részesültek a felavatásban, mely a 
legnagyobb ünnepélyességgel celebráltatott az 1554 ik évben, 
azaz — mint Skarica mondja — Laskóra menetelének 
első évében. Pappá avattatván, letette tudománya és eddigi 
működésének legfénylőbb címét, melylyel Mesternél? hivatott 
s ettől fogva Doktornak neveztetett. 

Ugyanekkor, vagy nem sokkal ezután egy más neve-
zetes és figyelemre méltó dolog is történt Szegedivel, a 
mennyiben az összes gyülekezetek egyhangú szavazatával 
•— communi omnium suffragio — az egész Baranya 
Generális Superintendenséül választatott életének 49-ik 
évében.1 

1 Hogy a püspök-választásba nem egyedül a papság, hanem 
a gyülekezetek is befolytak, nem csupán Skarica mondásából követ 



Szegedit megelőzőleg Sztárai is már — mint Skarica 
mondja — qaa Episcopus suae Baroviae agebat.1 Mint 
a baranyai egyházak megteremtője kétségtelen jogot szer-
zett magának nemcsak a püspöki cim viseléséhez, hanem 
az azzal járó jogok és kötelességek gyakorlásához is. 
Bizvást hihetjük azonban, hogy püspökségének s személyes 
érdemeken kívül mélyebb és szilárdabb alapja is volt,s 
ez nem lehetett más, mint egy zsinat határozása és ennek 
kifolyásaként a gyülekezetek önkéntes és szabad válasz-
tása. Ekkor már a nagy magyar alföld zsinatai, a torontáli 
síkságon tartott toronyi zsinatok meghozták határozataikat 
s hihetjük, hogy azok alapján azonnal felállíttatott a jól 
szervezett egyházakkal biró Baranyában a püspöki hivatal 
és Sztárai nem reformátori minősége alapján követelt és elvál-
lalt, hanem a zsinatok által előirt jogokat gyakorolt s 
kötelességeket teljesített, midőn Tolnáról az 1553-ik évben 
elindult a baranyai egyházak látogatására, a következő 
évben pedig papokat avatott föl. S látva e kétségtelenül 
nagy embernek az akkori nehéz viszonyok közt is tiszté-
ben szorgalmas és hű fáradozását, méltán feltünhetik, hogy 
Szegedi alig lépett Baranya földére, azonnál generális 
superintendenssé választják. Mi lehetett ennek oka ? Talán 
a szükségesség hozta magával, hogy a messze távolban 
lakó Sztárai helyett mást, olyant, ki állandóan közelükben 
van, tegyenek fejükké, a gyülekezetek őrállójává. De talán 
Sztárai egyéniségében s eljárásai mikéntjében is keres-
hetjük ennek indokát Vezérférfiak, kik saját nagy lelkük 
teremtő erejével a semmiből alkottak hatalmas intézmé-
nyeket, ritkán menttel; némi önkénykedéstől, erőszakosko-
dástól. Sztárainak heves természete, az általa diadalra 
juttatott ügy melletti lángoló lelkesültség© olykor-olykor 
talán a túlzás határaiba csapott á t ; mihez emberi gyarló-
ságok is járulhattak az ekkor már 50 éven felüljáró 
férfiúnál. »Sztárai Mihály is — mondja Bornemisza — 
noha értelmes és tudós ember, és sokat épített Magyar-
országban : de őtet is megbírja néha az harag, néha az 
bor is«.2 A papok közt pedig, kiket az általa teremtett 
120 egyházba állított, lehettek elegen, kik talán tudat-
lanságuk, talán nem egészen papi magukviseletével kihív-
ták a szigorú reformátor kemény bírálatát; a mit azok 
nem tudtak elszívelni s midőn alkalom adta magát, hűt-
lenül hátat fordítottak mesterüknek, lerázták nyakukról. 
Vannak íróink közt, kik ily ténynyel hozzák kapcsolatba 
Athanasius élete históriájának megírását s azt hiszik, hogy 
mivel ő maga mondja annak versfejeiben, hogy »suam 
interim fortunam eandem esse ostendit:« főképen bara-
nyai püspökségétől megválásának körülményeire célzott 
abban, és magáról mondja ezt a verset is: 

Hogy reá mindenben ők csak hazudtanak, 
Semmi bűnt ő hozzá de nem adhattanak, 
Az egy igazságért reá támadtanak, 
Azért nincsen helye kőztek az jámbornak.3 

Bárminő tényezők működtek is közre Szegedinek 
oly hamar generális superintendenssé választásánál, ha 

keztetheljük. Sztárai is az átalános szabadválasztási jogot hangoz-
tatja az »Igaz papság tükré«-ben, hol a pápa kérdésére : »Hol ördög-
ben vagyon az ti püspöktök ?« azt felelteti Tamás pappal : »Nem 
ördögben, hanem mindenütt vagyon, valahol az Istennek igéje vagyon. 
Itt is lehet kediglen, hogy ha a keresztyének akarják és Isten 
szerint választják.* 

1 A pozsonyi ev. lyceum levéltárában kéziratban levő »Hun-
garia Evangelica« is ezt mondja: »Anno 1554 Lascoviensium pastor 
(Szegedi) per Michaelem Sztarinum, pastorem Tholnensium et 
ejusdem Baroviae Superwtendentem inauguratus«. 

2 Bornemisza Péter: »Postillák«. IV. rész. 910 lap. Det-
rekő, 1584. 

8 Kanyaró Ferencz : »Unitáriusok Magyarországon*. Kolozs-
vár, 1891. 111. lap. 

személyét illetőleg elfogadjuk is a mit Skarica mond. 
hogy saját érdeménél fogva nyerte el a kitüntetést, addig 
magára a tényre nézve akaratlanul a háttérben lappangó 
okok után tekintünk. Sajnos, hasztalan keressük azokat; 
helyettök két. eddig teljes világításba nem állított, illetve 
nem is gyanított dologgal találjuk szemben magunkat, 
jelesen : a baranyai szuperintendensségnek nyilt proklamá-
lásával s mellette külön a tolnai püspökség gyanítható 
fölállásával. Sztárai mint Tolnának főpapja — sacris 
Praesidens — hogy egyszersmind a közel helyek püspöke 
is volt: erre nézve csak egyetlen, de a dolgot nagyon 
hihetővé tevő adat áll tendelkezésünkre. Az Oláh érsek által 
éveken át (1556—1558) fogságban tartott vág-sellyei tanító, 
Somogyi Péter, ugyanis fogsága történetét 1557 táján meg-
írván. azt egy levélben és carmen elégiacummal Sztárainak 
ajánlotta Az ajánló levél megszólítása igy hangzik: »Reve-
rendissimo in Christo patri ac domino Michaeli Sztarino. 
Episcopo dci gratia de Tliohia vigilantissimo, ejusque eccle-
siae dispensatori fidelissimo, officiorum meorum subjectiorum 
debitam.« Somogyi Péter, mint neve mutatja, somogyi fi volt, 
s mint ilyen tolnai tanuló lehetett, személyesen is ismerhette 
Sztárait, mindenesetre pedig jól értesülve lehetett az ügyek 
állásáról, és elhihetjük, hogy nem ok és alap nélkül adta 
Sztárainak a »tolnai püspök* címet. 

Meddig terjedt Sztarainak tolnai püspöksége s mely 
egyházak tartoztak ahhoz? Tudtunkkal a legrégibb egy-
házak Tolnában és vidékén ezek: 

Tolna Fadd Ethe* 9 Kara* 19 

Decs Gergen Gece Pilis 
Madocsa Szent György Hegyi* 10 Szeremlyén 
Földvár Kálóz Ürögh Csanád 
Pax Vám* 4 Hékúth * 11 Bogyiszló 
Bátha Bikacs* 5 Érmeilék* 12 Fövény * 20 

Báthaszék Hörcsök* 15 Zádor* 13 Szent Benedek 
Nádasd * 1 Székely Püspökszék*14 Dunaegyház*21 

Mánvok * 2 Dorog Gelle* 15 Komárom 
Pilis" Foktő Ősi* 10 Aba 
Eőcsén Nemegvi Nylas * 17 Battyán** 
Nyék Máza*"7 Kajdacs 
Horhi * 3 Dalmad * 8 Iche * 

Ime ezek lehettek azon egyházak, melyek a tolnai 
püspökséget alkoták. Közülök soknak már neve is alig 
ismeretes, és hány lehetett még mellettük, mely nevével 
együtt elpusztult. Az idők vihara elsöpörte őket, s velük 
együtt eltemete ama hű mukások emlékét, kik ama nehéz 
időben oly bámulatos gyorsasággal gyűjtöttek híveket a 
Krisztusnak, s alapítottak evangéliumi egyházakat. Pedig 
mily érdekes volna, ismerni itt is mindazoknak neveit, 
kik már kora reggel mentek az ur szöllejébe s látni apró 
részleteiben a sürgős munkát, melylyel a dunamelléki prot. 
egyházkerület egyszer oly imposans épülete épült, emelke-
dett, oszlopaival, tornácaival, világító ablakaival. Fájdalom, 
»a legbuzgóbb igyekezet sem képes lerántani a sürü fátyolt, 
mely a visszatekintő szemek látását korlátozza s bármeny-
nyire szeretnénk is egy csomóban látni mindazon egyházakat, 
melyeknek tárgyai egykor hitünknek sorsosi voltak: egy-
házunk múltja 'Csak mint a délibáb tünde játéka tűnik 
előnkbe, itt egy kicsiny hajlék, egy árnyékot adó fa, bokor, 
majd odább menve egy csoport ház, s ismét egy szép 
vidék látképében. Kérdésünkre: kik építették azt a hajlékot, 
üli ették azt a fát, telepítették azt a vidéket nem felel 
senki. Előállásukat — mint a délibábét a természet 
törvényeiből — csak találgatjuk azokból az itt-ott elejtett 
rövid szavakból, melyekre nagy ritkán bukkanunk. S 
valljuk be, hogy ily talány magának Sztárainak tolnai 



püspöksége is, melynek teljes megfejtése — ha ugyan 
megfejthető — a jövő feladatát képezi. A bizonyos, a 
mit e nagy emberről a Szegeditől megválása utáni idők-
ből mondhatunk, csak az, hogy Tolnán működött még 
1559-ben is, s azontúl egészen Laskóra visszameneteléig; 
és kétségkívül zsoltáraival, melyek munkássága első évei-
ben készültek, egyházi tanításaival, melyekkel az egész 
istenitiszteletet magyar nyelvűvé tette, nagy varázst gyako-
rolt nemcsak Baranya, hanem Tolna népére is. Egyházi 
beszédei nem maradtak reánk, de hogy voltak olyanok, 
melyeket nemcsak elmondott, hanem közhasználatra ki 
is bocsátott, bizonyság Szenei Molnár Albert, ki a Skul-
tétitől fordított Postillákban a magyarországi reformáció 
munkásairól szólván, ezt írja: »Magyarországban Sztárai 
Mihály az, a ki sok ekklézsiákat reformált, azokba prédi-
kátorokat ordinált és tulajdon kezével postillát irt eleik-
ben, és az sakramentumok kiszolgáltatásának formáját 
leirta nekiek*. Talán a jövő napvilágra hozza majd 
ezeket is, mint a legújabb időkig ismeretlenül lappangott 
egyéb müveit. 

Földvdry László. 

B E L F Ö L D . 

Evangelisatio in eapite. 
Nagytiszteletű Szerkesztő ur! 
Becses Lapja az ujabb időben evangélizáció jelszó 

alatt igazán fáradhatatlan kitartással, becsületes és bátor 
nyíltsággal harcol egyházunk, egyháztársadalmi életünk 
felvirágoztatásáért. E jelszónak nagy varázsereje van; 
méltó a remény, hogy tábor alakul körülötte. Tábor, mely 
a jelszónak egész tartalmát magáévá teszi. A siker egyik 
eszköze, hogy az. a ki világgá bocsátotta : hű legyen 
hozzá mindenha ! És én egész örömmel vallom meg, hogy 
e hűségnek megannyi tanúbizonyságait látom e lap min-
den egyes számában: még azokban a cikkekben is, mik-
ben némelyek talán megbotránkoznak, mint Urházi a 
Fraxinopolitanuséban. Szeretem én nagyon s szívesen ol-
vasom dr. Szabó Aladár meg Hamar István lelkes 
buzdításaikat, de szívesen olvasom dr. Kecskeméthynek 
jóval keményebb beszédét, sőt Fraxinopoltánusnak egy-
házunk igaz jólétéért, nagyságáért buzgolkodó feddőzését, 
majd szemrehányását. Szép védőbeszédét irt Úrházi az 
igaz, de egy cseppel se nagyobb igazsággal, mint Fraxino-
politánus. Mert ez nem állította,hogy egyátalán mindenütt 
elszomorítók a körülmények, ama meg, hogy mindenütt 
egyformán kielégítők. Én becsülöm Fraxin., de nagyra 
becsülöm szerkesztő urat is, hogy ebben a nagyon elfino-
inodott izlésü világban olyan nyers kálvinista — bár 
határozottan jóindulatu — szemlének helyt adott. Ez 
már az időnek egy jele! Ugy látszik, lassan-lassan 
megunjuk már a kiáltó fogyatkozások agyonhallga-
tását. Helyes. Hisz ha Kálvin is Genfben csak ugy 
suttogott és sóhajtozott volna a bűnök felett, ha mintegy 
metsző késsel ki nem vágta volna az erkölcsi rákfenét, 
soh' se lett volna Genf a kálvinizmus erős várává. Az 
evangelizáció bajnokainak se szabad az általános, tehe-
tetlen sóhajtozásnál megállapodni: rá kell mutatni nyíltan 
és bátran a veszedelmes sebekre, sőt ki kell azokat met-
szeni, bármilyen nagy legyen is a fájdalmas felszisszenés! 

Azok, kik egyházunk jövőjét minden lehető módon 
biztosítani akarják, egyszer erre a hathatósnak ígérkező 

eszközre, űtra módra mutatnak rá, máskor meg amarra. 
Ujabban dr. Szabó Aladár a felső-szabolcsi esperessel 
igen melegen ajánlja a diakonusi intézmény életbelépte-
tését. Nekem — kivált a nagyobb városokra gondolva — 
az indítvány és annak megvalósítása ellen egy árva sza-
vam sincs. De engedjenek meg az igen tisztelt említett 
urak, én ennek az intézménynek esetleges felállításától se 
sokat várok. Annak is csak annyi hasznát vennénk, mint 
ma a presbyteriumnak sok helyen. Lerajzolnánk szépen 
a diakónusban megkívántató kellékeket, mint a hogy igen 
szépen megállapítottuk a presbyterek, lelkészek, tanítók, 
esperesekben megkívántató tulajdonokat — de. hogy ékes-
kednek-e azokkal valósággal, arra kevés gondunk van. 
Megállapítanánk a diakónus hivatalos teendőit, de hogy 
teljesíti-e azokat, ezt a kényes kérdést már nem igen 
bolygatnánk; akarom mondani, sok helyen nem bolygat-
nák. Én hát ugy gondolom, hogy mielőtt egy ilyen uj 
intézményt létesítenénk, a most meglevő szerveink műkö-
dését kellene előbb egészségessé és teljessé tenni. Mert 
kérdem: presbyteriumaink azok-e valósággal, miknek len-
niök kellene? Betöltik-e azt az igazán nemes hivatást, 
mit egyházi törvénykönyvünk elibök szab ? Hiszen ha azt 
jól betöltenék : akkor ha nem volna is felesleges a dia-
konusi intézmény felállítása, de az már bizonyos, hogy 
nem igen éreznénk hiányát. Mert a presbyteriumnak köte-
lessége volna (Egyh. törv. 28. §.) »az egész egyházközség 
vallásos és erkölcsi életére gondosan felvigyázni s a vallá-
sosság és közerkölcsiség hanyatlását mind egyeseknél, 
mind családoknál célszerű egyházi eszközökkel erélyesen 
meggátolni; felügyelni, hogy a vasárnapot és saját ünne-
peinket az egyházközségi tagok híven és illendően meg-
tartsák; az egyházközségi tehetetlen szegényekről, árvákról, 
nyomorultakról való gondoskodás«. A többi megszabott 
teendőjét nem említem. 

igen, de hogy a presbyterium hivatásának megfelel-
hessen és meg is feleljen: a fejének, a lelkésznek ember-
nek kell lennie a talpán. Ha a presbyteriumról beszélünk, 
a lelkészt nem hagyhatjuk ki a számításból. Ha pedig a 
presbyteriumnak helyre nem hozott cselekedeteiről vagy 
mulasztásairól szólunk: nem hagyhatjuk ki a számításból 
az esperest, nem a püspököt se. Minél feljebb áll valaki : 
annál nagyobb felelősség terheli. 

Urházi bizonyos büszkeséggel mondja, hogy »Vezé-
reink a püspökök, esperesek, fő- és algondnokok, nemcsak 
a hit, a buzgóság, hanem a tudomány terén is kimagasló 
alakok, kik önmaguk iránt tiszteletet gerjesztenek és sza-
vaik kellő nyomatékkal bírnak«. Kihagyva a számításból 
nagyérdemű püspökeinket és főgondnokainkat — felsó-
hajtok : beh jó volna, ha igy volna! És hogy azt ne 
mondja valaki, hogy én csak a levegőből beszélek, sze-
mélyek és helyek, sőt még annak a lapnak is, melyből a 
szomorú adatokat veszem, megnevezése nélkül tényeket 
említek. 1892. 52. szám. 840—842. lapok. (Az esperest 
pénzváltók asztalainak felforgatásával fenyegetik és súlyos 
visszaélésekkel vádolják az előző számokban. Ő maga 
nem felel, hanem egy álnevű védő. Ez kapja feleletül:) 
Kezdjük a . . . . alap kamatain. Bizonyságul hivők magam 
mellett, sok helyett csak két, de egyházközsége felett nagy 
gonddal vigyázó lelkészt: a sőt közlöm a . . . 
lelkész . . . urnák már a mult év (1891.) tavaszán (egy 
iskolai lapban) közzétett e nyilatkozatát: »a nyugta for-
muláris követeléseinél mindig a 'szégyenérzet mélységeit 
érzem s mind a körlevelet, mind a nyugta komédiát csak 
porhintésnek tartom s annak, hogy esperes ur annyira 
bárgyúnak gondolja papjait, tanítóit, presbylereit, hogy oly 
szimuláló mentséggel bátor előállni*. >A . . . kötvények-
nél . . . botrányos eljárás követtetett el. Ugyanis 1889. 



tavaszán (félév múlva, mint esperessé lett) 450 frtot vett 
tel kellő biztosíték nélkül, szabálytalanul kiállított kötvé-
nyekre . . . . esperes ur. Erről az 1891. egyházmegyei 
jegyzőkönyvből meggyőződhetik, a mely szerint magának 
az esperes urnák az indítványára mondta ki a gyűlés, 
hogy a kellőleg nem biztosított kötvények azonnal mon-
dassanak fel. Igen, mert kamat se fizettetett rájuk. S a 
dolog — ügyvéd közbejöttével — csak 1892. augusztu-
sában intéztetett el. Ugyanannyi ideig nem vizsgálta meg 
az esperes ur ezt a pénztárt*. . . . »Domesztikai segélyek! 
Erről azt hiszem, kerületünk első férfia is eleget tudna 
szólni, de a kezelés szigorúságát és pontosságát tekintve 
aligha azt nem mondaná: frázis az a mit . . . mond. De 
álljanak elő és hazudtoljanak meg engem a . . . volt admi-
nisztrátor, a volt. . . ma . . . lelkész és a . . . lelkész. Három 
tanú nekem elég. Állítom pedig, hogy a domesztikai segé-
lyek 5, 6—8 hóig az esperes urnái hevertek (?) dacára 
a lelkészek részéről történt ismételt zörgetéseknek«. 

Erre a védő 1893. 3. számban irja »Ne mindig a 
múltról, hanem a jelenről beszéljen, (szép védelem!) Erről 
azonban még a káini irigység sem tud rosszat mondani 
s igy a mit a rectificatioban írtam, azt az utolsó betűig 
ma is fentartom. Ez idő szerint nincs egyetlen gyüleke-
zet sem, a melyik illetékes járandóságát meg ne kapta 
volna. Ne azt kutassuk, mint volt a múltban, hanem hogy 
van jelenleg«. 

A G. számban a védő következő választ kapja: 
. . . állítása teljesen nélkülözi a rideg valóságot, mert (hely) 
nemhogy az 1892-ik, de még az 1891-ik évről sem kapta 
meg mai napig is a féle kamatot. (A mit pedig 
1891, illetőleg 1892. jun. már meg kellett volna kapnia). 

No hogy az ilyen esperesek (hogy a többes számban 
beszélünk, az természetes; hiszen a huszár-kiskáté is azt 
mondja, hogy a huszárnak azért nem szabad lopni, mert 
szégyent hoz bajtársaira, a mennyiben nem azt mondják, 
hogy ez vagy ama huszár lopott, hanem, hogy a huszárok 
loptak,) önmaguk iránt tiszteletet gerjeszteni képtelenek, 
s hogy az ilyenek szava kellő nyomatékkal nem birhat, 
ebben nem kételkedhetünk. Hogyan vehetné számon a 
rendetlen kurátort, vagy papot? Hogyan inthetné meg 
azokat a — már hiába — könnyelmű káplánokat, kiknek 
gyermekük születik a házasságkötés után két hétre; vagy 
azt a tanítót, a ki bár az első feleségétől még törvényesen 
nincs elválasztva, mégis már tart magánál egy jegyese-
ként szereplő leányt. Ez magában véve nagy rossz De 
nem kisebb az se. hogy az önérzetes egyházi és világi 
férfiak elállnak az egyházi kormány rúdja mellől, nem 
vállalhatván közösséget. S mivel az embereknek meg van 
az a gyengéjük, hogy a csúnya tetteket sokkal inkább emle-
getik, mint a szépeket: szárnyon repül az egész megyébe, 
hogy baj van. De utoljára pap, tanító és presbyterek 
megszokják s jóízűen mosolyognak rajta. Épületes állapot! 

De azt mondhatná valaki, hogy mivel az esperes 
maga nem nyilatkozott: nem lehet Ítéletet mondani Sze-
rintem azonban az esperes minden esetre hibás. Ha 
ártatlan: a hamis vádlót meg kell bélyegeznie s büntet-
tetnie ; hivatala méltósága, mely tiszteletet parancsol, köve-
teli ezt. Ha pedig ő maga nem keresi igazságát: ugy 
felettes hatóságának hivatalból kellett volna vizsgálatot 
indítani s az igazságot felderíteni. Azt nem szabad meg-
engedni, hogy előkelő állások sárral hajigáltassanak be, 
vagy pedig méltán meghajigált emberekkel legyenek be-
töltve! Ezt az egyház érdeke követeli. A józan hit és 
tiszta erkölcs a mi menedékvárunk. Jól mondja Urházi 
»Nekünk papoknak, kik az erkölcs őrei vagyunk, tettben 
és beszédben tisztáknak kell lennünk. Vigyázzunk tehát 
arra, hogy közöttünk erkölcstelen pap ne foglaljon helyet. 

A rothadt tagot kíméletlenül vágjuk le, nehogy az egész 
test elromoljék*. S ha egy közönséges pap is ily romboló 
hatást vihet végbe könnyelműségével, mennyivel rombolóbb 
egy esperesnek, ki zsinati tag is, a példája! Igaza van 
Fraxinopolitanusnak: néhol maga a hanyag papság ter-
jeszti a titkos bűnöket az által, hogy egyházi tisztségre 
emel olyanokat, kiknek erkölcsi élete tisztátalan«. Urházi 
erre ezt mondja »azon egyházmegye papsága, mely tudo-
mással bir valamely pap erkölcstelenségéről és azt mégis 
maga között elöljáróvá teszi, méltán megrovást érdemel*. 
Igaz. De az is igaz ám, hogy a hol az elöljárók választás 
utján állíttatnak be: ott mindig olyant választanak, a 
milyen az ő Ízlésüknek megfelel. Minden zsák megtalálja 
a maga foltját. . . Ilyen esetben a komoly és erélyes 
felsőségnek hivatása az őrizetére és vezérletére bízottakat 
kiábrándítani s jó útra térítni. A cura pastoralis gyakor-
lásától a magas állás nem ment fel, sőt bizonyos szemé-
lyekkel szemben éppen ott áll be annak gyakorlásának a 
szüksége. Sőt tovább megyek s azt mondom, nem szabad 
azt a kaini elvet vallanunk: >avagy őrizője vagyok-e én 
az én atyámfiának ?« Igenis azok vagyunk egymásra nézve. 
Ezt kívánja a testület erkölcsi közszelleme, a papi státus 
becsülete. Mivel pedig a becsület a legdrágább vagyonunk, 
a mint féltve őrizzük a magunkét: ugy féltve kell őrizni 
minden emberét, de kivált a velünk egy hivatalban levő-
két. A katonák nem tűrik el, hogy bajtársukat megsértse 
valaki; de viszont nem is tűrnek maguk közt olyan egyént, 
a ki a becsület ő általuk felállított kellékeinek meg nem 
felel! Mennyivel féltékenyebbnek kell lenni a papságnak 
a maga becsületére! Jegyezzük meg ezt magunknak jól! 

Mielőtt hát uj intézmény felállításáról gondoskodnánk, 
gondoskodjunk már meglevő törvényeink végrehajtásáról. 
Igazi belső és nem külszines végrehajtást, lelkiismeretes 
és nem farizeusi kötelességteljesítést értek, olyat, minőt 
az evangéliumi morál kiván a keresztyén embertől. Oly 
szépen le van irva egyházi életünk egyes szerveinek 
teendője a törvényekben, hogy ha csak azt nézzük, ugy 
találjuk, hogy mi a legjobban vagyunk szervezve, hogy 
minálunk mindenek ékesen és szép renddel lehetnének — 
de csak lehetnének ! Legyen mindenkinek gondja arra, hogy 
valósággal ugy is legyenek. Ez is evangélizáció lesz, a 
törvény és kötelesség evangélizálása — evangelisatio in 
capite! 

Dunántuli. 

A vallás szabad gyakorlatáról szóló 
törvényj avaslat. 

Tárgyalva a képviselőház közoktatási bizottságában. 

A bizottság nov. 11-iki ülésében Schvartz Gyula 
elnöklete alatt Bessenyei Ferencz előadása mellett vette 
tárgyalás alá ezt a fontos törvényjavaslatot. A tárgyalás 
a miniszternek az 1868. 53. t.-cikk módosítására és a 
felekezetnélküliség korlátozására vonatkozó nyilatkozatai 
által nagy fontosságot nyert. 

A felszólaló bizottsági tagok mindjárt elején több 
rendbeli aggodalommal és kérdéssel hozakodtak elő. László 
Mihály és Schwicker Henrik a felekezetnélküliség institua-
lása miatt aggódnak, az előbbi még azt is hangoztatja, 
hogy ez a javaslat feltételezi a római katholikus egyház 
autonómiáját Kiss Albert hozzájárul ahhoz, hogy a vallás 
szabadsága tárgyában törvény alkottassék. Megjegyzi azon-
ban, hogy e javaslattal szoros kapcsolatban áll az 1868. 
évi LIII. t.-cikknek a miniszterelnök által bejelentett módo-
sítása. Szóló nem tud nyugodtan e javaslat tárgyalásába 



bocsátkozni, a mig nem ismeri a szóban forgó módosí-
tások iránti javaslatot. Indítványozza tehát, hogy a bizott-
ság általános megállapodása után a javaslat részleteibe 
mindaddig ne bocsátkozzék, mig a miniszterelnök által 
bejelentett törvényjavaslat nem lesz ismeretes. 

Gróf Csáky Albin miniszter eloszlatni óhajtja a 
vita eddigi folyamán már felmerült aggodalmakat.. Szóló 
ugyan azt hiszi, hogy bármiként módosul az 18i>8. évi 
LIII. t.-cikk, az irreleváns akkor, midőn a vallás szabad 
gyakorlatáról van szó, mert azt csak nem képzelheti senki, 
hogy oly módosítás kontempláltatik, a mely nem terjed 
ki egyformán az összes felekezetekre. De ha Kiss Albert 
csak azért nem tud most a részletekkel foglalkozni, mert 
nem tudja, miként kontempláltatik a módosítás, e tekintet-
ben azon felvilágosítást nyújthatja szóló, hogy a beterjesz-
tendő javaslat nem csupán a vegyes házasságban szüle-
tendő gyermekek, de egyáltalában a gyermekek vallásáról 
fog szólni, megengedvén, hogy a jegyesek megegyezhetnek 
a házasságkötés előtt arra nézve, hogy a gyermekeket mily 
törvényes vagy bevett vallásban neveltessék; ha pedig nem 
tudnak, vagy nem akarnak megegyezni, a szülői szabacl 
akarat helyébe a törvényes dispozició lép, mely szerint 
az összes gyermekek az apu vallását követik. 

A jelen törvényjavaslat a felekezeten kívüli állást 
is lehetővé teszi, a mit a felnőtt, észbeli tehetsége teljes 
birtokában levő embernek szabadságára kell ugyan bizni, 
de másfelől az nem engedhető meg, hogy a gyermek 
semmiféle pozitív vallásban ne neveltessék. Ezért a benyúj-
tandó törvényjavaslat ily esetben, azt mondja ki, hogy az 
apa van jogosítva megállapítani, hogy a gyermek melyik 
bevett, vagy elismert felekezet hitoktatásban részesítendő, 
ha pedig nem határoz, akkor az összes gyermekek a be-
vett vagy elismert felekezetekhez tartozó anya vallásában 
neveltetnek, ha pedig egyik sem határoz, azon esetben 
arra nézve a gyámhatóság határozna. A mi a jelen 
törvényjavaslatot illeti, a legnagyobb aggály a felekezeten-
kivüliség lehetőségében összpontosul. Szóló ezt oly sarka-
latos dolognak, a lelkiismereti szabadsággal annyira 
összefüggőnek tartja, hogy ettől semmiként sem tudna 
elállani. Azt mondják, hogy ez meg fogná bonthatni az 
egyházi életet. Szóló az anyagi érdeket rendkívül kicsinyes-
nek tartja szembe állítva a törvényjavaslat alapját képező 
nagy elvvel. Szóló is foglalkozik egyébiránt azzal, hogy 
az e tekintetben felmerült aggályok eloszlattassanak s ha 
kimondatnék, hogy a kik ekként egyik felekezetből kiléptek 
a nélkül, hogy más felekezeibe belépnének, azon adót, 
mélyet eddig a felekezetnek fizettek, ezután iskolai célokra 
a községnek fizessék. Ez eloszlathatná a kifejezett aggályokat. 

A mi a katholikus autonomia kérdését illeti, szóló 
ezúttal is csak ismételheti, a mit már kijelentett, hogy 
mindent megtesz az autonomia mielőbbi létrejövetele 
érdekében, de annak formáira és kiterjedésére nézve 
most azért nem nyilatkozhatik, mert első sorban az 
érdekeltektől függ ez, s a kormány feladata csak az. hogy 
a mit kívánnak, megférjen az állam törvényeivel s a 
felség főkegyúri jogával. A törvényjavaslat 6-ik §-ára 
vonatkozólag felhozottakkal szemben megjegyzi szóló, 
hogy ez csak a javaslat azon intézkedése miatt vétetett 
fel, mely szerint valaki kiléphet egy felekezetből a nélkül, 
hogy másba belépne. Ha a részletes tárgyalás során e 
§ nál alkalmasabb és precízebb kifejezések hozatnának 
javaslatba, szóló nem fogná azokat ellenezni. 

A tárgyalás további folyamán Bánó J., Tuba F., 
Sréter A. általánosságban és elvben a javaslat elfogadása 
mellett nyilatkoztak. 

Hock János azt a kérdést intézi a miniszterhez, 

hogy a házasság megkötése előtt a jegyesek közt létre 
jött megállapodás módosítható lesz-e később? 

Gróf Csáky A. miniszter válaszolja, hogy a módo-
sítás lehetősége csak a légszűkebb körre lesz szorítva ; 
csak azon esetre, ha a keresztyén szülők közt kötött 
házasság vallásváltozás folytán megszűnik vegyes házasság 
lenni.; vagy ha a keresztyén és nem keresztyén felek 
közt kötött vegyes házasság vallásváltoztatás folytán 
vagy egészen keresztyén vagy egészen nem keresztyén 
házasság lesz. 

A javaslathoz még Bánó és Okolicsányi szólottak, 
mire a miniszter néhány észrevételt tett s ezzel a tárgyalás 
folytatása a nov. 13 iki ülésre halasztatott. 

A november 13 iki ülésben Kammerer Ernő, tekin-
tettel arra, hogy a javaslatnak a felekezetnélküliségre 
vonatkozó részét *a miniszter kardinális résznek jelentette 
ki, a javaslatot sajnálatára általánosságban sem fogadhatja 
el, mert meg van arról győződve, hogy a javaslatnak e 
része az életben sok bajnak fog kutforrásává válni. 

Hock János örömmel hallotta előtte szóló kijelen-
tését, mely szóló álláspontjával is megegyezik. Tagadja, 
hogy e javaslat közéleti szükség követelményét képezi; 
az elkeresztelési rendelet kifolyása e javaslát is, mint a 
többi egyházpolitikai előterjesztések. Ha a kérdéses ren-
delet ki nem adatik, bizonyára e javaslat sem nyújtatott 
volna be. E javaslatok azonban se a katholikusokat, se 
a protestánsokat nem fogják kielégíteni. E javaslat a 
törvényesen elismert vallásfelekezeteknek uj rayonját szán-
dékozik a törvény sáncai közé felvenni. Szóló barátja a 
lelkiismereti szabadságnak, de hogy mindenkinek meg-
engedtessék tetszése szerint uj felekezeteket alkotni s a 
fennálló felekezeteket megbontani, ahhoz nem járulhat. 
A mig a katholikusoknak autonómiájuk nincs, addig külön-
ben sem beszélhetni a felekezetek közti egyenlőségről. 
A magyar nemzeti szempont okvetlenül megköveteli, hogy 
felülről organizálődjék az egész, s központi szervezettel 
legyen felruházva. Azt, hogy az állam megengedje a tele-
kezetnélkülieknek minden köteléken kivül állást, nem helye-
selheti szóló katholikus szempontból, de protestáns szem-
pontból s állami érdekekre való tekintetből sem. Mi itt 
vallásszabadságról beszélünk, holott a törvényhozás nem 
sokára az 1868-iki LIII. törvénycikket módosító oly javas-
lattal lesz elfoglalva, mely megint megköti a vallásszabad-
ságot és felidézi a reverzálisok korszakát az által, hogy 
az állam a maga hatalmával biztosítja a jegyesek közt 
a gyermekek vallására nézve kötendő szerződések végre-
hajtását Ezt pedig szóló se katholikus, se protestáns 
szempontból nem helyeselheti. Midőn a kormány az egyház-
politikai javaslataival a felekezetek közt békét akar csinálni, 
azok kapcsán oly javaslattal is előáll, mely szerint a 
szülők ismét szabadon egyezkedhetnek s a katholikusok 
és protestánsok egymás ellen ismét harcba vitetnek. Szóló 
ismételve kijelenti, hogy a javaslatot általánosságban sem 
fogadja el. 

Farbaky István nem foglal el ellentétes álláspontot 
a törvényjavaslattal szemben, de aggályosnak tartja a 
felekezetenkivüliségre vonatkozó részét, mert attól tart, 
hogy a műveletlen osztályok fel fogják használni ezt az 
anyagi terhektől való menekülésre. 

Kiss Albert azokra, a miket Hock az 1868: LIII. 
törvénycikkre vonatkozólag mondott, megjegyzi, hogy ha 
egy ország törvényt alkot, azt az ország minden polgára 
respektálni köteles. Szóló mint lelkész mindig szem előtt 
tartotta ezt, soha egy általa megkereszelt gyermeket a 
törvényes anyakönyvezés alól nem vont el, s el kell 
ismernie, hogy azon a vidéken, a hol ő működik, a 
katholikus lelkészek is a legutóbbi időkig ugyanígy jártak 



el. A ki e modus vivendit megbolygatta, azt tartozzék 
bármely felekezethez, szóló mindenkor el fogja Ítélni. A 
mi e jelen javaslatot illeti, szóló nem azért nincs vele 
teljesen megelégedve, mert nagyon messze megy, hanem, 
mert nem elégíti ki mindazt, a mit a közéleti szükség 
követel. Ha azt mondta volna Hock, hogy a javaslatot 
azért nem fogadja el, mert nem valósítja teljesen meg az 
1848-ki XX. törvénycikket a felekezetek egyenjogúságáról, 
akkor szóló is melléje állana; mert az akkori törvények-
ben foglalt elvekhez szilárdul ragaszkodik. Nem a februári 
rendelet hozta létre e javaslatokat; az a párt, melyhez 
szóló tartozik, mindig sürgette a vallásszabadságot, de 
azzal együtt az egyenjogúságot is. A katholikus autonó-
miának soha sem volt ellenzője, ha létrejő örülni fog 
rajta, de hogy miként, és mikor jöjjön létre, az reá, mint 
a ki nincs azon egyház kötelékében, természetesen nem 
tartozhatik. Kijelenti, hogy a jelen javaslatnak a felekezet-
nélküliségre vonatkozó részét változatlanul nem fogadhatja 
el, de az nem zárja ki azt, hogy a mi a javaslatban jó 
van, ahhoz ne járuljun. Ez okból a javaslatot a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadja. 

Grr. Csá/cy miniszter sajnálattal konstatálja, hogy 
ma is leginkább azon része kifogásoltatott a javaslatnak, 
mely a félekezetnélküliséget koncedálja. Ő már meg-
jegyzé, hogy ha a lelkiismereti szabadság talajára lépünk, 
teljes lehetetlenség a felekezeti kényszert fentartani. Kü-
lönben is, hol van az az erő, a mely egyeseket arra 
kényszeríthet, hogy valamely pozitív felekezet tanait ma-
gukévá tegyék. Ha ez nem lehetséges, vajon méltányos, 
humánus a szabadelvű felfogásnak megfelelően az illetőt 
arra kényszeríteni, hogy mégis valamely pozitív felekezet 
tagja legyen ? E kényszerrel különben is csak a külső 
forma kényszeríthető reá, belsőleg a cél nem érhető el, 
s így az ily kényszer nem lenne egyébb, mint a hipokri-
zisnek egy neme. Az, hogy állítólag nincsenek nagy szám-
mal a ténylegesen bevett felekezeten kívüliek, teljesen 
mindegy. Ha csak egy lenne is olyan, a ki nem akar 
felekezetekhez tartozni, nincs az a kényszer, melylyel őt 
erre rá lehetne venni, s nincs az az ok, a melyért e 
kényszert vele szemben méltányosan alkalmazni lehetne. 
Ismétli egyébiránt, hogy ha a részletes tárgyalás során 
oly rendelkezés lesz koncipiálható, a mely a lehető vissza-
éléseknek elejét veheti, szóló készséggel hozzájárul, sőt az 
előző ülésen már maga is jelzett egy erre — nézete sze-
rint teljesen alkalmas — módozatot. Hock felszólalásának 
egyes részeire megjegyzi szóló, hogy sehogy sem tudja 
feltalálni az összefüggést a javaslat és az elkeresztelési 
rendelet közt. Nem e rendelet, de igenis a római egy-
háznak azzal szemben elfoglalt magatartása siettette a 
polgári házasság és a polgári anyakönyvek behozatalát, 
de csakis ezek. Ellenben semmi összefüggésben sincs ezzel 
a vallás szabad gyakorlatáról szóló javaslat, a mely 1875. 
óta úgyszólván folytonosan foglalkoztatja az országgyűlést. 
Szóló már régebben kilátásba helyezte e javaslat beter-
jesztését s akkor az egész ház mint egy ember nyilatko-
zott mellette s a házban maga Hock János is. A katho-
likus automómia kérdése nincs összefüggésben a javaslattal. 
Szóló most is kijelenti azon meggyőződését, hogy az auto-
nómia csak akkor lesz üdvös, ha alulról építtetik fel, 
mert azon dolgok — a templom és iskola — melyek az 
autonómia lényeges működési körébe tartoznak, csak a 
hitközségben vannak, s ha ott nincs meg az autonómia, 
biztos alap nélkül áll az, a mi felülről alkottatik. Egyéb-
iránt, ha az érdekeltek másként határoznának, szóló kon-
statálni fogja, vajon az, a mit akarnak, megegyezik-e az 
állam érdekeivel s a főkegyúri jogokkal, csak az erre 
adandó válasz fog dönteni a fölött, vajon megvalósíttas-

sék-e az autonómia, ugy a mint óhajtják. Hock már elő-
legesen kifogásolja az 1868. Lili. t.-cz. tervezett módo-
sítását. Szóló ugy tudja, hogy katholikus szempontból a 
68. törvénynyel szemben mindig azt hozták fel, hogy 
vissza kell állítani a szülők szabad rendelkezését, s ha 
nem tudnak megegyezni, a törvény diszpozíciója lépjen 
előtérbe. Ez a két kardinalis pontja a tervezett módosí-
tásoknak is. 

Hogy az előleges egyezkedés utólag csak igen ritka 
esetekben lesz módosítható, ezt egyáltalán nem lehet össze-
függésbe hozni a lelkiismereti kényszerrel, ez csak azt 
biztosítja, hogy a nevelés korszakában, a 18-ig évig ne 
állhasson be minduntalan változás a gyermekek vallásá-
ban. Ez szükséges intézkedés, a mely nélkül nem lehetne 
biztosítni a gyermekeknek egy vallásban való következe-
tes nevelését. A tervezett javaslat egészen határozottan ki 
fogja jelenteni azt is, hogy a törvénytől eltérő reverzá-
lisoknak s megegyezéseknek semmi hatályuk nincs s meg-
állapítja a formáját is annak, hogy miként kell létrejönnie 
a jegyesek közti megállapodásnak. 

Ezek után a tárgyalás folytatása szerdán este 6 
órára tűzetvén ki, az ülés véget ért. 

REGISEGEK. 

Alvinezi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

II. A fölkelés publicistái igazolása: Querela Hungáriáé ; Attes-
tatio; Refutatio; Defensio. 

Ezeket azért kellett nyilvánvalóvá tenni, hogy a 
király ily módon is vegye tekintetbe sérelmeinket, ha 
máskép nem történhetett s megértvén ezeket, ne csodál-
kozzék, hogy a vallás és törvények védelmére felkeltünk. 
A szomszédoknak, szövetségeseknek s az egész keresz-
tyénségnek ezen Írással akarjuk tudtokra adni, hogy lássák, 
értsék, vizsgálják és Ítéljék meg, milyen súlyos és sürgető 
okokkal kényszeríttettünk az isteni és emberi törvények 
és szabadságok helyreállítására. 

Mint látjuk, magában foglalja e Querela Hungáriáé 
mindazon okokat, melyekért a protestánsok 1619-ben 
fegyvert fogtak s bár — mint egyik irónk találóan meg-
jegyzi — szenvedélyes, túlságosan áradozó és némileg 
egyoldalú, a mennyiben minden bajt a klérusnak tulaj-
donit; czélját azonban elérte: mert a protestánsokat 
magával ragadta.1 

A Querela Hungáriáét a pápisták nem is hagyták 
felelet nélkül. Csakhamar Pázmány adott ki — szintén 
névtelenül — ellene »Falsae originis motuum Hungari-
corum succinctajírefutatio« cím alatt egy röpiratot. 

A Querela és a Refutatio közt nagy a különbség ugy 
az általánosságban, mint a részletekben. A Querela a 
régi magyar alkotmány azon sarkalatos elvére támasz-
kodik, mely feljogositá a magyar rendeket, hogy felkeljenek a 
király ellen, ha ez megsérti az alkotmányt; a Refutatio 
soha és semmi esetben sem tartja ezt megengedhetőnek 
s álláspontja a fejedelmi absolutismus. »Senki sincs, a 
ki ne tudná — úgymond — mily súlyos és az isteni s 
az emberi törvények által elitélt dolog . . . a fölkent ur 

1 Dr. Török István: »A Querela Hungariae« s az általa támasz-
tott polémia, A kolozvári evang. reform, collegium értesítőjében 
1883. 4—20. lap. 



ellen fegyvert fogni és a hatalomnak ellenszegülni s ez 
által magának az Istennek állani ellent. . . Ennek követ-
keztében, hogy az oly nagy és borzasztó vétek súlyát 
magukról elhárítsák, bárkik fogtak urok és királyuk ellen 
igazságtalanul fegyvert, mindig arra törekedtek főképen, 
hogy ha nem igazi és tiszta, legalább látszólag nem meg-
vetendő okokkal álljanak elő. 

llyszerü kísérletet tettek némely irkászok, kik nem 
borzadnak védelmezni, a király ellen nem rég támasztott 
mozgalmat. . . . De lássuk a magyar dolgok állapotát . . . 
a közt örvényekből, illetékes iratokból és tiszta elbeszélések-
ből. Csaknem 200 évi viszály után, csak a legközelebbi 
3 év óta élvez nyugalmat az ország, miólta a törökkel 
20 évre s az erdélyiekkel — a mint remélhető vala — 
örökre köttetett béke. De a zsitvatoroki török békeokmány-
ban egész más íratott az adófizető falvakról, mint a mi 
határoztatott. Ebből háborúval fenyegető viszályok támad-
tak. Mátyás megkérdezte 1614. augusztusban, mitévő legyen 
e tárgyban ? A magyar tanácsosok azt válaszolták: a 
kincstár üres, nem kell a törökkel háborúba kerekedni, 
hanem várni kell. mig az ország felüdül. 

Ezért egyezett bele Mátyás, hogy 1615. december 1. 
a törökkel — tisztességes feltételek alatt — 20 évre 
béke köttessék. Három évi tárgyalás után, mégis kény-
telenek voltak azon 158 faluból, melyek az esztergomi 
töröknek adóztak, 60-at átengedni. Ezeket sem adták 
át, csak megengedték, hogy a töröknek adózzanak, mivel 
ezzel szabadságukat és bántatlanságukat megmentették. 
Közigazgatási tekintetben nem is adattak át. A török ugy 
is behódoltatta volna őket: két rossz közül jobb volt a 
kisebbet választani. 

Tekintetbe kell venni, hogy a zsitvatoroki béke 15. 16. 
és 17. pontja értelmében 700-nál több falut engedtek át 
a töröknek hasonló módon a Thurzó nádor elnöklete 
alatt. Ö a liibás; mert az ő figyelmetlensége miatt támadt 
a különbség a császári és a török diploma közt, a mely-
nek alapján tették a törökök a követelést. II. Mátyás 
azonban fegyverrel is kész volt megoltalmazni e helyeket; 
a magyarok azonban inkább óhajtották a békét. Ferdinánd-
nak pedig az egész dologban semmi része sincs. 

Az Erdélylyel 1615. március 6. kötött béke szerint 
sem Erdély, sem fejedelme nem lesz ellensége a királynak; 
sőt Bethlen — a török kivételével — segélyt is igért 
annak. A közbejött »némi« zavarok miatt megujittatott 
e béke 1617-ben Nagy-Szombatban s 1619-ben Károly -
ban, melynek értelmében Bethlen 10 ezer főnyi hadat 
igért a csehek ellen a királynak. 

Mátyás most már e béke állandósítása végett, mivel 
korában és erejében nem bizott, ősei példájára, még éle-
tében megakarta választatni utódává II. Ferdinándot. . . . 
Mátyás halála után, midőn Ferdinánd a német választó 
gyűlésre távozott, némely pártütők, részint ifjú hevök, 
részint a német nemzet elleni gyülölelök, részint birtok-
vágyuk által feltüzeltetve, aranyhegyek Ígéretével, Erdély 
fejedelmét is társul hiva, polgárháborúba borították az 
országot és hogy a tudatlan nép előtt kedvesebbé tegyék 
ügyöket, a vallást hozták fel ürügyül*. 

A Befutatio aztán nem annyira a Querela Hun-
gáriáé ellen harcol, mint egy más irat ellen, melyet a 
rendek 1619. nov. 23-kán »0rdinum regni Hungáriáé ad 
propositiones in comitiis Posoniensibus anni MDCXIX. 
responsum et attestatio* címen nyújtottak be a nádornak. 
A Befutatio sem a klérust, sem a bevádolt főurakat nem 
tisztázza; az ellenök felhozott vádakat kereken tagadja 
s egyszerűen azt jegyzi meg : hogy ha igazak volnának 
is ezen magánosok ellen emelt václak, akkor sem igazol-
hatnák a király elleni fölkelést.; Aztán áttér az »Attes-

tatio« két fővádjára, mely szerint a) II. Ferdinándot erő-
szakosan választották királylyá, b) Ferdinánd nem tartotta 
meg az általa elfogadott választási föltételeket. 

Az első vádra az 1618-ki törvénykönyv bevezető 
soraira hivatkozik, melyekben az összes rendek elismerik, 
hogy Ferdinándot szabadon választották királyukká. Hogy 
a választásra vonatkozó előterjesztésekben nincs szó a 
választásról, sem a »mere et libere« törvénybe iktatása 
nem engedtetett meg, ennek oka az, mert az udvari can-
cellaria az uj király választására vonatkozó előterjesz-
tésben ugyanazon szavakat használta, a melyeket Rudolf 
és II. Mátyás választásánál használt. Ez ellen a magyar 
tanácsosok sem szólaltak föl s ő felsége nem gondolta, 
hogy a magyar urak a szabad választáshoz ragaszkodva 
figyelembe se vegyék a kir. származást s az osztrák-ház 
annyi jótéteményét, holott a magvar törvények (14^5: 
I, II., III. art. — 1547: V. articul." — 1532 : I. art. — 
1569: XXXIII. art.) tekintetbe veendőknek határozzák. 
Miután a rendek kinyilatkoztatták, hogy csak a szabad-
választást akarták biztosítani, a király pedig, hogy az 
ország régi szabadságait nem akarja bántani, egyértelmű-
leg megnyugodtak s megválaszták II. Ferdinándot. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** Könyörgések és beszédek, melyek a nagy-
id kindai ev. ref. egyház templomának felszentelése alkal-
mával 1891. október 18-án tartattak. Kiadja a nagykikindai 
egyház, Nagy-Kikinda, 1893. Ára 20 kr. A füzetben 
olvasható Szabó János békés-bánáti esperesnek lendületes 
de kissé hosszú imája, Garzó Gyula gyomai lelkésznek erő- és 
hitteljes beszéde, Fekete Gyula nagykikindai lelkésznek 
urvacsorai beszéde és imája, Szalay József n.-becskereki 
lelkész keresztelő beszéde és Pap Imre h.-mezővásárhelyi 
lelkész záró imája. A füzet kiállítása csinos, a gyomai 
nyomdából való ! 

** Szükséges-e a polgári házasság ? Irta egy 
pap. Budapest, ára 20 kr., megrendelhető Budapesten, 
Kinizsi-utca 29. A 23. lapra terjedő kis röpirat a címében 
feltett kérdésre határozott igennel felel. Bizonyításának 
menete a következő: a házasságot ősi természeti állapo-
tából Krisztus emelte erkölcsi tisztaságra és monogamikus 
formára. De a római egyház ebből az erkölcsi tiszta-
ságából évszázadok folyamán kiforgatta, részint az által, 
hogy felbonthatatlan szentséggé tette, ami a vadházasság 
meleg ágya, részint az által, hogy papjait eltiltotta a 
házasságtól, a mi kicsapongásra és leplezett erkölcstelen-
ségre vezet. »Az első erkölcsrontó, a második erkölcstelen, 
és Istennek átka van mind a kettőn*. A házasságot ebből 
a megrontott állapotból csak az egységes és minden pol-
gárra nézve egyenlően kötelező polgári házasság által 
lehet kiszabadítani. A szabadelvű felfogással, okosan megirt 
kis füzet tanulságos olvasmány. 

** A magyar nyelvhatár kiterjesztése, figyelem-
mel hazánk nemzetiségi viszonyaira. Tanügy-politikai tanul-
mány, irta Bittér Ferencz. A beregvármegyei tanító-egye-
sület »Halász-díj*-ával jutalmazott pályamű. 121 lap, 
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ára t frt, megrendelhető Sárkány Gábor tanító-egyesületi 
elnöknél Munkácson. — Tanító-egyesületeink körében leg-
több helytt élénk társulati és irodalmi tevékenység foly. 
Ezek közül való a beregi általános egyesület, melynek 
jó kis közlönye s évről-évre ujabb tanügyi kiadványai 
bizonyítják életrevalóságát. A szóbanforgó munka kiadá-
sával is hasznos munkát végzett az egyesület. Az érdemes 
szerző sok érdekes és eléggé még nem méltányolt pontját 
világítja meg kulturális életünknek. A munka célja az, 
hogy a nemzeti szellemet a közművelődés és a társadalmi 
erők intenzivebb felhasználása által terjeszsze. Tárgya a 
következő főbb címek alatt van feldolgozva: Nemzetiségi 
viszonyaink : városaink a magyarság szempontjából: állami 
iskoláink elhelyezése; ismétlő oktatás; ifjúsági és népkörök; 
a közművelődési egyletek ; kolonizálás ; izraelita lakosaink 
nemzetiségi helyzete ; a héber hitoktatás magyar nemzeti 
szempontból; befejezés. — A magyar kultúrpolitika és 

>• nemzeti iskola eszméit és törekvéseit öntudatosan terjesztő 
munkára felhívjuk az érdeklődők figyelmét. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből, 
melyet kiváló szaktudósok közreműködésével Beöthy Zsolt 
szerkeszt, megjelent a 12-ik füzet. Tartalma: Zrinyi Miklós 
(vége) Széchv Károlytól, Gyöngyösi István és Liszti László 
Rupp Kornéltól. Ehhez a füzethez is szép illusztrációk 
vannak mellékelve: Gróf Zrinyi Miklós arcképe, az öreg 
Graduál címlapjának hasonmása, s számos a szöveg közé 
nyomott tárgymagyarázó kép. A munka, mely valószínű-
leg 28—30 füzetre fog terjedni, füzetenként 40 krért kap-
ható az Athenaeum könyvkiadó hivatalában (Budapest, 
Ferencziek-tere 3. sz.) 

** Téli Újság Naptára 1894-re, szerkeszti Budai 
János berek-böszörményi ev. ref. lelkész, kiadja és nyomatja 
Hornyánszky Viktor Budapest, ára 25 kr. Uj naptár a 
protestáns népnaptárak között, melynek irodalmi részében 
a célnak megfelelő népszerűen irt életrajzok, elbeszélések 
rajzok, költemények, mesék, leírások, hasznos tudnivalók, 
adomák vannak, számos képpel is csinosítva. Olvasnivalók: 
A két hitujító. A református egyház öt püspöke. A két 
szobor. A három Gál (Bihari Viktor.) Jeí'te áldozatja (Szabó 
Géza.) Egy pohár viz miatt (Nagy Károly.) A gyötrelem 
órája (Csécsi Imre.) Egy sötét lap egyházunk múltjából 
(Illyés Endre.) A kaposvári temetőben (Gál István.) A 
könnyelmű hangya (Csécsi Imre). Kálvin sírjánál (Szábolcska 
Mihály). Hasznos tudnivalók. Adomák. Képek: Luther és 
Kálvin, az öt ref. püspök, Arany ,T. és a szabadságharc 
szobra, Jézus a Getsemáné kertben, Erdőd vára. Naptári 
rész, protestáns tiszti névtár (tévedésből az evangélikus 
és református egyházi hatóságok összezavarva), vásárok 
jegyzéke. Csinos kiállítású, megfelelő tartalmú, egészséges 
protestáns szellemű naptár, mely népünk körében bátran 
terjeszthető és terjesztendő. Alkalmas arra, hogy az 
ízléstelen ponyva-naptárakat népünk köréből leszorítsa. 

** A székely-udvarhelyi ev. ref. egyházközség 
története megalakulásától 1780-ig: ily című munkára 
hirdet előfizetést Zayzon János sz.-udvarhelvi ref. vallás-
tanár. A munkát néhai Zayzon Ferencz, a mult évben 
elhunyt sz.-udvarhelyi lelkész, a kiadó édes atyja, irta. 
A kis monográfiát — mondja a felhivás — a sz.-udvar-
helyi egyházközség változatos múltjának az erdélyi pro-
testántizmus 17-ik századbeli életével szoros és a műben 
mindig szem előtt tartott s kiemelt összefüggése érdekes 

és tanulságos részévé teszi az erdélyrészi s különösen a 
székelyföldi reformációnak. Az okmánytárral megjelenő 
mű előfizetési ára 1 frt, mely összeg Zayzon János ref. 
koll. vallástanárhoz címezve fvlyó évi december 10-ig 
Székely-Udvarhelyre küldendő. Felhívjuk rá a történet-
kedvelők figyelmét. 

** A Pallas Nagy Lexikonának füzetes kiadásából 
megjelent a 49. és 50. füzet vagyis a IV. kötetnek 4. és 
5. füzete, melyek a Castiilejo és Chilon közti anyagot 
tárgyalják. A 49. füzeihez külön mellékletül a Chicagói 
épületek egy lapja, a Cigányok elterjedése Európában 
cimü szép térkép és a Cigány varázslás I. lapja vannak 
csatolva, a szöveget pedig 15 ábra illusztrálja. Az 50. füzet 
mellékletei a Cigány varázslás II. lapja, a nevezetesebb 
államok címerei, igen szép színes kőnyomatu kivitelben 
Czettel és Deutsch budapesti mű intézetéből és a Circus 
maximus, mig a szövegben 4 ábra van. A Pallas Nagy 
Lexikona kapható minden könyvkereskedésben, m. p. 
akár 30 kros heti füzetekben, akár 3 havonként megjelenő 
6 frtos kötetekben. 

** Protestáns uj képes naptár az 1894-ik évre 
szerkesztette legifjabb Szász Károly. Budapest, Franklin-
társulat kiadása. Ara 50 kr. — Tartalma a naptári részen 
kívül: Karácsony ünnepén (Költemény) Szabolcsba Mi-
hálytól. Szabó János (Életrajz, arcképpel). Győry Elek 
(Életrajz arcképpel). Három templom (Költemény) Szász 
Károlytól. A hajnal (Költemény) Szász Károlytól. Az 
angol protestánsok vallási életéről — Duka Tivadartól. 
Markusovszky Lajos (Életrajz, arcképpel). Szilassy Aladár 
(Életrajz, arcképpel). A kötelesség utja (Svéd beszély). A 
hétfalusi csángókról (Rajz, képekkel) Molnár Viktortól. 
Karácsonykor. Szeretem a természetet (Költemények) Tóth 
Istvántól. A budapesti református ifjúsági egyesületről — 
dr. Szabó Aladártól. Vámossy Mihály (Életrajz, arckép-
pel). Az 1891—92-iki református zsinatról — Hamar 
Istvántól. Különfélék. — Mint e tartalomjegyzékből is 
látható, ez a legrégibb prot. naptárunk most már a 40 ik 
évébe lépve, jó hírnevéhez híven, ismét változatos tarta-
lommal jelent meg. Fiatal szerkesztője ifjú hévvel és teljes 
sikerrel állította össze tanulságos és érdekes tartalmát. 
Különösen nagy változatosság és dicséretes gondosság 
nyilatkozik az életrajzokban. A dolgozatokban élénk prot. 
szellem lüktet. — Melegen ajánljuk a művelt protestáns 
családok pártfogásába. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek. A bács-szerémi ev. esperességnek 
november 9-én tartott közgyűlésén az uj egyházi törvény 
értelmében főfelügyelővé Bohonyi Gyula, másodfelügyelővé 
Gerlinger Pál, főesperessé Beloliorszky Gábor újvidéki 
lelkész, esperessé Petri Károly sóvéi lelkész választattak 
meg. — A tiszai ev. egyházkerület rozsnyói árvaházához 
árvaatyául H. Egyed Dávid sajó-arnóti tanító választa-
tott meg. — Antal Géza pápai főiskolai tanártársunk a 
bécsi tudományegyetemen bölcsészettudori címet nyert a 
logika köréből vett ily cimü értekezéssel: Die Modalitát 
der Urtheile und die logische Grundlage der Wahrschein-
lichkeits-Rechnung; szívesen üdvözöljük. 



* Egyházi aranykönyv. A dévai Hunyadij-templom 
restaurálására szépen gyűlnek az adományok Ujabban 
király ő felsége 100, Erzsébet királyné ő felsége 100, 
gróf Kuun Géza 100, özv. Salamon Ferenczné 100, báró 
Nopcsa Ferencz főudvarmester 50, Nopcsa Matild báróné 50 
Szeged város 50, Ferenczvárosi dohánygyár 90 frt 50 kr. 
Czegléd, Karczag, Kecskemét, Szatmár városok 10—10 frt, 
feketehegyi ref, egyház 12 frt 70 kr , Tápió Szele 8 frt, 
Gálosi ev. egyház 16 frt 60 kr, Józsefvárosi dohánygyár 
32 frt 50 krt stb, adtak erre a célra. Az eddig begyűlt 
adományok összege 4622 frt 58 kr. — A szarvasi evang. 
egyház, mely a legnépesebbek közül való az országban, 
uj templom építését határozta el. A 24 ezer lélekből álló 
gyülekezet eddig 50 ezer frtot gyűjtött össze e célra és 
jó módú, hitbuzgó tagjaitól még sokkal többet remélhet. 

* A gyülekezetek köréből. Ó-Verbászról irják 
Lapunknak : Lélekemelő ünnepélye volt az alsóbaranya-
bácsi egyházmegyében Uj-Verbász anyaegyház filiájának, 
az ó verhászi németajkú kisded egyháznak. E kis filia, 
mely 262 lélekből áll, a téglát nem számítva, 7000 frttal 
diszes kis templomot épített orgonával s a toronyban két 
haranggal épített egy tágas modern tantermet s egy oly 
tanítói lakást, mely ritkítja párját, három tágas szobával, 
konyhával, gazdasági melléképületekkel, mindezt Ízléssel 
berendezve. Mind ezt a kis gyülekezet köszönheti a saját 
buzgalmán kívül Kármán József lelkésznek, ki egész lé-
lekkel azon volt, hogy Ő-Verbásznak temploma, iskolája, 
tanítói lakása legyen ; a kivitelben nagy része volt Vóth 
József segédlelkésznek, ki a híveket három éven át példás 
kitartással buzdította. A felavatás november 5-kén volt, 
mely alkalommal a templom zsúfolásig megtelt különböző 
vallású s állású közönséggel. A felavató beszédet Szabó 
Péter esperes megbízásából JPoór József új-sziváczi lelkész 
tartotta, alapigéül felvévén 26. zsoltár 8. versét. Bátori 
Gábor uj-verbászi segédlelkész keresztelt s imádkozott 
magyarul; végül Tóth József Német-Gyönkre választott 
lelkész tartott egy mélyen átgondolt és átérzett s nagy 
ékesszólással előadott hazafias zárbeszédet. Miután a köz-
ségben búcsú volt s ezt a napot a világi örömök domi-
nálják, ezért az űri szent vacsora kiosztása alkalmasabb 
időre halasztatott el. Ez életrevaló leányegyház, hisszük, 
hogy rövid idő múlva tanító-káplánsággá lesz s egy tized 
elmultával anyaegyházzá fejlődhetik. Adja Isten! 

* A Tabitha-nőegylet működéséről az 1892/93-iki 
munkaévben kiadott kimutatás az önzetlen és hivalkodás 
nélküli felebaráti szeretetnek szép bizonysága. A Tabitha-
nőegylet a székes főváros területén lakó szegényeket vallás-
különbség nélkül, ruhával, kenyérrel és fűtőanyaggal gyá-
molító egyesület. Tagjai október közepétől április közepéig 
minden héten egyszer, szerdán d. u. 2 —6-ig a Deáktéri 
főgimnáziumban tartják összejövetelöket, mely alkalommal 
ruhavarrással foglalkoznak. A lefolyt munka-évben 24 
összejövetelt és ugyananyi választmányi ülést tartott, melye-
ken 815 darab uj ruha és fehérnemű készíttetett. Továbbá 
515 folyamodó-közül rendes heti kenyér-segélyben 84 egyes 
és 183 család részesült, ruhaneműekkel 342 egyén, cipő-
vel és csizmával 466 egyén, fűtőanyaggal pedig 64 egyén 
segélyeztetett. Az egyesület pénzbeli bevétele összesen 
5137 frt 78 kr., kiadása 4102 frt 79 kr., pénztári marad-
ványa 1034 frt 99 kr. volt. Az egyesület nagyobb pénz-

adományokat nyert a mult évben: az állami sorsjáték 
jövedelméből 906 frtot, a pesti hazai takarékpénztártól 
100 frtot, Budapest fővárostól 100 frtot, az egyesült fő-
városi takarékpénztártól 50 ft, az országos központi takarék-
pénztártól 25 frtot, alapítványokból 1600 frtot. Az alapít-
ványok és jövedelmek egy részét az egyesület — mint a 
Kimutatás mondja — Tisza Kálmánné közbenjárásának 
köszöni, »ki soha nem szűnő jóakarattal működik egyle-
tünk érdekének előmozdítása körül*. Nagyobb természet-
beli adományokkal támogatták az egyesületet a Luczen-
bacher-cég, Gregersen G., Holl A., Markó A., Hornyánszky V., 
Blazek és Holub. — A mostani kimutatás is fényesen 
mutatja, mennyi szépre és jóra képes a keresztyén fele-
baráti szeretet. 

* A vallások világparlamentje Chicagóban 
szeptember l l- ikén nyilt meg és szeptember 27-ig tar-
tott. Bészt vettek benne a világ valamennyi nagyobb 
vallásának a képviselői. A tanácskozások célja »vala-
mennyi vallásnak egyesülése a vallástalanság ellen« volt. 
A vallások világparlamentjének általános eszméje a chi-
cagói kiállításon megtartott világkongresszusok elnökétől, 
Bonneytől származott: a részletes tervet azután dr. John 
Barrow chicagói presbyteriánus lelkész, a vallásparla-
ment elnöke dolgozta ki. Barrow igazgatása alatt két 
év előtt bizottság alakult, melybe tizenhat külön-
böző felekezetből hivták meg a tagokat. A bizottság alatt 
a »nagy tanács* állott, melynek 3000 tagja az egész 
földtekén a vallásparlament létrejöttén működött. A gyűlés 
megnyitásakor hatvan tag volt jelen, a kik közül huszon-
három Ázsiából, kettő Afrikából, egy Ausztráliából, a többi 
pedig Európából és Amerikából volt. A huszonhárom 
ázsiai közül tizenkettő Indiából, tiz Japánból, egy pedig 
Kínából volt. Az üles folyama alatt a parlament képe 
nagyon megváltozott, mert sok tag eltávozott s uj tagok 
jöttek. A zárgyülésben negyvennégyen vettek részt. 

* A horvát-szlavonországi evangélikusok köré-
ből leverő hír járta be nem rég a lapokat. Mozgalom 
indult meg körükben a magyarországi anyaegyháztól való 
elszakadás és önálló tartományi egyház szervezése érde-
kében. A hir valónak bizonyult. A horvátországi evangé-
likusok az érdekelt bács szerémi esperesség f. hó 9-diki 
közgyűlésében ez iránt kérvényt nyújtottak be, azt sür-
getvén, hogy engedtessék meg nekik a magyarországi 
anyaegyháztól való elszakadás és önálló tartományi egyház 
szervezése. Az esperességi közgyűlés a kérelemre beható 
tanácskozás után egyhangúlag a következő határozatot 
hozta: »Tekintettel arra, hogy Horvát-Szlavonországok 
területén az evangélikus vallás szabad gyakorlata mind-
eddig alkotmányos uton és törvényesen biztosítva nincsen 
és igy annak területén önálló országos evangélikus egyház 
alkotása nem is időszerű ; — tekintettel arra, hogy zsinati 
törvényeink szerint az egyházmegyék területének megváltoz-
tatásához az érdekelt egyházközségek és egyházmegyék 
meghallgatása után az egyházkerületi és egyetemes köz-
gyűlés jóváhagyása szükséges: tekintettel arra, hogv ezen 
törvények a magyarhoni evangélikus egyház kebelébe tar-
tozó minden evangélikust köteleznek s igy kötelezik a 
szlavóniai egyházakat is, a melyek a zsinati képviselőkre 
szavazataikat beadták és igy a törvény megalkotásába 
közvetve befolytak : a horvát-szlavonországi egyházak 
által megválasztott választmánynak átirata tudomásul nem 
vehető: a közlött jegyzőkönyvben említett szlavóniai egy-
házak kiválása, mert az egyházi admínisztratio hatóságok 
meghallgatáas és jóváhagyása nélkül történt — helyte-



leníitetik, és a jelen határozat közlésével az illető egy-
házak felhivatnak, hogy magukat eddigi egyházi hatósá-
gaiknak s azok határozatainak alávessék.* 

* Budapesti egyházunk múltjából egy régi le-
velen ezt az irást találta Lapunk egyik barátja >A pesti 
ref. egyház tornyabéli aj harangok legelőször meghúzattak 
1833. november 10 én. A legkisebbje 651 font, a másika 
1159 font, a legnagyobbik 2100 font. Öntve vannak a 
hires navarini ütközetkor elsülyestett török ágyukból, melye-
ket a hires Eberhardt H. pesti harangöntő hozatott Triesz-
ten által s egy darabja udvarában arab betűkkel s 
címerrel most is látható. Mely alkalomra következő versek 
készíttettek: 

Sok halált okoztam, mig más forma voltam, 
De minekutánna a tengerbe holtam, 
Lemosta a tenger vad kötelességem, 
Holtom után lett már azon dicsőségem. 
Hogy a tűz próbáján megtisztulva éljek, 
Pogány hivatalból szelíddel cseréljek. 
Hivatalom lészen a keresztyéneket 
Össze hívni, a hol zengjenek éneket. 
Eddig szélvlyel vertem, most össze hirdetem 
A népet, mihelyt csak hangom ereszthetem. 
De még sem vetkeztem oly nagyon tisztára, 
Hogy halált ne szóljon hangom utoljára. 
Kettó's leszen tisztem : egy, hogy az élőket 
Szent egyházba bíjjam, az istenfélőket; 
Más, hogy a kimultnak végső muzsikámmal 
Hirdessem elhunytát szomorú nótámmal!« 

A verset Dobossy Mihály szentesi ref. lelkész és esperes 
készítette s ő jegyezte fel a harangok keletkezésére vo-
natkozó fentebbi adatokat is. 

* A ref. közművelődési egyesületnek folyó hó 
12-én Pelri Elek theol. tanár elnöklete alatt megtartott 
összejövetelén Gáspár István s. lelkész tanulságos elő-
adást tartott a magyarországi reform, egyház történetéből, 
a reformáció első terjedéséről és az ezt előmozdító körül-
ményekről. 

* A budapesti theol. akad. ifjúság önképző-
körének f. hó 12-én igen érdekes gyűlése volt, a melyen 
Gjessing Bagnvald norvég lelkész s a norvégiai protes-
táns egyház által a zsidó-misszió érdekében kiküldött 
misszionárius tartott emelkedett szellemű előadást. A 
körben megjelent lelkészt az ifjúság nagy lelkesedéssel 
fogadta s őt a kör nevében néhány szóval Kenessey Béla 
tanár-elnök üdvözölte. Németül tartott előadásában, me-
lyet dr. Szabó Aladár tolmácsolt, egész történeti vissza-
tekintést nyújtott Norvégia egyházhistoriájára a keresz-
tyénség első terjedésétől a legközelebbi időkig. Kiemelte 
Norvégia első három keresztyén királyának, a három 
Olafnak a keresztyénség terjesztésében kifejtett munkás-
ságát s megcáfolta amaz általános nézetet, mintha Nor-
végia hittérítője Ansgar lett volna, mert szerinte Ansgar 
soha sem járt Norvégiában. Érdekesen mutatott rá, hogy 
a reformáció elterjedését mennyire előmozdította az > éj féli 
nap országában« az a körülmény, hogy ott a középkor 
investitura harcából a norvég királyság teljesen diadallal 

kerülvén ki, a hierarchia soha nem volt a római pápaság 
rabszolgája; ugy hogy Norvégiában a reformáció tényleg 
igen rövid idő alatt nemcsak gyökeret vert, hanem állam-
vallássá is lett. Majd rajzolta a pietismus és a mult szá-
zad végi rationalismus hatását; végül a folyó század 
szellemi mozgalmait, a melyekből Balle és Hangé alakjai 
emelkednek ki. Megragadó volt a Hangéra való emléke-
zése, a ki egy egyszerű földmives család sarjadékából 
üldöztetéseken és hét évi bebörtönöztetésen át Norvégia 
protestántizmusának második reformátora Ion s fáradha-
tatlan munkával tette a reformáció elveit a belmissziói 
tevékenységgel a mai norvégiai társadalom ható és élő 
erőivé, ugy hogy ma Norvégiának nemcsak külön biblia-
terjesztő társulata van, hanem a pogány misszióra is 
százezreket áldoznak Afrika partjain és szigetein; van 
rendezett missziója a zsidók megtérítésére, vannak ifjú-
sági egyleteik stb. s van egy társaságuk, melynek az a 
feladata, hogy tagjai az éj sötétében az utcákon csavargó 
férfiakat és nőket szóllítják meg s egy-egy komoly szóval 
intik a bűn útjáról való letérésre. Hogy Gjessing ur hazánk 
egyházhistóriáját is ismeri, elárulta azzal a megjegyzé-
sével, hogy utalt egyházunk gályarabjaira s például mu-
tatta fel őket az ifjúság előtt, mint oly kor embereit, a kik 
előtt a keresztyénség nem valami mellékes érdek, hanem 
egyenesen a fődolog volt és hogy szóllott arról a mozga-
lomról, mely a 30-as években Szentgyörgyinek a sáros-
pataki iskola igazgatójának a felhívására indult meg, mi-
dőn többen mentek ki Csehországba a lelkészek hiányában 
elzülleni kezdő prot. egyházakba s azzal a kívánsággal 
fejezte be előadását, hogy minél többen legyenek az ifjak 
az evangéliumnak valóságos misszionáriusai. Az egy óráig 
tartó rendkívül érdekes előadásért Müller Lajos IV. éves 
theol. mint a kör titkára mondott meleghangú köszönetet 
a kör vendégének, a ki látogatását azzal is emlékezetessé 
tette, hogy a kör könyvtárának ajándékozott néhány ér-
tékes német és héber könyvet s folyóiratot, a melyet a 
zsidó-misszió munkájánál használ. — Az előadás alatt 
bizony újra meg újra eszünkbe jutott, hogy ha Norvégia 
nyomorult hajós, halász és bányász népével, sok helyütt 
csak fakérget evő lakóival az evangélium erejével annyit 
lehet csinálni, mi mindent lehetne tenni a mi vagyonos, 
értelmes, földmivelő és búzakenyeret evő népünkkel ?! A. 
példák vonzhatnának! 

* Az ész vallása. November elején mult száz éve 
annak, hogy a francia forradalom Párisban inaugurálta 
az észvallást. A revoluciónak ezt az őrületes epizódját 
az akkori annalesek nyomán a B. H. következőleg adja 
elő. A konvent 1793. nov. 7-én egy Carent nevű plébánus 
kérvényét tárgyalta, mely e szavakkal kezdődött: >Pap 
vagyok, tehát képmutató« és azzal a kéréssel végződött, 
hogy adjanak neki penziót, mivel önkényt mond le hivata-
láról. A kérvény 'tárgyalása közben Goblet, Páris biretumos 
püspöke papjai és a városi elöljáróság képviseletében 
megjelent a képviselőházban és kijelentette, hogy a párisi 
klérus leveti »a babonától nyert karakter*-t, maga pedig 
letette püspöki gyűrűjét és keresztjét a ház asztalára; 
azután felállt négy papi képviselő és követte Goblet pél-
dáját ; majd felolvasták a limogesi és nancy-i püspök 



leveleit, melyekben ezek szintén lemondanak. A ház elnöke 
lelkes frázisokban üdvözölte az esetet, egyik képviselő 
pedig azt indítványozta, hogy ennek a világtörténeti ese-
ménynek külön napot adjanak az uj köztársasági naptárban. 
November 10-én aztán megtartották az első ész-isteni-
tiszteletet a Notre-damei templomban. A dóm középhajóján 
emelkedett a filozófia temploma, a melyhez két oldalt 
az Ész és a Szabadság trónusa támaszkodott. Maillaud 
színésznő játszotta az Ész szerepét, kijött a templomból 
és helyet foglalt a szabad francia nép körében. Az opera 
kardalos hölgyei himnuszt énekeltek, Chaumette ünnepi 
beszédet mondott. Erre az egész gyülekezet a konventbe 
ment, melynek elnöke megölelte az Istennőt és maga 
mellé ültette, azután az összes tagokkal a dómba ment, 
»viszonozni az Ész látogatását«. November 13-án fel-
hatalmazták a községeket hogy fogadják el a plébánusok 
lemondó nyilatkozatát, 15-én felszólították a plébánusokat, 
mondjanak le állásukról, 22-én penziót biztosítottak a 
hitszegő klérusnak, 23-án a párisi községtanács elhatározta 
az összes templomok bezárását. De nem sokára jött aztán 
a/ reakció is. November 26-án Danton a konventben heve-
sen protestált ez istentelenség, a legfőbb valóság e meg-
becstelenítése ellen, 28-án a tanács visszavonta a templo-
mok bezárására vonatkozó határozatát, december 14-én 
Robespierre nyilatkozatot ad ki a filozofizmus ellen, három 
hónap múlva fejét vették az ész-vall ás apostolainak, köztük 
Goblet püspöknek is, s ezzel az Ész-imádásnak vége 
szakadt. — Csak némely tudósok és felvilágosultak hódol-
nak még ma is az ész-csinálta isteneknek és dogmáknak, 
az evangélium igaz Istene és örök igazságai helyett. 

* Schaff Fülöp halála. A new-yorki ref. kollé-
gium hírneves theol. tanára e hónap elején New-Yorkban 
elhunyt. Európai, schweitzi származású ember volt, Chur-
ban született 1819-ben, Berlinben tanult és ott is habili-
táltatta magát 1842-ben; de 1844-ben már Amerikába 
költözött s azóta ott működött mint tanár előbb az an-
doveri, hartfordi és 1871 óta a new-yorki lelkészképző 
kollégiumban. Egyháztörténelem volt a főtárgya, irodalmi 
tevékenységet is főként ezen a téren fejtett ki. Az ame-
rikai gazdag református theologiai irodalom elsőrendű 
alakja. Művei az egyetemes egyházé mellett különösen az 
amerikai protestántizmus történetével foglalkoznak. Dogma-
történeti és symbolicai dolgozatai között a »Bibliotheca 
Symbolica*, »A ker. egyházak hitvallásai* a leghíreseb-
bek. Nagyon sokat tett az európai theol. irodalomnak az 
amerikaiak között való megismertetésére. E nemben egyik 
legszebb munkája: »Germany, its Universities, Theology 
and Religion*. Rokonszenves, hitszilárd, bibliás theologus, 
az amerikai reformátusok Neandere, ki nagyon szép apo-
logétikai műveket is irt. E nemben egyik legsikerültebb 
dolgozata: »Krisztus személyisége«, mely Kecskeméthy F. 
fordításában 1885-ben magyar nyelven is megjelent az 
angol eredetinek 12-ik kiadása után, Tevékeny részt vett 
az északamerikai reformátusok egyháztársadalmi mozgal-
maiban, lelkes tagja volt a presbyteriánus szövetségnek, 
és a folyó évi szeptemberben a vallások chicagói világ-
parlamentjében még egy hatalmas értekezéssel szerepelt. 

* Az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyá-
ban Wekerle miniszterelnök a képviselőház nov. 9-iki 
ülésében végre nyilatkozott. Országszerte nagy izgalommal 
várták a király beleegyezésének publikálását, melyet Wekerle 
következőleg terjesztett a ház elé. Méltóztassék megengedni, 
hogy Helfi Ignácz képviselő ur felszólalásának arra a 
részére a mely ennek a pártnak magatartására és a 
házassági jogról szóló törvényjavaslatnak a költségvetéssel 

való összefüggésére vonatkozik, egyáltalán ne reflektáljak, 
hanem válaszomban röviden annak kijelentésére szorít-
kozzam, hogy a házassági jogról a kormány által készített 
törvényjavaslatnak alkotmányos tárgyalás végett az ország-
gyűlés elé terjesztésére ő felsége a felhatalmazást meg-
adta. E felhatalmazás alapján közelebb leszünk szeren-
csések a törvényjavaslatot a t. háznak bemutatni. Hogy 
nem mutatjuk azt be azonnal, annak oka az, hogy ily 
nagyfontosságú javaslatot nem szeretnénk bemutatni a 
nélkül, hogy ne tudjuk hozzá fűzni annak indokolását 
is, mely ugy álláspontunknak, valamint a javaslatba felvetett 
kérdéseknek kellő megvilágítására okvetlenül szükséges, 
hogy minden félremagyarázás már előzetesen is elkerültes-
sék. Reménylem, hogy a közelebbi időben — e közelebbi idő 
alatt nem egy-két napot, hanem viszonylag rövid időt értek, 
(felkiáltások balfelől: mennyit ? !) ilyenekre terminushoz 
kötött kötelezettséget nem vállalhatok — de azt hiszem, 
a közebbi két hét alatt e javaslatot előterjeszthetem. Elő 
fogom továbbá terjeszteni ezzel a javaslattal kapcsolatosan 
az 1868: LIII. t.-c. némely határozmányainak módosítá-
sáról, jelesül a gyermekek vallásának szabályozásáról 
szóló törvényjavaslatot is«. — Kommentárt e nyilatkozathoz 
nem irunk, de két rövid észrevételt még is teszünk rá. 
Egyik, hogy a miniszter egy szóval sem említi a »kötelező 
polgári házasság«-ot; másik, hogy annál határozottabban 
ígéri az 1868. LIII. törvénycikknek a beterjesztendő tör-
vényjavaslattal kapcsolatosan eszközlendo »módosítását*. 

* Református egyházunk zsinatja király ő fel-
sége által a vallás és közoktatási kormány utján a törvé-
nyekre tett észrevételek figyelembe vételére és a kivánt 
módosítások megtétele végett november 14-én a Lónyay-
utcai főgimnáziumban rövid tanácskozásra ismét összeült. 
A tagok teljes számban megjelentek November 13-án 
előértekezlet tartatott, melyen Tisza Kálmán indítványára 
megállapodtak abban, hogy a módosítások elvi megállapí-
tását a másnapi ülésben eszközlik, a szövegezést pedig 
az illető szakbizottságokra bizzák. November 14-én a 
teljes ülés a szokásos módon megnyittatott, a tagok név-
sora felolvastatott s azután a módosítások rövid tanács-
kozás után megállapíttattak, a tanügyi módosítások szö-
vegezése pedig a tanügyi bizottságra bízatott. A javasolt 
szöveg a szerdai ülésben elfogadtatott s ezzel a zsinat 
a törvény kinyomatására, kihirdetésére stb. vonatkozó 
intézkedések megtétele után berekesztetett. A tárgyalás 
részleteiről jövő heti számunkban bővebben. 

* Zsinati értekezlet. Budapesti theol. tanárkarunk 
kezdeményezésére Szász Károly dunamelléki püspök ur 
a zsinat tagjait nov. 14-én értekezletre hivta össze, melyen 
a zsinatnak kivált lelkészi tagjai, de a világiak is, továbbá 
más érdeklődők is szép számmal megjelentek. Az értekez-
let tárgyát a lelkészi értekezletek szervezése, vallásos 
összejövetelek rendezése és a vallásos iratok terjesztése 
képezte, mely kérdésekben az előadók javaslatára érdekes 
megállapodások történtek. Az egyetemes egyházi értekezlet 
lefolyásáról és az elfogadott javaslatokról az idő rövidsége 
miatt bővebben a következő számban irunk. 



* Gyászrovat. Részvéttel értesülünk a leverő csa-
pásról, mely a vértesaljai egyházmegye buzgó esperesét: 
Koncz Imre urat. nőtestvérének, háza gondviselőjének, 
közelebb történt elhunytával érte. Koncz Borbála asszony 
néhai Juhász Zsigmond volt mányi lelkész özvegye, élete 
70-ik, özvegységének 42-ik s betegségének 7-ik évében 
október hó 26-án váltatott meg földi szenvedéseitől. Te-
metése a seregélyes! parochiáról a környék papi és ta-
nítói családjainak részvétele mellett október 28-án ment 
végbe. A templomban Lévay Lajos, sárkeresztúri lelkész 
tartott felette rövid beszédet és imát, a sírnál pedig Laky 
István, abai lelkész mondott búcsúztató beszédet. Béke 
lengjen a sokat szenvedett hamvai felett! — Kiss Enclre 
az alberti-irsai ág. evangelikus egyház derék lelkésze 57éves 
korában e hó 8-án hosszas szenvedés után Alberti-Trsán 
elhunyt. Özvegye és hat kiskorú gyermeke siratja. Béke 
hamvaira! 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

1917/93. sz. 

Az 1894. év őszén tartandó theologiai alap-, első 
és második lelkészi vizsgálatokra a következő Írás-
beli tételek tűzetnek ki: 

I. Theologiai alapvizsgálatra: 

1. Az ő-testamentomi apokryph iratoknak általában, 
s különösen a Makkabeusok könyveinek isagogikai ismer-
tetése. 

2. A teremtés hittételének apologiája, különös tekin-
tettel az evolúció elméletre. 

3. Zwingli élete, működése, a közte és Luther között 
volt eltérések. 

II. ElsŐ lelkészi vizsgálatra: 

1. Krisztus jellemének tökéletessége, különös tekin-
tettel büntetlenségére, egyetemességére és teljességére. 

2. Fejtessék ki Pál apostol tanrendszere a róma-
beliekhez irott levél alapján. 

3. Káldi György biblia-fordításának kritikai ismer-
tetése, összehasonlítva Károli Gáspár fordításával, különös 
tekintettel az uj-testamentomban Pál leveleire. 

III. Második lelkészi vizsgálatra: 

1. A reversalis ügy története s mai állása Magyar-
országon. 

2. A keresztyénség befolyása a házassági jog alaku-
lására: kezdetben, a középkorban, a reformáció idejében 
és a francia forradalom óta. 

3. A pastoralis cura gyakorlása mily alakban 
szervezhető a magyar református egyházban. 

Biblia-magvarázati tételek, melyek kidolgozandók é 
megtanulandók: 

Máté 6 : 1 — 16; 11: 2 5 - 3 0 ; 17: 1—13: Márk 
10: 17—27; Lukács 12: 1 3 - 2 1 ; 16: 1—13: János 
11: 1 - 7 : Cselek 6 : 1—15; Róm. 9 : 1 — 16; II. Kor. 5 : 
1 — 10; Gal. 4 : 1—11; Kolossé 2: 1—23; Filemon: 
1—15; Zsidók 8 : 1—13; I. János 2: 1 — 17. 

Alapigék egyházi beszédhez: 
I. Mózes 2: 2—3; János 15: 26—27; II. Kor. 5: 10. 
Az írásbeli dolgozatok beadásának határideje 1894. 

május 15 ike. 
Budapest, 1893. november hó 12-én. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

P á l y á z a t . 

Zsomboron (u. p. Oklánd, Udvarhely megye) meg-
ürült az ág. hitv. ev. magyar tannyelvű népiskola vezér-
tanitói állása. 

Évi jövedelem : készpénzben 122 frt 18 kr., termé-
nyekben : 27 hl. buza, 14 hl. rozs, 13 hl. törökbuza, 
együtt középár szerint 254 frt 41 kr., apróbb járandósá-
gok 43 frt 37 kr.. összesen 419 frt 96 kr. szabad lakással 
és tűzifával. 

Kötelességek: tanítás a nép- és ismétlő iskolában, 
énekvezetés templomban és temetéseknél, oktatás faoltás-
ban és nemesítésben 

Kellőleg felszerelt folyamodványok folyó évi nov. 
30-án esti 6 óráig a helybeli ág. hitv. ev. iskolaszékhez 
küldendők be. Személyes megjelenés kívánatos. 

Zsombor, 1893. nov. 7. 

Rozsondai József 
1—2 ág. h. ev. lelkész, iskolaszéki elnök. 

P á l y á z a t . 
A máramaros-ugocsai ev. réf. egyházmegye kebelé-

ben levő halmii egyház lelkészi állomására, melynek jöve-
delme : terményben, készpénzben, failletőségben, földbirtok-
ban és stólárékban: 690 frt és tisztességes lakás. Tehát 
ezen állomás III. osztályú. 

A jövedelem fele az 1894-ik évben az özvegyet 
illeti. Az állomás 1894. Szent-György napja után lesz 
elfoglalandó. A megválasztott lelkész, az ugocsamegyei 
ref. papi gyámintézetnek kötelezett tagja. 

A pályázni óhajtók kellően felszerelt kérvényeiket 
december hó l-ig Csernák István reform, esperes úrhoz 
Tamás-Vár alj ára (Ugocsa m.) u. p. Batarcs terjeszszék be. 

Kelt Debreczenben, 1893. november 9-én. 
volna Kiss Áron. 

püspök'. 
KÖNYVNYOMDÁJA R U D A1' K s T F. N'. HOR.WÁSSZKY VIKTOR 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Sze i l iC i / l í í s í j : 
IX. krrUlvt, Pipa-utca szám, hová a kéliratok 

ciuizendök. 
KiaiIó-liiviíliil : 

Hornyánstky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
oérháza), hová ÜT. elüfiz. és hirdet, dijak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Slfffizetéai Ara : 

Félévre: 4. frt BO kr; sg«»z é r r t : 9 frt. 

Kgyet M<m ára 20 kr. 

A lelkészi értekezletek érdekében. 
Előadói beszéd és javaslat a zsinati értekezleten. Budapest nov. 14. 

Tisztelt Értekezlet! A lelkészi éztekezletek 
újjászervezéséről s a hol még nincsenek, ezeknek 
sürgős felállításáról kívánok néhány szót szólani. 

Lelkészi értekezletek tar tása nem u j dolog 
a mi anyaszentegyházunkban. Múltja van ennek, 
mely a reformációkori part ial is ós generál is 
synodusokig visszavihető, s tisztes je lenje is az 
egyes egyházmegyékben szórványosan fennálló 
lelkészi értekezletekben. Egyes egyházmegyékben 
(például a pesti, tatai, gömöri, felsőszabolcsi, 
marosi stb.) 3 0 — 4 0 éves institutio, egyes egyház-
kerületekben, mint az erdélyiben és t iszántúliban 
épen most van szervezés alatt. A valláserkölcsi 
és egyházi életnek fontos érdeke azonban, hogy 
ezek az értekezletek általánosan, az ország min-
den kerü le tére és megyéjére ki ter jedőleg szer-
veztessenek és átalakít tassanak. 

Miért van szükség ezekre az é r tekez le tekre? 
Azért, mer t az egyházi élet meglanyhult , a vallás-
erkölcsi élet megernyedt , az egyházi közszellem 
és az evangéliumi pro tes táns öntudat nem eléggé 
életeleven. Egyházi ós valláserkölcsi ébredés re 
van szükségünk. Az egyházi hatóságok és tes-
tületek adminisztratív, úgyszólván hivatalos mun-
káját ki kell egészí tenünk az egyháztagok s külö-
nösen a lelkészek önkénytes erkölcsi tevékenységével. 
Nem akarom itt ismételni a saj tóban ós a gyülés-
termek zöld asztalainál a legutóbbi időben is 
fölhangzott intéseket, melyek a valláserkölcsi 
élet, a belmissziói tevékenység, a cura pastoralis 
intenzivebbé tétele é rdekében a legtekintélyesebb 
ajkakról hangzottak el. Csak konstatálni kívánom 
a tényt, hogy az öntudatos, lelkes és egyetemes 
munkásságot mindannyian első rendű szükség-
ként hangsúlyozzák. 

Nos már, T. E., ha a bel ter jesebb egyházi 
tevékenység szüksége ennyire evidens, ha ezt 
mindnyájan ennyire belátjuk, akkor néni szabad 

tovább vonakodnunk, nem szabad huzódoznunk 
azoknak az erőknek és eszközöknek felhasználásától 
sem, melyekkel a fenyegető veszélyeket elhárít-
hat juk. 

Mely erők ezek? Az evangélium ereje, mely 
Is tennek ha ta lma minden léleknek üdvösségére; 
az Üdvözítő ereje, mely lőn minekünk bölcsesé-
g ü n k k é , v á l t s á g u n k k á ; a Jézus Krisztus ereje, 
mely igazság, fe l támadás és élet. Ezeket az isteni 
erőket kell jobban bevinnünk az egyházi életbe, 
a társadalomba, az egyének lelkébe, ós minde-
nek előtt magunkba. Igen is, magunkba, mer t 
s ikeresen csak azt közölhetjük másokkal, a mivel 
magunk is birunk, mer t é leterősen csak akkor 
vihet jük be az evangél iumot másokba, ha elő-
ször magunk tapasztal juk annak ujjászülő és 
megszentelő hatalmát. A társadalomnak, az egy-
háznak, a családnak ós az egyes lelkeknek eme 
megnemesí tóse az evangélium által: ezt nevezem 
én evangélizálásnak. Szónak lehet rossz, de célnak 
felséges, erőnek kimeríthetlen, fegyvernek legyőz-
hetlen. 

A lelkészi ér tekezleteket is ezen az alapon 
kellene újjászerveznünk. Ezt én isteni a lapnak tar-
tom, oly erők kútfejének, melyből egyedül fakad-
hat erőtel jesebb hit, áldozatkészebb buzgóság, 
intenzivebb egyházi élet, t isztább erkölcsiség és 
ernyedet lenül munkás, a közönyösöket is életre 
keltő egyházi közszellem. E zászló alatt harcol-
ták meg hőseink a hi tnek nemes ós dicső harcát . 
Az evangélium ezen erői tar to t ták fenn őket az 
üldözések és megpróbál ta tások között s ezek 
az erők biztosítják minekünk is bókében az elő-
menetelt , harcban a győzedelmet. Ennek az erő-
for rásnak megnyi tására s magunk közé beplán-
tá lására egyik igen a lkalmas eszköz az általam 
tervezett értekezletek ál talános szervezése. 

Milyen természetű ér tekezletet kontemplálok 
tehát,_ ez a további kérdés. Olyat, T. E., melynek 
célja főként a vallás-erkölcsi élet ébresztése ós 
fejlesztése legyen. Tárgya az evangélizáció ós 



nem az adminisztráció. Ez utóbbiból, valamint az 
iskolai tudományból is minél kevesebb. Az ad-
minisztrációra ott vannak az egyházi testületek, 
a tudomány művelésére az akadémiák. Az érte-
kezleteken a vallásos-erkölcsi élet fejlesztése, 
a belmisszió és cura pastoralis elvei, intézményei, 
eszközei, módjai, nemei, sikerei, hasznai stb. 
álljanak mindig előtérben. Épülni, okulni akar-
junk ott és ne a tudomány és az adminisztráció 
kazuistikáival vesződjünk. Az értekezleteken ne 
adminisztráljunk, hanem evangélizáljunk, mert 
csak akkor épülünk ós építünk igazán. 

Az ér tekezle tek formáját i l letőleg is el kel-
lene némileg térnünk az ecldigi gyakorlattól. 
Ne legyenek azok csupán lelkészek zárt értekezletei, 
hanem a lelkészek és müveit világiak közös tanács-
kozásai az anyaszentegyház építésére. Tar tassa -
nak a művelt világiak és a lelkészek részvétével 
egyházmegyénként az erre alkalmas gyülekezetek-
ben felváltva, oly módon, hogy a tanácskozáso-
kat mindig a templomban tar tandó rövid alkalmi 
imából ós beszédből álló istentisztelet előzze 
meg, melyre a vidéki intelligentia és a helybeli 
nép (ez a szószékből, amaz személyenként fel-
szólítva) meghivassék; intentisztelet végeztével 
a lelkészek ós művelt világaik részvétével (ide 
értve a tanítókat és a tanárokat is) tar tassék 
azután meg a tulajclonképi értekezlet, kijelölt 
tárgyakról, felkért előadók által gondosan elő-
készítve. A tanácskozások eredménye rövid pon-
tozatokba foglalva jegyzőkönyveztessék s az 
egyházmegyei gyűlésnek beterjesztessék. 

Az értekezleteknek a művelt világiakkal, 
az ülésnek ünnepélyes isteni tisztelettel való 
kibővítése csak termékenyítő és áldásos lehet. 
A világi elem tapasztalatainak kicserélése a lel-
készekével s ezeknek amazokkal való szellemi 
ós társadalmi érintkezése mindkét félre nézve 
bizonyára üdvös lenne. Sok művelt egyháztag 
bevonatnék, sok ismeretlen erő megnyeretnék, 
sok lappangó buzgóság tápot ós irányt nyerne 
az ily vegyes értekezletek által. Magának a lel-
készi karnak pedig társadalmi emelésére, tevé-
kenységének fokozására, munkája nehézségeinek 
méltánylására, áldásainak közvetlenebb megis-
merésére vezetnének az ily összejövetelek. Az 
individuális és lokális érintkezésben nagy erő-
fejtő, közszellem-teremtő hatalom rejlik, melyet 
a mi egyházunk még nem eléggé használ fel. 

Ezeket az összejöveteleket T. E., először is 
traktusonként, illetőleg a hol a viszonyok kíván-
ják, körönként kellene szervezni, mint mondám, 
a világi elem bevonásával. Megjegyzem itt, hogy 
nemcsak az egyházi tisztséget viselő (gondnok, 
tanácsbiró, presbyter) világiakat értem, hanem 
minden művelt ós érdeklődő hitfelünket. Azután 

egyházkerületenként s a l k a l m i l a g (pl. a k o n v e n t i , 
zs ina t i ü l é sek idején) e g y e t e m e s e g y h á z i l a g is. 
Az egyház i t e s t ü l e l e k k e l és h a t ó s á g o k k a l c sak 
erkölcsi kapcsolatba h o z n á m e z e k e t az é r t e k e z l e -
t eke t , oly móclon, h o g y az é r t e k e z l e t e k a m a g o k 
j e g y z ő k ö n y v e i t az i l lető t e s t ü l e t e k n e k kö t e l e sek 
l e g y e n e k b e m u t a t n i , de ve lők s z e m b e n c sak 
k é r e l m e z é s i ós i nd í tványozás i j ogga l b í r j a n a k ; 
h a t á r o z a t i j o g p u s z t á n b e l k ö r ű l e g s a j á t t ag j a ikka l 
s z e m b e n i l lesse m e g őket . 

I m e T. É., ily s z e l l e m b e n és ily k e r e t b e n , 
b e l m i s s z i ó r a i r á n y o z v a és a vi lági e l em bevo-
násáva l , ó h a j t a n á m én az ú g y n e v e z e t t le lkész i 
é r t e k e z l e t e k n e k az ú j j á sze rvezésé t , mi v é g b ő l 
v a n s z e r e n c s é m a k ö v e t k e z ő h a t á r o z a t i j a v a s l a t o t 
a j e l e n l e v ő k b e c s e s figyelmébe a j á n l a n i : 

»Mondja ki az értekezlet 
1-ször, hogy a lelkészi értekezletek tartását a vallás-

erkölcsi élet belterjesebb fejlesztése, a belmissziói tevé-
kenység fokozása és a lelkipásztori gondozás sikeresebb 
gyakorlása érdekében hasznosnak és célszerűnek tartja; 

2-szor, hogy az értekezletek szervezését első fokon 
kisebb körönként és egyházmegyénként, azután egyház-
kerületenként kívánatosnak, sőt szükségesnek itéli; 

3-szor, hogy a szervezésnek minél gyorsabb meg-
indítása és keresztülvitele végett ez az értekezlet a maga 
elnöke utján az egyházmegyék és egyházkerületek elnök-
ségeit tisztelettel fölkéri«. 

Szőts Farkas. 

Tovább egy lépéssel. . . . 
— Pár szó az evangélizálás érdekében. — 

Róma, ha tudott volna tanulni, mikor az egyház-
újításnak századról századra feltünedező előhírnökei figyel-
meztették ; ha megértette volna az idők jeleit és azt, 
hogy e jelek a kielégítés után vágyódó lelkek szükség-
leteiből származtak; ha határtalan elbizakodottságában 
nem lett volna arról meggyőződve, hogy a reformtörek-
vések elfojthatok az egyház hivatalos tekintélyével vagy 
szükség esetén hatalmával; ha a pápaság betetőzött egyház-
szervezetében elbizakodva — nem arra akarta volna fel-
használni szolgáinak legjobb tehetségeit, legkitűnőbb erőit, 
hogy egyházalkotmánya körül ujabb és ujabb védbástvá-
kat emeljen és a belső helyett a külsőt ápolja; — hanem 
maga lépett volna a javítás terére, maga kereste volna 
fél a bajok forrásait s reformálta volna az egyházat in 
capite et membris legalább olyanná, a minővé lett a pápás 
egyház a reformáció után, épen ennek hatása alatt: sok 
idő telhetett volna még el, hogy az evangéliumi egyházak 
megalakuljanak s alapjában megingassák a római kath. 
egyházat, illetve a pápaság hatalmát! 

De Róma nem tanult, nem értette meg a fel-feltü-
nedező jelenségeket. És mind sűrűbben', mind nagyobb 
erővel támadtak ellene a reformáció előhírnökei, melyekről 
Révész Imre igy szól: Már Nagy Károly korában emel-
kedtek fel tekintélyes szózatok s ily szózatok a későbbi 
idők folyamában is a romlás több pontja felett folyvást 
ismétlődtek. Tagadni nem lehet, hogy ezen szózatok és 
átalában* a feltámadt ellenzék küzdelmei nem minde'nkor 



tiszta forrásból eredtele, önzés, ábránd, tiszta igazság s 
tévelygés összevegyülve tűnnek fel ezekben. Voltak azonban 
oly küzdelmek is, melyeknek képviselői és harcosai tisztán 
belátták a romlás forrását, az evangélium tiszta és szi-
lárd alapjára támaszkodtak s erre mint egyedül biztosra 
és szabályosóra akarták visszaállítani az egyházat is. 
(R. J. Egyetemes egyháztörténelem 51. §.) 

Hát én nem tudom, de nekem ugy tetszik, hogy e 
szavak élénken jellemzik a mi magyar reformált egyhá-
zunk mostani állapotát. Más ugyan a szelleme, más az 
alapelve és más a rendszere az evangéliumi egyháznak, 
mint a romanismusnak, ugy hogy a kettőnek összehason-
lítása csaknem istenkisértésnek látszik; azonban vannak 
mégis olyan találkozási pontok, melyek a párhuzam meg-
vonására följogosítanak. Egyik az, mit tagadni nem lehet, 
mit szószékben és azon kivül oly gyakran és oly nyo-
matékosan hangsúlyozunk: hogy t. i. a romlottság árad. a 
hitetlenség és erkölcstelenség, a szűkkeblűség és szeretet-
lenség egyházunkban is elfoglalva tartja a szíveket s a 
mit nem hirdetünk, de ugy van. hogy a szent dolgokkal 
igen sok visszaélés történik, hogy igen sokszor vak vezeti 
a világtalant, hogy papjaink közül is találkoznak közönyösek, 
szemforgató farizeusok és elvilágiasodott individiumok, sőt 
itt-ott hitetlenek is; presbitereinknek pedig csak egy része 
áll hivatása magaslatán. A másik közös vonás az, hogy 
a hivatalos egyház jó idő óta keveset gondol a lelki élet 
ápolgatásával; elegendőnek tartja az egyházalkotmány 
építgetését, erösügetését; a hitélet és erkölcsiség fejleszté-
sében csak elveket hangoztat, csak tervezgetéseknél ma-
rad, ha csinál is közalapot vagy ahhoz hasonló nagy 
alkotást, nem meri azt pusztán egyházi indokolással támo-
gatni — a nemzetiségre is appellál, — hiszen a kálvinista 
vallás: magyar vallás! 

Utolsó találkozási pont: az idők jeleinek feltünede-
zése, mint a másik két bajnak elmaradhatatlan követke-
zése ! A vallásujító szekták fellépése, térfoglalása és a 
romlás több pontjai felett mind sűrűbben emelkedő tekin-
télyes szózatok, melyek sürgetve sürgetik a hitélet meg-
újítását az evangélizálás által, mind jelek és előhírnökök. 

Jó lesz Róma példáját nem követni; jó lesz megér-
teni az idők jeleit és a szózatokat! Nem mondom, hogy 
a hazai reformált egyházat fenyegető bajok közt is tiszta 
forrása van mind ama küzdelmeknek, melyekkel számol-
nunk kell; itt is összevegyülnek: önzés, ábránd, tiszta 
igazság s tévelygés, Révész Imre szavai szerint, de van-
nak olyan harcosai is a megindult nagy küzdelemnek, 
kik az evangélium tiszta és szilárd alapjára támaszkod-
nak s ez által akarják megtartani vagy megnyerni a lel-
keket a Krisztusnak! Ám vigyázzunk, hogy egyszersmind 
a magyar református egyháznak is megtarthassuk őket! 

Nem szeretném, ha félre értene a tisztelt olvasó! 
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a magyar reform, 
egyház szemben áll a Krisztussal, sőt hiszem és vallom, 
hogy a Krisztus szellemének és tudományának a legigazibb 
képviselője lehet a helvét hitvallást követő református egy-
ház, ha a rábízott kötelességeknek hiven megfelel! . . . . 
De hát megfelel-é? A választ abban a körülményben 
találhatjuk meg, hogy az evangélizálás szüksége előállott. 
Ez minden ékesszólásnál, minden argumentálásnál job-
ban bizonyítja, hogy vannak az egyház részéről elhanya-
golt kötelességek, vannak mulasztások, vannak visszaélések; 
meg vannak a romlás forrásai. A tények megdönthetet-
lenül hirdetik, hogy az egyház, a hivatalos egyház 
kötelességeit most egyesek, az evangélizálók próbálják 
magukra vállalni. Vájjon jól van-é ez igy? Vájjon elegendő-e 
a nyilatkozó lelki szükségletekkel szemben és az egyház-

politikai változások után beálló viszonyok közt a csak 
egyesek jóakaratától és buzgalmától feltételezett evangé-
lizálás, ha azt a hivatalos egyház nem támogatja tekin-
télyének egész súlyával; ha az evangélizálást csak eltűri 
vagy tudomásul veszi, maga pedig •— ily aprólékosságok-
kal nem foglalkozva — megelégszik azzal, hogy az általa 
is előrelátott nagy küzdelemre csupán egyházalkotmá-
nyának bástyáit erősítgeti, de elmulasztja erősnek hitt 
várát a szükséges élelemmel ellátni; vezéreit, katonáit 
fegyelmezni, képezni, kellően fölfegyverezni s beléjök buz-
galmat és lelkesültséget önteni! 

Én félek, én aggódom, hogy református egyházunkat 
ez eljárás erős megpróbáltatások szirtéi közé vezeti! 
Mert mire tanít az egyháztörténelem ? As a mozgalom 
melyet a pápás egyház kebelében az evangélizálók kezde-
ményeztek s nem maga a hivatalos egyház s a mely 
mozgalom, mint »reformáció« uj ábrázatot adott a világ-
nak : annak az egyháznak alapjait ingatta meg, mely 
nem ösmerte el jogosultnak a megindult mozgalmat vagy 
épen ellentétbe helyezte magát azzal. A reformáció sok 
visszaélléstöl és botrányos üzelmektöl tisztította meg a 
pápai egy ázat, de nem alakitotta azt át evengéliumi 
egyházzá, hanem szakadást idézve elő, képezett uj evan-
géliumi felekezeteket. Több ujabb felekezet keletkezésénél 
is érvényesült ez igazság; magyar református egyházunk-
ban is bekövetkezhetik. A história logikáját megmásítani 
nem lehet. 

A vallásos iratok széthordják a hirt; az evangéli-
zálás megindulásáról, áldásos hatásáról tudomást szerez-
nek a hívek és pedig kétségkívül a leghívebbek, mert ezek 
érdeklőcinek leginkább a lelki élet ápolása iránt, ezek járatják 
a vallásos újságokat s ha ezek látják, hogy náluk, körükben, 
minden marad ugy, a hogy volt a múltban, ha azon tapasz-
talatra jutnak, hogy a hivatalos egyház, vagyis az egyház 
hivatalos organumai : a zsinat, az egyházkormányzó testü-
letek, a lelkészek nem akarnak részt venni az evangélizálás 
nemes munkájában, nem akarják vagy nem képesek a romlás 
forrásait felismerni és megsemmisíteni; ha egyszer az 
evangélizálás hatása alatt fogékonyakká tétetnek a lelkek 
az evangélium iránt, de azt észlelik, hogy a református 
egyház irányelvei, intézményei, a hívekkel és pásztorokkal 
szemben támasztott követelései nem változnak: ne csodál-
kozzunk rajta, ha egy szép napon épen a legvallásosabb 
érzelmű híveink odahagyják egyházunkat s vagy alakíta-
nak, vagy keresnek olyan felekezetet, hol nem az anya-
könyvezett hitvallás alapján tartják az embert Krisztus 
követőjének, hanem a hol az ő gyümölcseiből ösmerik meg 
a fát; keresnek olyan vallásos társaságot, hol az egyházi 
intézmények nem csupán azért vannak, hogy az egyház-
alkotmány biztosíttassák, s hogy meg ne fogyjanak az 
egyháznak teherviselő tagjai s be ne duguljon adóforrása, 
hanem a hol élő tagokra van szükség. 

És ha bekövetkeznék az a szégyen, hogy a magyar-
országi evangélium szerint reformált egyház ilyképen és 
ilyen okokból elveszítené híveinek bár kicsiny részét 
is, vagy már meglevő felekezetek kebelébe térve át vagy 
az ó-katholikus egyház példájára ó-ref'ormátus, helvéthit-
vallást követő egyházzá alakulva az elégületlenek: ez 
reformáló hatással lenne ugyan egyházunkra is, mint volt 
a reformáció a római katholicizmusra, de akkor már késő 
lenne a reform-munkálatokra kényszeríttetni, az egyszer 
elszakadt testvéreket többé visszanyerni nem tudnók! 

Tovább tehát egy lépéssel, egy hatalmas lépéssel! 
Mozduljon meg a hivatalos egyház is az evangélizálás 
érdekében s ne engedje arra jutni a dolgot, hogy egyházunk 
mint oldott hive bomladozzék, de működjék közre, hogy a 



hivatalos és magán buzgóság munkája következtében az 
evangélium ereje és a mi fejünknek, a Krisztusnak szel-
leme hássa át s tegye élő kövekké a híveket az anyaszent-
egyházban s ne mondhassa joggal senki, hogy a magyar-
honi reformált egyház nem hü letéteményese a Krisztus 
tudományának. 

Kétegyházi. 

T Á R C Z A. 

Az angol protestánsok vallási életéről. 
Mutatvány a »Protestáns uj képes Naptár *-ból. 

Május hava Londonban a nagy vallásos és jótékony-
sági egyletek tanácskozásainak és közgyűléseinek időszaka; 
akkor győződik meg az értelmes, ha tán nem is mindig 
rokonszenvező idegen látogató arról: miként van az, hogy 
ennek a nagy nemzetnek a legjava, legnemesebbje, hatal-
mas államiságának s növekedő jólétének alapjául tekinti 
a keresztyén evangéliumi hit elveihez és a szentírás szel-
leméhez való hű ragaszkodását. 

Ezen közgyűlések egyikén, a Biblia Társaság előtt 
Lord Harrowby, az elnök, igy szóllott: »Arra a gondolatra 
jövök néha, mintha az iíju nemzedék nem nyerne elég 
iskolázást — ugy mint ennek előtte — a szentírásban, 
és hogy talán a szentírás olvasása és a családi ima, 
nincs annyira elterjedve mint volt régente*. Tény az 
mindamellett, hogy :— a rendes templomi gyülekezetek-
ről ezúttal nem szólva — a vallásos gyülekezetek, mint 
a milyenek a missionarius választmányok, a canterbury 
és yorki zsinatok, a presbyteri és más egyházi felekeze-
tek, az ülésszak minden napján fohászszal szokták meg-
kezdeni a tanácskozásokat. Hasonló szokást találunk a 
tisztán világi testületeknél is, például a parlamenti házak 
minden ülése imával kezdődik, az alsóház mostani káp-
lánja a hírneves szónok Farrar archidiakonus, a felsőházé 
a legifjabb püspök. De más intézeteknél is hasonló gya-
korlat van szokásban; a sok közül csak egyet említünk, 
t. i. a Szent-György kórházat, a hol minden szerdán az 
intézet kormányzói gyűlést tartanak s a kórházi lelkész 
minden alkalommal rövid fohászszal s az Ur imájával 
nyitja meg a tanácskozást. Skócziában, a puritán szellem 
követelőbb társadalmi körében, a vallásosság ily jelensége 
még sokkal gyakoribb. Tudjuk, hogy a kontinensen a 
kritikai szellem és az újkori frivol áramlatok sokszor 
kíméletlenül és kicsinylőleg szoktak mind erről nyilatkozni. 

A történelem három, de sőt négyszázados esemé-
nyeit kellene szemügyre vennünk, hogy kellően megértsük 
a későbbi korszakok és a jelen vallási nyilatkozatoknak 
okait Nagy-Britanniában. 

A reformációtól kezdve az azt követő küzdelmes 
idők ott is változatos eseményeken mentek keresztül; a 
római hierarchiától való függetlenség, melyet VIII. Henrik 
király vitt keresztül, utódai alatt csorbát szenvedett, sőt 
a pápai hatalom vér- és máglya-áldozatok árán majdnem 

ismét visszaállíttatott volna, ha az Erzsébet királyné alatt 
megszülemlett puritán vallásos szellem csodaszerü ered-
ményeket nem visz végbe, ugy az ó, mint az uj világban, 
Amerikában. 

A manapság felmerült vallási súrlódások folyamatá-
ban sokszor találunk említést a puritanizmusról, s szeret-
jük azt szülőhazánk körülményeire alkalmazni. Ezen szel-
lem eredetét az angol nép Erzsébet királyné uralkodása 
középső időszakának köszöni, a midőn a Biblia lett az 
angolnak mindennapi olvasmánya, nemcsak a templomok-
ban, hanem a családi tűzhelynél is, s a szent szózat 
hatása és vonzalma lelkesedésre keltette a nemzetet. Mikor 
Bonner, a londoni püspök, 1585-ben hat bibliát ajándé-
kozott Szent Pál templomának, a nép csoportozatosan 
gyülekezett az istenitiszteletre, hogy hallhassa az ige olva-
sását, mivel a népnek akkoron bibliája még nem volt, 
a szent könyv közkézen még nem forgott. Az is nagyon 
elősegítette az angol biblia mély hatását, hogy azon időben 
egyéb nagyobb mérvű angol irodalmi termék alig létezett; 
a bibliai nyelv pedig oly remek volt, hogy az »authori-
zed«, t. i. királyi hatalom által jóváhagyott angol Biblia 
bizonyos áhítatot gerjesztett az olvasóban, mini ha minden 
szava, minden betűje eredeti kijelentés lenne. A Biblia 
szelleme ezerféle módon befolyásolta a közbeszéd hangu-
latát is és befolyásolja napjainkig. Ha olvassuk Shake-
speare, Milton, Dickens, Tennyson, sőt Thackerav müveit, 
bibliás hangulatu kifejezésekkel találkozunk bennök, elkép-
zelhetjük tehát, minő lehetett a mindennapi közbeszéd, 
vegyítve bibliai kifejezésekkel kétszáz év előtt; maga 
Cromwell, a midőn serege csatarendben állott Skóczia 
téréin s látta, a mint a dunbari hegyek mellől a felkelő 
nap árasztja ki lövellő sugarait a reggeli ködön át, a 
zsoltáros szavaival felkiáltott: »Mikor az Isten felkel; 
az ő ellenségei elszélednek. Mint a köd elszélesztetik, 
azonképen elszéleszted őket«. De a Biblia nyelve nemcsak 
a közbeszédre és az irodalomra volt rendkívüli hatással, 
hanem tett ennél többet is: idomította a nemzet szelle-
mét. Az akaratos Erzsébet királyné elnémíthatta az állami 
eathedrák oktatását vagy befolyásolhatta talán a hangulat 
irányát, de teljesen tehetetlennek bizonyult volna legszi-
gorúbb királyi hatalma a nagy egyházi szónokokkal szem-
ben, a kik a Biblia nyomán, melyet az uralkodó maga 
nyitott fel reformált hitű népe előtt: félelem nélkül hir-
dették a szeretet, a kegyelem és az igazság törvényét. 
És a bibliai oktatás eredménye valóban bámulatos volt. 
Az angol nép szelleme megváltozott; egy uj erkölcsi és 
vallásos irány indult meg a társadalom minden rétegében. 
Nemcsak a tudós, hanem a földbirtokos osztály, a gentry 
is, theologiával foglalkozott, mondhatnók hogy az egész 
nemzet komolylyá, egyháziassá változott. 

Nem kell azonban képzelni azt. hogy kezdetben a 
puritánok komor vallási rajongók lettek volna. Az udva-
riasság és az elegáncia, melv Erzsébet királyné korát 
jellemezte, összhangzásban állott a puritán gentry Ízlésével 
és viselkedésével. Hutchinson — egyike azon történeti 
alakoknak, a kik I. Károly halálos Ítéletét aláírták — 



puritán létére fodorított hajat viselt, szerette a sólyom-vadá-
szatot s tüntetett vivási ügyességével s mint fáradhatatlan 
tánczos, a szép nem kedvence volt. Egyik életirója azt 
mondja felőle, hogy szorgalommal forgatta ugyan a szent-
írást, de amellett kedvelte a zenét és a hegedűn remekül 
tudott játszani. Egy szóval az előkelő puritánt az igaz-
ságosság, az önmérséklet és a nemes viselet jellemezte. 
Ezen ragyogó "erények a családi tűzhelynél öszpontosulfak 
leginkább s idővel azzá fejlesztették az angol nemzetet, 
a minek ma látjuk. »Jobb, szeretőbb apát, testvért, férjet, 
cselédjei iránt engedékenyebb házi urat, hívebb barátot, 
mint a régi puritán, a világ nem látott. Az okos és erényes 
nők becsülője, vonzódott a tiszta és erkölcsös társalgás-
hoz, aljas szóbeszédet utált a férfiak között is s a trágár-
ságot soha semmi szin alatt meg nem t ű r t e A puritán 
arra törekedett, hogy önmaga felett uralkodjék, hogy ura 
legyen saját jellemének, gondolatainak, szivének és vise-
tének. Társalgásban kerülte a sokbeszédííséget és a hasz-
talan szaporítást; arra törekedett inkább, hogy beszéde 
szabatos legyen, előre megmérlegelvén szavait. Heggel 
korán kelt. napközben soha sem látta őt senki foglal-
kozás nélkül. Életrendje rendes volt, szabályos és mérték-
letes. Költséges viseletet nem ismert, egyszerű ruházata 
azonban csinos volt, ugy amint egy gentlemanhez illik. 
A puritán egyszerűség ezen hajlama ugyanazon színvonal 
felé vonzotta a vagyonos embert, mint a szegényebb 
sorsú hitrokonát. A Krisztusban mindenki egyenlő rangúvá 
vált. A legszegényebb földmíves megnemesült, mert a 
netán kevélykedő főnemes vallási egyenlőségének polca 
ugyanaz volt mint a legszegényebb hitsorsosáé, és visel-
kedését rangkülönbség nélkül a szeretet és az udvariasság 
jellemezte. 

De a puritán szellem legnagyobb mérvben hódított 
a mívelt középosztályban. Ott találjuk annak legneme-
sebb, legvonzóbb kifejezését. Milton — a nagy költő — a 
puritanismus legmagasabb és legszebb tvpusa, a tiszta 
keresztyén lovagiasságnak szabályát igy fejezte ki: »Sze-
resd az erényt, mert egyedül az .teszen szabaddá«. Nem 
csoda tehát, ha az ily elvek befolyása alatt több nem-
zedéken át növekedett nemzet megedződött arra, hogy 
tűrni és szenvedni tudjon, azoknak a nehéz megpróbál-
tatásoknak korszakában, melyeket az ellenreformáció s az 
uralkodók önkénye reá mért, s tudott aztán cselekedni is 
kellő higgadtsággal, a midőn Gromwell alatt a döntő perc 
megérkezett. Amint I. Károly szétoszlatta 1629-ben a parla-
mentet, a protestántizmus legborusabb időszakát élte nem 
csak Angliában, de a kontinensen is. A puritánok más hazát 
mentek keresni és azt meg is találták előbb Hollandiában 
s aztán tul a tengeren, Amerika partjain. A száműzöttek 
szorgalmas és takarékos, istenfélő csoportot képeztek; 
bizván egymásban, nem estek kétségbe a rájok váró 
viszontagságok miatt. A »Mayflower« nevű kis vitorláson 
indult el az első puritán csapat Amerika felé, összesen 
negyven egyén,családostól. Ezek voltak a »zarándok atvák« 
— »pilgrim íáthers« — a mint később szerették magukat 
nevezni — s Massachusets kopár partjain szerencsésen 

megérkeztek ; amerikai telepüket Plvmouth-nak nevezték, 
emlékül arra kikötőre, melyből szülőhazájokból szám-
kivetésük helyére indultak. Az uj hazában nemsokára 
bekövetkezett a zordon tél és vele betegség és leírhatat-
lan nélkülözés. Több évig kellett még a mindennapi 
szükséggel küzdeniük; gyakran megesett, hogy alkonyatkor 
nem tudták mivel táplálkozzanak reggelire. Minden igye-
kezetük és szorgalmuk dacára, boldogulásuk lassú volt : 
tíz év lefolyása után ezen kis puritán gyarmat, nem 
számlált háromszáz leieknél többet. De jövője biztosítva 
volt, mert mindennapi szükséget szenvedniök többé nem 
kellett. A szülőhazára való gondolat sokszor gyötörte a 
száműzötteket, egyikök mégis azt irja otthon maradt 
hitsorsosának: »A mi engem^ illet, én azt fogom tartani 
hazámnak, a hol meg lesz engedve Istenemet szabadón 
imádnom és közlekednem szivem barátaival*. A kiköltöz-
ködés Amerikába ezután mindinkább nagyobb mérvet 
öltött; a felsőbb néposztályból is sokan kivándoroltak, 
különösen mikor Laud canterbury i érsek alatt Róma 
tanai ismét jobban lábra kaptak, és buzgó puritánok 
között meggyőződéssé vált az eszme, hogy a gondviselés 
keze irányította a »zarándok atyák«-at a távol nyugatra, 
hogy az amerikai plantag-ok között, szabadabb hazát 
alapítsanak. Egyikük azt irja: »Mi most élvezzük itt az 
isten és a Jézus áldását és nem lenne-e ez elegendő mi 
nekünk? Hála az Urnák annyira jól érzem itt magamat, 
minden szenvedés és küzdelem dacára, hogy nincs okom 
sajnálni, hogy ide kerültem. Soha sem voltam sorsommal 
jobban megelégedve, mint a hogy most vagyok*. Mily 
férfias jellemvonások ezek, melyek az egyént, a család-
apát, a keresztyén hit és odaadás szellemeben megedzették 
s képesek voltak áthatni az egész társadalmat. Bármily 
nehéz körülmények között, egyedül a kötelesség-teljesítést 
tűzvén zászlajára a puritán — ezen zászló alatt futotta 
meg földi pályáját, a jó- és balszerencse változásaiban. 

(Vége köv.) Duka Tivadar. 

B E L F Ö L D . 

A reformátusok zsin cltj ct. 
I. 

Egyetemes zsinatunk f. hó 14-én ült össze Buda-
pesten a Lónyay-utcai főgimnázium dísztermében. 

Kun Bertalan, a zsinat egyházi elnöke buzgó imá-
val nyitotta meg az ülést, üdvözölve a szép számban 
megjelent tagokat. Sajnálatát fejezte ki a felett, hogy a 
világi elnök báró Vay Miklós nem jelenhetett meg, igy 
a világi elnöki szék elfoglalására Tisza Kálmán alelnököt 
kérte fel. 

Tisza Kálmán elnök röviden elmondta azokat a 
jól ismert okokat, a melyek miatt a zsinat újból össze-
illése elkerülhetetlenné vált. Teljes nyomatékossággal fejezte 
ki abbeli reményét is, hogy törvényeink a kontemplált 
módosítások megtétele után akadály nélkül és a lehető 
legrövidebb idő alatt szentesítést fognak nyerni. 



Az igazolások megtörténte után a zsinat azonnal 
hozzáfogott a tárgyaláshoz, alapul véve a közoktatási 
kormánynak a zsinathoz intézett ismeretes azon leiratát, 
mely a felterjesztett törvényjavaslatoknak törvényerőre 
emelkedését gátló nehézségekkel, illetve a kormány által 
emelt kifogásokkal foglalkozik. A kifogásolt hat pont közül 
egy az egyházalkotmányi, a többi öt a tanügyi részére 
vonatkozik a törvényjavaslatnak. A zsinat ezeket rendre 
véve, a következő megállapodásra jutott. 

1. Az 5. §-nál. Ebben arról van szó, hogy minő 
körülmények közt, illetve esetekben vehető igénybe az 
államhatalom segédkezése. Elvi nehézséget nem támasztott 
a kormány, csak az utolsó kikezdését e pontnak, mely 
általánosságban annyit mond, hogy »az állam és hatóságai 
a végrehajtásban való segédkezést meg nem tagadhatják 
és kötelesek a végrehajtást saját közegeik által foganato-
sítani*, óhajtja a következőkép módosíttatni: »az államnak 
és a végrehajtásnak a hatósági közegek által való foga-
natosítása csakis az ezen §-ban meghatározott esetekben 
és terjedelemben biztosíttatik*. A zsinat vita nélkül elfo-
gadta ezt a módosítást. 

2 A 103. §-nál. Itt felsoroltatnak az egyházközségek 
által fentartott kisdedóvodák és népiskolák felettes hatóságai, 
de amelyek közül az 1891. évi XV. t.-c. 22. §-ban meg-
határozott felügyelő bizottság kimaradt. Ennek utólagos 
bevételét, s a cikknek ilyetén pótlását óhajtja a kormány. 
A zsinat e pótlást elrendeli, de mivel az egész pont 
szövege érintve leszen, kiadja az egész §-t szövegezés 
végett a tanügyi bizottságnak, a holnapi ülésre várván 
el annak jelentéstételét. 

3 A 408. §-nál. Szó van ebben a §-ban az egyesek 
és társulatok által felállított és fentartott ref. jellegű nép-
nevelési intézetekről, melyek mind az egyház fönhatósaga 
alá helyezendők volnának. A kormány itt az 1868. 
XXXVIII t.-c III. és IV. fejezeteiben biztosított felügyeleti 
jogát látván mellőzve, az egész §-t ugy óhajtja inódosí-
tandónak, hogy a hivatolt törvény intenciói érvényesül-
jenek. A zsinat e módosításokat készséggel végre is hajtja. 

4. A 424. szakasznál. Ez a paragrafus a felsőbb 
népiskolákban tanítóságra való kvaliíicácio megállapításá-
ról intézkedik. Kifogást talált a kormány a javaslat amaz 
intézkedésében, melyszerint az állami tanítóképző intéze-
teken kívül valamelyik főiskolában, jogakadémián, vagy 
theologiai intézetben is meg lehessen szerezni a felsőbb 
népiskolai tanítóságra való képesítést. Az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. ugyanis csak a felsőbb nép- vagy polgári 
iskolai tanítóképezdében engedi meg az ilyen vizsgálztok 
letételét. A zsinat a kormány módosítását itt is elfogadta. 

5. A 466. §. arról szól, hogy a középiskolai ren-
des tanárokul olyan egyének is alkalmazhatók, kik a 
tudományos irodalom terén, vagy a tudomány gyakorlati 
működésében kiváló bizonyságát adták az illető szakban 
való képzettségüknek, de tanári oklevelök nincsen. A kor-
mány e javaslatot az 1883. évi XXX. t.-c. 39. § ával 
ellentétben látván állani," az illető passus teljes törlését 
óhajtotta, a mi egyhangúlag meg is történt. 

6. Vitára nyújtott alkalmat a 495. §. tárgyalásánál 
a kormánynak azon óhajtásképen kifejezett módosítási 
tervezete, melyszerint a felekezeti jogakadémiák tanrendjei 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez mutatandók be. 
Az igaz, hogy ez már rendeletekkel régebben ráparan-
csoltatott a jogakadémiákra, de csakis usus, nem pedig 
törvény képezi az alapját ezen eljárásnak. Fejes István 
zsinati tag e pontnál fél is szólalt és kijelentette, hogy 
már e törvény alkotásánál tudták, hogy mi a tényleges 
gyakorlat, de nem akarták felvenni ezen §-ba, nehogy ez 

a szokás törvényileg sanctionáltassék. Szóló szerint nagy 
sérelmünk az nekünk, hogy jogakadémiáinkat csak ugy 
miniszteri rendeletekkel kormányozgatják. 

Ezt a rendelkezési jogot, mivelhogy nem alapul 
törvényen, nem lehet elismerni. Kéri a zsinatot, hogy 
valami módon fejezze ki óhajtását a felett, hogy a kor-
mány igyekezzék az államnak a református felsőbb isko-
lákhoz való viszonyát, minél előbb törvénynyel rendezni. 
Beöthy Zsigmond szintén érzi a Fejes István által rajzolt 
állapot visszás voltát, de ő a konventre szeretné bízni, 
hogy az a kormánynál a mondott ügyben vesse latba 
tekintélyét. Hasonló értele i ben szóllott Szász Károly is, 
ki azt gondolja, hogy a zsinat hozzon határozatot, mely 
aztán a konventnek volna átadandó eljárás végett. Antal 
Gábor a törvényeinket kisérő feliratban szeretne kifejezést 
adni az egyetemes zsinat e közóhajának, a konventhez 
való áttételt nem helyesli. A zsinat elfogadja a kormány 
módosítását, valamint a Fejes István indítványát is, oly 
értelemben, hogy a konvent sürgesse a jogi oktatásnak tör-
vényhozási szabályozását. 

Ezzel a tárgysorozat letárgvaltatván, Tisza Kálmán 
világi elnök a következő három indítványt tette: 

1. Bizassék meg az elnökség, hogy a szentesítés meg-
történte után a törvényeket minden egyes egyházkerület-
hez azonnal küldje le. Ez lesz a zsinati törvény egyházi 
kihirdetése. 

2. Bizassék meg a elnökség, hogy a kormánynyal 
tegye magát érintkezésbe a végből, hogy a törvényjavas-
latnak azon részei, melyekben világi hatóságok közbe-
jöttérőt van szó, rendeleti uton minden egyes érdekelt 
közigazgatási hatósággal és bírósággal, valamint a borvát-
szlavonországi bánnal közöltessenek. Ez lesz a polgári 
kihirdetés. 

3. Válaszszon a zsinat egy küldöttséget, hogy az a 
szentesítés után legközelebb, midőn ő felsége a király 
Budára jön, fejezze ki a zsinat és az egyház háláját és 
köszönetét ő felségének a zsinat működése iránt tanúsí-
tott kegyességeért, jóakaratáért. 

Mindezen indítványokat a zsinat szó nélkül elfo-
gadta, s ez utóbbi indítványra nézve ugy rendelkezett, 
hogy a küldöttség az elnökség vezetése alatt 20 tagból 
álljon. Minden egyházkerület négy taggal és pedig két 
egyházi és két világi taggal lesz képviselve e küldöttség-
ben. A választást a holnap tartandó ülésen ejtik meg. 

Végül Milrovits (-Tyula zsinati jegyző kéri a zsinati 
ülést, hogy a szentesítendő törvények kinvomatásáról, s 
a nyomatandó példányok számáról intézkedjék. Ebből 
kifolyólag határozatba ment, hogy a törvények nyoma-
tása iránti intézkedések megtételére Szász Károly püspök 
és Tóth Sámuel zsinati főjegyző bízattak meg oly módon, 
hogy a törvényeket 6000 példányban nyomassák ki. 

Ezzel az első napi ülés véget ért. 

II. 

A november 15-iki ülésen a mult ülés jegyzőköny-
vének hitelesítése után következett a napirend : a király-
hoz menesztendő küldöttség! tagok megválasztása. 

A küldöttségbe beválasztattak: 
1. A dunamelléki egyházkerületből: Szilassy Aladár 

Teleki József gróf; Szász Károly püspök és Baksay 
Sándor esperes. 

2. A dunántuli egyházkerületből: Beöthy Zsigmond, 
Véghelyi Dezső; Pap Gábor püspök és Vallyi Lajos 
esperes. 



3. Az erdélyi egyházkerületből: Bánffy Dezső báró, 
Hegedűs Sándor; Szász Domokos püspök és Bartha Lajos 
esperes. 

4. A tiszáninneni egyházkerületből: Vay Béla báró, 
Bernáth Elemér; Fejes István és Bornemissza József. 

5. A tiszántúli egyházkerületből: Dégenfeld József 
gróf, Horthy István gondnokok: Széli Kálmán esperes és 
Kiss Áron püspök. 

Ezután megállapíttatott a kormányhoz intézett és a 
törvényeket kisérő feliratnak a szövege. 

A tanügyi bizottság elkészülvén a mult ülésen 
tárgyalt 103. §. szövegezésével, azt a zsinat elé terjesztette 
jóváhagyás, elfogadás végett. Az elfogadott szöveg követ-
kezőkép hangzik: »Az egyházközségek által fentartott 
kisdedóvodák és népiskolák fölött alló hatóságok: első 
fokon a presbyterium s az általa választott iskolaszék 
illetve az 1891. évi XV. t.-c. 22. és 25. §§-ban meghatá-
rozott felügyelő bizottság; másodfokon az egyházmegye; 
harmadfokon az egyházkerület és legfelül az egyetemes 
convent«. 

Ezzel az összes tárgysorozat letárgyaltatván, Kán 
Bertalan püspök, egyházi elnök, megköszönve a zsinati 
tagoknak a törvénykészítésben tanúsított nemes buzgósá-
gát. annak az óhajának ad kifejezést, hogy a törvények 
végrehajtásánál vajha az egyház iránt az a szeretet vezé-
relne az egyes végrehajtó hatóságokat, a mi azoknak 
alkotásában nyilvánult, mert csak igy végzett hasznos 
munkát az alkotmányozó zsinat. Szász Károly püspök 
kéri a zsinati ülést, hogy az elnökségnek, az ülések és 
tárgyalások tapintatos vezetéseért nyilvánítsa köszönetét. 
A gyűlés lelkes éljenzéssel mond köszönetet az elnökség-
nek buzgalmáért és tapintatosságáért. 

Végül Kún Bertalan püspök, egyházi elnök hálaadó 
kenetteljes imája zárta be a zsinat ülését s ezzel együtt 
a törvényalkotás nagy munkáját. 

Arany Gusztáv. 

Egyetemes egyházi értekezlet. 
Tartatott Budapesten, a zsinat alkalmából. 

Életrevaló eszmét pendítettek meg a budapesti theol. 
akadémia tanárai, midőn Szász Károly püspök urat fel-
kérték, hogy a zsinati ülésekre megjelent hitfeleinket hiyja 
össze némely belmissziói teendők megbeszélésére. 

Püspök ur e kérésnek szívesen engedve, a zsinati 
előértekezleten szót kért, s meghívta a zsinat tagjait a 
nevezett célból f. hó 14-én délután 5 órára, a református 
főgimnázium nagyermében való megjelenésre. Ezen érte-
kezleten a Budapesten tartózkodó papi jellegű egyének, 
a theol. tanárok és a zsinat tagjai csaknem kivétel nélkül 
megjelentek. 

Az értekezletet Szász Károly püspök ur nyitotta 
meg, azzal a kéréssel, hogy az értekezlet elnököt és jegyzőt 
válaszszon magának. Elnökül egyhangúlag Szász Károly 
püspök, jegyzőül Győri Lajos kenderesi lelkész, zsinati 
képviselő választattak meg. 

Elnök előterjesztette azt a három tárgyat, mely az 
értekezlet megbeszélését fogja képezni, a következőkép: 

1. A lelkészi értekezletekről. Előadó SzŐU Farkas 
theol. tanár. 

2. A vallásos összejövetelekről. Előadó dr. Szabó Ala-
dár theol. tanár. 

3. A vallásos iratok terjesztéséről. Előadó Kenessey 
Béla theol. professzor. 

Elsőnek Szőts Farkas szólott, elmondván azt a beszé-
det és előterjesztvén azt a határozati javaslatot, melyek 
e Lap elején olvashatók. 

A javaslathoz hozzászólott először: 
Fejes István, ki örömmel üdvözli a mozgalmat, mint 

a melyben saját kedvenc eszméi is benne foglaltatnak. 
De azért elmondja privát nézeteit is, melyek az előadó 
által nem érintettek. Neki régóta nézete az, hogy a lel-
készi értekezletek tekintetében vissza kell mennünk a 
múltba példákért, s ott találjuk mint ilyeneket a generális 
és partialis zsinatokat. A mai viszonyok rá kényszeríte-
nek, hogy ezeket felelevenítsük. Most jóformán csak az 
adminisztráció dolgát végzi az egyházmegye és egyház-
kerület. Ezeket át kell ugy alakítani, hogy az adminisztratív 
dolgokon kívül a valláserkölcsi térre is nyúljon be mind-
kettő annyiban, hogy e gyűléseken a szőnyegen forgó 
vallási kérdések is tárgyaltassanak. Ő sem kívánja kizárni 
a világiakat ezen értekezletekről, sőt azoknak részvételét 
a legmelegebben óhajtja. Az értekezletektől megvárja, hogy 
azok ne magán vállalatok, hanem egyetemes institúciók 
legyenek. A lelkészeknek a megjelenést szigorú kötelessé-
gökké kellene tenni, szóló még a bírságolást is elhatá-
rozná ez esetben. Az ilyen értekezleteken mindenik pap 
elmondaná a maga egyháza ügyeit, bajait és bizonyára 
akadna ott nem egy, ki a legjobb tanácscsal szolgálhatna 
az illetőnek a bajok orvoslása érdekében. Az egyházke-
rületeknek szabályrendelettel kellene ezen értekezleteket 
szervezni, az egyházmegyék számára is, és ezen értekez-
letek a rendes évi közgyűlések előtti, vagy utánni napo-
kon tartatnának meg. Természetesen a gyűlés idejének 
egy nappal való megtoldását is el kellene határozni. A 
diakonátus ügyét pedig különösen és minden körülmények 
között ki szeretné hüvelyezni a feledés burkából. Miben 
áll ez az intézmény ? Ábban, hogy az egyházakban a 
presbitériumon kívül férfiakból és nőkből olyan testület 
létesülne, melynek tagjai könyöradoinányok gyűjtésével, 
szegények ápolásával és a szegény halottak tisztességes 
eltemettetésével a szeretetnek Krisztus parancsolta nemes 
munkáit végezzék, s ezáltal egyrészt határozott szint és 
irányt adnának az egyházi életnek, másrészt a lelkésznek 
örökké kész segítőtársai lennének. Minden egyéb jóravaló 
munka csak ezután való másod- vagy harmadrendű kér-
dés. Ha ez megvan, minden megvan. Ő nem is halogatja 
tovább a dolgot, hanem saját egyházában meghonosítja 
a diakonusi intézményt, s nagyon ajánlja, vajha minden 
egyes egyház követné a példát. Az előadó javaslatát ezzel 
az eszmével ki bővíttetni kéri. 

Szász Domokos püspök sok figyelemre méltó gondola-
tot talál Fejes beszédében. Csakhogy azt a módot, amint 
Fejes István értekezleteket az egyházi testületek, integráló 
részeként megszervezné, nem tartja célravezetőnek, hanem 
az előadó által kifejtett kiviteli módozatok helyességéről 
van meggyőződve. Azt sem gondolja kivihetőnek, amit 
előtte szóló fejtegetett, hogy a lelkészek büntetésekkel 
vagy más ilyes megszorításokkal imperative köteleztessenek 
a megjelenésre, ő csupán erkölcsi kényszert óhajtana 
alkalmazni a lanyha egyházi tisztviselők ellen. Az előadó 
javaslatát pártolja 

Körmendi) Sándor, ki a zsinati ülések tárgyait 
nagyon meddőknek találja, nagy lelki örömmel hallgatja 
ezeknek a szóban forgó egészen gyakorlati és épületes 
kérdéseknek a fejtegetéseit. A legnagyobb örömmel teszi 
ő is magáévá a határozati javaslatban kifejezett gondolatokat. 

Vállyi Lajos üdvözli Szőts Farkast a felvetett aktuális 
és kiválóan érdekes tárgyért. Sajnálattal konstatálja ama 
körülményt, hogy most nagy egyházpolitikai és egyházi 
zavarok uralkodnak, de épen ezért be kell mindannyiónk-



nak látnunk, hogy midőn felekezetekre bomlás, sőt a 
felekezetnélküliség réme is fenyeget, nekünk valami fegy-
vert kell szereznünk, hogy a ránk jövő válságos napok-
ban sikerrel megálljuk a tért. Ha eddig nem volt cura 
pastoralis, ezután kell lenni annak, mert létérdekünk. 
Elfogadja a határozati javaslatot, sőt azt is megszavazná, 
hogy a lelkészi értekezleteken való megjelenésre határo-
zatilag, sőt esetleg birsággal is rákényszeríttessenek a 
lelkészek. 

Lukács Ödön. Hogy lelkészi értekezletre szükség 
van, mutatja az a körülmény, hogy oly nagy számmal 
gyűltek össze az érdeklődők. Nagy szemrehányásokat 
tehetnénk magunknak, hogy miért nem tettünk eddig 
többet. A római sajtó már mindent megtett, megmozdí-
tott ellenünk, s most már ugy vagyunk, hogy az egész 
ország egészen elfeledte a nagy lármában, hogy mik vol-
tunk mi valamikor, mi protestánsok, hogy micsoda tényezők 
voltunk a nemzet életében. Minden fegyver ellenünk van 
élesítve. Ideje, hogy megmozduljunk, hogy tegyünk mi is 
valamit. Fejes István eszméit tartja legtartalmasabbaknak 
és legcélravezetőbbeknek. A kiviteli módozatokra nézve 
szükségesnek látja, hogy halogatás nélkül kezdődjék meg 
minden egyes egyházban a munka, a belmissziói tevékeny-
ség. A művelt világiak bevonásának eszméjét melegen 
pártolja, ezért a cimét szeretné megváltoztatni + Refor-
mátus egyházi értekezlet*-re, valamint egy bizottságot 
óhajtana innen kiküldeni, hogy az értekezletek számára 
alapszabály-terveztet készítsen. 

Rádai Gedeon gróf mindjárt felszólalása elején 
kijelentette, hogy a felvetett eszmét lelke mélyéből pártolja 
és a határozati javaslatot egész terjedelmében elfogadja. 
Különösen azt hangsúlyozza, hogy perhorreskál mindenféle 
imperativ intézkedést az értekezleteken való megjelenést 
illetőleg. Igen is, nemcsak minden lelkésznek, de minden 
református embernek terjeszteni kell ezen eszméket, de 
belső ösztönből, nem kényszerítést folytán. Nagyon szereti, 
hogy ilyen tekintélyes helyről jön a lökés a cselekvésre. Ismert 
ő már régóta lelkészi értekezleteket, de azok oly akadémikus 
természetűek voltak, hogy laikus ember ott ugyan mitse 
épülhetett, vagy pedig az értekezleti tagok a saját nyomorú-
ságos anyagi helyzetük javításának módozatait terjesztget-
ték elő. Igen örül tehát, hogy az előadótól értesült azok-
nak igazi tárgyáról és valódi céljáról. 

Czike Lajos lényegileg megegyezik az előtte szólókkal 
s elmondja, hogy a tatai egyházmegyében miként van 
szervezve a lelkészi értekezlet. 

Röviden, de igen tartalmasan szólott Horthy István 
tiszántúli egyházkerületi főgondnok-helyettes. Melegen pár-
tolja az értekezletek eszméjét, sürgeti azoknak haladék-
talan szervezését s a lelkészekre nézve a kötelező rész-
vétel kimondását. Az előadó javaslatát elfogadja. 

Ezek után elnöklő püspök ur összevetvén az el-
mondottakat. arra az eredményre jutott, hogy a vélemé-
nyek körülbelül megegyeznek a főbb pontokra nézve, 
csupán némi csekély és könnyen elsimítható eltérések 
tapasztalhatók pl. a címet illetőleg. Szerinte megmaradhat 
a volt cím is, mivel hosszasabb usus szól mellette, de 
ha az értekezlet jónak látja, ugy ő indítványozza, hogy 
a Lukács Ödön által javasolt cím fogadtassék el. Indít-
ványozza továbbá az elnök, hogy a Fejes István által 
megpendített diakonusi intézmény is. mint az evangéli-
záció hatalmas eszköze, vétessék fel a javaslat megfelelő 
pontjába a következőleg: »jelesen a diakonusi intézmény 
felállításával«. 

Miután az előadó Szöts Farkas a javasolt módosí-
tásokhoz hozzájárult, az értekezlet elnöklő püspök urnák 

ugy a címre, mint a diakonusi intézményre vonatkozó 
indítványát magáévá tette, az értekezlet a határozati 
javaslatot a következő szövegezéssel egyhangúlag elfo-
gadta : 

»Az értékezlet határozatilag kimondja: 
1-ször azt. hogy a ref. egyház lelkészi és világi 

tagjainak részvételével egyházi értekezletek tartását a 
vallás-erkölcsi élet fejlesztése, a belmissziói tevékenység-
nek különösen a diakonusi intézmény behozása által való 
fejlesztése és a lelkipásztori gondozás fokozottabb gyako-
rolhatása érdekében hasznosnak és célszerűnek tartja; 

2 szor azt, hogy ezen egyházi értekezletek szerve-
zését első fokon egyházmegyénként, esbetőleg kisebb körön-
ként, azután egyházkerületenként kívánatosnak sőt szük-
ségesnek tartja; 

3-szor azt, hogy a szervezésnek minél gyorsabb 
megindítása és keresztülvitele végett ez az értekezlet a 
maga elnöke utján az egyházmegyék és kerületek elnök-
ségeit tisztelettel fölkéri«. 

Ezután a vallásos összejövetelekről dr. Szabó Aladár 
tartotta meg előadói beszédét, melyről, valamint az inci 
dentaliter felvetett eszmékről (prot. napilap, lelkészi fize-
tések rendezése) a jövő alkalommal. 

A. G. 

A protestáns irodalmi társaság köréből. 
Irodalmi társaságunk a zsinat alkalmából szépen 

látogatott és határozataiban fontos választmányi ülést 
tartott nov. 15-én. Az ülésen Szász Károly püspök 
elnökölt és részt vettek benne: Csiky Kálmán, György 
Endre. Hegedűs Sándor, dr. Kiss Áron, Perlaky Elek, Petri 
Elek és Szőts Farkas fővárosi, Hartha Béla, Csengey Gusz-
táv, Fejes István, Géresi Kálmán, Kiss Áron, Lukács Ödön, 
Mitrovics Gyula, Német István, Szabó János, Tóth Sámuel, 
Zelenka Pál és Zsilinszky Mihály vidéki választmányi 
tagok; mint meghívottak : Szabó Aladár. Concha Károly 
és Hornyánszky Ernő; mint vendégek: Körmendy Sándor, 
Vályi Lajos, Véghelyi Dezső. Előadó és jegyző Kenessey Béla 
társ. titkár. 

Szász Károly elnök szívélyesen üdvözli a tagokat s 
köztük különösen Hegedűs Sándort, a társaság áldozatkész 
és tevékeny tagját, abból az alkalomtól, hogy közhasznú 
tevékenységért király ő felsége a Lipótrend köz. keresztjé-
vel tüntette ki. 

Kenessey Béla titkár jelenti, hogy f. évi okt. 31-ig 
a Társaság bevétele 5966 fri 81 kr, kiadása 5559 frt 
80 kr volt; hogy a tagdijakból eddig befolyt 1611 frt, a 
hátralékokból 1435 frt; hogy a hátralékok behajtása postai 
megbízás utján folyamatban van; a Károli-alap tőkéje 
3888 frt 2 kr; a pártoló és rendes tagok közül az alap-
szabályszerű 3, illetve 5 év lejártával kilépett 40 tag. A 
választmány e jelentéseket tudomásul véve, elhatározta, 
hogy a hátralékosok a püspök urak utján a fizetésre 
sürgősen felszólítandók ; a taggyűjtést pedig elodázhatat-
lannak tartván, azzal bizta meg a Társaság elnökét, 
továbbá a taggyűjtő bizottság elnökét és a titkárt, hogy 
haladéktalanul kérjék fel a püspök urakat, hogy egyház-
megyénként ajánljanak taggyüjtésre alkalmas buzgó férfia-



kat s ezeket kérje fel a központi taggyűjtő bizottság 
vidéki bizottságok szervezésére, a melyek aztán munkájok 
eredményéről a központba jelentést tegyenek. 

A Protestáns Szemle január hónapon kezdve havi 
folyóirattá alakul és a »Századok« alakjában 3—3VS ivnyi 
terjedelemben fog megjelenni, mire nézve a Hornyánszky-
céggel a szerződés a bemutatott tervezet szerint az elnök 
által megkötendő. 

A monográfiákról tett jelentés alapján tudomásul véte-
tett, hogy Zsilinszky M. művének a Magyar országgyűlések 
vallásügyi tárgyalásainak a IV. kötete kéziratban már 
készen van s ez valamelyik következő év illetményét fogja 
képezni. A választmány egyelőre arra adott felhatalmazást, 
hogy a Révész Kálmán által felajánlott kisebb monografia, 
Felső-Magyarország reformációjáról adassék ki abban az 
esetben, ha a birálók a munkát kiadásra ajánlják. 

Bejelentetett, hogy a Herczegszőllősi zsinat Artiku-
lusai 1577-iki latin-magyar szövegű kiadása felfedeztetett 
s a dunamelléki egyházkerületben gyűjtés indíttatott arra, 
hogy hasonmásban. az Irodalmi Társaság javára kiadas-
sék. Az ajándékozást a Társaság hálás köszönettel fogadta, 
a munkának 500 példányban való kiadását elhatározta, 
a szükséges történeti bevezetés megírásával Mokos Gyula 
tanárt megbízta. A kiadásra eddig 334 frt gyűlt be, (ebből 
10 frtot a gvülés folyamán Kiss Áron püspök ur volt 
szives adni), a költség valószínűleg 400—450 frtra rug, 
a gyűjtés befejezése után esetleg fenmaradó hiány pótlá-
sára Hegedűs Sándor társ. vál. tag ajánlkozott. 

Legfontosabb tárgya volt a gyűlésnek a népies ki-
adványok megindítása. Beható eszmecsere után, melyben 
különösen Hegedűs Sándor vitte a szót, a választmány 
a népies iratok szerkesztésével Fejes István indítványára 
dr. Kecskeméthy István budai h. lelkész bízatott meg, ki 
a »Koszorú«-ban meg a »Kis Tükör«-ben megmutatta, 
hogy tud a nép nyelvén szólni; a folyó évre tervezett 
10 füzetnek a szerkesztéseért 150 frt szerkesztői tisztelet-
díjat kap s felhatalmaztatik arra, hogy ivenként 16— 
35 frttal díjazhatja a szerzőket. Az iratok terjesztése a 
szokásos bizományi kedvezményen felül 5% provízió 
mellett a Hornvánszky-cégre bizatik; a cég által a colpor-
tage berendezésére eddig tett költségeknek felerésze a Tár-
saság pénztárából kiutalványoztatik?) Az elnökség felhatal-
maztatott arra, hogy a szerződést Hornyánszkyékkal 
megköthesse; miután pedig a népies kiadványok megin-
dítását Hegedűs Sándor társ. tagnak az a nemes ajánlata 
tette lehetővé, hogy az első évfolyam (10 füzet) kiadásá-
nak a költség-többletét ő fogja viselni, a választmány 
H. irányában ismételten hálás köszönetét fejezte ki. Meg 
is érdemli e mi derék Mecaenásunk, hogy hálások legyünk 
iránta! 

Masznyik Endre pozsonyi theol. tanár az iránti 
folyamodványára, hogy »Pál apostol élete és művei« című 
sajtó alatti művéből rendeljen meg a Társaság 50 pél-
dányt szegénysorsú szorgalmas ifjaknak, a választmány 
kimondta, hogy az értékes theol. mű megjelenését mél-
tánylattal fogadja, annak pártolását a Társaság tagjainak 

figyelmébe ajánlja; de miután jutalom-könyvek osztoga-
tása a Társaság működési körén kivül esik, s pénze sincs 
rá, Masznyik kérését nem teljesítheti. 

A keresk. miniszter megkeresésére elhatározta a vá-
lasztmány, hogy az ezredéves kiállításban a saját kiadványai-
val. különösen a hercegs>zőllősi zsinat kanonainak hasonmá-
sos kiadásával részt vesz, nagyobb összeggel pályadíjat tüz 
ki a magyarországi reformáció kulturális hatását feltün-
tető monográfiára és ünnepélyes közgyűlést tart a székes-
fővárosban. A pályakérdés formulázásával és a pályázat 
feltételeinek megállapításával az irodalmi bizottságot bizza 
meg, azzal az utasítással, hogy a pályázatot a közgyűlés 
utólagos jóváhagyásának fentartásával az 1894-ik év 
első napjaiban már kitűzze. Megemlítjük, hogy a pálya-
díj adakozás utján gyűjtetik össze s a Hornyánszkv-cégnek 
a gyűlésen jelen volt képviselője 100 frtot ajánlott fel 
erre a célra, mit a gyűlés hálás köszönettel fogadott. 

A társulati közgyűlések ünnepélyesebbé tétele iránt 
Szabó Aladár indítványt tett, mit a választmány elfoga-
dott és kimondta, hogy már a legközelebbi közgyűlés ek-
ként tartassék meg; a jövő évi közgyűlés az evangélikusok 
Deák-téri dísz-termében lesz s a választmány az isteni-
tisztelet tartására már most felkérte Zelenka Pál püspök 
urat, ki ezt szives készséggel el is vállalta. 

A böjti időszakban a Társaság ismét fog vallás-
erkölcsi felolvasásokat tartani, melyeknek csekély költségeit 
a választmány előre is utalványozza, s a felolvasások-
nak a »Protestáns Szemlédben irói honorárium mellett 
leendő közlését megengedi. 

Ime ennyi és ily dolgokot végzett ez a választmá-
nyi gyűlés. Emelkedett szellem, lelkes hangulat jellemezte 
eleitől végig. Ugylátszik, itt is lendülünk, pendülünk egy 
kissé. A népies vallásos iratok megindításával történeti 
nevezetességű munkát végzett. Most már rajtunk a sor, 
hogy írjunk minél többet és terjeszszük juttassuk el minél 
többekhez a vallásos iratokat- Fontos és időszerű munka 
ez, méltó a Krisztus anyaszentegyháza buzgó szolgáihoz 
és élő tagjaihoz! V. F. 

A vallás szabad gyakorlatáról szóló 
törvényjavaslat. 

Tárgyalva a képviselőház közoktatási bizottságában. 

A képviselőház közoktatási bizottsága a november 
16-iki ülésben a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény-
javaslatot nagy többséggel általánosságban elfogadta. Csak 
három római pap (Hock, Hévizy és Tódor) és Kammerer 
Ernő szavaztak ellene. 

Papp Géza a törvényjavaslatot egy pár nemzeti 
irányú módosítással változatlanul elfogadja. Szükségesnek 
tartja a törvényjavaslatban annak kimondását, hogy jövőre 
bármely felekezet papja csak az lehessen, a ki magyar 
állampolgár, képesítését Magyarországon nyerte s a kinek 
erkölcsi és állampolgári magatartása ellen kifogás nem 
tehető. 



Tódor József a javaslatot csak ugy fogadhatja el 
általánosságban is. ha egyes részletek lényeges átalakí-
táson mennek keresztül. 

Berzeviczy államtitkár kijelenti, hogy az 1868. 53-ik 
törvénycikk módosítása tárgyában beterjesztendő törvény-
javaslat a gyermekek vallásos nevelésének kötelezettségét 
kimondván, nem szükséges az, hogy e törvény miatt a 
közoktatási törvények kötelező vallástanításra vonatkozó 
rendelkezései módosíttassanak. A felekezetnélküliségre nézve 
megjegyzi, hogy nem tud képzelni lelkiismereti szabadságot 
felekezeti kényszerrel. Igen szomorú dolog lenne, ha a 
létező felekezeteket birtokállapotukban úgyszólván csakis 
»védvám-rendszer«-rel lehetne megvédeni. A törvénynek 
nem lesz szétbomlasztó hatása, sőt inkább növelni fogja 
a felekezetek erkölcsi értékét, mert az egyháztagok nem 
kényszerből, hanem meggyőződésből fognak az egyházhoz 
tartozni. Ajánlja a javaslat elfogadását. 

Csáky gróf miniszter élőbbéni felszólalásai után 
csak igen rövid megjegyzésekre szorítkozik. A törvény-
javaslat rendelkezései tisztán csak a jövőben keletkező 
felekezetekre vonatkozván, a Papp Géza által fölvetett 
módosítást alig véli a javaslat keretébe beilleszthetőnek. 
E módosítás esetleges el nem fogadása azonban nem 
jelenti azt, hogy nem kell majd analóg intézkedéseket a 
már bevett felekezetekre is egyszer külön törvényben 
dekretálni. A lelkiismereti szabadságnak tág tért nvujt e 
javaslat, de lehetetlenné teszi, hogy vallásszabadság örve 
alatt valaki államellenes tendenciákat érvényesíthessen. 
Az a tan, mondá a miniszter Tódor kanonoknak vála-
szolva, hogy az állam törvényei nem alkalmazhatók a 
felekezetekkel szemben, teljes felforgatásához vezetne az 
állami rendnek. Bármily magasztos legyen az egyházi 
felfogás, az állam polgárának első kötelessége az állam 
törvényeihez alkalmazkodni. Egyébiránt az, a mi a törvény-
javaslat 3. §-ában az államtörvények megtartására nézve 
kimondatik, nem nóvum, rég fenálló államelv s e javaslatba 
csak azért vétetett fel, hogy az uj vallásokkal szemben 
is kifejezést nyerjen. A felekezetnélküliség által támadható 
netáni visszaélésekkel szemben szóló által már jelzett 
módosítás jogi alapját, könnyen fel lehet találni abban, 
hogy az illetőknek különböző szükségleteiről való gondos-
kodás a községnek lesz feladata. Ha körülnézünk, Euró-
pában alig találunk civilizált államot, a melyben ily 
intézkedések már régóta nem állanának fenn. Ha ott ezek 
lehetségesek oly fenforgató következmények nélkül, vájjon 
csak nálunk vezetnének ily eredményhez? Éppen csak a 
szabadelvűségről hires Magyarországon ne lehetne lehet-
séges az, a mi még Ausztriában is az? Újból ajánlja a 
javaslat elfogadását. 

A bizottság ezek után nagy többséggel elfogadja 
részletes tárgyalás alapjául a törvényjavaslatot. 

A részletes tárgyalás kezdetén, a törvényjavaslat 
címénél Hock János kijelenti, hogy a cimet sem fogadja 
el, mert nem felel meg a javaslat tartalmának. Szerinte 
helyesebb volna ez a cím: »A vallás és vallástalanság< 

szabad gyakorlatáról*. A bizottság elfogadja a javaslat 
címét. 

Az 1. §-nál, mely szerint mindenki szabadon 
vállhat és követhet bármely hitet vagy vallást és azt az 
ország törvényeinek valamint a közerkölcsiség kívánal-
mainak korlátai közt külsőképpen is kifejezheti és gyako-
rolhatja, ennélfogva senkit sem szabad törvényekbe vagy 
a közerkölcsiségbe nem ütköző akármely vallási szertartás 
gyakorlásában akadályozni, avagy hitével nem egyező 
vallási cselekmény teljesítésére kötelezni, Okolicsány, Hévizy 
és Schwicker felszólalása után Kiss Albert a §-nak 
második pontjából az akármely szót kihagyatni s az 
utolsó kötelezni szót kényszeríteni-ve 1 felcseréltetni java-
solja. Csáky gróf hozzájárult Kiss Albert szerkezeti módosí-
tásaihoz s a bizottság e szerkezeti módosításokkal fogadja 
el a §-t. 

A 2. §., mely szerint a polgári és politikai jogok 
gyakorlására való képesség a hitvallástól teljesen független, 
változatlanul fogadtatott el. 

A 3. §-nál, mely szerint vallási hite, vagy egyházi 
szabályai senkit sem menthetnek fel törvényen alapuló 
bármely kötelesség teljesítésétől, Tódor József »vallási hite, 
vagy* szavak kihagyását javasolja. Hock a szakasz szövegét 
változatlanul fogadja el. 

A bizottság változatlanul fogadja el a paragrafust. 
Ezzel az ülés véget ért. 

KÜLFÖLD. 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Hoensbrocch gróf, a jezsuita rend egyik nem rég 

kilépett előkelő tagja »Modern jezuitismus* c. alatt újból 
megnyilatkozott a »Preussische Jahrbücher« hasábjain. 
Ez alaposan megindokolt nyilatkozatában bizonyos refor-
mátori hitbátorsággal kijelenti, hogy a pozitiv keresztyén-
séghez szilárdan ragaszkodik, de többé nem áll a római 
katholicizmus talaján, és továbbá megfogadja, hogy a 
jezsuita rendből való kilépéssel nem akar a felszínről 
letűnni, sőt inkább a nyilvános élet szerepköréből ezen-
túl tevékeny részt ker magának. A modern jezsuitizmust 
századunk jezsuita tanárainak műveiből, tehát forrás-
szerüen ismerteti, és pedig az egyház és az állam, az 
egyház és az iskola viszonyára s a lelkiismeret vezetésére 
vonatkozó tana tekintetében. Utóbbira nézve a papi semi-
náriumokban használt Gury féle morálisból két példát 
említ, a melyek egyike a házasságtörő nőt, másika pedig 
azokat a világiakat látja el részletes casuistikus tanácsok-
kal, a kik a misére el nem mennek. Az egyház és az 
állam viszonyára vonatkozó modern jezsuita tan lényegé-
ben véve a VIII. Bonifác pápa bullájában kifejezett tan, 
mely a következőket tartalmazza: Az egyház teljesen 
független az állami felügyelettől, s a vallásos-erkölcsi 
ügyekre nézve közvetlen souverain hatalommal bir, mely 



még a vallással s az erkölcsiséggel összefüggő világi dol-
gokra is kiterjed Az állami törvények áthágása tekinteté-
ben a klérus egyházi fórum alá tartozik: a concordatum 
kétségbevonhatatlan privilégium, a melylyel az egyház, 
mint souverain hatalom bir az állam, mint alattvalója 
felett; háború esetén a római katholikusokra nézve a pápa 
határozza meg annak jogos vagy jogtalan voltát, stb. 
És mindez »a megkötés és feloldás« ama teljhatalmából 
következik, a melylyel Krisztus Péter apostolt felruházta. 
Épugy következik Krisztus ama parancsából: »elmenvén, 
tanítsatok minden népeket* az egyház kizárólagos felügye-
leti és rendelkezési joga az iskolai ügyek terén: a nép-
iskolától kezdve föl az egyetemig, akár alapította az isko-
lát az egyház, akár nem. Ebből következik, hogy a római 
keresztyének gyermekeiket lelki életök veszélyeztetése nélkül 
nem-katholikus állami iskolákba nem küldhetik. Minden 
nem igazán kath. iskolára ráillik Hammerstein jezsuita 
szerint Dante poklának amaz ismeretes felirata: 

»Rajtam visz át az ut az elveszett nép hajiokába. 
Gyűlölet az Isten ellen vala létem alapja, 
Ki itt belépsz : Hagyj föl minden reménynyel!« 

Bizonyára érdekes és tanúságos preludiumok — 
jegyzi meg helyesen Beyschlag — Hoensbroech gróf 
vallomásai a jezsuita javaslatnak küszöbön lévő birodalmi-
tanácsi tárgyalásához! Azonban mindenki beláthatja, hogy 
itt nem pusztán a jezsuita rend különleges, hanem a 
római egyház egyetemes tanaival van dolguuk. A vatikáni 
zsinat csalatkozhatlannak deklarálta Vili. Bonifác pápa 
hírhedt bulláját, s a centrum buzgalma a jezsuitáknak, 
mint az egyház orgánumainak reklamálásában csak meg-
erősítette azt, a mit különben régóta mindnyájan tudunk, 
hogy a vatikáni egyház jezsuita is egyszersmind. S ezt 
Hoensbroech gróf sem tagadja egy szóval sem. Érvelése, 
a melylyel a modern kulturállamot végveszélylyel fenye-
gető jezuitismussal szemben védekezik, igazi evangéliumi 
prot. érvelésnek vehető, épen azért, mivel modern katho-
licizmus és »modern jezuitizmus* azonos fogalom, sza-
kított nemcsak a renddel, hanem magával a katholiciz-
mussal is. Talán elhiszik neki, a volt jezsuitának és 
katholikusnak, a mit nekünk a mi államférfiaink elhinni 
nem akarnak, hogy t. i. a római katholikus, illetőleg 
vatikáni rendszer a porosz állammal s a német kultúrá-
val össze nem egyeztethető! 

Érdekesen világítja meg a német kath. kolonisták 
egyházi állapotait Oroszországban a »Historisch-politische 
Blátter* legutóbbi füzetének egyik cikke. Bár orosz állami 
hazafiság és érzület tekintetében mi kívánni valót sem 
hagynak bátra, püspökeik vagy papjaik közöl egyetlenegy 
sem zarándokolhat Rómába, »de annál könnyebb és rövi-
debb az üt Szibériába.« A pápákhoz intézett püspöki 
iratok orosz cenzúra alá vannak vetve; pápai jubileumi 
ajándékok orosz kath. templomok részére az orosz vám-
határról Rómába vándoroltak vissza; római kolostorok-
ról, iskolákról vagy betegápoló nőkről szó sem lehet; a 

papi semináriumokban az orosz nyelvet és történetet 
gör. orthodox tanárok tanítják stb. A vegyes házassá-
gokból származó gyermekek római ritus szerint való meg-
keresztelése, Szibériába való vándorlással jár, s római 
katholikus sajtó, újság, heti lap vagy naptár nem létezik. 
Egy Rómába a pápai jubileumra szánt Péter-fillér előbb 
Pétervárra vándorolt, s csak onnan került — levonással 
vagy anélkül? azt a tudósító nem dönti el—rendeltetési 
helyére. Hogy a protestánsok helyzete Oroszországban 
még rosszabb, arról természetesen következetesen hallgat 
a pápai folyóirat cikkezője. 

Hasonlítsuk már most össze — jegyzi meg a »Kirchl. 
Chronik« — a szolgaság emez állapotával azt a korlátlan 
szabadságot, a melylyel a római egyház Német- és Olasz-
országban dicsekszik. S mégis a »szentséges atya* Rómá-
ban minden pillanatban kész és hű szövetségese Francia- és 
Orosz országnak, mihelyt a hármas szövetségről, és különösen 
a prot. német birodalomról van szó. S ugyancsak Hoens-
broech gróf beszéli el f. i. cikkében, hogy egy előkelő 
német jezsuita előtte egészen kategorikusan kijelentette, 
hogy inkább tart Franciaországgal, mint a prot. Porosz-
országgal, még akkor is, ha a francia nép egészen atheista 
volna, s egy másik testvér előtte őszintén bevallotta, hogy 
nem volna képes a német császárért imát mondani. 
Amint ebből is látható, az ultramontanizmus és hazaftat-
lanság egyazon földben terem meg. > Gyümölcseikről isme-
ritek meg őket* — mondja az írás! 

De az ultramontánizmus »hazafias gyümölcseit* még 
más oldalról is ismerjük. Ha valamely európai tarto-
mányban szabad keze van a római egyháznak a népne-
velés dolgában, ugy bizonyára Belgiumban dicsekedhetik 
e szabadsággal már évek óta. S melyek már mostan 
10 évi jogainak népiskolai gyümölcsei? A legutolsó nép-
számlálás hivatalos statisztikai adatai nyomán — igy ír 
a »Magdeburger Zeitung* 525. számában — a Bernaert-
ininiszterium ilyenképen mutatta be a belga kamarának 
a 10 évi klerikális uralom vívmányait: az összes belga 
lakosság 38%-a, tehát 2,400.000 személy sem irni, sem 
olvasni nem tud. Legrosszabbak az állapotok Flandriában, 
a hol a lakosságnak épen féle minden iskolázottság nél-
kül nő fel. Belgiumban mindössze csak öt ezer népiskola 
van, de gazdagon pótolja azt két ezer kolostora, 3500 szer-
zetese és apácája, és több mint 100,000 pálinkamérése 
Népiskolai célokra évenként 50 milliót, pálinkaivásra pedig 
többet mint 500 millió frankot fordított. 

Hát ehhez nem kell kommentár, mert facta loquun-
tur! S ez a Belgiumban ujabban oly hatalmassá lett 
modern katholicismus mégis népnevelőnek s a sociális kér-
dés megoldását eszközlő egyedüli hatalomnak meri magát 
mondani, s vannak még protestánsok is, a kik ezt neki 
elhiszik! Valóban difficile est satyram non sribere! 

Eperjes. 
Dr. Szlávik Mátyás. 



RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

II. A fölkelés publicistái igazolása: Querela Hungáriáé; Attes-
tatio; Refutatio; Defensio. 

A vesztegetésre vonatkozó vádat egyszerűen vissza-
utasítja a Refutatio; a prímásnak a templomok kérdése 
tárgyában mondott szavait kiigazítja. 

Azon vádra, hogy a királyválasztáskor nem a nádor 
adta az első szavazatot, azt mondja, hogy ennek csakis 
a királyi ház kihalása után való választásánál ad helyet 
a törvény, most pedig kihalás nem történt. 1652. jun. 2. 
— 1608-ig nem volt nádor s még sem volt törvénytelen 
a királyválasztás. 

Pázmányt is védelmébe veszi a Refutatio, mint a 
ki nem a bécsi békét támadta meg, hanem csak az ujabb 
törekvéseket: mert csak 1618-ban kezdettek sürgetni a 
protestánsok, hogy a jobbágyoknak át kell adni a temp-
lomokat. De ezt teljesíteni a kegyúri jog nem engedi. 

Ferdinándot szószegéssel is vádolják ; pedig az 1619. 
aug. 13. bezárt országgyűlés köszönetet mond a királynak 
a koronázási föltételek és az országos törvények telje-
sítéseért. 

Dc ha nem teljesítette volna is, nem ő az oka a 
Refutatio szerint; mert midőn a német választó gyűlésre 
utazott teljes hatalmat adott a nádornak és a rendek 
maguk egyeztek bele, hogy a sérelmek tárgyalását el ha-
lászszák. 

Ferdinánd koronázási hitlevele 17-ik pontját is meg-
tartá; Mátyás életében nem avatkozott az ország kor-
mányzásába. 

A Refutatio szerint az sem igaz. hogy a protes-
tánsok vallásuk szabad gyakorlatában egyházi és világi 
főurak által zavartattak; de ha igaz volna is: Ferdinánd-
nak kellett volna bepanaszolni azt, nem lázadáshoz fogni. 

A katholikusok passive viselték magukat; ellenben 
a protestánsok nagy méltánytalansággal; ujabb engedmé-
nyeket akarnak kicsikarni, a kathol. földesurak templo-
mait elvenni és a jobbágyoknak adni s a jezsuitákat az 
országból kiűzni. Ha ennek a katholikusok ellene szegül-
nek, csak lelkiösmereti kötelességüket teljesítik. 

A magyar katonaságot is joga volt a királynak a 
maga költségén az országból kivinni; maga az utóbbi 
országgyűlés elismerte, hogy a királyt jogában gátolni 
nem lehet. 

Hogy Lipót herceg (el akarván vitetni a koronát 
az országból) irt valamit e tárgyban a nádornak, az nem 
tartozik Ferdinándra. 

A hajdúk kiirtásáról s a bányavárosok sérelmeiről 
sem tud semmit Ferdinánd. 

Ezek azok a súlyos és igazságos okok, gúnyolódik 
végre a Refutatio, melyeket a lázadás igazolására fel-
hoznak. De hogy ezek mily csekély értekűek, igazság és 
őszinteség nélkül valók, a fennebbiekből eléggé világos. (?) 

Biz ez a protestánsok előtt nem tünt ki, épen azért 
j^jjgfutatiora >>Querélarum" Juglyti regni Hungáriáé de-
fwisio«-val feleltek 

A »Defensio* Pázmány erőszakoskodásának bebi-
zonyítására névszerint megemlíti, hogy az érsek Kanizsai 
Pálfi Jánost, Komáromi Seraphin Pált, Szenczi Molnár 
Lukácsot s más papokat elűzött és helyökbe mise szol-

gáltatókat tett; példákkal bizonyítja Homonnai zaklatásait 
és részletesen előadja, hogy 1616 ban az erdélyi fejede-
lem csak nagy hadsereggel és véres ütközettel tudta meg-
menteni magát és Erdélyt. (Ma már nyíltan tudjuk, hogy 
Homonnait Pázmány biztatta föl s a bécsi udvar is támo-
gatta. Fraknói: »Pázmány Péter* 89. lap.) Ezek miatt 
kelle Bethlennek Lippát a töröknek átadni s mégis a 
németpártiak reáfogják, hogy önként adta át. A Refutatio 
e gyűlöletes eseményeket csak »némi zavarok* kifejezés-
sel jelöli s alkalmat ad a protestánsoknak, hogy a »De-
fensio*-ban épen a Homonnait támogató katholikusok és 
ausztriásokat nevezhessék törvényszegőknek, hűtlenek-
nek és ezt mondhassák: 

»Ha a katholikusoknak szabad mindenféle méltat-
lanságot elkövetni, miért tilos a protestánsoknak magukat 
védelmezni, midőn II. András törvénye értelmében fegy-
vert foghatnak a törvényszegő király ellen!« 

Azt mondja a Refutatio, hogy 200 év óta csak 
az utóbbi 3 év alatt volt béke s a katholikusok igen 
büszkék az 1615. december 1-sei bécsi confoederatióra 
s az 1617-ki nagyszombati békére. De arról hallgatnak, 
hogy épen a bécsi confoederatióval sértették meg a bécsi 
béke III. articulusát; mert tanácskozásaikból kizárták a 
néhai nádort Tburzó Györgyöt. Csakis igy sikerülhetett 
a 60 falut átadni a töröknek. 

A császári és török diploma közötti csekély elté-
rés nem adhatott okot a faluk átadására. A diplomák 
kiállításában való hiba nem egyedül az elnök hibája; 
mert mindkét részről tekintélyes, a dologban jártas em-
berek voltak jelen s a törökök bizonyára felszólaltak 
volna, ha magukra nézve valami sérelmest láttak volna 
az ellenfél diplomájában. A török-beütés nem kielégítő 
oka a 60 falu átadásának. Hiszen igy nemcsak Magyar-
országot, hanem Ausztriát is át kellene adni a töröknek. 
Mért nem követel vissza ez okon néhány erősséget a 
klérus a töröktől, hiszen a hajdúk elégszer beütnek török 
területre?! 

Azt hánytorgatják, hogy e falvak nem úgy adattak 
át, mint Lippa, mert ezek csak bántatlanságukat vásá-
rolták meg az adóval, másként keresztyén fenhatóság alatt 
vannak. De Lippát az erdélyi rendek adatták át; ama 
falvakat pedig néhány katholikusok, a rendek és a nádor 
tudtán kívül törvénytelenül adták át. A katholikusok Lippa 
átadásának is kétszeres okai. 1610-ben Báthori Gábor 
ellen indították Forgách Zsigmondot és Báthori a török 
segély reményében igérte oda; később Homonnait usziták 
Bethlen Gábor ellen s ugy kényszerült ez a Báthori igé-
retét teljesíteni. 

Hazugság, hogy a zsitvatoroki béke 15., 16. és 17. 
pontjai értelmében 700 falunál többet engedett át Thurzó 
György nádor, mert a 15. pont azon várakról szól, me-
lyeket a töröktől viszszavettek; a 16-ik az esztergomi 
falukról; a 17-ik a Kanizsához tartozó falukról és a 
nemesek adómentességéről. Tehát nem átadásról, hanem 
felszabadításról van szó e pontokban. A Refutatio egy 
névsort is közöl, mely Nógrád-, Abauj-, Komárom-, Torna-
és Borsodmegyéből átadott falvak számát tartalmazza. 
Ezekről nincs szó a diplomában; sőt a 15. pont azon 
helyeket számlálja el, melyek e vármegyékben a béke 
által fölszabadultak a török alól. Tolnai és baranyai fal-
vak átadásáról is szól a Refutatio, mintha bizony e vár-
megyékben lehetett volna szó, vagy alkalom a falvak 
átadásáról II. Lajos óta. Ezek szerint nincs megcáfolva 
a Querela Hungáriáé azon állítása, hogy 60 falut tör-
vénytelenül adtak át a töröknek 

Az erdélyi fejedelemmel kötött béke, nemcsak az 



osztrákház hasznára és vele, hanem Magyarországgal s 
ennek királyaival köttetett; de nem azért, hogy a fejede-
lem Magyarország és szövetségesei minden ellenségeivel 
szembeszálljon. Midőn misem történt Magyar- és Cseh-
ország kibékítésére, vájjon Erdély fejedelmének nyugodtan 
kellett volna-e néznie a szomszédok pusztulását? 

Nem is holmi pártütők hivták be az erdélyi feje-
delmet aranyhegyek Ígéretével, a haza és igaz vallás 
jogainak és szabadságainak védelmére, hanem az ország 
három rendje, a szomszédság, verség, barátság, vallás és 
a közös veszély jogán. Ezt bizonyítja az 1619. szept 21. 
kassai gyűlés határozata. Rákóczy György és Széchy 
György nem ifjúi hévtől elragadtatva léptek föl s nem is 
a német nemzet iránt való gyűlöletből, mely nemzetnek 
hogy vájjon ellenségei e : Cseh- és Morvaország, Szilézia, 
Palatinatus és más államok fejedelmei ítélhetik meg. Föl-
keltek azon kiállhatatlan méltatlanságok miatt, melyeket 
Homonnaitól és más katholikusoktól kelle szenvedniök; 
nem hatalom- és uralomvágyból, hanem a haza és vallás 
szabadságának védelmére. 

Ezt mondták ki a kassai gyűlésen (1619. szeptem-
ber 21.), ezt követték később. Rablásról, zsákmánylásról, 
ártatlanokf/elnyomásáról beszélnek az ellenfelek; de mivel 
bizonyíthatják? Hogy Kassán három egyházi ember meg-
öletett, az néhány ifjú heveskedéséből történt; de efféle 
a legszigorúbb hadi fegyelem mellett is megtörténhetik. 

A »Refutatio« szerint a Ferdinánd megválasztatása 
azon alkotmányos formula szerint történt, a melyre nézve 
II. Mátyással előre megegyeztek. A »Defensio« szerint szó 
sem volt erről, hiszen ekkor nem vetélkedtek volna az 
»electio« szó miatt az országgyűlésen. Miért tagadják, 
hogy Ferdinánd erőszakosan választatott meg, mikor 
tudva van, hogy 1617-ben a spanyol király és Ferdinánd 
kölcsönösen öröködési szerződést kötöttek Magyar- és 
Csehországra s az ezekhez tartozó tartományokra vonat-
kozólag, a férfiság egyenes utódai kihalása esetére. 

A Dcfensio a választási okiratokból bizonyítja be, 
hogy az sem igaz, hogy az »electio« szó azért maradt ki a 
II. Ferdinánd megválasztatására vonatkozó előterjesztések-
ből; mert a II. Mátyáséban is ugy volt. Hogy pedig azon 
alkotmányellenes előterjesztésekbe a magyar tanácsosok 
beleegyeztek, azon nem kell csodálkozni; mert ezek a 
tanácsosok Pázmány, Lépes, Eszterházy, Pátkay s több 
effélék valának. 

Ennek ellenében mit sem ér ama kir. nyilatkozat, 
hogy a király nem akarja az ország jogait, szabadságát 
és alkotmányát sérteni. Az »electio« szándékos kihagyása 
ellenkezőt bizonyít. Miért nem mondák ki nyiltan, hogy 
a királyság öröködési ? 

A kir. család jótéteményeire kellett volna tekintettel 
lenni? . . .Igen, e jótéteményekről tanúskodnak a törökök 
által elfoglalt: Sziget, Buda, Temesvár. Szolnok. Eger stb. 

Nádor nélkül történt királyválasztásra csak néhány 
példa volt. E példák sem jogszerű dolgok s a nádor nemcsak 
a kir. család kihalásakor, hanem más alkalommal is az 
első szavazatot adta a királyra. 

Ferdinánd nem teljesítette igéretét. Mert a választó 
gyűlésre való távozása, illetőleg az országgyűlés kihirdetése 
előtt kellett volna az 1618-ki 17-ik pontban foglalt Ígéretet 
teljesíteni, vagy a teljes hatalommal felruházott nádorral 
elintéztetni; de amit a nádornak balkezével adott, a jobbal 
visszavette. 

A sérelmek tárgyalásánál a nádor azt mondá, hogy 
nincs joga azok tárgyalásába bocsátkozni. 

Az »Attestatio« és »Defensio« nem állítják, hogy 
Ferdinánd a Mátyás életében beleavatkozott az ország 
kormányzásába, csak azt, hogy alig temették el Mályást, 

II. Ferdinánd azonnal megrakta az üres főhivatalokat, 
de c<upa katholikusokkal. 

A mi a sereg kivezetését illeti: Ferdinándnak nem 
volt joga a magyar seregeket még saját költségén sem a 
csehek ellen vezetni, hiszen ezek Ferdinándot nem mint 
magyar királyt támadták meg. És Ferdinánd a zsoldot 
sem fizette ki, bizonyítja az, hogy a katonák seregestől 
csatlakoztak az erdélyi fejedelemhez. 

Ami a templomok használatát illeti: a katholikusok 
a kegyúri jogra hivatkozva tagadták meg annak haszná-
latát; de a »Defensio« bebizonyítja, hogy Magyarországon 
nem volt sem a világiaknak, sem a főpapoknak egyházi 
kegyúri joguk, mivel ez a királyt illeti. Különben is az 
ur csak nemessége, világi javai s nem a vallás és kegyesség 
tekintetében áll a jobbágy fölött. A templom nem a nemesek 
hűbérbirtoka. A jobbágyok nem mint jobbágyok bírják 
a templomokat, hanem mint a keresztyén egyház tagjai 
s e tekintetben Krisztus alattvalói. Nem kívántak semmi 
ujat a protestánsok, csak a mit a béke I. cikke biztosí-
tott számukra, mely a jobbágyokra is kiterjed. A katho-
likusok javait sem áhították: mert ha áhították volna, 
már kétszer elvehették volna mind. 

Ezek miatt karddal kelle kettévágni a gordiusi csomót 
s helyesen cselekedtek a rendek, hogy kihívták az erdélyi 
fejedelmet s azt fejőkké és fejedelmökké választották, 
a jezsuita és spanyol törekvések ellen állították és igy 
a íiazát szabadságában megtartották, a keresztyén vallást 
megszabadították s a szenvedő barátoknak és a szomszéd 
szövetségeseknek is segélyt nyújtottak. Ha ez meg nem 
történt volna, előbb ugyan a csehek és morvák, utóbb 
pedig a magyarok jutottak volna spanyol iga alá.1 

A Querela Hungáriáé Defensio tehát egészen igazolja 
Magyarország panaszát, megdönti a Refutatiot és kimutatja, 
hogy önmaga iránt való kötelessége volt fölkelni és ki-
hívni az erdélyi fejedelmet a bécsi kormány ellen, azon 
Magyarországnak, melyben Khlesl szavai szerint »ők min-
denkit ellenséggé tettek«. 

III. A beszterczebányai országgyűlés. Bethlen Gábort királylyá 
választják 1620. aug 25. Alvinczi Péter ajánlkozik a meg-

koronázásra, de a fejedelem visszautasítja. 

A diplomáciái alkudozások és hadi készületek közt 
közeledett a beszterczebányai országgyűlés határideje. 
Hogy pedig az alatt, mig az országgyűlés tart. a tiszai 
részeket véletlenül meg ne lepje az ellenség, a közeli 
megyéket és szabad kir. városokat, máj. 28-ára — áldozó 
csütörtökre — tanácsba hívta a fejedelem Kassára; a 
nádorral és Thurzó Imrével pedig Savnikon (Szepesmegyé-
ben) máj. 18-án akart találkozni. Maga a fejedelem nejé-
vel s udvarával junius 2-án indult el Kassáról; a pün-
köstöt Gácson töltötte s junius 10-én délután, 2 és 3 óra 
közt vonult be nejével együtt 1200 kék drabant s 2000 lovas 
és kopjásból álló fényes kísérettel Besztercze-Bányára, a 
hol igen fényesen fogadták. 

A rendek igen lassan gyülekeztek; junius 15-én még 
annyian sem voltak, hogy a tárgyalásokat meg lehetett 
volna kezdeni; de mielőtt a rendek összegyülekeztek, a 
fejedelem már kész volt terveivel. A csehországi követek 
már junius 13-án megjelentek és igen szívesen látott 
vendégek voltak. Már ott voltak Morva, Szilézia és Alsó-
Ausztria rendeinek küldöttei is: de a II. Ferdinánd követei 
még mindig késtek. 

1 Dr. Török István : »A Querela Hungáriáé s az általa támasz-
tott polémia*. A kolozsvári ev. ref. kollégium értesítőjében 1882/3. 
4—20. lap. 



Junius 14-én (vasárnap.) ünnepélyes istenitisztelet 
volt. Alvinczi Péter, ki. mint udvari pap jött el Kassáról 
a fejedelemmel, a szentháromság titkairól szép prédikációt 
tartott s felhasználta ez alkalmat arra, hogy az egybegyűlt 
szövetségeseket egyetértértésre és összetartásra intse. 
Ezentúl pedig a fejedelem szállásán naponként reggel 
6—7-ig magyar, a vártemplomban pedig német könyör-
géseket tartottak, hogy az Isten jóvégre segitse a dolgokat.1 

A fejedelmet Alvinczi, az ország egyesítését illető 
célzataiban, mint egyik legmeghittebb tanácsosa is támo-
gatta. Nem viselte ugyan e címet az udvari pap, de a 
fejedelemnek hozzá intézett levelei, az Alvinczi tanács-
adói szerepét kétségtelenné teszik, valamint azt is, hogy 
Alvinczi híven szolgálta a fejedelem nemes törekvéseit: 
hiszen a két magyar evang. felekezet egyesítését célzó 
törekvése sem volt egyéb, mint eme nagy, nemes cél 
szolgálata. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** Előfizetőimnek. Többek tudakozására jelezhe-
tem, hogy művem rövid időn megjelenik, a mennyiben 
a szedés munkája már be van fejezve. Mezőberénv, 1893. 
november 13. Illyés Endre ev. ref. lelkész. 

** A lelkészi fizetések tárgyában a gömöri ev. 
ref. lelkészi értekezlet figyelemre méltó javaslatot adott 
ki, mely most mint különlenyomat a Sárosp. Lapokból 
külön füzetben is megjelent. A javaslatot Kovács László, 
Sági Sándor és Vattay László készítették és Csabay Pál 
értekezleti elnök látta el rövid előszóval. A 16 lapnyi 
füzet első része azzal foglalkozik, hogy a lelkészi fizeté-
seket miként kellene felszámítani, második része azzal, 
hogy a lelkészi fizetéseket miként kellene rendezni. A 
felszámítás vezérelvei: a föld, rét stb. jövedelménél a 
kataszleri jövedelem vétessék alapul, a terményeknél átla-
gos középár, a szolgálmánvoknál. földek míveltetésénél 
kisholdanként 3 frt 10 kr. stb.; a fizetésből levonandók 
az állami adók, a káplántartás 300 forint, filiális fuvar 
és egyéb hivatali terhek. A fizetések rendezésénél lakáson 
és kerten kívül 800 frt minimum állapíttassék meg, az 
elavult fizetésnemek (termények stb.) pénzre változtatan-
dók; az egyházi adózásnál a személy és vagyon legyen 
az alap, oly módon, hogy az adó fele vagy harmada 
személy után, a többi adó frt után vettessék ki; minden 
egyházban tartaléktőkét kell kezdeményezni a hivatalnok 
fizetésének alapjául stb. — A füzetben sok helyes gon-
dolat van, melyek közül különösen kiemeljük és helyesel-
jük a fizetési minimum megszabását és az adó-alap igaz-
ságossá tételét. Egyes kisebb javaslataival (pl. termények 
megváltása) bár nem értünk egyet, de egészben véve 
nagyon helyeseljük a munkálatnak a lelkészi fizetések 
korszerű rendezésére irányzott törekvését. Lelkészeink 
fizetésügye tarthatatlan. Ára? 

1 Dr. Demkó Kálmán: »A magyar confoederatio és a besz-
terczebányai országgyűlés*. Századok. 1886. foly. 224. lap. 

** A Miatyánk képekkel. Hornyánszkyéknak ez 
a szép díszmunkája lí-ik kiadásban hagyta el a sajtót. 
A képes Miatyánk oly művészi képekkel illusztrált mű, 
melyben az Uri ima minden egyes mondatához két-két, 
egy ó- és egy uj-testamentomi jelenetet ábrázoló művészi 
kép van csatolva. Pl. »És bocsásd meg a mi vétkeinket* 
ezt a kérést Jákób és Ézsau kibékülése, s az az ujtesta-
mentomi jelenet illusztrálja, mikor Jézus a bűnös asszony-
nak megbocsátja. A »Miatyánk* cimü költeményt, mely 
az imádság sikerült költői parafrazisa, ifjabb Szász Béla 
irta. A díszes könyv maga valóságos remeke a modern 
nyomdászatnak. Ára fűzve 80 kr., diszes vászonkötésben 
2 frt. selyemkötésben 5 frt; megrendelhető Hornyánszky 
Viktor könyvkereskedésében, Budapest, Akadémia bérháza. 
Alkalmi ajándéknak karácsonyra, korfirmációra stb. igen 
alkalmas munka, melyet olvasóinknak melegen ajánlunk 
a pártoló figyelmébe. 

** Hazafias könyvtár, szerkeszti Gaal Mózes, 
kiadja Stampfel Károly cs. és kir. könyvkereskedő, 
Pozsony, Budapest, 1893. 7—10 kötet. Ára kötetenként 
25 kr. Ennek a jóravaló ifjúsági könyvtárnak kéz alatti 
füzeteiben az előbbieknél kiemelt hazafias szellemben ma-
gyar történeti események vannak feldolgozva a gyengébb 
korú ifjúság számára. A magyaros szellemű történeti 
elbeszélések cimei és szerzői a következők: 7. A királyért, 
történeti elbeszélés, irta Szerelemhegyi Tivadar. 8. Vihar-
gyöngyök, történeti elbeszélés II. Ulászló korából, irta 
Szalay Sándor. 9 '-Kegyetlen büntetés, történeti elbeszélés, 
irta Bánfi János. 10. Az ingovány-vár, történeti elbeszélés, 
irta Solymossy Sándor. A vonzólag és az ifjúság szüksé-
geihez alkalmazva irt tanulságos elbeszéléseket számos 
csinos kép díszíti. Az ifjúságnak igen alkalmas, »Hazafias 
könyvtár* e legújabb és nagyon Ízléses kiállítású köteteit 
ajánljuk a tanárok, nevelők és szülők pártfogásába. 

** Az 1848—49-iki szabadságharc története 
cím alatt a Lampel B. (Wodianer F. és fiai) kiadó cég. 
képekkel díszített nagyobb szabású munkát ad ki a művelt 
közönség számára. A munka megírására Gracza György 
lapszerkesztő vállalkozott, az illusztrációkat gróf Kreith 
Béla az 1848 —49-iki ereklye-muzeum és képtár igaz-
gatója állítja össze. Közölni fogja a szabadságharc összes 
főbb szereplőinek hiteles arcképét, valamennyi nevezete-
sebb csata rajzát, a honvédség, nemzetőrség, az osztrák 
és orosz hadsereg összes fegyvernemeit, ruházatát és fel-
szerelését szines képekben. Az egész munkát mintegy 
400 kép fogja díszíteni. Folyó évi december 1-én füzetekben 
fog meg indulni. Minden hónapban, 1-én és 15-én két 3 íves 
füzet hagyja el a sajtót. Egy-egy füzet ára 30 kr, mely 
összeg negyedévenként (6 füzet) 1 frt 80 kr, félévre 
(12 füzet) 3 frt 60 kr, egész évre (24 frt.) 7 frt 20 kr-
jával a kiadó céghez (Budapest, Andrássy ut 21. sz.) 
küldendő be. Minden hét előfizető után tiszteletpéldányt 
vagy kívánatra a mű teljes bolti árát adja a kiadó. Az 
egész munka 28 — 30 füzetre fog terjedni. A könyvhez 
jutányos áron díszes bekötési táblákról is gondoskodnak. 
— Az érdekesnek és szépnek Ígérkező munkára különö-

• 



sen felhívjuk a művelt közönség pártoló figyelmét. Az 
1848— 49-iki szabadságharc történetének, mint a nemzeti 
erö, lelkesedés és hazaszeretet forrásának egyetlen magyar 
család asztaláról sem szabad hiányoznia! 

** Egyházi dolgozatok. E cím alatt Szödi S. 
karczagi kiadó közre fogja bocsátani S. Szabó József jelen-
leg kisújszállási ev. ref. főgimn. tanár, naprágyi volt ev. 
ref. lelkész papi dolgozatait, melyeknek egyrésze a > Pro-
testáns Pap« hasábjain is megjelent és közelismerésben 
részesült. Szerző neve nem ismeretlen a magyar egyházi 
irodalomban, jó hangzású nevével gyakran találkozni az 
egyházi lapok és szakközlönyök hasábjain. A dolgozatok 
egy kötetben, jó, tartós papiron, tiszta nyomással, a lehető 
legcsinosabb kiállításban 1894. február 15-én fognak meg-
jelenni. — A kötet tartalmát több egyházi és szertartási 
beszéd képezendi. Ára 1 frt (2 korona). Megrendelések 
f. évi december 31-éig Sződi S. kiadóhoz küldendők, ki 
a kötetet megjelenése után bérmentve fogja szétküldözni. 
Gyűjtők hat megrendelő után egy tiszteletpéldányt kapnak. 
— Felhívjuk rá az olvasó közönség figyelmét. 

** A veszprémi ref egyház története. Irta Thury 
Etele vámosi ref'. lelkész. Budapest, 1893. kiadja Hor-
nyánszky V., 90 lap, ára 1 korona. — A veszprémi 
egyház viszontagságos múltját elég érdekesen és tanulsá-
gosan derítgető füzet. A szorgalmas szerző jobbára eredeti 
források alapján dolgozott. A kis munka különben Lapunk 
ez évi tárcájából készített különlenyomat, melylyel szerző 
a fehérvár-csurgói, zánkai és rév-komáromi egyházak 
történetét számítva, immár a negyedik gyülekezetünk 
monográfiáját irta meg. Ajánljuk a történetkedvelők figyel-
mébe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. A hálósai ev. reform, egyház 

(Gömör m.) Réthy Andor s.-lelkészt nov. 12-én egyhan-
gúlag lelkészévé választotta. — A szatmári ref. főgimná-
zium föntartó testülete a betegsége miatt lemondott Vállyi 
János helyére gróf Bethlen András földmívelési minisztert 
választotta meg elnökének. — A bocsi ref. lelkészi állásra 
nov. 13-án szavazattöbbséggel Szálóczy Bertalan geszti 
lelkész választatott meg. — A bukaresti magyar reform, 
segédlelkész-tanítói állásra Nemes Ferencz papjelölt nevez-
tetett ki. — Az aradi ev. ref. egyházban rendes lelkészül 
f. hó 19-én egyhangúlag, nagy lelkesedés között Csécsi 
Imre eddigi helyettes lelkész választatott meg; e választás, 
mely iránt nagy volt az egész városban az érdeklődés, 
nemcsak a hívek, hanem a város minden rendű-rangú 
és felekezetű lakossága között nagy lelkesedést keltett. 

* A református ifjúsági egyesület f. hó 27-én 
hétfőn este fél hét órakor a Lónyay-utcai főgimnázium 
dísztermében felolvasó estélyt rendez, a következő prog-
rammal: Megnyitó beszéd: Szilassy Aladár; Férfiak az 
eklézsiában, felolvasás, dr. Kecskeméthy István ; zongoráz 

dr. Harmat Pál. szigorló orvos; szaval Mészáros Dénes 
orvosnövendék; énekel É. Újvári Irén kisasszony; szaval 
Vámossy Margit kisasszony; zongoráznak Viktor János 
tanító és Formágyi Károly hivatalnok. Zárszó, Szőts 
Farkas. 

* A protestáns országos árvaház igazgató 
választmánya f. hó 15-én dr. Kovácsy Sándor elnöklete 
alatt Bókay János, Gsengey Gyula, Darányi Lajos, Gelléri 
Szabó János, Kéler Napoleon, b. Kochmeister Frigyes 
Szilassy Aladár, Szőts Farkas és Wagner Géza jelenlétében 
ülést tartott. Örvendetes tudomásul vétetett, hogy az 
egyesület Tisza Kálmánné és Szilassy Aladár közbe-
járására a Karácsonyi-féle jótékony alapból 4000 frt 
adományt kapott, mely ezer frtos részletekben 4 év alatt 
fizettetik ki; hogy egy budapesti urnő végrendeletileg 
500 frtot hagyományozott az egyesületnek. Tudomásul 
vétetett és jóvá hagyatott a tanügyi bizottságnak cXZ tlZ 
intézkedése, hogy Locsava Aurél árvaházi tanitónak a 
fővároshoz történt eltávozása folytán helyébe a folyó évre 
ideiglenesen Kiss Ernő nagysarlói ref. tanító hivatott 
meg. Nagyfontosságú intézkedés tétetett az iránt, hogy 
az árvaházban a kézügyesség és önmunkásság fejlesztése 
céljából az ipari kézimunka, az úgynevezett slöjd meg-
honosíttassék. A 10—14 éves fiuk számára slöjd-tanműhelv 
rendeztetik be, hol hetenként 3 órán szaktanár vezetése 
alatt a fiuk módszeres oktatásban részesülnek. Az oktatást 
Gutienberg Pál tanár vezeti, kinek tiszteletdíját (órán-
ként I f r50kr) és a műhely felszerelési költségeit (circa 300 
forint) a választmány a tanügyi bizottság javaslatára 
egyhangúlag megszavazta. Intézkedés történt az iránt is, 
hogy az intézeti árvaleányok a hasznosabb női kézi 
munkákban, különösen a varrásban az eddiginél rendszere-
sebb oktatásban részesüljenek. Tanítási segélyt, évi 50 frtot 
utalványozott a választmány a továbbképzési alapból 
Zapf Ödön árvaházi volt növendéknek, ki Iglón a tanítói 
pályára készül. A szokásos karácsonyfa-ünnepély az idén 
dec. 24-én d. u. 4 órakor tartatik meg s az árvák részére 
szokásos karácsonyi gyűjtés iránt intézkedések tétettek. 

* Belmisszió Budapesten. Budapesti egyházunkban 
a téli időszakban szokásos különböző összejöveteleken 
ismét megkezdődött a belmissziói munka. A hold-utcai 
isicolaházban dr. Szabó Aladár vezetése alatt főként 
Kenessey Béla, Kecskeméthy István és theologusok közre-
működése mellett minden vasárnap esti 5V2 órakor 
vallásos estélyek tartatnak, melyeket a közönség nagy 
buzgósággal látogat. — December 1-sŐ vasárnapjától kezdve 
az Erzsébet-körúti i materemben Hamar István püspöki 
titkár vezetése alatt szintén megkezdődnek a vasárnap 
esti 6 órai isteni tiszteletek. — Az úgynevezett lelkészi érte-
kezlet, mely a budapesti ref. lelkészek, (kik az értekezletnek 
tiszteletbeli elnökei), theol. tanárok, segédlelkészek, kate-
kheták és az egyetemen hallgató lelkészjelöltek közre-
működésével minden hétfőn este 6 órakor szokta a maga 
üléseit tartani, november 13-án Szőts Farkas elnöklete 
alatt kezdte meg a maga működését. — A Református 
ifjúsági egyesület Szilassy Aladár elnöklete alatt a téli 



időszakban rendesen havonként egyszer szokott énekkel, 
zenével, szavalattal és felolvasással összekötött vallásos 
szinezetű estélyt tartani; a legközelebbi felolvasó estély 
november 27-én este lesz a Lónyay-utcai díszteremben. 
— A Reformátusok közművelődési egyesületében, mely 
Petri Elek elnöklete alatt működik, rendesen kéthetenként 
tartatnak felolvasó ülések. — Nagyon áldásos keresztyén 
munka foly Budán, a Nagypénteki ref. társaságban, mely 
az elzüllött gyermekek számára kiván »Otthon«-t alapí-
tani, s melynek kebelében nemrég hitel-szövetkezet is 
alakult. — Végül a theologus ifjak vezetése alatt a székes 
főváros községi iskoláiban a ref. gyermekek számára 
vasárnap délutánonként úgynevezett vasárnapi iskolák 
vagy gyermek-istenitiszteletek tartatnak. 

* Vallásos estélyek Debrecenben. Örömmel értesül-
tünk arról a dicséretes kezdeményezésről, mely szerint debre-
ezeni egyházunk lelkészi kara elhatározta, hogy dec. 10-ről 
kezdve a téli időszak folyamában vallásos összejöveteleket 
fog rendezni, melyeknek programmja éneklésből, imádkozás-
ból, vallás-erkölcsi felolvasásból, s végül ismét éneklésből 
áll. A nagy jelentőségű elhatározást Kiss Áron püspök 
elnöklete alatt tartott értekezletet hozta. Elismerés és 
dicséret érette a lelkes kezdeményezőknek. Mi ebben nem 
csupán egyik kedvenc eszménk megvalósítását üdvözöljük, 
hanem egyszersmind azt a nagyjelentőségű egyháztársa-
dalmi mozgalom terjedését is, mely a vallás-erkölcsi élet 
intenzivebb fejlesztésének szükségét belátva, a belmissziói 
cselekvés terére lép. Vajha Debreczen tekintélyes példája 
minél többeket vonzana az evangélizáció zászlaja alá! 

* Egyházi és iskolai aranykönyv. Tisza István 
országgyűlési képviselő a szatmári ref. főgimnázium 
javára 1000 frt alapítványt tett. — A Kolozsvárt felállítandó 
theol. fakultás javára gróf Degenfeld József Hajdumegye 
főispánja 200, Kiss Áron tiszántúli püspök 100 frt alapít-
ványt tettek. — A Hunyady János építtette dévai templom 
restaurálási költségeire b. Radák Ádám 50 frt, gróf 
Károlyi Tiborné 50 frt, Brűz László dévai gyógyszerész 
150 frt, Szeged város pénztára 50 frt, egy magát sem 
életben sem holta után megneveztetni nem akaró gyüle-
kezeti tag 105 frtot adtak és kisebb adományok eddigelé 
3695 személy részéről érkeztek; az eddig befolyt adományok 
összege 4712 frt 54 kr. A. lelkes kis gyülekezet nemes 
törekvését ujolag ajánljuk a ker. szeretet kegyes jóindu-
latába ! 

* Schlauch bibornok memoranduma, melylyel 
a Szilágyi törvényjavaslatát a polgári házasságról össze 
akarta törni, a mult héten egész unalmas kiterjedésében 
megjelent a napi lapokban. Afféle »filius ante patrem« 
ez a kritika, mely előbb jött világra, mint maga a 
törvényjavaslat. A hájfejü monstrum gyerek egyátalában 
nem részesült valami rokonszenves fogadtatásban. Csak 
a Pesti Napló bámulta szemforgató áhítattal a törvényja-
vaslatot, hogy mily nagy, mily »csuda« gyermek. Már pedig 
a Schlauch bibornok memorandumából bajos eligazodni 
arra nézve, hogy mi van a törvényjavaslatban. Ember 
legyen, aki el birja olvasni türelemmel. A középkor egész 

dogmatikai és kánonjogi sötétsége ránehezedik erre a 
tudós operatumra. Annál kiváncsiabban várják, mikor 
dolgozza ki Szilágyi miniszter az indokolást. Amint 
csípősen jegyezte meg Katánghy M. képviselő a feleségéhez 
irt levelében: Most már nem is szükséges. Csatolja be 
indokolás gyanánt a Schlauch memorandumát! 

* Templomszentelés Kölesden. Lapunknak írják: 
Szép ünnepély folyt le Kölesden november 12-én. Az ág. 
evang. uj templomot ekkor adták át rendeltetésének. A 
hívek először a régi imaházba vonultak, a melyben Lágler 
Sándor kölesdi ev. lelkész mondott megható beszédet, 
szép szavakkal elbúcsúzva tőle. Majd megindult a menet, 
szép énekszó mellett, a díszes kis uj templomba, élén az 
esperes s néhány vidéki lelkészszel, a kik a keresztelő 
edényt, ostyatartót vitték. Az uj templom ajtajában Lágler 
Sándor átadta a kulcsokat az esperesnek, a ki kinyitotta 
a templomot, a mely csakhamar megtelt a helybeli hívek-
kel és a vidéki vendégekkel. Bent a templomban Bauer 
Adolf esperes tartotta az első beszédet. Majd Sántha 
Károly s.-szt-lőrinczi lelkész egyházmegyei főjegyző lépett 
a szószékre. Alapigéje Máté 9 r. 18—26. v. alapján fej-
tegette a hit rendkívüli erejét, hatását. Ezután Lágler 
Sándor olvasta fel a kölesdi evang. egyház történetét. Ke-
letkezését a mult század első felére teszi. 1719 május 1-én 
volt az első istenitisztelet, a mikor még ez a gyülekezet 
egészen német volt, s a szomszéd Kis-Tormással alkotott 
egy gyülekezetet, azonban a mai tagjai már nem is tud-
nak németül, s viseletök is teljesen olyan, mint a magya-
roké ; mig az alig néhány percnyire fekvő Kis-Tormás 
még mindig megtartotta német nyelvét és viseletét. Végül 
urvacsoraosztás volt, a beszédet Reichert Gyula kis-tor-
mási lelkész mondotta, mindenkit meglepett szép elő-
adásával. 

P á l y á z a t . 
Zsomboron (u. p. Oklánd, Udvarhely megye) meg-

ürült az ág. hitv. ev. magyar tannyelvű népiskola vezér-
tanítói állása. 

Évi jövedelem : készpénzben 122 frt 18 kr., termé-
nyekben: 27 hl. buza, 14 hl. rozs, 13 hl. törökbuza, 
együtt középár szerint 254 frt 41 kr., apróbb járandósá-
gok 43 frt 37 kr., összesen 419 frt 96 kr. szabad lakással 
és tűzifával. 

Kötelességek: tanítás a nép- és ismétlő iskolában, 
énekvezetés templomban és temetéseknél, oktatás faoltás-
ban és nemesítésben 

Kellőleg felszerelt folyamodványok folyó évi nov. 
30-án esti 6 óráig a helybeli ág. hitv. ev. iskolaszékhez 
küldendők be. Személyes megjelenés kívánatos. 

Zsombor, 1893. nov. 7. 

Rozsondai József\ 
2—2 ág. h. ev. lelkész, iskolaszéki elnök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Süerhe^/lBsígs IX. ktrUlvf, npri-uiru ü:í. íz A in, hová » kéíiratok 
ciinzeiidök. 

Kin«l<i-tiiv»tal : 
Hornyánxtki/ Viktor köi»yvk>-rexlw(1&8t (Akadémia 

Oérháza , hová xr. elöfiz. és hirdet , d í jak intézeudök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ö T S F A R K A S . 

Kiadja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Kisazet<(l Ara : 

Félévre: 4 frt SO kr; egéts évr« : 9 frt. 

Kyytt trném ára 90 kr. 

Sehlaueh bibornok támadásai. 

A nagyváradi biboros püspök memoran-
duma két irányba fútta meg a harci riadót. 
Egyenes támadást intéz a magyar állam ellen 
és fanatikus kirohanást tesz a protestantizmus 
ellen. Az állam védelmét az illetékesebb poli-
tikai sajtóra és a hazafias közvéleményre bizva, 
a protestantizmus megtámadása ellen mi is fel-
emeljük tiltakozó szavunkat. Mert azt tartjuk, 
súlyosan vétenénk hivatásunk ellen, ha szó nél-
kül hagynók azt a hamis ós gyűlölködő felfogást, 
melyet az emlékirat szerzője a protestantizmusról 
és interkonfesszionális törvényeinkről ter jeszt . 

A memorandum telve van gyűlölettel a pro-
testántizmus iránt. Mint Severus, az ellenröpirat 
szerzője is megjegyzi : »Gyűlölet a protestántiz-
mus, sőt minden ellen, a mi nem római kath., 
ezt harsogja Schlauch emlékirata«. A protes-
tantizmusnak már születése is botrány az ő 
nézete szerint. Hogy érvényesüléséért s a jog-
egyenlőségért küzdött, ez a teljesen jogosult 
tény, Schlauch szerint, bűnös merénylet nemcsak 
a katholicizmus, hanem a magyar állam ellen. 

»Ha volt küzdelem, mondja egy helyen 
Schlauch, az nem az állam küzdelme volt saját 
hatalmának az egyház elleni megvédése érde-
kében, h a n e m az akkori kath. államnak küzdelme 
a terjeszkedő és bontó protestantizmussal szemben. És 
aki Magyarországon a házassági jog fejlődésének 
történetét megirni akarja, annak a protestantizmus 
küzdelmét a kath, állam és annak kath. házassági 
joga ellen kell leirniaa . . . . Azok az üldözések, 
melyekkel a római kath. tulbuzgóság a protes-
tánsokat századokon át sújtotta, Schlauch szerint 
a jogos önvédelem kifolyásai valának. »Fel lehet, 
úgymond, mindezt ugy tüntetni, mint a protes-
tantizmus üldözését ós elnyomását; de valóban 
nem volt az más, mint a kath. állam védekezése 
az egységes házassági jog megbontása ellen.a 

íme Schlauch bibornok történeti felfogása 

ós pragmatizmusa! Akárcsak Janssent olvasná 
az ember, a mint a középkori eretnek-üldözése-
ket ós az inquisitio borzalmait az események 
elferdítésével ós az okok elcsavarásával szépít-
geti. »Mily elfogultság, mily logikai salto mor-
tale!« kiált fel méltán Severus. Az állam és a 
hatalmas kath. egyház védekeztek a gyenge pro-
testantizmus ellen! A farkas és a bárány meséje 
jut eszébe, mikor ilyeket olvas az ember. Az 
a leszorító, elnyomó és a mikor csak tehette, 
tűzzel-vassal pusztító egyházpolitika, mely a »Lu-
therani combarantur« első elhangzása óta a mult 
század végéig uralkodott ebben az országban, 
az mind csak védekezés, az állam védekezése 
volt »az egységes házassági jog megbontása 
ellen«. A bécsi ós a linczi békekötések folytonos 
kijátszása, a törvényekben nyert jogaink örökös 
megnyirbálása, templomaink elfoglalása, papjaink 
gályára hurcolása, híveinknek lázadás ürügye 
alatt lemészároltatása: halld meg jó magyarom, 
ez mind csak védekezés, az állam védekezése 
volt »az egységes házassági jog megbontása ellen«. 

Nem ugy, nem igy, biboros püspök ur. A 
protestantizmus és katholicizmus közötti százados 
küzdelemnek valódi indító oka az az elnyomó, 
az a kizárólagos uralomra törekvő, az az ultra-
montán szellem, mely a memorandumban is oly 
érdekesen nyilatkozik; az a zord, türelmetlen, in-
tranzigens lelkület, mely a hit dolgában másként 
gondolkozókat nemcsak anathómával sújtja, hanem 
ha tehetné, most is kész volna máglyára hurcol-
tatni. »A protestantizmus lenvügözóse, valamennyi 
felekezetnek az egyenlőség és paritás alapjáról 
való leszorítása, illetőleg erre az alapra való 
feljutásának meggátlasa: ez volt mindig alap-
gondolatuk a római egyház tulzóinak«. 

Ezt az üldöző rendszert proklamálja Schlauch-
nak az interkonfesszionális törvényeinkről való 
felfogása is. 

Esküdt ellensége a vallások jogegyenlősé-
gének és jogviszonosságának ; egész hévvel neki 



ront tehát az ezeket szabályozó 1868. évi vallás-
ügyi törvénynek. Ezt a gyűlölt törvényt minden 
áron meg akarja változtatni: 

1-ször abban az irányban, hogy a szülők 
szabadon rendelkezzenek gyermekeik vallásos 
neveléséről. Nem uj dolog, régen zúgják az ultra-
montánok s még szabadelvű mázt is adnak neki. 

2-szor abban az irányban, hogy az át térés 
megrendszabályoztassék ; a kath. vallásról másra 
való át térés azzal korlátoztassék, hogy az áttér-
tek tovább is a kath. kánonjog szabályai alatt 
maradjanak, s viszont a római egyházba tértek 
azonnal a római kánon szabályai alá vettesse-
nek. Szóval az 1868. LIII. t.-c. 8. §-ának akként 
való módosítása, hogy a római egyház az átté-
résekből és kitérésekből is hasznot húzzon, a 
többi egyházak pedig tervszerűen megrövidít-
tessenek. 

Mert mit eredményezne ez a tendenciózus 
módosítás ? 

1-ször a római egyház számára oly kivé-
teles privilegizált állást teremtene, mely az álla-
mot sértené, ós a többi egyházakat szégyenle-
tesen megalázná. 

2-szor a vallások ós egyházak közötti reci-
procitást és paritást, s ezzel az egész intercon-
fessionalis törvényhozást összetörné. 

3-szor visszaállítaná a régi üldöző rend-
szert, még pedig nemcsak a protestánsok, hanem 
az összes nem-kath. vallások és egyházak ellen. 

Schlauch az interkonfesszionális törvénynek 
amaz elvi kijelentését: »az áttértnek vallási cse-
lekményei azon vallás szabályai szerint ítélendők 
meg, melybe az áttérés történtcc, azért akar ja 
megdönteni, hogy a római egyház a kitértek 
felett is tényleges jurisdictiót gyakorolhasson. 
E törvény óta ugyanis a ki protestáns vallásra 
tért át, azt a bíróság a házasság kötelékéből 
kiszabadította, az áttért áldozár vagy szerzetes 
érvényes házasságra léphetett stb. Úgyde ez az 
igazságos és méltányos törvény sehogy sem tet-
szik a túlzó rómaiaknak, sérti az »egyház« 
tekintélyét ós egyeduralmi törekvését. Ezért 
küzd ellene most oly mérgesen a reakció. 

Már pedig ez a törvény a pari tás és a jog-
egyenlőség elvén nyugvó igazságos és méltányos 
törvény. Azt tartja, hogy »quod uni justum, 
alteri aequuma. Ausztrián kívül minden művelt 
államban uralkodó jogi és erkölcsi elv. Még a 
római kánonjog is ezt alkalmazza, mikor a pro-
testáns vallások bármelyikéről a katholikus hitre 
áttért egyén cselekményeit az áttérés után nem 
a protestáns, hanem a kath. kánonjog szerint 
ítéli meg. De Schlauch a maga felekezeti elfo-
gultságában még a saját egyháza jogelveit is 

képes megtagadni, csakhogy árthasson az any-
nyira gyűlölt protestánsoknak. 

Ámde a törvényt ekként módosítani kép-
telenség. »Annyi volna ez, mint máglyán égetni 
meg a vallásegyenlőséget, a szabadságot és pari-
tást biztosító minden törvényünket. Annyi volna, 
mint visszarohannunk ós meg sem állnunk a 
középkorig.« »Bach setét reakciója nem elég 
fekete, hogy méltó lehetne Schlauch püspök 
reakciójának fekete szinéhezá (Severus). Es a 
mi a legveszedelmesebb: a vallási békét örökre 
száműzné ez a kizárólagos rendszer ebből a sok 
vallású és tekintélyes hitfelekezetekkel biró or-
szágból. 

íme a nagyváradi püspök mint a felekezetek 
közti békés viszony felforgatója, a vallási háború 
megindítója. »Vissza akar ja lökni Magyarországot 
a vallási reakcióba®. Vissza akarja állítani az 
1791 előtti állapotokat. Zászlaját nem a magyar 
nemzet geniusának ós nem a felvilágosodottság-
nak és nem a keresztyén szeretetnek szellője 
lengeti, hanem a felekezeti gyűlölködés, az ultra-
montán kizárólagosság lehellete, mely »súlyos, 
nehéz atmoszférával tölti be Schlauch memo-
randumát. Mintha a mult penészes kamrái nyíl-
nának meg!« 

Az ily szellem ellen örökre tiltakozunk ós 
a végsőig küzdünk, ugy is mint szabad magya-
rok, ugy is mint hű protestánsok. 

. Sz. F. 

A felekezeti iskola mint nemzeti iskola, 
A közoktatási tárca idei költségvetési vitá-

jában, örömmel jelezhetjük, a tanügyi, a kultu-
rális szempont volt az uralkodó. A honatyák 
egy kis iskolapolitikai stúdiumot is csináltak, s 
nem lovagoltak szüntelen az egyházpolitika 
vessző-paripáján. 

A közoktatási beszédekben a »nemzeti is-
kola (( hangzatos jelszava dominált. Az iskolának, 
különösen a népiskolának nemzeti szellemben 
való reorganizációját hangoztatták minden pár-
ton. A nemzetiségi kérdés nyomása alatt egész 
politikai dogmává izmosult a magyar nemzeti 
eszme a közoktatás szolgálatában. Csak ugy 
ropogtak-pattogtak a szebbnél szebb hazafias 
frázisok ebben az irányban. 

Es ez rendjén is van. Ebben az országban 
a magyar nemzeti kul túrának kell elsőséggel 
birnia. Annak kell vezetnie, annak kell von-
zania, annak kell uralkodnia. Vajha alkotmá-
nyunk visszaállítása óta nemcsak szóval, de cse-
lekedetekkel, intézményes alkotásokkal is mindig 
ezt az eszmét szolgálták volna törvényhozóink! 



Vajha a nemzetiségek kimólgetése-békitgetése 
helyett a magyar faj szellemi és anyagi emelé-
sére vetette volna erejét a törvényhozás és a 
társadalom! Vajha azok iránt a magyar egy-
házak iránt, melyek, mint a hazafias protes-
tántizmus, születésök óta mindig hű és áldo-
zatkész, egykor csaknem kizárólagos fentartói 
voltak a nemzeti iskolának, több méltánylás-
sal és elismeréssel lett volna a magyar állam! 
Akkor Erdélyben a református magyarság erő-
teljesen felsególtetvón, nem nőtt volna eny-
nyire a magyarság nyakára az oláh nemzetiségi 
kérdés ' Akkor a Felvidéken és a magyarság 
végha tárain, a hazafias elemek és iskolák meg-
erősíttetvén, nem hatalmasodott volna ugy el a 
pánszlávizmus. Akkor a Horvát-S.zlavonországba 
özönlő magyarság nemzeti megtartására virágzó 
intézményeink volnának, melyekkel ottani véreink 
a nemzettest élő és erőteljes tagjaiul megtart-
hatók volnának ! Akkor a bánsági területekre 
költözködő magyai' reformátusság nemcsak sze-
rény egyházi támogatással, de állami és nemzeti 
közerővel segíttetnék a településben, szervez-
kedésben s az idegen nemzetiségek közötti gyors 
ós erőteljes meggyökerezésben! 

De későn is jobb, mint soha. A fajerősítés 
ós nemzetépítés ösztöne végre-valahára föltámadt 
a kultúrpolitikában. Törvényhozásunk levegője 
nemzeti eszmékkel és érzésekkel van telítve. 
S mi örülünk ennek a kedvező fordulatnak. 
1 dvözöljük a nemzeti eszmét a kul tura szolgá-
latában. Hozsánna a »nemzeti iskolá«-nak. Hisz 
a mi testünkből való test, a mi vérünkből való 
vér. Egykor kizárólag a magyar nemzeti protes-
tántizmus féltett kincse, méltó büszkesége. Örü-
lünk, ha most az egész magyar nemzet köz-
kincsévé válik. Még az apaságot se revinclikáljuk. 
Hadd boldogítsa drága nemzetünket. Kívánjuk, 
hogy ne legyen csak felkapott jelszó és elröppenő 
frázis. Szeretnők, hogy a nemzetnek eleven köz-
érzésévé, kiolthatlan köztudatává, husává-vérévé 
erősödjék. Alkosson szilárd nemzeti intézménye-
ket, biztosítsa a magyar faj kulturális főlényét 
ez országban a nemzetiségek felett. 

De egy nagy bökkenőt látunk a dologban. 
A nemzeti iskola eszméjét nem lehet egyszerre 
pillanatszerűleg, mintegy varázsszóval intézmóny-
nyé önteni. Az eszmék egy pillanatban fogam-
zanak meg, ele csak évek múlva öltenek testet. 
Mint a magok, melyeknek a jó földben is idő 
kell, hogy kikeljenek ós gyümölcsöt teremjenek. 
Aztán az eszmének is, mint a jó magnak, alkal-
mas talaj, megfelelő keret szükséges, hogy erő-
teljes testet nyerhessen. Végre mint Madách 
mondja, a legszentebb eszmét is romlás érheti 
a »hitvány fel fogás « miatt. 

A nemzeti iskola eszméjének jó magját is 
romlás fenyegeti — a hitvány felfogás miatt. 
Apostolai nem elég tapintatosan, nem elég böl-
csen hirdetik, terjesztik. Dobbal hirdetik, sippal 
kürtölik, hogy legelőször is a nemzetiségek hall-
ják meg és r iadjanak el tőle. Ez még nem volna 
valami nagy baj, ha aztán az egész vonalon, 
egyszerre organizálni lehetne. De az állami nem-
zeti iskola azonnal való organizációja financiális 
képtelenség. Mint egyik honatya kiszámította, 
csak a népiskola államosításához 400 millió 
befektetés és 20 millió forint évi fentartási költ-
ség szükséges. Honnan vegye ezt a rengeteg 
pénzt a magyar ál lam? 

Még nagyobb baj az a másik » hitvány « 
felfogás, mely a felekezeti féltékenységet pro-
vokálja. A nemzeti iskola túlzó apostolai a nem-
zeti iskolát a felekezetivel egyszerűen ellentétbe 
állítják. Azt hirdetik, hogy csak az állami iskola 
nemzeti, a felekezeti iskola pedig ellensége a 
nemzeti szellemnek; azzal sátoroznak, hogy min-
den felekezeti iskola államosítandó, mert nem 
elég magyar és nem elég nemzeti. Ur isten, 
minő tudatlanság és elfogultság sugallja ezt a 
valóban »hitványa felfogást! Hát nem tudják 
a nemzeti iskola sóvinisztái, hogy ebben az 
országban »magyar vallás«-ok, magyar egyházak 
is vannak, melyek magyarabbak, nemzetiebbek, 
mint maga a magyar á l lam? Hát elfelejtették 
e tulbuzgó honatyák, hogy van Magyarországon 
egy felekezet, mely az általok méltán magasztalt 
»nemzeti iskolácc-t már negyedfél század óta 
megteremtette s azt vészben-viharban, mikor a 
magyar állam ós alkotmány csak papíron ós a 
búsongó honfiak lelkében élt, híven megőrizte 
s önvérén táplálta, fejlesztette? Nem látják a 
tisztelt honatyák, magából a miniszter jelenté-
séből is, hogy az ország 16 ezer népiskolája kö-
zött 13 ezer a felekezeti iskola s ezek között 
a római katholikusoké felénél nagyobb részben, 
a reformátusoké 97°/()-ban, a községeké csaknem 
kivétel nélkül magyar nemzeti iskola? Vájjon 
a debreczeni, hódmezővásárhelyi vagy czeglédi 
református iskolák s a székes főváros községi 
iskolái nem olyan jó magyar és nemzeti szel-
lemű iskolák, mint az államiak ? 

Nem kell hát túl lőni a célon. Ne kompro-
mittáljuk oktalan túlzásokkal a magyar kultúrát, 
ha nem lehetünk urai, s ne is szítsuk a nemzeti-
ségi és felekezeti féltékenységet, s főként ne dön-
gessünk ott, a hol az ajtó nyitva van. Mi, a refor-
mátus ós a hazafias evangélikus egyházak, mint 
nemzeti iskolákat fentartó testületek nevében 
tiltakozunk az ellen a felfogás ellen, hogy csak 
»az állami iskola a nemzeti iskolai. Es tiszte-
lettel kérjük az állami nemzeti iskola tüzes apos-



tolai t , l e g y e n e k egy k i s sé i g a z s á g o s a b b a k és mél -
t á n y o s a b b a k a h a z a f i a s n e m z e t i e g y h á z a k k a l 
s z e m b e n . Ne s a j n á l j á k azt a k is f á r a d s á g o t és 
t e g y e n e k k ü l ö n b s é g e t a magyar egyházak nemzeti 
iskolái é s az idegen ajkú egyházak nemzetiségi is-
kolái közöt t . Ám k ü z d j e n e k az i d e g e n nye lvű ós 
n e m z e t i s é g ű fe lekeze t i i sko lák el len, m a g y a r o s í t -
sák, á l l a m o s í t s á k ós t e g y é k n e m z e t i e k k é e z e k e t 
miné l e lőbb és miné l s i k e r e s e b b e n ; mi fog juk 
őke t a h a z a f i a s t e t t ö k é r t a l e g h a m a r a b b feldi-
csérn i . De a r e f o r m á t u s és e v a n g é l i k u s m a g y a r 
n y e l v ű és n e m z e t i s ze l l emű i sko lák el len, a zé r t 
m e r t fe lekeze t iek , n e s á t o r o z z a n a k a nemze t i 
i skola f e lkapo t t eszméjéve l . V e g y é k t u d o m á s u l , 
h o g y az ö n ö k á l t a l m é l t á n d ic ső í t e t t nemzeti is-
kola a magyar p r o t e s t á n s o k n á l n e m c s a k d iva to s 
je lszó és t e t s z e t ő s eszme, h a n e m negyedfélszázad 
óta élő intézményes valóság! 

E g y ú t t a l egy k i s k é r é s t is i n t é z ü n k a mi 
» r é s z ü n k ö n levő« h o n a t y á k h o z . T u d j u k u g y a n , 
h o g y t i sz te l t h i t f e l e ink n e m egyház i é r d e k e k 
k é p v i s e l e t é b e n ü l n e k a t ö r v é n y h o z ó k s z é k é b e n , 
de a n n y i f i gye l emmel és m é l t á n y o s s á g g a l m é g i s 
l e h e t n é n e k e g y h á z u n k i rán t , h o g y t ő s g y ö k e r e s 
m a g y a r nemze t i i sko lá ink ily b o s z a n t ó ignorá -
l á sá t é s ó c s á r l á s á t szó né lkü l ne h a g y j á k . A mi 
fe lekeze t i n é p i s k o l á i n k k i p r ó b á l t h a z a f i a s s á g a és 
t i sz ta n e m z e t i s ze l l eme e n n y i t m e g é r d e m e l a 
he lyze t e t i s m e r ő p r o t e s t á n s v a l l á s ú k é p v i s e l ő k 
i g a z s á g s z e r e t e t é b ő l . 

Váradi F. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanítói földjövedelmek megállapításáról. 
A közoktatási minisztérium 1893. okt. 31 -iki 38.072. számú 

pótló rendelete. 

A kataszteri tisztajövedelem megállapításánál az 
1975. 7. t.-c. rendelkezése szerint az volt az elv, hogy 
az adóztatás alapjául a földenek 10 évi átlagaban minden 
körülmények közt biztosan vonható jövedelme szolgáljon. 
Ezért más személyhez vagy időviszonyhoz kötött kivételes 
körülmény figyelembe nem vétetett. 

Éppen ez okozza, hogy a tanítók javadalmát képező föld-
illetményének teljes hitelt érdemlő jövedelme a gazdasági 
számadásokat nem vezető és egyébként is érdekelt felek 
önkényes bevallásai alapján nem állapíthatók meg, amiről 
eddigi bevallások alkamával kitüntetett nagyon is eltérő 
adatok elszomorító bizonyságot tesznek és mivel továbbá 
az 1891. 43. t.-c. értelmében a tanítói állomással egybe-
kötött javadalom nem csak a végellátáshoz való igény-
összeget képezi hanem egyúttal azon összeget is, a mely 
után az orsz. tanítói nyugdíjintézeti járulék fizetendő, a 
mit szem előtt tartva a föld jövedelmét folytonos inga-

dozásoknak alávetni nem lehet, hanem oly általános sza-
bályok alapján létesült megállapodásokhoz kellett kötni, 
melyek nem az egy évi tevékenységtől vagy az időjárás-
tól függők, hanem időről-időre orsz. törvény vagy ezzel 
egyenértékű szabályok által határolvák. 

Az imént vázolt tekintetek által vezéreltetve a tanítók 
földilletmény jövedelmének kitüntetésére f. évi 29.751. sz. 
a. kiadott szabályrendeletem 1-ső pontjában a kataszteri 
becsűt jeleltem meg nem azért, hogy kizárólag annak 
alapján állapíttassák meg a tanítók nyugdíja, hanem hogy 
egy biztos alap álljon rendelkezésre, melyből kiindulva 
lehessen a tisztajövedelmet megközelítőleg megállapítani 
oly formán, hogy figyelemmel az adó alapul szolgáló 
földadó sorozási munkálatok elkészítése óta az ország 
egyes vidékének közgazdasági, forgalmi., közlekedési s 
ebből folyólag a termények értékesítési viszonyainak 
változására különösen a vizszabályozó társulatok kötelé-
kébe tartozó területeknek uj védmüvek emelése és fejlesz-
tése folytán bekövetkezett használhatóságára a kataszteri 
tisztajövedelem bizonyos százalékkal emeltessék és ekképen 
az 1891. évi XL. III. t.-c. 4-ik §-ának e) pontjában 
említett 10 évi átlagos jövedelem kitüntetése eléressék. 

Minthogy azonban az érintett és a földjövedelem 
alakulására befolyással biró tényezők legtökéletesebben 
csak is a köztörvényhatóságok által ismerhetők, annál-
fogva felhívom a közig, bizottságot, hogy mérlegelve az 
előadottakat járásonként, szükség esetén egyes tüzetesen 
megjelölt vidékekre, vagy községekre a földjövedelem emel-
kedésének százalékát a lehető legrövidebb idő alatt álla-
pítsa meg és arról az illető törvényhatósági közegeket 
oly hozzáadással értesítse, hogy a megállapítandó száza-
lékot külön kitűntetve a kataszteri földjövedelemhez adják. 
Az ekként előálló összeg fog általánosságban a nyugdíjba 
számítható föld jövedelmének tekintetni. 

Ha azonban az érdekelt iskolafentartó vagy a tanító 
a megállapított jövedelmet megfelelőnek nem tartaná, az 
ellenkező állításának bizonyítására vonatkozó okmányt 
tőle bekövetelvén, a jegyzőkönyvhöz csatolja itteni elbí-
rálás végett. Megjegyzem ezúttal, hogy a helyi hatóságok 
és elöljárók az általuk netán kiállítandó igazolványokban 
foglaltakat is bizonyítani tartoznak. 

Folyó évi 29.751. szám alatt kiadott szabályrende-
letem kiegészítéséül értesítem a közig, bizottságot, hogy 
a magániskola fentartók nyugdíjigényeinek megállapítása 
ha az illető nagyobb jövedelmet hitelt érdemlőleg bebi-
zonyítani nem képes, a kereseti adó alapjául szolgáló 
jövedelmi bevallás alapján eszközlendő. 

Végül miután ez ideig beérkezett felterjesztések nagy 
részénél az idézett szabályrendelet 1-ső pontjának azon 
rendelkezése, hogy a terménybeli járulékok a legközelebbi 
piaci 10 évi bizonylattal igazolandó átlag értéke szerint 
tüntetendő ki — figyelmen kívül hagyatott, felhívom a 
közig, bizottságot, hogz az illető közegeket utasítsa, mi-
szerint a szabályrendeletben foglaltakhoz szigorúan alkal-
mazkodjanak. 

Egyúttal felhatalmazom, hogy a mennyiben a mun-



kálatok a kitűzött határidőig elkészíthetők nem volnának, 
rövidebb, indokolt esetekben legföljebb f. év végéig ter-
jedhető időhaladékot engedélyezzen oly kikötéssel, hogy 
a szabályrendelet 14. pontjának megfelelőleg a felvéte-
lekre vonatkozó munkálatok — be nem várva a járás 
összes iskoláira vonatkozó adatok egybegyűjtését egyen-
ként is a kir. tanfelügyelőhöz küldendők. 

Jelen pótrendeletemről ugy az illető egyházi ható-
ságok, mint a kir. tanfelügyelők egyidejűleg értesíttettek. 

Népnevelésünk fejlesztésének programmja. 
Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a képviselőház november 2l-iki ülésén a háznak ez 
évi március 20-iki ülésében hozott határozata folytán a 
következő jelentést terjesztette be: 

A t. képviselőház folyó évi március hó 20-án tar-
tott ülésében a következő határozatot hozni méltóztatott: 

»Tekintettel arra, hogy Magyarországnak az óvodák-
ban kezdődő és a legfelsőbb tanintézetekben végződő 
közoktatása még nagyon fejletlen, mutassa ki a közokta-
tási miniszter, hány óvodára, népiskolára és tanintézetre 
volna még szükség, hogy a mai kiválalmaknak megfeleljen ? 

Továbbá mutassa ki, mennyi idő alatt, mily arány-
ban és mennyi költséggel lehetne azt életbe léptetni s 
az 1894-iki költségvetéssel egyetemben terjeszsze be a 
tervet a képviselőháznak*. 

Ennek a határozatnak a tisztelt pénzügyminiszter 
úrral egyetértőleg eleget teendő, mindenekelőtt annak 
kijelentésével tartozom, hogy a felvetett kérdéseket tanul-
mány tárgyává tevén, ez alkalommal csak a kisdedóvodák 
és elemi népiskolákra vonatkozólag terjeszthetek elő meg-
közelítő tervet, minthogy leginkább e téren mutatkozik 
érezhető szüksége az ilynemű állami intézetek szaporu-
lásának. 

Ellenben a középiskolákra nézve az idézett határo-
zatban kívánt tervezet ez idő szerint már azért sem 
terjeszthető elő, mivel előbb a már korábban felvetett egy-
séges középiskola kérdése döntendő el. mely többé-kevésbbé 
érinti a polgári iskolák és másnemű tanintézetek helyzetét 
és szervezetét is esetleg. 

A mi pedig a legfelsőbb tanintézetek szaporításának 
kérdését illeti, e téren mindenesetre szintén törvényhozási 
intézkedéseknek kell az adminisztratív intézkedéseket meg-
előzniük, s azok nélkül ma még a létesítendő intézetek 
száma és rendeltetése felől világos képet alkotni nem lehet. 

Visszatérve most a kisdedóvók és elemi népiskolák 
ügyére, tájékozásul megemlíteni kívánom, hogy ezek tervbe 
vett ujabb létesítésével az állami és közművelődési érdekek 
szemelőtt tartása mellett tekintettel voltam a községek 
anyagi helyzetére is. 

És létesíteni óhajtom az alább feltüntetendő mérvben 
ez intézeteket egymással kombinálva, oly módon, hogy 
a mely községben van már állami elemi iskola, de nincs 
kisdedóvoda, ugyanott létesíteném, a mennyiben szüksé-
gesnek mutatkozik, mintegy alépítményéül az elemi isko-
lának az óvodát is — illetőleg a viszonyok szerint az 
állandó vagy nyári menedékházat; viszont a hol már 
van övóintézet, de nincs állami elemi népiskola, ott ez 
utóbbit állítom fel; végül, a hol egyik sincs meg: ott 
mind a kettő létesítendő lesz. 

Külön-külön szólva most ez intézetekről, és pedig 

először a kisdedóvó intézetekről, a bekivánt adatok szerint 
állítandó volna 1 189 községben és pedig: 

383 községben állami kisdedóvoda, 
316 » » menedékház. 
440 » » nyári menedékház. 

Ezek költsége kitesz: 
i. A kisdedóvó dáknál (személyi és dologi kiadások, 

felszerelés, építési költség 1,268.777 forint. 
II. Az állandó menedékházaknál (személyi és dologi 

kiadások, felszerelés, építkezési költség 760.200 forint. 
III. A nyári menedékházaknál (személyi és dologi 

kiadások, 74.620 forint. Összesen: 1,103.597 frt. 
E főösszegből állandó évi teher 426.535 frt, egy-

szersmindenkorra pedig 1,677.062 frt. 
A mi az elemi iskolákat illeti, ugyancsak a rendel-

kezésemre álló adatok szerint 500 községben 500 tan-
teremmel és ugyananyi tanerővel ellátott ujabb állami 
elemi népiskolát kellene állítani, melyek évi összköltsége 
(a tanítók javadalma, tantermek bérlete s más kisebb 
kiadások címén) 617,000 forintot tenne ki. 

Ehhez járul a tantermek bebutorázására szükséges 
135.000 frt kiadás is egyszersmindenkorra. 

De növekszik még a költség ugy az óvónők, mint 
az elemi iskolai tanítók ötödéves korpótlásaival is. Az 
utóbbiakat nemrég szentesített 1893. évi XXVI. t.-c. öt 
izben 50—50 frt korpótlék illetné meg. 

Ha tehát évenkint 50 uj iskola állíttatnék, átlag 90 
tanítóval, a korpótlékok tennének 5 év múlva 2500 frtot, 
10 év múlva 13.500 frtot és igy tovább. 

Itt azonban sietek megjegyezni, hogy tekintettel a 
minden esetben felmerülő tárgyalások hosszadalmasságára 
a gyakorlati kivitel nehézségeire, de különösen az állami 
pénzügyekre, sem az itt szóban levő kisdedóvó-intézete-
ket, sem az elemi népiskolákat nem vélném egyszerre és 
rohamosan, hanem 10 évi időszakra arányosan felosztva 
létesítendőnek, oly módon, hogy e terv 10 év alatt 
keresztülvihető volna, ha — a mennyiben a mindenkori 
pénzügyi viszonyok engedni fogják — 1895. évtől kezdve 
a már létező intézetek természetes fejlődése által igényelt 
költségeken kívül kisdedóvási célokra évenkint 210.000— 
210.000 frt, a népiskolaiakra pedig évenkint 100.000— 
100.000 frt többköltség vétetnék fel az államköltségbe. 

Az állam pénzügyi viszonyainak ujabb időben tapasz-
talt örvendetes javulása remélni engedi, hogy a javulás 
jövőben még fokozódván, az előadott terv fokozatos 
keresztülvitele nem fog pénzügyi akadályokba ütközni. 
De remélem egyúttal azt is, hogy az érdekelt községek 
a lehetőségig szintén elősegítendik hozzájárulásukkal a 
szóban levő intézetek létesítését akkor, midőn az állam 
saját művelődésük érdekében ily tetemes áldozatokat 
hozni hajlandó. 

Ezekben kívántam a t. képviselőház fenti határo-
zatából kifolyólag minden megfontolást igénylő körülmény 
figyelembe vételével a legközelebbi tiv év munkatervét 
a kisdedóvás és népoktatásra nézve előterjeszteni. De mig 
a tervezet keresztülvitele után is várni fognak a kor-
mányra a teendők és hárulni fognak az államra ujabb 
áldozatok, minthogy a kisdedővásról szóló organikus tör-
vény teljes végrehajtása és megvalósítása, mint, ezt már 
a 25 év óta fennálló népoktatási törvénynél is tapasz-
taljuk, nem egy-két év és még egy decennium, hanem 
annál nagyobb idő munkáját és feladatát képezi. Főkép 
az nehezíti a gyorsabb tempóban való haladást, hogy a 
községek súlyosan vannak községi pótadókkal terhelve, 
ugy hogy az 1890. évre összeállított statisztikai munká-
latnak az ország 12.244 községe közül 9577 községre 



nézve ismeretes adatai szerint csak 1116 helyen nincs 
kivetve községi adó, továbbá csak 1482 községben marad 
a pótadó 20%-on alul s igy a községek zöme 20-°/o"ot 

meghaladó pótadóval van megróva. A közgazdasági viszo-
nyok folytonos javulásával azonban ez a helyzet is foko-
zatosan jobbra fordul, de ehhez idő kell. 

T Á R C Z A. 

Az angol protestánsok vallási életéről. 
Mutatvány a »Protestáns uj képes Naptár«-ból. 

(Folytatás és vége.) 

Az egyén jelleme azonban csak akkor fog megfelelni 
áldásos hivatásának, ha elveit nemcsak maga követi, hanem 
azokat másokban is foganatosítani képes. És ez sehol 
annyira nem érvényesíthető, mint a családi élet körében. 
Itt lehet reménylenünk, hogy a buzgó szülőnek szelleme 
áthatja a fogékony kisded valóját és az üdvös példa 
áldást fog hozni a jövő nemzedékre. 

A keresztyén társadalomban a családi kör az a tér, 
a melyben az egyéni kötelességek annyifélesége talál 
kifejezést: ez tökéletesíti az egyén jellemét. A házasfelek 
egymáshoz való viszonya, az apa önfeláldozó munkál-
kodása övéiért, az anya odaadó gyöngédsége, a gyermek 
hálás viselete szerető szülei irányában, s a testvérek 
egymás iránti engedékenysége — mind megannyi gyöngéd 
kötelességgel járó feladat, melyet ha nem ismerünk, s 
abban nem növekedünk, a csonka jellem mi egyébbé 
váljék legtöbb esetben féktelen önzésnél! Eme kötelessé-
geink teljesítésében, mennyire szükségét érzi gvöngeségünk 
egy valódi istápnak, melyet csakis a vallási morál, a 
szentírás törvénye nyújthat. Tudjuk, hogy a legjobb akarat 
melleit a legjobb jellem is, mint minden a mi emberi, ki 
van téve a hanyatlásnak; a kert burjánnal fog benőni s 
megöli a nemes növényt, ha szorgalommal nem gondozzuk. 

A régi puritánok a Bibli < tanulmányozásán kívül 
az imádkozást és a buzgó éneklést a családi körben 
egészen meghonosították; a Bibliát különösen azért, mert 
minden tételét, minden szavát mintegy az angol nyelven 
történt kijelentésnek szerették tekinteni, s azért volt a 
nyilvános istenitisztelet mindég oly lélekemelő. Nagybrit-
taniában a vasárnap még mindig mély csendű ünnepély; 
Londonban a posta sem jár az nap, a boltok zárvák, és 
a hétköznap tömeges utcák elhagyottan, majdnem síri 
csendben állanak és csak a midőn a templomi harang 
megkondul, akkor hullámzik az ünnepies népcsoport az 
Ur háza felé. Mind ez, kivált a kontinensről ide érkezett 
idegenre, kimagyarázhatlan hatást gyakorol. Álbuzgóságnak 
nevezni az ily jeleneteket még sem lehet; ugy látszik inkább, 
hogy ez egy átható komoly érzelemnek a kifolyása és 
mintha minden egyén érezné a nagy felelősséget, melyet 
a Gondviselés nemzetére hárított az által, hogy ezen 
alig huszonhat millióból álló nemzetét több mint három-
száz ötven milliónyi tömeg sorsáért felelőssé tevé! 

S ezt minden gondolkozó angol érzi is. 
A nyilvános istenitisztelet és a zsúfolásig telt templo-

mok csak egyik kifejezése az angol vallási érzületnek, a 
másik, mely mintegy gyökere az előbbinek: a családi 
tűzhely körül végbe menni szokott fohászkodás, ez az 
envszerü, alázatos és lángoló áldástétele az érző szívnek 
teremtőjéhez, a midőn erőt kér gyöngesége istápolására, 
feladatainak teljesítésében — hálát adván az élvezett 
jótéteményekért, beismerve bűnteli gyámoltalanságát, bízván 
végtére az igazság győzelmében. 

Ily érzelmeken keletkezett a most említett buzgó 
puritán szokás, mely nemzedékről-nemzedékre megörökít-
tetett az angol családi életben. 

A rendes családi fohászkodás áldásos befolyást gya-
korol minden egyes családtagra, és a hol az nem divatos, 
nem csoda ha viszály, indulatoskodás és egyéb gyászos 
ferdeségek vannak ott napirenden. »De hogyan is legyen 
az máskép? — kérdi egy angol író; — a hol mulasztás 
történik a teremtő Isten iránti kötelességeink teljesítésében, 
hogyan hasson ott a kötelességteljesítésnek szelleme a 
családtagoknak egymás iránti viselkedésében, hisz a családi 
élet főcélja a léke és szeretet»Meg vagyok győződve« 
igy folytatja tovább »és bizton hivatkozhatom azoknak 
tapasztalataira, a kik rendesen megtartják az egyszerű 
családi fohászkodás gyakorlatát háztartásaikban, mennyire 
képes az ily üdvös gyakorlat elejét venni és lecsillapítani 
a szerencsétlen szenvedélyeket, a minőkre a nem fegyel-
mezett magaviselet annyira hajlandó s ez kisebb-nagyobb 
mértékben előfordulhat minden családban; kívánatos tehát, 
hogy a családtagok között, ide értve a cselédséget is, 
egymás iránti benső vonzalom gerjedjen. A családfő szíve 
gyöngédséggel és szeretettel teljék el azok iránt, a kik 
tőle függenek s ők viszont bizalmas szeretetükkel ajándé-
kozzák meg érette. A jó apát az engedékeny, elnéző 
gazdát mindnyája mintegy óvó angyalként fogja tekinteni.* 

Egy más angol író meg igy nyilatkozik: »A szokásos 
ima hatalmas tényező a család életében; rokonszenvet 
támaszt a tagok között, és elvonja lelkületünket, ha csak 
néhány percre is. a zsibbasztó mindennapi foglalkozások-
tól ; megpihentet esténként és reggelenként a ránk nehe-
zedett gond és izgalmaktól. Magába száll az ember és 
érzi, hogy van Isten — »kit a bölcs lángesze fel nem 
ér« és van szellemi világ, melynek részese mindegyikünk, 
s ez irányítja lételünket a jövendő élet partja félé, a hol 
az emberiség reménye összpontosul. Innen keletkezik és 
megerősül a hit, hogy Teremtőnk zsámolya előtt felelős 
lények vagyunk«. 

A skót hitszónok Buchanan, nagyon érdekesen hason-
lítja össze a családot, a hol az Isten szava hallatszik 
mindennap, oly családdal, a hol az hiányzik. Érdemes, 
hogy idevágó jegyzeteit tüzetes figyelemre méltassuk. 

>Mily szomorú dolog az — mondja Buchanan — 
hogy van számos család e hazában, a hol az Isten tisz-
telete ismeretlen; körében nem hallatszik a hála szózata, 
nem tudja, mi módon adjon kifejezést a szív hálájának 
az Isten jóságáért. Van talán öröm és mulatozás, és hárfa 



és hegedű, cimbalom és szép zene a vendégeskedéseknél, 
de mind ez nem történik az Ur dicsőítésére, nem gondol-
nak ott az Ő keze munkájára. Maga a természet, is dicsőíti 
a felséges Teremtőt és cselekszi az Ő akaratját, de a világ 
embere, életének végéhez ér talán, a nélkül, hogy érezné 
a Teremtő kegyelmét, akaratát és hatalmát: érzéketlenebb 
valóban a pogány világ lakóinál, a hová az igazság sugára 
soha be nem hatolt. Mennyire más képet nyújtanak azok 
a boldog családok, a hol a fohász és a hála szentesíté 
az élet minden napját; a hol az Isten szavát, Jézus okta-
tását buzgón olvassák naponta; hiszen már a csecsemő 
megtanulja kiejteni dadogó ajkával a Teremtő dicsénekét! 
Ottan béke és szeretet és egyetértés uralkodik; megszilár-
dul a nemes érzelem, gyöngéd de hatalmas alapon. Vasár-
napokon örömtelt szívvel siet mindnyája az Ur házához, 
hogy részt vegyen a dicsőítés és az ima szózatában. És 
ne gyalázza, ne háborgassa a dinomdánomhoz szokott 
világ embere, a kérkedő és a csúfolódó ezen szent fog-
lalkozásokat, mert hiszen meg van írva, hogy a buzgó 
családoknak ilyetén gyülekezeteiből felszáll az ájtatosság 
tömjénje az egek urához — saját hazánk boldogulásáért, 
és az Isten elfogadja azt tőlünk az ő szent fia. a mi Üdvö-
zítőnk nevében«. Igy szól Buchanan. 

Egy tanulságos esetet említ ez az iró egy kis leány 
felől, a ki hosszabb látogatáson volt egyik rokonánál, a 
hol szokásos volt a mindennapi imádkozás. Haza jöttekor 
kérdést tett szüleinél: »Miért nem imádkozunk mi is ugy, 
mint azt rokonaink cselekszik ?« A kis leány elérte célját, 
és a mindennapi fohász szokássá vált ezentúl szülői házá-
nál. »Hiszen«, folytatja a szerző, »minden családfőnek 
ugy kell magát tekintenie, mint a vallás szolgáját; a 
család és az összes háztartás az ő gyülekezete, melyért 
a felelősség őt terheli. A mulasztás bűne okvetetlenül reá 
nehezülne, mert a szentírás is azt mondja: »Ti urak, a 
mit az igazság és méltányosság megkíván, a szerint bán-
jatok szolgáitokkal, tudván, hogy nektek is van Uratok 
a mennyben*. Egy rövid, szívből fakadó fohász után egy 
pár zsoltári vers eléneklése, vagy egynehány versnek 
elolvasása a Bibliából, és végre az Ur imája befejezné 
a rövid, néhány percből álló ájtatoskodást, és ha ez 
szokásunkká vált, nagyon megérezzük annak elmulasztását. 
Mert a fohász kötelességeinkre emlékezteti Deák Ferencz 
szerint, a leikiesméret a kíméletlen biró, a ki kérdőre 
von, hogy mi módon végeztük feladatainkat Istenünk, 

felebarátaink, családunk és hazánk érdekében. 
* * * 

Az eddig mondottak nem adnának teljes képet az 
olvasónak az angol valláserkölcsi élet felől, annyit azon-
ban mégis következtethetünk belőlök, hogy az evangéliumi 
hitelvek alapján megszilárdult nemzeti szellem azon tényező, 
melynek az angol nép java hazájának felvirágzását és 
birodalmi nagyhatalmát köszöni. Kérdjük: 

Van-e ezen magasztos példában valami, a mi saját 
hazánkban üdvös tanuságul szolgálhatna a jelenben és 
utmutatásul a jövőre nézve? Magyarországot némelyek 

keleti Európa Angliájának nevezik, a szabadság iránti 
szeretete és azon küzdelmek miatt, miket századokon át 
kiállott. A Gondviselés a magyart souverain néppé ren-
delte, hogy hódítson karddal és hogy fensőségi szelleme 
által vezérszerepel viseljen annyi különféle népfaj között 
környezetében Érezzen tehát a jövőben ugy, a mint érzett 
a múltban, mert csak ugy maradhat magyar és szabad, 
ha meg tud felelni őskori hivatásának, mit ha eljátszana: 
hatalmát vissza többé nem nyerhetné, mert helyét hatalmas 
ellenségei fogják betölteni. 

Nagy előny az, a mit senki tagadni nem fog. hogy 
a meg nem romlott magyar ember fő jellemvonása a 
vallási érzelem, melyet a szentírás igéje nemesíteni és 
fejleszteni van hivatva, utmutatóul szolgálván Jézus élete 
és példája a kötelesség ernyedetlen teljesítésében mind 
halálig. 

Feladatunk tehát magunkba szállani és kérdezni: 
meg volt-e mindenkoron az igyekezet bennünk lelkiisme-
retünk szerinti kötelességeink teljesítésére ? Máskülönben 
mi reményünk lehet, hogy megelégedésben haladjunk földi 
pályánkon, szolgáljuk hazánkat s a siron tul elérjük azt, 
a mi után jobb érzelmünk eseng! 

Az isteni törvények meg vannak irva a szentírásban. 
Kérdés: tanulmányozzuk-e a szentírást? értjük-e szavait 
s mindennapi elmélkedésünk tárgyává teszszük-e a szent 
oktatást, melyet a Biblia tartalmaz ? 

De mindenekelőtt hiszszük-e feltétlenül, hogy a szent-
írás teremtő Istenünk nyilatkozata, a ő kiválasztott szol-
gáinak közbenjárásával? 

A jelenkornak is az az irányzata, hogy babonás 
ceremóniákra alapítja vallási érzelmeit, melyeknek értel-
mét felfogni nem képes. A külsőségeken alapult ily féle 
buzgóság pedig nem is számítja a Bibliát mindennapi 
foglalkozásainak tárgyai közé; sok helyütt a római egy-
ház papjai ma is máglyára rakják a szentírást. Az evan-
géliumi keresztyén azt vallja, hogy ő a Bibliára építi 
hitét, de ha a Bibliának tartalmát nem ismeri vagy talán 
nincs is meg a könyv a házánál, avagy ha van, de kri-
tikai szemmel tekint reá, a helyett hogy behatóan tanul-
mányozná — hogyan épüljön ott a valódi keresztyén hit ? 

A modern kritikai áramlat a hitet is tudományos 
keretbe óhajtja szorítani, mintha a sziv érzelmeinek magasz-
tos röptükben korlátot lehetne szabni. És e téren nagyobb 
érdemet nem szerez magának senki népe előtt, mint a 
hü lelkipásztor, a. ki a templomban úgy, mint híveinek csa-
ládi körében vallást tanít a Bibliából s hiven követi a 
zászlót, a mely alá esküdött. Ellenben nem képzelhetni 
nagyobb szerencsétlenséget egy gyülekezetre, mintha annak 
szellemi vezére nem szereti és ennélfogva nem tudja, 
vagy nem akarja megérteni a hit egyedüli igaz forrását, 
ugy a mint azt reformátoraink cselekedték — és ha 
netán a lelkipásztor a szószékről fejtegetné kételyeit a 
modern felületes vallás-kritika alapján és kételyt támasz-
tana híveiben, ez valódi hitszegés lenne! Hogyan marad-
jon erős a keresztyén nép hitében, ha kétségei támadnak 



a hitágazatok iránt, és ha nem tanult imádkozni, hogy 
felvilágosítsa az Ur, kétségeskedő értelmi világát ? 

Fájdalom, hazánk balsorsa az evangéliumot a refor-
máció óta többé-kevésbé a politikával kötötte össze; 
napjainkban is abban áll a veszély, hogy politikai küzd-
térre tereltetik vallásunk, tán oly politikai vezérek által, 
kik különben vajmi keveset hajtanak akár Luther akár 
Calvin oktatására. Különösen azokban a küzdelmekben, 
melyeket a protestántizmus a tridenti zsinat decretumai 
és az infallibilitás dogmája ellen elvi tekintetben folytatni 
kénytelen: a szentírás tudása az egyedüli alap, s a hit 
mely ebből épül, az erős vár, melyet emberi furfang meg 
nem dönthet. Hiszen maga az Üdvezitő is azzal védekezett 
kisértőjével szemben: »meg van irva!« Tehát az írásra 
hivatkozott. Ha a Bibliát ismerjük s naponta hacsak 
néhány versét is átolvassuk, szavait emlékünkben megtartva: 
szeretni fogjuk annak utmutatását, s ha jönne küzdelem 
is netán még erősebb ellenféllel, mint a minőtől most 
félni okunk lehetne; hadd rebegjen a mindennapi fohász 
Üdvezitőnk Istenéhez és hangozzék a szent ének minden 
hü protestáns családnál, mint a hogy az a puritán 
»zarándok atyák «-nál történt; szilárduljon általa a jellem, 
a kötelességteljesítés érzete, a Krisztusi önfeláldozás és 
szeretet, mely nélkül minden tettünk »zengő érc és pengő 
cimbalom« — és el fog jönni az Ő országa. Ne engedjük 
azt, hogy szent vallásunk politikai célokra használtassék 
fel. Ne a földi gazdagságnak, fénynek és hatalomnak 
legyen hitünk a szolgája, mert akkor elsatnyul és elalja-
sodik mind az, mi egv nemesebb hivatásnak van szentelve. 
De a bibliai elvekhez képest megedzett jellem alapján fel 
lesz építve mindenkorra anyaszentegyházunk, valamint 
nemzetünk jövőjének valódi alapja, mely ellen — bizton 
elmondhatjuk — a pokol kapui is hiába küzdenének! 

Ugy legyen! 
Duka Tivadar. 

BELFÖLD. 

A zsinati értekezlet a vallásos 
összejövetelekről. 

Dr. Szabó Aladár előadói beszéde és a határozat. 

Tisztelt Értekezlet! Három kérdésre akarok meg-
felelni, először, micsoda vezérgondolat kell, hogy áthasson 
bennünket a vallásos estélyek és vallásos felolvasások 
rendezésében; másodszor, miképen kell vagy lehet az 
eszmét megvalósítani; harmadszor, mi haszna van a 
vallásos összejöveteleknek ? 

Tiltakoznom kell az ellen, hogy itt valami idegen 
intézményt akarnánk meghonosítani egyházi életünkben. 
Annyira nem idegen és szokatlan ez az intézmény, hogy 
midőn annak életet akarunk adni, nékünk egyszerűen csak 
a XVI. század tényeit kel felújítanunk. Akkor ugyanis a 
reformátorok az evangéliumot bevitték az egyházba és 

az iskolába, a családi, a társadalmi, sőt a politikai és 
tudományos életbe is. Később azonban majdnem minden 
térről kiszorult; kiszorult nemcsak a társadalmi életből, 
hanem a családból is és pusztán a templom falai közé 
lett beszorítva. A feladat tehát az, hogy a templomba zárt 
evangéliumot hozzuk ki onnan abban az értelemben, hogy 
végre valahára megtörjük amaz előítélet jégkérgét, mintha 
az evangéliumnak csak a templomban volna helye. Az 
evangéliomot ki kell vinni a vallásos összejövetelekkel 
az életbe, közkincscsé kell tenni azt, a mi eddig úgyszól-
ván a papok tulajdona volt, a bibliát. 

E vallásos összejöveteleken a világiaknak is tevé-
keny részt kellene nyújtani, mert nagyon sok jóravaló 
gondolattal jöhetnének oda azok is, segítségére a lelkész-
nek. Én tapasztalásból mondhatom, hogy sok intelligens 
világi férfiú, a ki elidegenedett a templomtól, ezen össze-
jövetelekre egészen odaszokott; azok a tárgyak, melyekről 
itt szó volt, s azok a módok, melyekkel e tárgyak elő-
terjesztettek, kiváltképen felkeltették érdeklődésöket. 

A következő kérdés, a mely feleletre vár, az. hogy 
mi módon kell ezeket az összejöveteleket szervezni ? Sokan 
azon is megütődtek, hogy este tartjuk. De hát ez nem 
fontos, jóllehet azon előítélet jégkérgének ' is meg kell 
törni, hogy csak délelőtt s délután, lehet az evangélium-
mal foglalkozni. Ezen összejöveteleket mi imával kezdtük 
és végeztük s énekekkel élénkítettük közbe-közbe; fő-
dolog az evangélium, a biblia eszméinek és erőinek fej-
tegetése és mutogatása. Mondhatom, hogy soha és senki 
el nem ment elégedetlenül az ily összejövetelről, mert lelki 
szükséglete mindig kielégítést talált. 

Hogy most már mi lehet a tárgyuk ezen összejöve-
teleknek, arra nézve azt felelhetem, hogy igen sokféle. 
Ott van mindjárt az egyháztörténelem, az eleven, lelke-
sítő mult. A nők nagyon kevéssé ismerik, a templomban 
alig van idő bővebben foglalkozni vele, tehát a szószék-
ről nem ismerhető meg. Milyen pompás alkalom, egy-egy 
szép történeti eseményt, vagy jellemet a protestántizmus 
múltjából a fogékony női lelkek elé oda tárni az ilyen 
összejövetelek alkalmával. Aztán ott vannak azok a tár-
gyak, a melyeket nemcsak lelkészek adhatnak elő. Ott 
van p. o. az alcoholismus, a részegeskedés meggátlásáról 
szóló intézkedések tanulságos és épitő tárgya. Ott van 
az erkölcstan, meg a sok más tudomány, melyeknek nép-
szerű formában való előadása nagyon élesztené a tudomá-
nyok iránti érdeklődés tüzét. Tárgya lehetne tehát minden, 
a mi csak egy kissé összeköttetésben áll az evangéliummal. 

Hogy mi haszna lesz mindezeknek ? Az, hogy való-
ságos egyházi élet támad, hogy a lelkész is talál egy uj 
mezőt a munkára, az építésre. Lehetne minden egyház-
ban egyházi énekkarokat állítani. A zene és ének külön-
ben is nemesítő hatással van a lélekre. Aztán ha a pap 
híveivel barátságosan összejön, ott van a bő alkalom a 
cura pastoralis gyakorlására, a vallásos iratok terjeszté-
sére, a belmisszió iránti érdeklődés felébresztésére. 

íme vázlatosan a tennivalók egész serege. Én nem 
akarok határozatot hozatni, mert annak esetleg semmi 



« hatása, sikere nem lenne, hanem azt óhajtanám, hogy min-
den formalitás nélkül tessék kinek-kinek a maga tehet-
sége és a gyülekezet szükségei szerint megkezdeni a 
munkát. 

Arra az ellenvetésre, hogy nincsenek még nekünk 
alkalmas vallásos irataink, azt felelhetem, hogy vannak 
igenis és pedig jóravaló, építő erejű munkák, melyeket 
érdeklődéssel olvas el a nép. Az Irodalmi Társaság is 
nem sokára egy csomó népies kiadványt fog közrebocsá-
tani, csak terjeszteni kell azokat. Különben ezekkel majd 
az utánam következő előadó, Kenessey Béla ur fog bő-
vebben foglalkozni. (Másnap tette, az írod. Társ. gyű-
lésén. Szerk.) 

Az értekezlet Szabó Aladár fentebbi szavaira egy-
hangúlag kifejezést ad abbeli nézetének, hogy a vallásos 
összejövetelek rendezését az egyháziasság ébresztése és 
fejlesztése érdekében helyesli és óhajtja, s ezeknek minél 
előbbi életbeléptetését elsőrendű szükségnek ismeri el. 

Eddig az értekezlet megállapodása. A felszólalások ren-
dén még Fejes István fölvetette egy politikai napilap alapí-
tásának eszméjét, miről egyházi lapjainkban pro et contra 
immár annyi szó elhangzott. Az indítvány vegyes benyo-
mást tett. Néhányan, mint Lukács Ö., Vállvi L. melegen 
pártolták; mások, mint Horthy István, Czike L. hevesen 
ellenezték, mert veszedelmesnek tartják, hogy a protes-
tánsok felekezeti politikát űzzenek; s aztán a politikában 
magunk között sem értvén egyet, miért nehezítsük egy-
házi dolgainkat politikai torzsalkodásokkal. A kérdés 
különben is incidentaliter lévén fölvetve, behatólag nem 
tárgyaltatott s határozat alá nem is bocsáttatott. Nagy 
Fát gömöri esperes a lelkészi fizetések korszerű rendezé-
sének eszméje mellett emelt szót, de tárgyalásába ennek 
se bocsátkoztak, bár elismerték, hogy ez egyik legsürgő-
sebb, de hatósági teendője egyházunknak. A. G. 

A vallás szabad gyakorlatáról szóló 
törvényj avaslat. 

Tárgyalva a képviselőház közoktatási bizottságában. 

A képviselőház közoktatási bizottsága Schwarcz 
Gyula elnöklete alatt mult heti ülésében folytatta a vallás 
szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslat részletes tár-
gyalását. 

A 4-ik §-t változatlanul elfogadták. 
Az 5-ik §-nál, mely szerint valamely vallásfelekezet-

ből kilépni vagy valamely vallásfelekezetbe belépni minden-
kinek szabad, a törvényekben megállapított feltételek alatt 
László Mihály e megtoldást javasolja: »azonban csak 
egyénenként, de nem tömegesen vagy egyházközségenként*. 

Tódor ugy kívánja megállapítani, hogy »valamely 
vallásfelekezetből kilépni és más keresztyén vallásfele-
kezetbe belépni szabad ártörvényben megállapított feltételek 
alatt. 

Kiss Albert e §-t függőben hagyatni javasolja a 
fekezetnélküliségre vonatkozó 22-ik §. eldöntéséig. 

Hock egyetért Tódor felfogásával, de azt hiszi, 
e kérdés a zsidó vallásra vonatkozó törvényjavaslat 
elfogadása által már szuperálva van. 

Csáky Albin gróf miniszter hozzájárul Kiss Albert 
azon indítványához, hogy e §. a 22-ik §-al együttesen 
tárgyaltassék. 

A bizottság függőben tartja a §-t a 22-ik §. tárgya-
lásáig. 

A 6-ik §-nál, mely szerint a latin és görög szer-
tartású katholikus az evang. református és az ág. hitv. 
evangélikus, a görög-keleti szerb és görög-keleti román, 
valamint az unitárius egyházakra és híveikre, nemkülön-
ben az izraelitákra vonatkozó jogszabályok a mennyiben 
a jelen törvény renkelkezéseivel nem ellenkeznek változat-
lanul fentartatnak. Bánó József az egész §. kihagyását 
javasolja, mert az egész felesleges. Csáky gróf miniszter 
elvben nem tehetne kifogást a kihagyás ellen, ha a bizottság 
azt találná, hogy a §. felesleges, mert a §-nak csak az 
volt a célja, hogy megnyughassanak az illetők a meglevő 
jogállapoton, semmiféle módosítást nem céloz e törvény-
javaslat. Papp Géza e §-t megtoldani javasolja a 12. §. 
rendelkezéseivel, melyek szerint lelkész és egyházközségi 
elől járó csak az lehet, a ki magyar állampolgár és poli-
tikai és polgári jogainak teljes birtokában van, s a ki 
kiképzését magyarországi intézetben nyerte, kivévén a 
magyar Pázmáneumban és a Germanico-Hungaricum kollé-
giumban képesíttettek. Csáky gróf miniszter e módosítást 
nem véli a jelen törvényjavaslatba illeszthetőnek, mely 
csak a jövőre alakulandó felekezetekre vonatkozik. A 
módosításban felvetett kérdések külön törvényben lesznek 
megoldandók. Schwicker kihagyni javasolja a §-ból azt 
a közbeszurást, »a mennyiben a jelen törvény rendelke-
zésével nem ellenkeznek*. 

Kiss Albert e módosítással nem ellenzi a §. elfo-
gadását ; a jogszabályok szó helyett a törvények és jog-
szabályokat tevén benne. Molnár Antal a Magyarország 
és Erdély közti uniót részletesen szabályozó 1868: 
XLIII. t.-c. 14. §-ára való utalással javasolja, hogy a §-ba 
vétessék fel az örmény katholikus szertartású egvbáz is. 
A bizottság elfogadja a §-t a Schwicker, Kiss Albert és 
Molnár által benyújtott módosításokkal. 

Tárgyalás alá vette ezután a bizottság a 7. §-t, a 
mely a törvényesen elismert vallásfelekezetté való ala-
kulás feltételeiről szól. 

Sréter elfogadja a §-t, de nem tartja kimerítőnek 
benne amaz esetek felsorolását, a melyekben a jóváha-
gyás megtagadandó. Felveendőnek véli többek közt azo-
kat az eseteket is, midőn a kifejtett hitelvek, tanok, isten-
tisztelet vagy a tervezett szervezet haza- és nemzetellenes 
iránynyal keletkeznének, vagy ha a megalakulni kivánó 
felekezet elnevezése faji vagy nemzetiségi jelleggel birna. 

Pulszky Ágost megtoldani javasolja Sréter módosí-
tását azzal, hogy megtagadandó a jóváhagyás, ha az ala-
kulandó uj felekezet a fennálló felekezetektől csupán az isten-
tisztelet és az egyházi kormányzat nyelvét illetőleg külön-
böznék. 



Tódor és Kiss Albert elfogadják a §-t Sréternek 
Pulszky által módosított indítványával együtt. 

Csáky gróf miniszter Sréter és Pulszky módosítá-
sához járul. 

Ezenkívül világosan kimondandónak véli a módosí-
tásban azt is, hogy e rendelkezés az újonnan alakuló fele-
kezethez tartozó gyermekekre terjed ki. 

A bizottság a §. első pontjából Kiss Albert indít-
ványára kihagyja a »különösen* és »is« szavakat; a 
második pontba felveszi, hogy az alakuló felekezetek a 
felekezetükhöz tartozó gyermekek iskolai hitoktatását is 
biztosítani tartoznak. A §. utolsó pontjához pedig elfogadja 
a Sréter módosítványát Pulszky almódosításával. 

Ezzel a tárgyalás folytatása a közoktatási tárca 
képviselőházi tárgyalásának befejezése után tartandó leg-
közelebbi ülésre halasztván. az ülés véget ért. 

A vallási és közoktatási költségvetés. 
Tárgyalva a képviselőház nov. 21—27-ik napjain. 

I. 
Csöndesen, nyugodtan kezdődött meg novemb. 21-én 

a vallás- és közoktatási minisztérium költségvetése. A 
mult évi felekezeli éleskedésnek se híre, se hamva. Azt 
ígérgetik a szónokok, hogy a vallás- és egyházpolitikát 
a reformjavaslatok tárgyalására hagyják, s hogy a köz-
oktatási politikához akartak szólani mindnyájan, de azért 
volt biz' ott egyházpolitikai excursio is. A kongnia és 
az autonomia kérdését ismét sokan piszkálták már az 
első nap is. 

Sághy Gyula szólott először. A harmadik egyetem 
felállítását sürgette. Főleg a budapesti egyetem jogi kará-
nak tultömöttségével argumentált, hol egyes tanároknál 
700 hallgató is van beiratkozva, a helyiségek pedig annyi 
hallgató befogadására elégtelenek. A harmadik egyetemet 
Pozsonyban szeretné felállítani. Utána 

Gróf Csáky Kálmán a kongruaügy rendezését sür-
gette. A felvidéki római és görög keleti papság nyomorú-
ságos díjazásával indokolta a kongrua szabályozását. A 
felvidéken vannak plébánusok, a kiknek csak 300 és 
vannak káplánok, a kiknek csak 100 frt a fizetésök. A 
maga és 60 képviselő-társa nevében határozati javaslatot 
nyújt be, mely igy hangzik: 

»A vallás- és közoktatásügyi miniszter urat felhívja 
a Ház, hogy a római és gör. kath. plébánusok és segéd-
lelkészek kongruájának rendezését a saját ügykörében 
lehetőleg előmozdítsa*. 

Kiss Albert a függetlenségi és 48-as párt megbízá-
sából szakszerű bírálat alá veszi a közoktatási költség-
vetést. Hibáztatja a kormányt és a többséget, hogy »tan-
ügyi politikánkat tisztán finánciális szempont vezérli és 
dominálja«. Különösen a kisdedóvókra vonatkozó törvény 
végrehajtását kifogásolja, hogy az állam az óvodák fen-
tartásának terhét a községek nyakába akasztotta. Pedig 
a községek a nagy terhek elviselésére néha nem is képe-
sek. A közoktatásügyi miniszter jelentéséből kitűnik, hogy 
száznál több, nem is egészen kis községben, a hol 130 tan-
köteles gyermek volt, a népoktatásnak egész évig szüne-
telnie kellett, mert még a tanítói állások sem voltak 
betöltve. Bármely buzgó szószólója legyen valaki a fele-
kezeti iskolának, ily körülmények közt követelnie kell, 

hogy az iskoláztatás ügyét az állam vegye a kezébe> 
Fájdalommal konstatálja a miniszteri jelentésből, hogy 
statisztikailag az iskolába nem járók száma nem apadt, 
sőt növekedett. Még szomorúbb, hogy a népoktatás te-
kintetében első helyen állanak a német iskolák. Egyet-
len komoly lépést sem találunk a nagy nemzeti célok 
felé. Szóló végzetesnek tartja, hogy oktatásunk fejlődé-
sén a finánc-politika dominál. — 1868-tól 1892-ig 
— költségvetésünkben a népoktatásra fordított összegek 
ekként viszonylanak: 100 forint állami kiadásból esett 
1868-ban 27 kr., 1869-ben 33 kr., 1870-ben 45 kr., 
1871-ben 62 kr., 1872-ben 61 kr., 1873-ban 87 kr.. 
1874-ben 77 kr., 1875-ben 68 kr., 1876-ban 70 kr., 
1877-ben G9 kr., 1878-ban 70 kr., 1879-ben 68 kr., 
1880-ban 72 kr., 1881-ben 66 kr.. 1882-ben 62 kr., 
1883-ban 65 kr., 1884-ben 67 kr., 1885-ben 69 kr., 
1886-ban 73 kr., 1887-ben 85 kr., 1888-ban 88 kr., 
1889-ben 89 kr., 1890-ben 91 kr., 1891-ben 94 kr., 
1892-ben 88 kr., vagyis államunknak minden kiadott 
100 frtjából huszonöt év előtt csak 27 kr., s a mult 
évben csak 88 kr. jutott a népoktatás fejlesztésére. Ez 
is bizonyítja, hogy a népoktatás terén a finánc-politika 
volt a domináló, 394 és félmilliónyi költségvetésben elő-
irányzott összegből 2 1 % a vallás- és közoktatási minisz-
térium dotációja, holott az most tekintélyes összeggel 
emelkedett. A költségvetést azonban tekintettel arra, hogy 
benne némi haladás van s hogy a miniszter a programm-
ját valósítani igyekszik, a párt nevében mégis elfogadja. 

Polonyi Géza ezúttal is az állami, kötelező és in-
gyenes oktatást sürgeti, mert szerinte a felekezeti iskola 
melegágya minden nemzetellenes és hazaáruló törekvés-
nek (A magyar felekezeti iskolák is? Szerk). Sürgeti a 
római egyház autonómiáját, valamint a római és gör. 
kath. papság kongruajának a rendezését. 

Okolicsányi László szerint a közoktatási tárca ren-
delkezésére álló csekély költséggel öntudatos nemzeti 
közoktatási politikát csinálni nem is lehet. Sokkal több 
pénz kellene arra. 

Gróf Pongrátz Károly az autonomia tekintetében 
Polonyi G. véleményéhez csatlakozik, de a kongrua ügyét 
még sürgősebbnek tartja. Nyiltan kimondja, hogy nemcsak 
a római és gör. kath., hanem a protestáns papság nyo-
morúságán segíteni kell. A protestáns közalapokra felvett 
1.20 ezer frt nagyon csekély, ezt az összeget okvetlenül 
jelentékenyen emelni kell. 

Madarász József szivének egész melegével csatla-
kozik a kongrua és autonomia szervezését sürgető óhaj-
tásokhoz. Polonyinak megjegyzi, hogy a tanulmányi alap 
nem »katholikus«. Az 1840. évi IV. törvénycikkre hivat-
kozva, sürgeti a minisztert, legyen gondja arra, hogy 
»Magyarországon minden lelkész beszélje a magyar nyel-
vet.* A harmadik egyetemet nem tartja sürgősnek, de ha 
felállítják, állítsák nemzetiségi gócpontba, pl. Szebenbe. 
Az elemi oktatásra nézve ő is, mint Polonyi, ingyenes 
és kötelező állami oktatást kiván. Ne riadjon vissza az 
állam a költségektől, fordítson a tanügyre, ha kell akár 
száz milliót, ő azt is készséggel megszavazza. 

II. 

A második napi vitában nov. 22 én is a kultúr-
politika dominált, de a kultusz-politika is bőven kivette 
a maga részét. A kultur-politikában a nemzeti iskola, a nem-
zeti népoktatás eszméje volt a vita főgondolata. Sajnos, 
hogy a nemzeti iskolát a legtöbben szembe állították a 
felekezeti iskolával. A szónokok azt hangoztatták, hogy 
közoktatásunkat minden izében nemzetivé kell tenni. A 



kultusz-politikában főként a kath. autonómiával foglal-
koztak, de némelyek a prot. egyházak állami segélyezé-
sét is sürgették. A vitában résztvettek : 

Hermán Ottó, ki készséggel beismeri, hogy a kultusz-
miniszter felől nagy tévedésben volt, midőn eleinte azt 
hitte róla, hogy van benne, mint a német mondja »Ein 
Stich ins Ultramontane«. A miniszter egész működésével 
ennek ellenkezőjét bizonyította be s ezért őt mint igazi 
szabadelvű embert üdvözli. Nyomatékkal sürgeti, hogy 
a vallás- és közoktatásügy vezetése két külön emberre 
bizassék, mert a mindkettő egész embert követel. A 
kulturában a nemzeti szellem erősítését követeli s ezért 
a harmadik egyetemet olyan helyre kell tenni, hol a 
környezet gyökeres magyarságra az egyetemen megérez-
teti a hatását. Az egyházpolitikára reflektálva, a kath. 
autonomiát ellenzi, mert az egri érsek levele óta meg-
győződött arról, hogy a római egyházra az idegen befolyá-
sok veszedelmesen rá nehezednek. Azt tartja az autonó-
miáról, amit gyermekkorában a piaristáktól tanult: Timeo 
Danaos et dona ferentes. 

Bánó József szintén nemzeti alapra kívánja fektetni 
a közoktatást, mert e hazában első sorban a magyar faj 
értelmi és erkölcsi erőit kell kifejteni. Ezért a kultur-büd-
zsét áokkal nagyobbra kellene emelni. Sürgeti az állami 
iskolázást. (Derék egy egyházi felügyelő!? Szerk.) mert 
Magyarország jövőjét csak akkor látja biztosítva, ha az állam 
veszi a kezébe az összes iskolákat. (Nesze neked prot. 
nemzeti iskola. Szerk,) A tan felügyelőséget akként kívánja 
fejleszteni, hogy minél előbb kisebb körökre osztassék. 
Végül kéri Csáky grófot, hogy tartsa meg állását, mert 
ő az egyedüli férfiú, a ki a mi sok nyelvű és sok vallású 
országunkban erősen meg tud ülni a miniszteri széken. 

Horánszky Nándor bár elvben helyesli, de finánci-
ális okból most még nem látja kivihetőnek a közoktatás 
államosítását. Csak fokonként, lépésről-lépésre lehet 
haladnunk. Most a tanítóképzés államosítását tartja sürgős 
teendőnek, Az autonomia kérdésében Hermán ellen azt 
vitatja, hogy épen a nemzeti eszme szempontjából kell 
megcsinálni az autonomiát, ha volna önkormányzatunk, 
akkor a Pável püspök esetében következett volna be. 
Az autonomia erősítené a közszabadságokat is, a világi elem 
közreműködése a római egyházban csak erősítené abban 
a nemzeti szellem és a szabadság szeretetét. »De ha az egy-
házpolitikai kérdések meg fognak oldatni — inondá tovább 
Horánszky — nagy súlyt kell helyeznem nemzeti szempont-
ból a protestáns hitfelekezetek állami dotációjára. A prot. 
községek (talán a lelkészek, Szerk.) ugyanis az anyaköny-
vek államosítása folytán sok oly jövedelemtől fognak 
elesni, melyek legalább részben eddigi existenciájuk alap-
ját képezték. Erősebb egyházak, megengedem, tovább is 
fenn fognak állhatni, de a gyöngébbek, kivált a Király-
hágóntuliak, exisztenciájukban meg fognak rendülni. Már 
pedig mindenki tudja, hogy ezek az egyházközségek a 
magyar állami szempontoknak, ha nem is közvetlen, de 
irányzatukban és hatásukban közvetett fentartói, melyeket 
tehát elesni engedni súlyos hiba lenne. A kormány tehát, 
ha hivatását felfogja, nem fog kitérhetni azon kötelesség 
elől, hogy a prot. egyházak állami dotációjáról gondoskodjék«. 
Horánszky végül a kongruát is sürgette. 

Ugrón Zoltán hiábavalónak tartja a magyar nyelv 
és szellem terjesztését az iskolákban, midőn a hadsereg 
idegen szellemet erőszakol a nemzet fiaira. A költségve-
tést nem fogadja el. 

Hock János szerint a közoktatási miniszter Magyar-
országnak akkor szerezhet századokra kiható nagy hasz-
not. ha megteremti a nemzeti népoktatás organizációját. 
Most már a nemzetiségeket is keményebben kell fogni, 

mint eddig. Például hozza fel Erdélyt, melynek magyar-
ságát veszély fenyegeti a megerősödött nemzetiségi törek-
vések miatt. Nemzetiségi iskolák helyett nemzeti iskolák 
állítandók az állam által. A kötelező állami oktatást 
pénzügyi okokból kivihetetlennek tartja. Hévvel szól a 
kath. autonomia mellett, melyet épen az igazi liberalizmus 
nevében követel. Aztán azért is sürgeti, mert a kath. 
érdekek nincsenek elég erélyesen képviselve a püspökök 
által. A protestánsoktól elvárja, hogy ne ellenezzék, ne 
gyanúsítsák (Hol elleneztük, hol gyanúsítottuk? Szerk.) 
a római katholikusok autonómiáját. Végül sürgősnek tartja 
a prot. egyháznak állami segélyezését. Ebben, mondá szóló, 
nem vezet semmi más szempont, mint az a törvényhozói 
kötelesség, hogy egy nagy felekezet statusához tartozó 
papságnak megélhetési módját biztosítsam akkor, midőn 
az anyakönyvek elvétele által elesnek egy nagy jöve-
delmi forrástól, mert a jövő egyház politikájának egyik fel-
adatát épen a lelkészek anyagi helyzetének megerősítése 
fogja képezni. Ezért a Csáky K.-féle kongrua-indítványt 
is pártolja. 

Helfy Ignácz Hocknak válaszolva, az erdélyi ma-
gyarságot még nem látja elveszített pozíciónak, csak erő-
sítsük az anyaország szellemi és anyagi erejével. A har-
madik egyetemet nem tartja égető szükségnek, de ha már 
mozgalom indíttatott ez irányban, akkor ott van Debre-
cen, ezt kell egyetemre segíteni, minthogy ott nemcsak 
alkalmas a talaj, hanem nagy erőfeszítést fejtenek is ki. 
Különben szóló szerint nem az egyetemi, hanem a nép-
iskolai oktatás fejlesztése a legsürgősebb tanügyi teendő, 
mert még 283 oly község van ez országban, a hol semmi-
féle iskola nincs és 1763 olyan község, melyből a gyer-
mekek más községbe járnak iskolába. 

Végül gróf Batthyány Tivadar szólalt fel sürgetvén 
a kath. autonomiát. oly formában, hogy a király patro-
nátusi jogai érintetlenül maradjanak, hogy a dogmatikai 
kérdések a papságnak tartassanak fenn s hogy végre az 
autonomia országos szervezettel bírjon. A költségvetést 
különben ő is elfogadta. 

III. 

A vita harmadik napja, nov. 23-ika, a kultusz-
miniszter napja volt. Fényes, diadalmas nap, melyen köz-
oktatási és egyházügyi terveit a ház zajos tetszése által 
kisérve tárta föl a népszerű miniszter. Különösen két uj 
eszmét vetett fel, melyek bennünket is közvetlenül érde-
kelnek : a tanítóképzésre és a papnevelésre való állami 
felügyelet hatályosbítását. A képviselőház ezeket is zajos 
helyesléssel fogadta. 

Márkus József szólt először. Öntudatosabb és nem-
zeti kultúrpolitikát sürget. A harmadik egyetem kérdését 
nem tartja sürgősnek. Kötelező, de ingyenes oktatást kiván. 
A kongrua ügyében hozzá járul gróf Csáky Kálmán hatá-
rozati javaslatához. A kath. autonómiának is híve s 
csudálkozik Hermán Ottón, hogy ő nem az. Hermán vá-
lasza után 

Schwarcz Gyula emelt szót. Herinannal szemben 
pártolja az ifjú tudósok külföldre küldését. A kötelező 
ingyenes oktatásnak feltétlen híve s megvalósítását csak 
pénzügyi okok gátolják. A harmadik egyetemről beszélni 
még korai dolog, ezt a jogakadémiák kérdésével lehet 
sikeresen megoldani. Re kellene hozni az irni-olvasni-
tudás kellékét a választási rendszerbe. A kongruára vonat-
kozó hat. javaslatot pártolja, a költségvetést elfogadja. 

Gróf Csáky Albin első sorban az egyetemek kérdé-
séről nyilatkozik. Teljesen egyetért Ságbvval a budapesti 
egyetem helyiség mizériái tekintetében s az építkezés 
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sürgős voltát ő maga is már régebben fölismerte. Épen 
azért szakértőkből értekezletet hivott össze s ott meg-
hallgatta a véleményeket. Az ánkéten két terv merült 
fel. Az egyik a füvészkert mögötti térségeken egy egészen 
uj egyetemi telepet akarna létesíteni. Igen szép terv, de 
más, még nagyobb szükségletek rovására számtalan mil-
lióba kerülne s még azzal a bajjal is járna, hogy a fen-
maradó régi épületeket nem lehetne mire használni. Maradt 
tehát a másik terv, mely szerint a mai központi egyetemi 
épületek kibővíttetvén, idővel a bölcsészeti kar a mostani 
műegyetemi épületbe tétetnék át, mig a műegyetem szá-
mára uj palotát kellene emelni. A műegyetem kibővítéséről 
azonban addig is gondoskodni kell, részint bérhelyiségek 
által, részint ugy. hogy a belső udvarban előadótermek 
alakíttatnak. Mindezekre nézve rövid időn meg lesz a meg-
állapodás. — A harmadik egyelem kérdését épen nem 
tartja akut kérdésnek. Miért csináljunk uj egyetemet, 
mikor még a meglevő kettőn is annyi a tennivaló? S 
nincsenek-e más kulturális szükségleteink, a melyek fon-
tosabbak és sürgősebbek, p. o. a népoktatás terén ? Akár-
mily kívánatos is tehát magában véve uj egyetemek állí-
tása, a kérdés ma nem akut, s igen jól várhatunk annak 
az eldöntésével, hogy a harmadik egyetem hol állíttassék 
fel. A harmadik egyetem különben se vetne véget a buda-
pesti egyetem tultömöttségének, hiszen ime, a kolozsvári 
egyetem sincs kellően látogatva, mert általános vonása 
a kornak, hogy ma mindenki a nagy centrumokba törek-
szik. Egy intézkedést ugyanis elképzel, mely a joghall-
gatók egy részét a fővárosból a vidékre tereli, s ez a 
kötelező doktorátus megszüntetése. Erre vonatkozó törvény-
javaslata készen van, s legközelebb be fogja terjeszteni. 

A kongrua ügyében beadott hat. javaslatot az állam 
és az egyház, mint maga az emberiség érdekében elfo-
gadja. Ezúttal kénytelen az ez ügygyei kapcsolatos két 
tévedésre reflektálni. Az egyik az, mintha ebben az 
ügyben eddig nem történt volna semmi. Ez nem igy van. 
A kérdés megoldására már Trefort kiküldött volt egy 
bizottságot, melyet azután ő fölelevenített, uj tagokkal 
kiegészített s mindenkép ugy instruált, hogy az minél 
hamarabb befejezhesse munkálkodását. Kiküldte ezt a 
bizottságot egy nagyon biztos alapon, t. i. a legfőbb kegyúr 
megbizásából. A kongrua-kérdés azonban kapcsolatos a 
patronátus és a párbér kérdésével, valamint a gör. kath. 
parokbiák szabályozásával. Addig azonban, mig mind ezek a 
kérdések megoldatnak, a szegény plébánosok megsegíté-
sével várni nem lehet. Örömmel járult hát a primás amaz 
indítványához, hogy — az elvi kérdések megoldása meg-
maradván az előbbi bizottságnál — egy ad hoc püspöki 
bizottság foglalkozzék az ideiglenes megoldással, azaz a 
szükséges pénzt azonnal teremtse elő. Így most már reméli 
a kérdés rövid idő alatti megoldását, annál inkább, mert 
e módszer mellett nem akadály többé a gör. katholikus 
plébániák nagy száma sem. Véleménye ugyanis, hogy a 
kongruát bizonyos lélekszámhoz kell kötni s ily módon 
a gör. katholikusoknál p. o. két plébános fogja kapni azt 
a kongruát, a melyet a latin szertartásuaknál egy. Ez a 
megoldási mód egyúttal fel fogja kelteni a törekvéseket 
a gör. katholikus plébániák számának apasztására. Téve-
dés továbbá azt hinni, mintha a kongrua rendezése tőle 
függne. Hisz csak nem képzelik, hogy egy' elég bÖ java-
dalmakkal rendelkező egyház szükségleteiről az állami 
költségvetés során történjék rendelkezés ? A vallásalap sem 
szolgáltathat e célra többet az eddigi 470.000 forintnál, 
ugy hogy a hiányzó 500.000 frtnyi szükségletre nincs 
más fedezet, mint a főpapi, káptalani és apátsági java-
dalmak jövedelmei, melyekkel az illetők szabadon ren-
delkezvén, a kongrua-kérdés megoldása egyenest tőlük 

függ. A miniszter teendője tehát nem egyéb, mint őket 
a különböző formalitásokon átsegíteni és buzdítani. 

Örömmel hallotta, hogy sokan a kongrua-kérdéssel 
kapcsolatosan tárgyalták a protestáns egyházak segélye-
zését is. E célra már eddig is 120,000 frtot vett fel. A 
segélyezést nemcsak az anyakönyvek államosítása, hanem 
más egyéb fontos tekintetek is kívánatossá teszik. 

A katholikus autonomia kérdésére vonatkozólag őt 
Polónyi indolenciával és bizonyos taktikázással vádolta. 
Szerénytelenség nélkül mondhatja, hogy soha egyetlen 
kötelességében sem volt indolens s hogy számos hibái és 
gyarlóságai közt az a legnagyobb, hogy taktikázni nem 
tud s mert nem tud. nem is él vele. Ismételten kijelentette 
hogy az autonómiát lehetőleg a püspökökkel egvetértőleg 
kell létesíteni. Mi következik ebből? az hogy mivel neki 
biztos kilátás nyújtatott arra, hogy a püspöki kar e kér-
désben már legközelebb állást fog foglalni, ezt az állás-
foglalást neki bevárnia célszerű, sőt illő. Ha ez az állás-
foglalás túlságosan elhalasztódnék, akkor természetesen 
a nélkül is bele fog menni. Mellékesen megjegyzi, hogy a 
Házban is kifejezett nézetéhez képest megtette az intéz-
kedéseket, hogy hitközségi autonómiák alakulhassanak. 
Nem volt eredményük ; pedig akkor Magyarország hitköz-
ségeinek legnagyobb részében megvolna már az autonomia. 
Vagy olyan autonomiát képzelnek, mely a templommal 
és iskolával nem gondol s csak egy központból áll, mely 
a pénzeket szétküldi ? No abban igazi élet, igazi autonó-
mikus szellem nem lesz soha. 

Magára a büdzsére térve bizonyítgatja, hogy a 
közoktatási kiadások emelkedése épen nem oly jelentéktelen 
mint azt némelyek állították. Utal ezenfölül tegnap beter-
jesztett jelentésére, mely az eddigieknél sokkal nagyobb 
befektetéseket helyez kilátásba. Azonfölül az állam hit-
oktatási kiadásai mellett számbaveendők a felekezetek 
és községek e célú kiadásai is, s igy csinálva meg a 
mérleget, bátran kiálljuk a versenyt Európa legcivilizáltabb 
nemzeteivel is. 

Az sem igaz, mintha a kisdedóvás terén nem mutat-
hatnánk eredményeket. 1891—92. év végén 881, az 1892— 
93. év végén 1256 óvoda volt az országban s ugyanez 
idő alatt az óvóképzők száma is 5-ről 10-re nőtt. A mi 
;;zt illeti, hogy 48 óvodai alkalmazott nem tud magyarul, 
a dolog magyarázata valószínűleg az, hogy nem rendes 
óvodákról, hanem csak egy-egy dajka felügyelete alatt 
való menedékhelyről van szó, már pedig jobb, ha azokat 
a gyermekeket tót nyelven ápolják, mintha sehogy se 
ápolják. 

Felhozták némelyek, hogy rendszeres igyekezet van 
a tanítók fizetésének rendezéséről szóló törvény kijátszá-
sára. Ha itt-ott a felekezetek maguk emelik fel a tanító 
fizetését 300 frtra, ez ellen nem lehet kifogást tenni, mert 
hisz ez a minimum épen azért állapíttatott meg, hogy 
a felekezetek az állami segély igénybevételét illetőleg ne 
hozassanak kényszerhelyzetbe. Ha azonban az egész vona-
lon mutatkoznék oly tendencia, hogy a kormány minden 
befolyása a tanítók kinevezésére kirekesztessék, akkor 
igen kényelmes eszköz áll a rendelkezésünkre, t. i. az, 
hogy azt a minimumot novelláris uton fölemeljük. Ebben 
a versenyben csakis az állam lehet győztes. 

A népoktatás államosításáról elismeri, hogy azzal 
sok fontos nemzeti érdeket lehetne biztosítani, de azt ez 
idő szerint nem tartja létesíthetőnek, részint a felekezetek 
ellenállása, részint az állam pénzerejének csekély volta 
miatt. Mert hogy a felekezetek iskoláikkal együtt a pén-
züket is egykönnyen átengednék, az alig hihető. De leg-
jobban meglepte őt Polonyi, a ki egyszerre követeli az 
iskolák államosítását s a katholikus autonomiát. Hát ha 



az iskola gondozásától elesik, mi marad akkor az auto-
nomia számára ? Egyházi kérdésekben, a katholikus egy-
ház speciális szervezete mellett, a laikusoknak igen kevés 
szavuk lesz s ha esetleg a főkegyur nem hajlandó a maga 
jogait megosztani az autonómiával, s ha a törvényhozás 
az alapokat, a melyeknek katholikus rendeltetését ő 
világosnak tartja, de a melyek jogi természete még tisz-
tázva nincs, nem akarná kiadni: mi marad akkor az 
autonómiának ? 

Végül örömmel konstatálja, hogy a közoktatás, a 
kultura ügyével összenőtt nemzeti érdekek tekintetében 
teljes a Házban az egyértelműség. S ő bátran hivatkozik 
ötéves miniszteri működésére, melynek folyamán nem volt 
egyetlen adminisztrácionális intézkedése, a melyet nem 
ez a szempont vezetett volna. De hivatkozhatik az általa 
iniciált törvényhozási intézkedésekre is, a minők a tanítók 
nyugdijának, a tanítók fizetésének, a kisdedóvás ügyének 
rendezése. A mi pedig a jövőt illeti, ismét hivatkozik a 
jelentésében programúiba vett nagyobbszerű alkotásokra. 
S meg van győződve, hogy a mint a miniszter azokat 
beterjeszti, a képviselőház készségesen magáévá fogja 
tenni. De az ott részletezetteken kívül még két intézkedés 
lebeg a miniszter szeme előtt. Egyik az, hogy a tanítók 
képzésére jövőre okvetlenül nagyobb befolyást gyakoroljon 
a kormány, mint eddig, a másik pedig az, hogy a pap-
nevelés is kellő állami ellenőrzés alatt álljon. 

»Igen távol áll tőlem a szándék, mondá erre vonat-
kozólag. hogy ily intézkedések utján csorbítsam a feleke-
zeteknek ügykörét, teljes mértékben akarom azoknak egy-
házi önállóságát elismerni, respektálni, de a magyar 
államnak érdekeit kiszolgáltatni egyáltalán semmiféle egy-
háznak, semmiféle felekezetnek nem vagyok hajlandó. És 
miután a magyar állam érdekeinek biztosítása nagyon 
kívánja, hogy a papnevelés kellő ellenőrzés alatt álljon, 
okvetlenül fog kelleni e tekintetben is törvényhozási intéz-
kedést provokálni.« R. L. 

IRODALOM. 

** Költemények cím alatt részint megjelent, részint 
még ki nem adott verseiből egy kötetet szándékozik kiadni 
13—15 ívnyi terjedelemben Jánosy Zoltán debreczeni 
főiskolánk széniora. Előfizetési ár fűzött példányé 1 frt 20 kr, 
díszkötéses példányé 2 frt 20 kr. Az előfizetési pénzek 
december hó 15-ig a »Csokonai* nyomda- és kiadótársa-
sághoz Debrecenbe küldendők. Gyűjtők 6 példány után 
1 fűzött, 10 után 1 díszkötéses példányt kapnak. Felhív-
juk rá a költészet kedvelők figyelmét. 

** Lelkészi gyámintézeti statisztikai adatok 
jelentek meg egy jókora füzetben, melyet a ref. konvent 
megbízásából Széli Kálmán bizottsági előadó állított össze. 
A füzetben először egyházmegyénként ki vannak mutatva 
a gyámintézetek vagyona, tagdíja, segélye, tagjai, segélyezett-
jei; a lelkészek életkora, a lelkésznék életkora, a kiskorú 
gyermekek életkora; azután egyházkerületenként összegezve 
vannak ugyanezek az adatok; végre az öt egyházkerületből 
összesített adatok vannak összeállítva. A gyámintézekre 
vonatkozó adatok végösszege szerint az 1892-ik évi 
december 31-én volt a ref. egyházban 1975 lelkész, 
1644 lelkészeié, 3629 kiskorú gyermek, 1.183,538 frt 

gyámintézeti vagyon, tagdíjul befizettek 1.4,532 frtot, 
segélyül kiosztottak 50,915 frtot, segélyeztek 613 özvegyei 
és 209 kiskorú gyermeket; a lelkészek összes fizetése 
1,495.371 frt. A 82 lapnyi füzet csupa számadat, minden 
szöveg nélkül; de igy is beszédes és tanulságos. Az orszá-
gos lelkészi gyámintézet szervezésénél nagy hasznát 
veendik a szakértők. 

** A Pallas Nagy Lexikonának füzefes kiadá-
sából megjelent az 51. és 52. füzet, a Chilopodá-tói 
Cirkvenicá-ig terjedő cikkekkel. Az 51. füzet külön mel-
lékletül hozza Claude Lorrain nak egy az ország, kép-
tárban levő eredeti festménye (Villa a római Campagná-
ban) után készült réznyomatu reprodukcióját, mely a m. 
kir. államnyomdában készült igen sikerült kivitelben, 
továbbá a Cölöpépitmények-et és Csanád vármegye tér-
képét, mig a szövegben 7 ábra van. Az 52. fűz. mellék-
letei : az államvasutak budapesti keleti és nyugoti pálya-
udvarainak csarnokai, Cseh-Morvaország és Szilézia tér-
képe, továbbá a Cséplőgépek I. lapja. A szövegben 20 ábra 
van. — A cikkek legkiválóbbika ezúttal a cigányoknak 
van szentelve, a kikről nagyrészt egy három ívnyi külön 
mellékleten nagy alapossággal és előszeretettel írtak József 
főherceg ő Fensége, Hermann Antal és Wlislocki Henrik, 
kimerítően tárgyalva a cigányok eredetét, elterjedését, élet-
módjukat, szokásaikat, hiedelmeiket, népköltészetüket és 
zenéjüket; Wlislocki egy terjedelmes bibliográfiát közöl a 
cigányokra vonatkozó irodalomról s végre — a mit első 
helyen kellett volna említenünk — egy rövid cigány 
nyelvtant és szótárt népszerű főhercegünktől. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből 
(szerk. Beőthv Zsolt) megjelent a 13-ik füzet. Ebben Rupp 
Kornél értekezik Gyöngyösi Istvánról, a mult századok 
legnépszerűbb elbeszélő költőjéről; részletesen foglalkozik 
életével s munkáival, kimutatván azt az eddig kevéssé 
méltatott hatást, melyet Ovidius gyakorolt Gyöngyösire. 
A cikk másik része Listius Lászlóval, a Magyar Márs 
írójával foglalkozik A füzet második cikkében Négyesy 
László. A XVIII. századi széppróza és színészet cím alatt 
a kor mulattató olvasmányait: Fortunatus és Szép Magye-
lona c. kedvelt népkönyveket ismerteti, majd részlete-
sebben méltatja Haller, János Hármas Históriáját és 
Rozsnyai Dávid Horologium Turcicum-át. Aztán áttér a 
század régi színészetére, ismertetve Felvinczi György 
erdélyi színigazgató törekvéseit s végül két Comico-tragoe-
dia c. színművet, melyet egyike énekes-játék, másika 
moralitás. A harmadik cikkben Badics Ferencz, a vállalat 
segédszerkesztője, A kuruczvilág költészete cím alatt a 
Thököly és Rákóczi kori közállapotokat kezdi ismertetni, 
jellemző vonásokkal méltatván az udvar és a hazafiak 
ejlentétes érdekeit és törekvéseit. A füzethez külön mű-
mellékletül van csatolva: Felvinczi György szabadalom-
levelének hasonmása és Gyöngyösi Murányi Vénus-ának 
címlapja. A szövegben is nagyérdekü illusztrációkat találunk, 
köztük a Rákóci-biblia táblájának címeres diszítménvét. 
A Képes Irodalomtörténet két heti füzetekben jelenik meg 
s füzetenkint 4-0 krért minden könyvkereskedésben meg-
rendelhető. 

** A kötelező polgári házasság és az ultra-
montán reakció címen Severus álnevű szerzőtől érdekes 
röpirat jelent meg, mely sikerült válasz Schlauch bibornok 
ismeretes memorandumára. A hét ívre terjedő polemikus 
röpirat keményen de igazságosan bánik el a bíboros 
püspök emlékiratával. Nyolc fejezetre oszlik, ezekkel a 
címekkel: I. Harc-e vagy játék? II. Az ultramontanizmus 



és vezére. III. Házassági egység. IV. A kötelező polgári 
házasság és az ultramontán reakció. V. Schlauch Lőrincz 
kérdései. VI. Az izgatott társadalom. VII. Ultramontán 
harcmód. VIII. Nemzeti egyházpolitika és ennek vezére. 
Élesen kikel a lábra kapott ultramontanizmus ellen, mely-
nek vezéreül magát Schlauchot dekretálja, ki a maga 
»elnyomó üldöző« politikájával, az államot és az összes nem 
kath. felekezeteket a túlzó római katholicizmus igájába 
szeretné hajtani. Sorba veszi Schlauch argamentumait s 
alapos jogi és egyházjogi kritikával kimutatja azok tart-
hatatlanságát. Következetes szabadelvűséggel és meggyőző 
érveléssel fejti ki a kötelező polgári házasság jogi, poli-
tikai és társadalmi előnyeit a fakultatív és kisegitő polgári 
házasság fölött, valamint a mostani házasságjogi anarchia 
jogi és erkölcsi tarthatatlanságát. Ismerteti a Vaszary 
hercegprimás memorandumát is rövid három pontban és 
elismeréssel szól annak hitelvi mérsékletéről. De annál 
élesebben kárhoztatja Schlauch ultramontán és reakcio-
nárius egyházpolitikáját, mely nemcsak a polgári házas-
ságnak esküdt ellensége, hanem vakmerően neki ront a 
felekezetek közt való viszonosságnak is; a római egyháznak 
kivételes, az államot és a többi felekezeteket sértő privi-
legiumos állást akar teremteni; nemcsak a gyermekek 
vallásos neveléséről rendelkező, hanem a kath. vallásról 
más vallásra való áttérést engedélyező törvényszakaszt 
is elakarja törülni; a paritas elvét s interkonfeszionalis 
törvényeink alapelvét össze akarja törni, a protestáns és 
az összes nem-kath. egyházakat a régi elnyomó és üldöző 
rendszer alá "kívánja helyezni. E törekvés leleplezése után 
ismerteti az ultramontán harcmódot, kimutatja Schlauch 
tévedéseit, s oda konkludál, hogy az egyházpolitikai 
reformokat minél előbb meg kel csinálni, a római egy-
háznak pedig tanácsolja, hogy a Schlauch-féle ultramon-
tán egyházpolitika helyett kezdjen magyar nemzeti egy-
házpolitikát, melynek vezérségére felszólítja Samassa 
érseket és Vaszary hercegprímást. A sok tudással, nagy 
verve-el, jó magyarsággal irott aktuális röpiratot az 
Athenaeum adta ki. Ára 60 kr. Melegen ajánljuk olva-
sóinknak, mint egyik legkitűnőbb kritikáját a minket 
protestánsokat is fojtogató ultramontanizmusnak. Jövő 
számunkban mutatványt is közlünk a nagyon érdekes és 
becses röpiratból. 

** Ünnepi, alkalmi és közönséges egyházi be-
szédek, irta Ilyés Endre, mezőberényi ev. ref. lelkész. 
Ára 1 frt. 50 kr. Gyoma, 1892. Kner Izidor nyomása. — 
A fiatal szerző, kinek neve nem ismeretlen az egyházi 
sajtóban, a fenti cím alatt 28 egyházi beszédet bocsátott 
közre, egy kis nyolcadrétű, 15 íves. csinos kiállítású kö-
tetben. A beszédeket még nem olvastuk át s igy véle-
ményt sem mondhatunk róluk, de maga a szerző az elő-
szóban ekként mutatja be beszédeit: »Sok jó, de nehezen 
használható prédikációink mellett olyanokkal kívánok szol-
gálni, melyek ugy a lelkész ajkain, mint esetleg a nép 
kezében is egyaránt építő hatásnak lehetnek.* 

** Pál apostol élete és levelei. Irta dr. Masz-
nyik Étidre theol. tanár. I. Pál élete. Pozsony, 1894., 

szerző sajátja. — Pozsonyi kartársunk e nagy munkájá-
nak I-ső füzetét élvezettel olvastuk át. A tárgyáért lel-
kesülő iró jellegzetessége és a tárgyát biztosan kezelő tudós 
alapossága egyaránt leköti figyelmünket. Az I-ső résznek, 
vagyis Pál éleiének Előszava, Bevezetése, továbbá Pál 
szülőföldje és családi köre van közölve ebben az első 
füzetben. E töredékből bírálatot nem mondhatunk, de fel-
fogását a Bevezetés alapján ismertethetjük. Pál apostol 
jelentőségét szerző ekként jellemzi: »A ki a Jézus Krisz-
tusban megtestesült valláseszmét minden muló érzéki és 
igy hát zsidónemzeti elemtől is megtisztítva mint uj, 
önálló, és egyetemes emberi életelvet fogta tél, s ugyanazt 
mint ilyent a köztudatban első keltette életre ; a ki a tör-
vényvallással a kegyelem vallását, a jogi szövetséggel 
a szeretet szövetségét, a véges szellem kultusával a vé-
getlen szellem kultusát, a nemzetiség partikuláris érde-
keivel az emberiség universalis érdekét az egész világon 
diadalra juttatta: az a férfi Pál apostol volt.« — Az egész 
munka 30 ívre fog terjedni s az előszón és bevezetésen 
kívül négy főrészből áll, u. m. I. A megtérés kora. II. Az 
alapvetés kora. III. A hadakozás kora. IV. A megáldoz-
tatás kora. 3 íves füzetekben havonként jelenik meg s egy 
füzet ára 35 kr , az egész műre pedig 3 frttal lehet elő-
fizetni. — Melegen ajánljuk e kiváló munkát nemcsak 
a szak-theologusoknak. hanem minden művelt embernek 
pártoló figyelmébe. Oly derék munkának Ígérkezik, mely 
hazai theol. irodalmunknak díszére válik. A theol. iro-
dalom oly hivatott munkása bocsátja közre, ki teljesen 
méltó a tömeges pártolásra. Megrendelések a szerzőhöz 
Pozsonyba intézendők. 

** Gyakorlati Bibliamagyarázatok. Szerkeszti 
és kiadja tíarzó Gyula b.-gyomai ref. lelkipásztor. A 
julius-augusztusi füzetben maga Garzó magyarázza az 
Apostolok Cselekedeteiről irott könyvet. Tartalma: Zendülés 
Efézusban. Az esti istenitisztelet Troásban. Pál bucsuvétele 
az efézusi vénektől. Pál utja Jeruzsálem felé. Az apostoli 
állhatatosság tüzpróbája és győzedelme. A magzarázatok 
Gerok után készültek, szószéki használatra kidolgozva. 
Biblia-értő, biblia-szerető és biblia-kedveltető lélek nyilat-
kozik meg bennök. Épüléssel olvastuk, építőleg használ-
hatók. A folyóirat előfizetési ára egész évre 4 frt. Meg-
rendelések a szerkesztő-kiadóhoz Gyomára küldendők. 

** Az Evangéliumi Elmélkedésekből, melyet 
Dicsöfi József debreezeni lelkésztársunk ir és ad ki, a 
21. és 22-ik ív hagyta el a sajtót. A IV-ik szakaszban, 
mely az Istenországában való tagság akadályairól szól, 
a nagy vacsorát (31. §) a bolond gazdagot (32. §.), a 
farizeust és publikánust (33. §.), az apa két gyermekét. 
(34. §.) és a magvetőt (35. §.) ismertető példázatokat 
fejtegeti. Majd az V. szakaszban Istenországa tagjainak 
jellemvonásairól elmélkedik, s ezek között a 36. §-ban 
a gaz biróról, a 37. §-ban pedig a rimánkodó barátról. 
A tartalmas bibliai elmélkedések két ívenként 25 krért, 
megrendelhetők a szerzőnél vagy Telegdi K. Lajos könyv-
kereskedőnél Debreczenben. 



** Magyar irók élete és munkái, a magyar 
tudományos akadémia megbízásából irta Szinnyei József, 
a m. n. Muzeurn hirlapkönyvtárának az őre. III. kötet 
4. füzet. A magyarországi irók életrajzi adatait, munkáik 
jegyzékét és a róluk szóló dolgozatok sorozatát magában 
foglaló nagybecsű munka. A jelen füzet a Festetics-Fog-
reseher közti Írókkal foglalkozik, köztük Fésűs György, 
Finály Henrik, Fodor József, Fogarasi János stb. irókat 
ismertetve. Az egyházi és iskolai irók közül Filep Endre. 
Filó Lajos, Fináczy Ernő, Finkei József, Fiók Károly, Fischer 
Miklós s több mások nevével találkozunk. A hat kötetre 
(54 füzet) terjedő munka negyedévenként öt-íves füzetek-
ben jelenik meg s az eddig kibocsátott 22 füzet 5448 élet-
rajzot foglal magában. Előfizetési ára: 5 füzetre 2 forint 
50 kr.. 10 füzetre 5 frt. Az előfizetések Hornyánszky 
Viktor könyvkereskedésébe (Budapest, Akadémia bérháza) 
küldendők. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek, Dr. Kvacsala János a pozso-
nyi ev. főgimnázium tanára a dorpati egyetem theologiai 
fakultásához az egyháztörténelem tanárának hivatott meg 
s ezt az állását nem sokára elfoglalja. A ritka kitünte-
téshez Isten áldását kérve, egyszersmind kívánjuk, hogy 
hazájától távol, az idegenben se felejtkezzék meg nemzete 
és egyháza ügyeiről. — A soproni felső esperességben esper. 
felügyelővé újból és egyhangúlag dr. Sehreiner Károly 
soproni ügyvéd, ez a buzgó és tevékeny protestáns em-
ber választatott meg; esperessé tíenner Henrik barkai 
lelkész, az egyházmegye eddigi főjegyzője lett, ki elnök-
társával együtt e hó 29-én a Harkán tartott egyház-
megyei gyűlésen iktattatott be hivatalába. Ad multos 
annos! 

* Iskolai aranykönyv. A Nagyváradon felállítandó 
protestáns felső leányiskolára a Tisza Kálmánné ívén 
adakoztak: Tisza Kálmán 1000, Tisza Kálmánné 1000. 
Tisza István szintén 1000 frtot, mások mintegy 750 fo-
rintot. (D. Pr. L.) 

* Adományok a debreczeni egyetemre. Debre-
czeni laptársunk szerint néhai Révész Bálint, közjegyzőnél 
elhelyezett végrendeletében, 10 ezer frt alapítványt tett, 
mely összeg az özvegy halála után lesz kifizetendő. — 
Hartstein Péter izr. vall. debreczeni polgár 1000 frtot, 
Reichmann Ármin izr. hitközségi elnök Debreczenben 
1000 frtot, Steinfeld Mihály nagybirtokos és neje Deb-
reczenben 3000 frtot, Szoboszló város 2000 frtot, Tisza-
derzsi egyház 50 frtot, Bihar- Udvari község 100 frtot, 
Büd-Szentmihály egyház 300 frtot, a község 50 forintot 
adtak a debreczeni főiskolának egyetemmé fejlesztésére. 

* Az ijusági egyesületek jubileuma. A jövő 
1894-ik év nevezetes esztendő lesz a keresztyén népek 
között fennálló Keresztyén Ifjúsági Egyesületek történeté-
ben. Ekkor lesz ugyanis ötven éve annak, hogy Williams Gy. 
Angliában az első ifjúsági egyesületet szervezte. Ennek 
emlékére a jövő évben Londonban junius l—7-ik napjain 
50 éves jubiláris ünnepély s ezzel kapcsolatban az ifjúsági 
egyesületeknek nemzetközi értekezlete is fog tartatni. Az 

ifjúsági egyesületek Angliában, Németországban, Hollandiá-
ban, Svéd-Norvégországban nagy virágzásnak indult ker. 
belmissziói intézmények. 

* A lelkészi fizetések átlaga az ev. református 
egyházban azon statisztikai adatok szerint, melyeket az 
egyetemes lelkészi gyámintézet szervezése céljából a kon-
vent erre kiküldött bizottsága összegyűjtött és Széli Kál-
mán bizottsági előadó a napokban nyomtatásban kibocsá-
tott, a következő: Az öt egyházkerületben van összesen 
1975 lelkész, kiknek fizetésök összesen 1.495,371 forint, 
tehát egy lelkész fizetése átlagban 757 forint. A lelkészi 
fizetések egyházkerületenként: I. Dunamelléken van össze-
sen 266,449 frt fizetés és 259 lelkész, tehát az átlag-
fizetés 1029 frt. II. Dunántúl van összesen 217,174 frt 
fizetés és 277 lelkész, tehát az átlag-fizetés 784 forint 
III. Tiszáninnen van 239,444 frt fizetés és 349 lelkész 
tehát az átlag-fizetés 686 frt. IV. Tiszántúl a fizetés 
összege 4-69,491 frt, a lelkészek száma 577, tehát a fize-
tés átlaga 817 forint. V. Erdélyben a fizetések összege 
302,613 frt, a lelkészek száma 513, és igy a fizetés át-
laga csak 589 frt. — Szomorú adatok, melyek még elszomo-
rítóbb képet, adnak, ha egy tavalyi kimutatás alapján, 
mely szintén a konvent rendeletéből készült, azt is fel-
tüntetjük, hány egyházban nincs a lelkésznek még 600 frt 
fizetése se. E szerint Erdélyben 341, Tiszántúl 223, Tiszán-
innen 81, Dunántul 41 és Dunamelléken 13, összesen 
tehát 699 lelkésznek marad 600 frton alul a fizetése, s 
arra, hogy ezek a nyomorúságos fizetések bár 600 frtra ki-
pótoltassanak, szükség volna: Erdélyben 67.461 frt, Tiszán-
túl 37,307 frt, Tiszáninnen 7517 frt, Dunántul 4902 frt 
és Dunám el léken 1029 frt, összesen 118,216 frt évenkénti 
segítségre! Mily óriási lehet az az összeg, mely ahhoz 
kellene, hogy minden lelkészi állás minimális fizetése 
800 frtra emeltessék! Ennyire pedig manapság még a leg-
szerényebb igények mellett is szüksége van egy művelt 
családnak! 

* A lelkészi gyámintézetek vagyona, azt hisz-
szük, hivatalosan most Íratott össze először a református 
egyházban, abban a füzetben, melyet Széli Kálmán nagy-
szalontai esperes a konvent megbízásából állított össze. 
Az öt egyházkerület eklézsiás lelkészeinek összes száma 
1975, és gyámintézeteinek összes vagyona: 1.183,538 frt, 
mely elég tekintélyes összeg egyházkerületenként követ-
kezőleg oszlik meg. I. Dunamelléken a gyámintézetek 
vagyona 259 lelkészre 197,806 frt (egy lelkészre 763-7 frt). 
II. Dunántul a gyámintézetek vagyona 277 lelkészre 
217,174 (egyre esik 521 4 frt). III. Tiszáninnen a gyám-
intézetek vagyona 95,107 frt, a lelkészek száma 349 (egyre 
esik 272'5 frt). IV. Tiszántúl a gyámintézetek vagyona 
563,187 frt, a lelkészek száma 577 (egyre esik 976 frt). 
V. Erdélyben a gyám intézetek vagyona 183,001 frt, a 
lelkészek száma 513, tehát egy lelkészre esik 3567 frt. 
Legkedvezőbbek a gyámintézeti viszonyok a tiszántúli, 
legkedvezőtlenebbek a tiszáninneni egyházkerületben. Az 
ország 55 református egyházmegyéje között csak két 
erdélyrészi (a gyulafehérvári és nagyszebeni) egyházmegyé-



nek nincs még lelkészi gyámintézete, a többi 53-nak van. 
Legtöbb tőkéjű gyámintézetek I. Dunamelléken a felső-
baranyai 39 ezer, a pesti 38 ezer. a solti 30 ezer frttal; 
II. Dunántul a b.-somogyi 38 ezer, a komáromi 24 ezer frttal; 
III. Tiszáninnen a gömöri 32 ezer, az abauji 27 ezer frttal; 
IV. Tiszántúl a békés-bánáti 76 ezer, a debreezeni 71 
ezer, a felsőszabolcsi 71 ezer, a bihari 53 ezer, a nagy-
szalontai 52 ezer, az alsószabolcs-hajdnuidéki 37 ezer, 
a szatmári 37 ezer, az érmelléki 36 ezer, a beregi 34 ezer, 
frttal; Y. Erdélyben a marosi 43 ezer, a görgényi 21 ezer, 
a szilágy-szolnoki 19 ezer frttal. 

* A vallás és közoktatási tárca költségvetését 
nov. 27-én tárgyalta le és fogadta el részleteiben is a 
képviselőház. A költségvetési vita jelentősebb mozzanatai-
ról külön tudósítást adunk, melynek végét tér szűke miatt 
a következő számra kellett halasztanunk. 

* A harmadik kath. nagygyűlés Szabadkán 
november 26-án folyt le. Tüntetés volt ez is az egyház-
ügyi javaslatok és a kormány ellen, de már nem oly 
zajos, nem is oly látogatott, mint a soproni és a komá-
romi. A gyűlés határozatai ugyanazok, mint az eddigi 
kath. gyűléseké, de a hercegprímásnak most nem küldtek 
üdvözlő táviratot s az ultramontán korifeusok közül Zichy 
Nándor, Szapáry László stb. nem voltak jelen. A gyűlé-
sen gróf Eszterházy Miklós Móric elnökölt, s megnyitó 
beszédjében egy kissé tartózkodóbb volt. A jövő nagygyű-
lést Budapestre tervezik az ultramontán reakció vezetői. 

* Az 1868. LIII. t.-c. módosítása. Félhivatalosan 
jelentik, hogy az 1868. évi vallásügyi törvény módosítá-
sáról és a házassági jogról szóló törvényjavaslatokat még 
a hét folyamán és együttesen a képviselőház elé terjesz-
tik. Az előbbi javaslat az 1868. LIII. t.-c. 12. és 14. §-ait 
következőleg fogja módosítani: A házasságra lépők a 
házasság megkötését megelőzőleg polgári hatósági közeg 
előtt szabadon állapodhatnak meg az iránt, minő vallásban 
óhajtják gyermekeiket neveltetni; ily megállapodás hiányá-
ban az atya vallása az irányadó. Ha a szülők valamelyike 
más vallásra tér is át, a gyermekek tizennyolc éves korukig 
megmaradnak vallásukban; de ha ily áttérés következ-
tében a két szülő egy vallásnak lesz híve, a gyermekek 
is ugyanezen vallásban nevelhetők. Egy külön szakasz 
pedig határozottan kimondja, hogy a tör vény nyél ellenkező 
bármely szerződés, téritvény vagy rendelkezés ezentúl is 
érvénytelen és semmi esetben sem birhat jogerővel. 

* Református ifjúsági egyesületünk felolvasó 
estélye nov. 27-én fényesen sikerült. A meghívott előkelő 
közönség zsúfolásig megtöltötte a Lónyay-utcai dísztermet 
és mellék-szobáit. A közreműködők kitűnően megálltak 
helyöket. A zongora-számok tetszéssel fogadtattak. Kecske-
méthy I. felolvasása élénk, szellemes, kedves volt. Újvári 
Irén k. a. nagyon szépen énekelt, töbször megismételtették. 
A szavalatok pompásan sikerültek, különösen Vámosy 
Margit k. a. remekelt Gáspár István »Beteg-virrasztás« 
című költeményének művészi előadásával. A közönség 
emelkedett hangulatban, egy épületes est emlékével oszlott 
szét. A zsenge egyesület ismét megmutatta, hogy »van 
benne élni hit, jog és erő*. 

* Egyházi közalapjaink állami segélye, ugy 
látszik, a költségvetésben előirányzott 120 ezer forintról 
150 ezer frtra fog emeltetni. A képviselőházban novem-
ber 27-én Pulszky Ágost tette meg az iránt az indít-
ványt, melyet Bánó J. Thaly Kálmán és Fenyvessy F. 
előadó is pártoltak. A ház az indítványt a pénzügyi bizott-
sághoz utasította, s ez nov. 28-án egyhangúlag elfogadta. 

* A papnevelés állami ellenőrzése eszméjét 
pendítette meg gróf Csáky Albin miniszter a kultusz-
vita során. Törvényhozási intézkedést helyezett kilátásba 
ebben az irányban. Milyen természetű lesz ez a szigorított 
ellenőrzés? arról nem nyilatkozott. Mire fog irányulni? 
azt könnyű kitalálni, tekintve a megerősödött nemzetiségi 
mozgalmakat. Mi a mi nemzeti szempontból kifogástalan 
papnöveldéinkkel nyugodtan állunk elébe a hatályosbítandó 
állami felügyeletnek. Hogy a nemzetiségi (tót,rác, szász, oláh) 
egyházak nem igy gondolkoznak, azt bizonyosra veszszük. 
Van okuk rá, félni a magyar állam ellenőrzésétől. Az 
ellenőrzés módjára és formájára azonban mi is kíváncsiak 
vagyunk. Miniszteri biztosok időnkénti látogatása, alig fog 
eléggé célra vezetni. Gyökeres megoldása a kérdésnek, 
nézetünk szerint, az volna, hogy a papnevelést minden 
felekezetre nézve vigyék be az egyetemekre. Az egyetemek 
nyilvános élete a legsikeresebb, a legbiztosabb ellenőre 
annak, hogy minden egyházban a lelkészek hazafias szellem-
ben nevekedjenek. 

* A római kath. autonomia érdekében a most 
lefolyt kultusz-vita rendjén is sok pártoló felszólalás történt. 
Argumentáltak mellette a római egyház érdekéből, a világi 
elem térfoglalása szempontjából továbbá a nemzeti eszme 
és a közszabadságok erősítése tekintetéből. Mindez szép 
és helyes dolog. Rokonszenvvel kisérjük az eszmecserét 
s nemcsak szives érdeklődéssel szemléljük, hanem tőlünk 
telhetőleg pártoljuk is az érdekes mozgalmat. Mert azt 
tartjuk, hogy a szilárd bázisú, erőteljes autonomia nagy 
nemzeti erőre, szabadságra és haladásra segítené a római 
egyházat; kiszorítaná belőle az ultramontán tendenciákat 
s hazafiasabbá tenné klérusát, mert az autonomia nem 
Rómába, hanem a nemzeti egyház felé vezet. De jól 
ismerjük a kérdés nehézségeit is, melyek mind hitelvi mind 
jogi szempontból igen jelentékenyek. Ezekre most nem 
reflektálva, csudálkozva olvastuk néhány kath. honatya 
a fölötti panaszát, mintha mi protestánsok ellenségei 
volnánk a katholikusok autonómiájának. Nagyon tévednek, 
a kik igy vélekednek. Hisz az autonomia protestáns alkotás, 
mi tehát csak örülnénk annak, ha római ker. társaink is 
minél több áldását élvezhetnék ennek a prot. gyümölcsnek. 

* Római kath. püspökök konferenciája. Vaszary 
Kolozs hercegprímás e hó 30-ára budavári palotájába 
ismét értekezletre hívta össze a püspököket. A konferencia 
első tárgyául a kormány egyházpolitikája, s különösen a 
polgári házassági törvényjavaslat van kitűzve. Hír szerint 
elő fogják terjeszteni azokat a döntő okokat is, melyek 
király ő felségét arra birták, hogy a javaslat előterjesz-
tésére az engedélyt megadja; továbbá a szentszéknek a 
polgári házasságra vonatkozó leiratát is. Ezután tárgyalni 
fogja az értekezlet a kormánynak azt a leiratát, melyben 
azt sürgeti, hogy a budapesti egyetem theol. fakultásán 
az előadások magyar nyelven tartassanak. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkeszt iínég: 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hoY* a kéiiratok 

cimzendök. 
Kiadrf-hivatal : 

Harnyánfku Tiktor könyvkeresTcedés* (Akadémia 
bérháza), hova az elöfiz. és* hirdet, dijak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Kegjeleuik miuden csütörtökön. 
KIS fizetési ára : 

FMérr*: 4 frt SO kr; sgéiz érr« : 9 f+i. 
Myy%» fém ára 90 kr. 

Diakónus vagy presbyter? 
A plánta, ugy látszik, megfogant. Csak ön-

tözgessétek szorgalmasan, s a növekedés is be 
fog következni. Lassan, de biztosan. Az isteni 
segedelem nem szokott az ilyen munkától távol 
maradni . 

A cliakonusság vagy dékányság gondolata 
nálunk sem új egészen. Az 1881-iki debreczeni 
zsinat is pengette. Fejes István már évekkel 
ezelőtt foglalkozott vele a ^Sárospataki Lapok-
ban®. Én magam is említettem e becses lap 
tavalyi évfolyamában, hogy kísér letet te t tem gya-
korlati megvalósí tására vagy nyolc évvel ezelőtt 
s nem az eszme életrevalóságán, vagy talán 
gyülekezetem ellenszenvén mult el annak meg-
izmosodása, hanem részben akkori fiatal heve-
men s azzal együtt já ró gyors csüggetegségemen, 
részben pedig tervezési gyarlóságomon, melynél 
fogva szorosan ide nem tartozó teendőket is 
beleölelvén kombinációmba, akara t lanul is aka-
dályokat gördí te t tem törekvésem elé. Minap Lu-
kács Ödön egy lelkészértekezlet! felolvasásában, 
dr. Szabó Aladár egyik vezércikkében sok szép 
dolgot mondtak el a diakonusi intézményről. 

Most ú j erőt merí tve egyházunk oszlop-
embere inek ez eszme iránt megmuta to t t meleg 
érdeklődéséből, mindazok, a kik netalán eddig 
kishi tűsködtünk, fokozott kedvvel és buzgósággal 
á l lhatunk ki a munkamezőre , mert »az aratni 
való bizony hogy soka. 

Tekinté lyes szavú, komoly megfontolásu 
lelkipásztorok és főgondnokok nyilatkoztat ták ki 
a budapest i értekezleten, hogy a diakonusi intéz-
mény megteremtése nélkül szó sem lehet a gyü-
lekezeti keresztyén élet emeléséről, jobb ú t r a 
fordításáról. E nyilatkozatokat én az evangélizáló 
Törekvés szentesí tésének tekintem. S mer t már 
is emelkedtek hangok — igaz, hogy még a buda-
pesti konferenciát megelőzőleg — a diakonusi 
intézményhez csatolt reménységek megszégyení-

tésére s ez intézmény felesleges voltának meg-
muta tásá ra : nem tudom megállani, hogy én is 
hangot ne adjak a magam erős meggyőze elesé-
nek, mely a diakonusok beállí tását időszerűnek, 
szükségesnek, üdvösnek, kivihetőnek és elodáz-
hatatl annak ítéli. Szükségesnek, üdvösnek és 
elodázhatat lannak a presbytér iumi intézmény s 
az az elébe törvény által szabott h u m á n u s és 
magasztos feladatok mellett is. 

Hogy mivel tudnám igazolni ezt a meg-
győződésemet és á l láspontomat? Éppen 8/ZZStl 
a nagy erősséggel, a melyet ellene akarnak for-
dítani némelyek, hogy t. i. manapság már a. pres-
bytér ium sem tud, vagy nem akar megfelelni 
a hozzá fűzött várakozásoknak, őskeresztyéni 
tradíciók alapján elibe szabott s pa ragra fusokra 
szedett, belmissziói kötelezettségeinek. Mindinkább 
bizonyossá válik, hogy ilyesmit követelni a pres-
b i té r iumoktó l jövőre még eredményte lenebb volna 
s egyér te lmű a célravezetőbb intézkedések meg-
tételének igazolatlan halogatásával. Hiszen az 
egyházmegyei és kerület i gyűlések ellen is hang-
zik ez a panasz. S bár eme tiszteletreméltó tes-
tületek galvanizálását megkísér lendőnek hirdet ik 
is egyesek, a nagy többség már felhagyott e szán-
dékkal s rá té r t a célosabb ós biztosabb útra , 
az egyházi ér tekezletek ha ladékta lan szervezé-
sére és belmissziói munká ra való berendezésére. 
S igy van ez jól. Az írott törvények mai útvesz-
tőjében, betűhöz, formákhoz kötött törvénykezési 
ós igazgatási el járásában, minél kevesebb hely 
ós idő marad a belső építésre, a tisztán vallás-
erkölcsi ós egyháztársadalmi kérdések és fel-
adatok higgadt és alapos megbeszélésére és 
elintézésére. Ezért kell ke resnünk is tenországa 
építésében a segítő társakat , az új, célhoz veze-
tőbb szerveket, az egyházigazgatás minden nyű-
gétől ment s tisztán ideális fe ladatának élő intéz-
ményeket, mely minél több, annál jobb. Lám, 
a kath. egyház nem veti meg a mindenféle 
szerzetek, szent társulatok ós belmissziói prédi-



kátorok segédkezését, pedig az ő hatalmában 
— a gyónás szentségében — egy olyan felül-
múlhatatlan eszköze áll rendelkezésre a hívek 
megismerésének s az azok lelkéhez és elhatá-
rozásához való férkőzésnek, a milyen nekünk 
még nincs. 

Elméletben ugy kontemplálták azt a mi 
atyáink is, hogy a presbytérium legyen a pap-
nak »szeme és füle« a gyülekezeti bajok fel-
ismerésében. De ez a mi időnkben már több ok 
miatt nem lehetséges. Hiába mondjuk azt, hogy 
ha a presbytérium ma is igazán betöltené a tör-
vény által elibe szabott nemes hivatását, nem 
lenne semmi szükség a diakonusi intézmény fel-
állítására. De mikor nem tölti be és — legyünk 
igazságosak — nem is töltheti be. 

Először is, a presbytérium hatóság, közege 
az egyházkormányzásnak. A papnak nem szeme 
ós füle, hanem inkább keze és lába, a kik oda-
viszik sokszor, a hova ő menni nem akar ; vagyis 
arravalók, hogy a pap ne járhasson a maga 
lábán és ne intézkedhessél^ a saját kezével. A 
diakónus pedig a papnak rendelkezésére áll, 
s az ő intézkedéseihez és utasításaihoz alkal-
mazza magát. Es ez nagy különbség s a siker 
érclekében kívánatos is, hogy a lelkésznek olyan 
adjunktusai legyenek, kik az ő lelkigondozói 
intentióinak nem felülbírálására, de véghezvite-
lére hivatvák. 

Azután a presbytereket választja a nép és 
bizony sokszor személyes tekintetek, rokoni össze-
köttetések, vagy más ilyes érdekek befolyása 
alatt és nem a belső érdem szerint. A diakónust 
pedig választaná maga a pap legjobb belátása 
szerint, az ilyen munkára alkalmatosnak ítélt 
emberek közül, minden egyébre való tekintet 
nélkül. S ha épen azok közül választana, a kik-
hez őtet a személyes rokonszenv nagyobb erővel 
vonzza, vájjon ez a vonzóelás nem szükséges-e 
ós nem egyik biztosíték-e arra, hogy együtt-
működésük a gyülekezet erkölcsi javára gyü-
mölcsöző legyen ? 

Továbbá presbytereknek — kivált városo-
kon — előkelő úri emberek, nem egyszer hiva-
talnokok is választatnak, a kiknek se kedvök, 
se idejök nincs azon teendők ellátására, melyeket 
a diakonusok részére proponálunk. De kisebb 
községekben is többnyire a falu eleibői — bíró-
ból, tanácsosokból, képviselőtestületi tagokból — 
telnek ki az egyháztanácsosok, kik éppen nem 
szoktak jó példával előljárni a szent dolgok 
tiszteletében, a vasárnap megülésében s ugyan-
csak rászolgálnak a pap lelkigondozói kemény 
beszédeire s a diakonusok ellenőrzésére. Nem 
tudom, más hogy van vele, de én az efajta 
presbytereknek veszem legkevesebb hasznát, ós 

ezek szerzik nekem lelkipásztori fáradozásaimban 
a legkisebb gyönyörűséget. 

Végül a presbyterség vagyoni felelősséggel 
is jár. Es igy erre a tisztségre — a törvény 
intenciói szerint is — szegény embert nem igen 
választanak. Pedig ki állíthatná, hogy a vallásos 
buzgóság csak a vagyonos embereknek jutott 
osztályrészül? Sőt ellenkezőleg a vagyonos ember 
kényelmesebb is, földhözragadtabb is, közömbö-
sebb is. A pénznek túlságos szerelme miatt — 
horclás avagy gyűjtés idején — ők sokkal gya-
kortabban törik meg az Urnák szombatját, mint 
a kiknek semmijök sincsen. Sok buzgó, kegyes 
lélek viseli önmegadással szegény állapotját a 
bogárhátú viskók nádfödele alatt, a kiket az evan-
gélizáció áldott munkája érdekében fel nem hasz-
nálni, hibának, sőt vétkes mulasztásnak tar-
tanám. 

A diakonusok létjogosultsága tehát a pres-
byterek mellett kérdésbe sem jöhet. (A mi nem 
zárja ki, hogy a presbyter ne lehessen diakónus 
is, ha különben arravalónak mutatkozik.) Azok-
nak munkaköre egymást érinti ugyan, de ki is 
egészíti. Mert mi volna teendőjök a diakónu-
soknak? Az, a mi volt régen: 

1. A betegek látogatása. 
2. Az egyházközségi tehetetlen szegények-

ről, árvákról, nyomorultakról való gondoskodás. 
3. A vasárnap megszentelésére való fel-

ügyelet. 
4. Az, a mi a törvény 28-ik § ának első 

felében foglaltatik: »az egész egyházközség val-
lásos és erkölcsi életére gondosan felvigyáznia 
Mert a mi ezután következik, t. i. »a vallásos-
ság és közerkölcsiség hanyatlását mind egyesek-
nél, m i n d c s a l á d o k n á l célszerű egyluizi eszközökkel 
erélyesen megg eltolnia, az m á r a p r e s b y t é r i u m 
hatáskörébe tartozik. A elékányság nem hatóság. 
Az csak őrt áll ós figyelmeztet, ha valahol ellen-
séget közeledni lát. A presbytérium aztán intéz-
kedik a védelemről, mert az már az ő joga és 
kötelessége. 

Mi módon történjék ez az őrállás, azt most 
nem részletezem. Csak érzem, hogy halogatni 
tovább a cselekvést nem lehet; hogy a diakonu-
sok lesznek valahára a mi szemeink és füleink, 
kik eddig vakon vezettünk vala. 

Ti, a kik az Apollós lelkét érzitek maga-
tokban, csak öntözzétek buzgón a drága plántát. 
Az Isten hatalmas fává növeli nektek a parányi 
mustármagot. Mert ő az ilyen munkától nem 
szokta megvonni a maga segedelmét. 

Erdőbénye. Czinke István. 

A 



A temesvári püspökség. 
Pár évvel ezelőtt több izben volt szó a tiszántúli 

egyházkerület kettéválasztásáról s többen határozottan 
Szatmár-Németit jelölték ki, mint óhajtandó uj központot. 
Az eszme ma már legalább is szunyád, azonban kétség-
telen, hogy rövid idő múlva ismét szóba kerülhet már 
csak azért is, mivel a tiszántúli kerület közel egy millióra 
menő lélekszámával, mely az összes reformátusok számá-
nak egy harmadát jóval felülhaladja, egyházi közigazga-
tás tekintetében a modern kor kívánalmainak épen nem 
felelhet meg. 

Engedjék meg nekem, hogy egy — nézetem szerint 
— legalább is megvitatásra érdemes véleményt kockáz-
tassak azon óhajtásom kifejezésével, hogy a tiszántúli 
egyházkerület egykor biztosan bekövetkező megoszlásánál 
a székhely ne Szatmár-Németiben vagy más északkeleti 
városban, hanem Temesvárt legyen. 

Nem ismételem azokat az okokat, melyeket egy e 
lapban nemrég közzétett felszólalásomban kifejtettem arra 
vonatkozólag, mennyire szükséges volna az egyházi köz-
pontokat nagyobb helyeken létesíteni s itt csak a tény-
leges helyzetből kivont érveket említem fel. 

Debreczen. a tiszántúli egyházkerület székhelye, leg-
alább is másfél század óta társadalmi központja volt 
Magyarország északkeleti vidéke nagyobb részének s jelen-
leg is oly szoros összefüggésben áll Szatmármegvével, 
hogy egy itt központosított uj egyházkerület Debreczennel 
szemben sem kellő önállóságot, sem az egyházi közigaz-
gatásra mulhatlanul szükséges békét nem nyerné meg 
egyhamar. De ezenkívül fontosabb tény még, hogy, mivel 
az uj kikerekítésnél nemzetiségi viszonyainkat is tekintetbe 
kell venni, egy uj északkeleti püspökségnek e tekintetben 
igen jelentéktelen missziója lehet, összehasonlítva a déli 
részekkel, mert bár Bereg, Nagybánya, Máramaros-Ugocsa 
esperességek körében is sok megerősítést igénylő pontok 
vannak, de Délmagyarországnak azon részében, melyek a 
tiszántúli egyházkerület körébe tartoznak, jóformán az 
egész ilyen. 

Tény, hogy a debreczeni püspökség esperességei 
között a békés-bánáti a legkiterjedtebb s egyúttal a leg-
népesebb. Kerekszámmal 200.000 lélek tartozik ide, csak-
nem annyi, mint a tiszáninneni és dunántuli egyházkerü-
letek népessége. S tény az is, hogy ennek az esperességnek 
székhelye már hosszú idő óta Köröstarcsa, egy falusias 
jellegű község, melynek vasúti állomása sincs s a honnan 
Nagybecskerekre vagy Pancsovára menni egész utazás. 
Végül tény az is, hogy az egykori Bánátban a protestáns 
etem évről-évre jelentékenyen szaporodik s ez a szaporo-
dás egyúttal a magyarság izmosodása is, melyet kultúr-
politikai szempontból nem lehet közönyösen nézni. 

Vegye bárki maga elé a térképet s egy pillantás 
meggyőzheti arról, hogy abban az esetben, ha a tiszán-
túli egyházkerület kettészakításáról lesz szó, vagy álta-
lában uj püspöki székhely alkotása esetén a józan ész 

és öntudatos politika csakis azt helyeselheti, hogy az uj 
kerület székhelye délen legyen. Megengedem, hogy itt 
délen lehetne más központról is szó. Békés, Makó s külö-
nösen Hódmezővásárhely fontos pontjai a református egy-
háznak, de a magyar kultura szempontjából alig lehet 
szó másról, mint Temesvárról, mely történeti, társadalmi 
s fizikai okokból állandó központja az egész vidéknek 
s melynek jövő fejlődése az élő élet lüktető erejével emelné 
s gyarapítaná a protestánsokat s ezzel együtt a magyar-
ságot itt e fontos vidéken. 

Ha már most a tiszántúli egyházkerületből csak a 
békés-bánáti s nagyszalontai egyházmegyéket vennénk is 
az uj püspökséghez, több mint harmadfélszázezer lélek 
volna itt, teljesen elegendő egy püspökség alá s a tiszán-
túli egyházkerület ebben az esetben kompaktabb egész 
lenne s 6—700,000 hívővel még mindig első helyen ma-
radna egyházkerületeink között. 

A népszámlálás szerint az evang. ref. hivők száma 
a déli megyékben a következő volt: 

Arad 20,787 Krassó-Szörénv 3,053 
Békés 91,339 Temes 6,269 
Csanád 24,751 Torontál 10,504 
Csongrád 57,785 

Ez összesen 215,488 lélek. Hozzáadva ehhez Bihar 
nem teljesen magyar vidékeit (belényesi, élesdi, magvar-
csékei, nagyszalontai, tenkei, s vaskohi járásokat), melyek 
részben szintén Délmagyarország felé gravitálnak s melyek-
ben 38,466 ev. ref, volt a népszámláláskor, igen szép 
számot nyernénk egy uj püspökség számára. 

Temesvárt, hol római katholikus és keleti görög 
püspök van, a város örömmel áldozna a püspöki székes-
egyház és más kulturtényezők megalkotásához, annyival 
inkább, mert az ott lakó, közel kétezer főre menő refor-
mátus nép már tart fenn anyaegyházat. S ez az alkotás 
valósággal galvanizáló erővel hatna a Délmagyarországon 
oázisként szétszórt protestánsokra és magyarokra. A ki 
olvasta a történetet s emlékszik többek közt Rácz Károly 
rajzára az elpusztult zarándmegyei protestáns magyar 
egyház virágkoráról, a ki tudja azt, hogy Belényes veszé-
lyes helyein ma maroknyi magyarság küzd az oláh tenger 
közepén, de egykor ott csak magyar szó hangzott, a ki 
látja azt a lelkesedést, melylyel Nagybecskereken, Verse-
czen s Temesvárt előre törni kész a magyar elem: az 
nem fogja kicsinyelni a jelszót: Legyen református püspök-
ség Temesvárt! 

Én elmondtam. Szidjanak érte, megfelelek, csak 
kérve kérem az öntudatos reformátusokat, ne hallgassák 
az eszmét agyon. Nemcsak protestáns ember irta ezt, 
hanem olyan, ki első sorban magyar s nemzete sorsán 
aggódva tűnődik. 

György Aladár. 



Megjegyzések az előbbi cikkre, 
A fentebbi cikket már régebben beküldte szerzője, de 

közlését aktuálisabb tárgyak késleltették. Azért adtam ki, 
mert nagyon fontos tárgyat: egyházkerületeink és egyház-
megyéink helyesebb beosztásának kérdését érinti. Jól 
tudom, hogy most, zsinat után, a kérdés szellőztetése aka-
démikus természetű; mondhatná valaki: a jövő zenéje. 
De erős meggyőződésem, hogy a közel jövőben mulhat-
lanul aktualissá fog válni, hogy a következő zsinatnak 
egyik nagy feladata lesz; már pedig a sajtónak a jövendő 
feladatokra is mindig tekintettel kell lenni. 

A dolog érdeme körültekintő, beható megvitatást 
követel. Tény, hogy egyházkerületeink mostani beosztása 
helytelen. Az is kétségtelen, hogy a magyar református-
ság egyházi adminisztrációját a mostani öt püspökség-
gel kifogástalanul végezni nem lehet. Geografiailag és 
közlekedésileg is sok igazítani való van a kerületek és 
megyék mostani beosztásán. Az uj beosztásnál, ha majd 
rá kerül a sor, azzal is tisztában kell lennünk, hogy öt 
helyett múlhatatlanul hat egyházkerületet kell szervezni. 

Ámde a kerületek uj beosztását okvetlenül meg 
kell előzni az egyházmegyék arányosabb, célszerűebb be-
osztásának. Az egyházmegyék uj kikerekítése, nem tudom, 
nem kivánja-e meg, hogy a tulnépes gyülekezetek (például 
Budapest, Debreczen, H.-M-Vásárhely) külön parokhiák 
szervezésével külön esperességekké alakíttassanak. A cikk-
író által felvetett kérdés tehát egy nagy arrondirozási 
munkának csak egyik, bár elismerem, nagyon fontos része. 
Azt hiszem, a felvetett eszmét ebből az általánosabb 
szempontból kellene eszmecsere tárgyává tenni. 

Maga az a gondolat, hogy tiszántúli egyházkerü-
letünk számára a bánsági részekben szerveztessék második 
központ: nézetem szerint nemcsak tetszetős, hanem nagyon 
életrevaló eszme. A reformátusság természetes terjesz-
kedési iránya Délmagvarország felé utal. A reformátusság-
nak a volt Bánságban, Horvát-Szlavonországban és Bács-
Bodrogban vannak rohamosan fejlődő telepei. De főként 
a Bánságban. A felvidéken és Dunántúl fogy, pusztul a 
reformátusság. a délmagyarországi részeken örvendetesen 
szaporodik. Okos politikával követni sőt irányítani kell 
ezt a fejlődést, nemcsak missziói telepek létesítővel, hanem 
egyházszervezeti erős akcióval is. Ebben teljesen egyetértek 
cikkíró helyes, okos és előrelátó felfogásával. 

A részletekhez azonban sok szó férhet, bár azokhoz 
most nem kívánok szólani. Szóljanak hozzá illetékesebbek, 
kik a viszonyokat alaposabban ismerik. De a cikk némely 
tévedéseit helyre kell igazítanom. 

Midőn cikkíró ezt a jelszót tűzi ki: »Legyen refomátus 
püspökség Temesvárt«, ugylátszik feleledi azt a tényt, 
hogy a református egyházi szervezetben még nincsenek 
püspöki székhelyek. Igaz, hogy a tényleges viszonyok, 
melyek rendesen hatalmasabb alakító erők, mint az irott 
törvények, Kolozsvárt, Debrecent és Budapestet lassanként 
püspöki székhelyekké fejlesztették; sőt ide s tova Miskolcz 
s talán még Komárom is egyházkerületi központokká 

alakulnak a bölcs tradíció hatalma által. De egészen uj 
helyet, minden tradíció nélkül, csekély anyagi es szellemi 
erővel egyszerre püspöki székhelyivé dekretálni csak akkor 
lehetne, ha a külön püspökséggé tömörülendő gyülekeze-
tek és egyházmegyék az erre szükséges nagyobb anyagi 
áldozattól sem riadnának vissza. Mert igaz, hogy magá-
nak Temesvárnak általános természeti és kulturális viszo-
nyai erre egészen alkalmasak, de most még csekély refor-
mátus egyházi erejének és jelentőségének mulhatlanul 
külső, hogy ugy mondjam, mesterséges gyámolításra volna 
szüksége, hogy életerős egyházkerületi központtá izmo-
sulhasson. A leendő »Békés-bánsági egyházkerület« esz-
méje nem-annyira, de a »Temesvári püspökséggé, azt 
hiszem, most még korai, érettlen eszme. 

De érlelni lehet. A küszöbön levő egyházügyi refor-
mok nagy átalakulások csiráit hordják méhökben. Moz-
gékonyabbá, agilisebbé kell válnia nemcsak a vallás-
erkölcsi vagy belmissziói tevékenységnek, hanem az egyház-
szervezésnek és az adminisztrációnak is. A hiányokat 
sürgősen pótolnunk, a hibákat gyorsan ki kell igazítanunk. 
A mi célszerűtlen és nehézkes van akár szervezetünkben, 
akár intézményeinkben, akár adminisztrációnkban, azt 
minél előbb át kell alakítanunk, hogy életképesebbé vál-
jék s jobban fungáljon. Minél nagyobb a helyes alkal-
mazkodó képességünk, annál szilárdabb és kihatóbb lesz 
életünk és működésünk. 

A felvetett kérdéshez szivesen veszszük, sőt kérjük 
az érdeklődők tárgyilagos hozzászólását. 

Szerkesztő. 

A cselekvés órája. 
A nagy hullámokat vető egyház-politikai kérdésekkel 

szemben a református egyház egyeteme, tudvalevőleg, 
várakozó álláspontot foglalt el. Helyesen-e. vagy helyte-
lenül, ez, mint tény, vita tárgyát többé nem képezheti. 
A kérdés egyedül ez lehet: elérkezett-e már annak ideje, 
a midőn valami határozott irányú akcióhoz kellene 
fognunk ? 

Hogy a zsinat a kormány inkább sejtett, mint tudott 
egyházpolitikai tervével szemben semmi akciót nem indí-
tott, nézetem szerint, helyesen tette. Várakozó álláspontját, 
mely a kormány liberális irányába helyezett bizalomban 
találja alapját, elhagyni, abból kilépni még ma is, midőn 
az elérendő célt a bizonytalan ködön keresztül csak 
sejtjük inkább, mintsem tisztán láthatnók, kár volna, mert 
akár pro akár contra foglalni állást, legalább is idő 
előtt volna. 

Másrészről azonban nem tagadható, hogy a szembe 
álló pártoknak a sajtóban folytatott, s növekedő erővel 
előre nyomuló élénk csatározása hullámai, mint a hegyekbe 
kiáltott hang elmosódó s épen azért zavaros visszhangjai, 
a rejtett és eddig csendes völgyek mélyeire is be kezde-
nek hatolni, s a köznépben várakozó figyelmet ébresztve, 
itt-ott talán idő előtt való cselekvésre nyújtanak impul-
sust. Röviden, az egyház-politikai harc felől a nép is tud 
már, az a nép, kivel — Szilágyi miniszter bölcs szavai 
szerint — többet kellene foglalkoznunk. A hírlapok 
révén ők is, igaz (de annál rosszabb), hogy zavaros, tu-
domást vettek a vallás-szabadságot, állami anyakönyv-



vezetést és — a mivel ugyan legkevesebbet törődnek — 
a polgári házasságot illető tervezetekről. Közbeszéd, éret-
len találgatás, s esztelen következtetések tárgyát képezi. 

Hogy az igy keletkezett — most még csendes — 
hullámok hova-tovább erősödni fognak: arra készen kell 
lennünk, És, ha bármi teher-könnyebbtilésre nyílik kilátás, 
hogy ezt az embertelenül súlyosan terhelt alsóbb nép-
osztály alkalom adtán meg is fogja ragadni: a felől ne 
kételkedjék senki sem. Hogy nem a levegőből beszélek, 
azt mutatja az egyik nagyobb egyházunkban, s annak 
környékén körül belől egy év óta lappangó mozgalom, 
mely unitárius testvéreinknek tömegesen óhajt híveket 
toborzani, s melynek első zsengéje egy ezzel szomszédos 
kis egyházban egy hívünknek tényleg befejezett kitérése, 
ki megmaradt volna ősei hitén, bizonyos fizetés leenge-
dése mellett, mig igy kilépett, s valószínűen apostola leend 
annak a tájnak, s mint hírlik, ez a tény mihamar töme-
gesebb kitérésben leend nyilvánvalóvá. Az említett nagyobb 
egyházban, egy népies ötlet alapján, a mozgalom meg-
akadt ugyan, de hogy meg nem szűnt, onnan sejtem, hogy 
tőlük távolabb lakó híveinknek vásárokon, s egyéb össze-
öveteleken közbeszédük s vitájuk tárgyát képezi. Hogy 
azok a nagyszámú egyháztagok, kik templomba soha, 
vagy felette ritkán járnak, a vallás-szabadság kimondása 
esetén, a könnyítésre adott bármely legcsekélyebb alkal-
mat fel fogják használni, az több, mint bizonyos és hogyha 
a kényszer lánca csak egy kapocscsal tágul is, mene-
külni igyekvendenek : azt már magok se titkolják. 

Nagyobb helyeinken, hol a hitben állhatatos hívek-
nek még is van kisebb-nagyobb serege, a lelkészi hiva-
taloknak pedig valamely — nem a hivek számától fel-
tételezett biztos fizetés alapja: rázkódást — talán üdvös 
rázkódást — fog csak, de azokban az egyházmegyékben, 
hol még a lukma járja, hol az egyházi hivatalnokok fize-
tésének nagysága a hivek számával növekedik vagy fogy: 
ott, könnyen végromlást okozhat. Nem azért, mintha 
nálunk szintén nem volnának buzgó és kegyes hivők, kik 
őseik vallásához szivből ragaszkodnak; nem is a teher 
szaporodásáért, mert ők sokan vagy kevesen legyenek, 
csak az ősi, meghatározott személyes járandóságot fizetik 
és ez a módosabbakra, az egy gyermek rendszer és össze-
halmozott birtok folytán még előnyösebb, mintha oly 
vallásos társulatba lépnének át, hol a fizetés a vagyonra 
is s nem csupán a személyekre hárul; mely ma a gaz-
dagoknak könnyű, a sok gyermekes vagyontalannak pedig 
elviselhetetlen teher. 

Ám tegyünk számítást. Nagy-Harsányban a lelkészi 
fizetés 1800 frt körül van felszámítva. Ha a lélekszám 
itt megkétszereződnék, a lelkész említett összegben kitün-
tetett fizetése 3600 frtra emelkednék magától; ellenben 
ha a hivek száma \lA-re olvadna le, a fizetés is 450 frtra 
csökkenne és ez I-ső osztályú egyház magától lenne 
IV. osztályú. Ha pedig ez a csökkenés egy 800 forintos 
(ilyen van legtöbb) egyházat ér, a fizetés 200 forintra 
csökken, azaz a lelkész koldusbotra jut, s az egyház 
megszűnt létezni. 

Ne mondja senki, hogy idő előtt való ez az aggoda-
lom, mert a javaslatok sorsát még tudni nem lehet. Egyet 
tudunk, azt, hogy eddigi csupán adminisztráló rendsze-
rünknek vége van, hogy népünkben, a vallási indifferen-
tismus mellett, egy szunnyadó gondolat ébredez: az anyagi 
teher (tegyük hozzá aránytalan és igazságtalan teher) alól 
menekülhetés vágya; a mindent domináló anyagi jobblét 
vágya egy nyílást vett észre, melyet szemei elől nem fog 
többé téveszteni, sőt alkalmat keresend, hogy azt fel-
használja. 

Ez az állapot akkor, ha mint reméljük, a liberalis-

mus győz, nem feledve, hogy az 1868 : Lili. t.-c. védő 
szakaszai áldozatul esnek. Ellenben, ha a reakció, az 
ultramontanismus kerekedik felül, a mit nem hiszünk, az 
is ugyanazon t.-cikk romjain fogná diadalmi orgiáit tom-
bolni. És a felől ne legyünk kétségben, hogy nyert elő-
nyeit alaposan ki is használandaná. 

A látóhatáron tehát határozottan sötét — vihart, 
romboló vihart sejtető — sürü, ijjesztő fellegek vonulnak 
föl. Tétlenül, ijjedtségtől és nyomasztó félelemtől sápadt 
arccal, összedugott karokkal nézzük-e, s lázasan dobogó 
szívvel várjuk-e, mig ránk szakad a vihar; vagy mig ide 
nem ér, sietve erősítsük a roskadó oszlopokat, pótoljuk 
a fedélzet hiányait s készüljünk a zivatar elfogadására; 
és nézvén a hitnek fejedelmére, bátorítgassuk egymást 
az Üdvözítő eme szavaival: »mit féltek, oh kicsiny hitűek ?« 
Azt hiszem, hogy a tétlen aggodalom megalázása szent 
hivatalunknak; ellenben elérkezett az egyházi társadalmi 
és Őrállói tevékenység, a cselekvés órája. Itt az óra. sőt 
már el is mult, midőn munkához kell fognunk, s a régi 
reformátorok erős hitével, csüggedetlen reménységével, 
rettenthetetlen bátorságával, az evangéliumi cselekvés 
terére lépnünk. 

Mit tehetünk és legsürgősebben mit kell tennünk, 
ha élni, ha a szent ügyet a harcon diadalmasan keresztül 
akarjuk vinni, azt szándékszunk e sorokban elmondani. 

I. 

Egyházi életünkben tagadhatatlanul baj, nagy baj 
van. Nagyobb, mint az üldözések korában, nagyobb mint 
a koldus szegénység romjai közt. Ez a baj a lábra kapott 
lágymelegség, vallási indifferentizmus. 

Azonban, hogy a kielégítetlen lelki szomjúság egye-
sekben e mellett is meg volt, s meg van, azt legjobban 
az mutatja, hogy 1868 óta tényleg él, sőt terjed itt Felső-
Baranyában is a nazarénizmus, máshol pedig a baptiz-
mus, melyeknek néhai Eötvös szabadelvűsége tért nyitott. 
Megakasztotta ugyan Trefort rendelete az anyagi teher 
kényszerével: de ha mindemellett a lelkészek nem tették 
meg a magukét, vagy alkalmatlanok voltak feladatukra, 
t. i. megadni ezeknek a mit kerestek, táplálni a sóvárgó 
lelkeket s a kik a bibliához ragaszkodtak, a bibliával 
hódítni vissza őket: most már vehetik észre, hogy ezen 
liíoeiket nem pusztán az egyházi tehertől menekedés vágya 
mozgatja, hanem a belső rugó ott van éhező és szomjazó 
leikeikben. A baptizmus, a nazarénizmus fizet ugyan, mert 
kényszerítik reá, de e mellett terjed; imaházakat épít, 
buzgólkodik, irást olvas és magyaráz, összejöveteleket tart, 
összehangzó éneklésben gyönyörködik stb. Szóval, mig 
alusznak a pásztorok, eljön az ő ellenségök és elszéleszti 
a nyájat; ezek növekednek, szervezkednek, erősödnek, s 
a vallás-szabadság közel hajnala készen találja őket. 

Lássuk, hát mi mit tettünk velük szemben ? Meg-
vetettük, gyaláztuk, negligáltuk, mint esztelen rajongókat. 
Nem a K. Tóthokról és Garzókról szólok, kik az ige 
kétélű fegyverét fordíták ellenük, hanem azokról, a kik 
beszedték tőlök a lukmát és — többé szóba sem álltak 
elpártolni vágyó híveikkel. Kik nem voltak kíváncsiak 
kételyeikre, vágyaikra, lelki szomjuságuk természetére, 
nem segíték őket az irások tudakozásában, hanem hideg 
dölyffel haladtak el a nyomorult publikánusok mellett, mint 
akár a farizeusok. Ők prédikáltak az üres templomban 
a falaknak; anyakönyveztek, ha alkalom volt reá; ha 
kellett eskettek, ha hívták temettek, mindenekfelett lukrnáz-
tak is, és azt hitték, kötelességeiket híven betöltötték. 
Ne essenek nehezen e szavak. Eljött a mellünk verésé-
nek ideje! 



Az üres templomokról pedig hasábok zengnek a hír-
lapokban Panasz ez a nép ellen? Miért nem önmagunk 
ellen is? Becsepegtettük-e a vallásos eszméket korán a 
gyermeki szívekbe? Tettünk-e valamit a vallásos kedély 
felébresztésére? Vezettük-e személyesen a vallásos okta-
tást ? Nem biztuk-e modern képezdékböl kikerült oly 
tanítókra, kik nyiltan mondják: »mi a vallást szórói-szóra 
megtanultatjuk, magyarázatára illetékesek nem vagyunk, 
igazat szólva nem is értünk hozzá«. Sub rosa, mondhatjuk, 
sokan nem is hiszik. Merem állítani, hogy a növendékek 
vallásos kedély nélkül jöttek ki az iskolából. Tanították 
őket, de nem nevelték. Kezükbe adtuk a kést, az irást, 
olvasást, de nem ismertettük meg a helyes használat 
módját. Kényszerítettük őket a templomba, de kelletlen 
szereplésünkkel nem kedveltettük meg az üres falakat. 
És a példa? Látták, hogy oda felnőttek alig járnak, a 
pap és taníló családja is vajmi ritkán. 

Üres templomok, sokat beszélhetnétek ti a mi mulasz-
tásainkról is! 

Aztán, legyünk őszinték, van-e nálunk cura pasto-
ralis, vagy csak nevében él csupán ? Az egyházi fegyelem 
gyakoroltatik-e egyáltalában? Nem akarunk-e mindent a 
világi hatóság utján elérni, s ha az megtagadja a közre-
működést, előveszszük-e erkölcsi fegyvereinket, vagy nem 
nvugszunk-e meg, mint ki dolgát jól végezte, babérainkon? 

Felteszem a poenitentialis kérdéseket: Gondosko-
dunk-e, hogy az ismétlő iskolások a vasárnapi istenitisz-
teletet el ne mulaszszák, sőt nem nézzük-e el még a 
rendes iskolások mulasztásait is? Volt-e rá gondunk, 
hogy a serdülő ifjúság a mételyt hintő összejöveteleket 
korcsmában, gyepen elkerülje? Intettük-e gondosan a 
szülőket, hogy az erkölcsi nevelés érdekében gyermekeiket 
a nagyok mulatságaitól . visszatartsák ? A vallás-erkölcs 
szabályait figyelembe nem vevő, sőt megtévedett híveinket 
figyelemmel kísértüké, intettük, feddettük-e őket? Hatot-
tunk-e oda, hogy a presbyterium is e részben való köte-
lességét teljesítse? Nem néztük-e el a botránkoztató 
erkölcstelenséget is, ha a vétkező különben egyéb tarto-
zásait híven lerótta? Általában, azt tanusítjuk-e, hogy 
előttünk szent hivatalunk erkölcsi oldala a fő és mindenek 
előtt való, s őrállói kötelességünket híven fogva föl, meg-
halunk ha kell, de kötelességünket sem szemeink elől 
nem tévesztjük se meg nem tagadjuk soha ? 

Boldogok s bizonyára lesznek ilyenek, a kik e kér-
désekre igennel felelhetnek. Ámde az élet ellenkezőt is 
tanúsít. A tapasztalat szomorú példákat mutathat Itt az 
Ur szolgája nejét ok nélkül elküldi magától és semmi 
békéltető szónak nem enged; - zonban el sem válik tör-
vényesen, hanem a nép nagy botránkozására helyettest 
hoz a házához, a parochiára, helyrehozhatatlan rossz 
példaadásul. Ott a másik szívtelen uzsorával gyűjt va-
gyont ; amaz egyszerű szüleit megveti, azokkal rosszul 
bánik, éhezteti, sanyargatja őket. Ez pedig elveti a józan 
élet tisztaságát, részegségben dobzódik, meggyalázza szent 
hivatalát, s híveit a leselkedő ellenség karjaiba kergeti. 
Vagy legjobb esetben szorgalmasan gazdálkodik, s vasár-
naponként, ha nem akad bárki is, kivel magát helyette-
sítheti, igy-ugy prédikál, sokszor nyomtatott könyvből 
felolvas, a funkciókat elvégezi, a mig még lehetséges, 
kiadványokat ir ki; meghallgatja, s mert a tőlök való 
szabadulásnak ez a legkönnyebb módja, ügyvédhez, válásra 
utasítja a talán haszontalanság miatt versengő házasokat 
és: azután . . . többet nem lát, nem hall, nem érdeklődik 
irányukban a fizetés beszolgáltatásának, vagy beexequal-
tatásának nagy napiáig. Vétkezném, ha azt mondanám, 
hogy nincsenek dicséretes kivételek. Azonban, nagy álta-

lánosságban, elég fájdalom, nincs mit tagadni, ezek a sza-
vak usvan sötét, de hű tükörül szolgálnak. 

És segítettünk-e az egyházi szervezet egyik legna-
gyobb baján, a teherviselés aránytalan voltán? HicBhodus, 
bic salta! Ezen bukik keresztül leghamarabb és zúzódik 
szerte egyházunk. Az aránytalan teherviselés, melyet 
igazságossá tenni épen ott nem kisérlették meg, hol leg-
nagyobb szükség lett volna rá, a lukmázó helyeken 
1848 óta uj korszakot élünk; e korszakot az egyenlő 
teherviselés elve mozgatja, mely mint valódi Krisztusi 
elv. fokozatosan halad célja felé. Az adómentes nagybir-
tokok átvették a jobbágy-teher tetemes részét; a köz-
vetlen és közvetett adózás a személyi igazságtalan alapról 
hova-tovább a birlalt jogok és honosok s az elért ered-
mény alapjára helyeztetik át, hogy a ki több jogot élvez, 
több terhet emeljen, kinek anyagi ereje engedi, többet 
fizessen; a szegény se haljon meg az elbírhatatlan teher 
alatt, hanem mint. az Üdvözítő parancsolla, ker. szere-
tettel: ^egymásnak terhét hordoznánk*. A nép ezt látja, 
érzi, tudja. Papja szavára el is hiszi, hogy ez elv épen 
a krisztusi tanok diadala; ellenben nem értheti meg: 
hogy ez elv miért hogy igen a Krisztus egyházában nem 
bír érvényesülni? miért szívtelenebb az egyház, mint az 
állam ? Ez nem engedi terhelni azt, kit ugy is keservesen 
nyom az élet súlya, terhe; az az egyforma (de épen 
ezért egyenlőtlen) teherviselés címén — elveszi a sze-
génytől a napi megélhetésre szükséges falatot is. Többet 
mondok: a nagy egyházi adót, mert a szegény rendesen 
nagyobb családu a jómóduaknál, megveszik a legszegé-
nyebben is; ellenben a gondnokság, vagy presbyterség 
(tehát a jogok) csak a vagyonosok kiváltsága. Avagy nem 
ezek izlése választ-e papot, kántort, tanítót; ilyenkor a 
szegénynek hallgatva kell ezek jelöltjeire szavazni, a fize-
tés súlya pedig ránehezül. Az első padokat a gazdagok 
töltik be családjaikkal, mig a szegény ócska ruhájában 
már templomba menni se mer, nehogy kigúnyolják. Díszes 
prédikációs temetéssel tisztelik a vagyonost halálában is, 
a szegényt jó, ha énekszóval kiséri ki a tanító és a ha-
lállal szemben is vidám játszi gyermek sereg. Ez sem 
arányos, sem igazságos, sem egyenlő teherviselés, legke-
vésbbé pedig keresztyéni el7-

Hogy ezek egyházi életünk gyökerébe vágó bajok, 
azt hiszem, senki kétségbe nem vonja, hogy segíteni le-
hetne rajta: az meglehet; hogy segíteni kell és pedig 
lehető gyorsan: ez további életünk feltétele. 

Ágodi, 
ev. ref. lelkész. 

T Á R C Z A. 
Ultramontán haremód. 

Mutatvány A kötelező polgári házasság és az ultramontán reakció 
cimű röpiratból. 

Eszközeiben nem válogatós, harci modorában vak-
merő az ultramontanizmus. Hogy önmagának minduntalan 
ellentmond, s hogy társadalmunk belbékéjére gyújtó csóvát 
dobó keze gyakran önmagát veri meg, ezzel nem törődik. 

Szövetkezik mindenkivel, eretnekekkel, pogányokkal, 
szövetkeznék, ha sikerre lehetne kilátása, magával az ör-
döggel is. Tényleg szövetkezik ennél veszedelmesebb és 
gonoszabb démonnal: a minden felekezetnél egyenlően 
kárhozatos vallási türelmetlenséggel és fanatizmussal. 



Tudja jól. hogy a kötelező polgári házasság életbe-
léptetésével megszűnik az 1868: 53. t.-c. 12 §-ának 
intézkedése, mely eddig a protestánsokat védte a katho-
likus proselita-csinálással szemben. És azt is tudja szin-
tén igen jól, hogy ez némi aggályt keltett a protestáns 
körökben. 

Most mit csinál az ultramontán reakció ? 
Eddig a katholikusokat izgatta, a felekezetiség és 

vallási féltékenység mérgét igyekezve lelkükbe csepeg-
tetni. Napról-napra azt bizonyítgatta, hogy az egyház-
politikai javaslatot a kath. egyház és a katholikusok ér-
dekeit támadják meg, hogy az egész egyházpolitikai pro-
gramra a protestánsok érdekében létesült a katholicizmus 
megtörésére. Taktikája mindig az: szembe állítani egy-
mással a felekezeteket, megosztani társadalmunkat, szítani 
az ellentéteket, felháborítani a minden felekezetnél létező 
bigottságot és érveket adni a vallási fanatizmus számára. 

A katholikusoknál nem sikerült taktikája, a magyar 
katholikusok nem fogtak tüzet, bármint szórta az ultra-
montanizmus a felekezeti villongás égő zsarátnokát a 
sajtóból s az egyházi szószékről a katholikus hívek közé. 
Különösen a kath. intelligencia elenyésző csekély kivé-
tellel megemlékezett rá, hogy a katholikusok és protes-
tánsok soha sem engedték magukat egymásra uszítani s 
hogy soha sem feledték, mikép mindnyájan magyarok 
és a haza, a nemzet és társadalmi egység szolgálatában 
állanak. Megemlékezett főleg arra, hogy a katholikusok 
mindég szövetségesei voltak a protestánsoknak szabadsá-
guk kivívásánál és biztosításánál. Hogy katholikus vezér-
férfiak voltak a negyvenes években is, akik leverték az 
ultramontanizmust, mikor ez a reverzálisok címén indí-
tott harcot. Hogy katholikusok, sőt kath. főpapok kel-
tek a protestáns autonomia védelmére, mikor ezt össze 
akarta tiporni az abszolitizmus. 

Az ultramontán reakció kudarca ekkép teljessé lett 
a katholikusoknál. Most ez a protestánsoknál tesz kísérletet. 

Az egyházpolitikai javaslatok kétségkívül tartalmaz-
nak hátrányokat a protestántizmusra nézve. Bizonyos, 
hogy az 1868: 53. t.-c. 12. §-ának elejtése felszabadítja 
a prozelita-szerzetest s a szabad verseny előre láthatólag 
a protestánsokra lesz hátrányos. Sőt ennél nagyobb hát-
rány is fenyegeti a protestánsokat. A katholikus házas-
ság elválaszthatatlansága miatt az elválni akaró kath. há-
zaspárok, igen nagy számmal tértek át a protestáns fele-
kezetek valamelyikének kebelébe. 

A protestántizmusnak ezen előnyéről, a kötelező pol-
gári házasság behozatala után, le kell mondania. Morális 
értelemben különben is kétes értékű előny volt az, mert 
a könnyelmű hitváltoztatást mozdította elő s az áttért 
katholikusokat nem a vallási meggyőződés, hanem a 
kényszer vezette a protestáns egyházak kebelébe. 

Sőt más tényleges hátrányt is szenved a protestán-
tizmus. A kölcsönös és engesztelhetetlen gyűlölet nem fog-
lal helyet a polgári házasság javaslatában a válási okok 
között. Egyátalán, a javaslat szerint, csak a legkivételesebb 
esetekben lesz mengedve a válás. 

A protestánsokat azonban a tények nem lephetik 
meg. Tudták és előre láthatták azokat már akkor, midőn 
az egyházpolitikai programm napirendre került. Tudták, 
előre látták s mégis az egyházpolitikai programm mellé 
áltak, mert belátták, hogy amit a protestántizmus veszt 
e programm által, annál sokkal többet nyer a magyar 
állam és a nemzeti egység. 

A magyar protestántizmus most is ugy viselte ma-
gát, mint minden korban: szépen, hazafiasan, a nemzeti 
czélokért áldozatra készen. 

Az ultramontán izgatás tehát sem meg nem lepheti, 
sem hatást nem gyakorolhat rá. 

Ugyanez áll minden felekezetről, melyet hazafiság 
lelkesít. Nem vizsgálom bővebben: ki veszít, ki nyer ? 
Nem vizsgálom: vesztenek-e valamit a katholikusok s 
van-e valami, a mi a protestánsok javára billenti a mérleget. 

Vesztes fél nem lehet akkor, midőn legéletbevágóbb 
érdekeinek diadalát nyeri meg a haza Senki sem ^lehet 
károsulva akkor, midőn nyer állami és nemzeti egységünk. 

Severus. 

BELFÖLD. 

Levél Dunántulról. 
Nt. Szerkesztő ur! Az egyházpolitikai javaslatok 

életbelépése valószínűleg rövid idő múlva bekövetkezik. 
E javaslatokat, a mennyiben a lelkismereti szabadság 

követelményeinek megfelelnek, minden prot. ember csak 
üdvözölheti. 

Pedig azok a prot. egyházakra nézve, ha az 1848. 
XX. t.-c. minden tekintetben nem valósul, nagy küzdel-
met nyitnak meg. 

Jó hadvezérek, mielőtt ujabb harcra indulnának a 
haditerveket állapítják meg s azoknak végrehajtásáról 
szigorúan gondoskodnak. 

Ha az egyházi lapokat figyelemmel kísérjük, a panasz-
nak, jajgatásnak, itt-ott a kétségbeesésnek számtalan nemei-
vel találkozhatunk. 

A nagyszabású püspöki jelentések, a »Prot. egyházi 
és iskolai lap* szolgálnak is sok szép eszmével, a melyek, 
ha csak részben valósulnak, a mutatkozó komor fellegek 
veszélyes jellegökből sokat veszítenek. 

Mindenekelőtt arról kellene gondoskodni, hogy híveink 
képzettségüknek megfelelő szellemi táplálékot nyerjenek 
mind a templomban, mind az iskolában. 

Mert a vallástalanságnak az is egyik főoka, hogy 
a nép éhesen távozik a templomból, nem hall értelmének, 
lelki szükségletének megfelelő szavakat, hanem hosszas 
disszertációkat, melyek buzgóságra nem igen ébresztenek. 
Dunántul, Tóth Ferencz »Kis Kátéja* és »Ágéndája« ugy 
szinte a használatban levő H.-féle egyháztörténet, styl, 
kidolgozás, eszme csoportosítás tekintetében annyira gyenge, 
hogy ezekkel lelkeket veszteni igen, de hódítani soha 
nem lehet. 

Valóban kényes helyzete van a lelkésznek oly he-
lyeken, hol több áttérés történik s az illető könyvekből 
akar a református vallásról tiszta fogalmat alkotni. 

Még szerencse Szász Károly »Konfirmációi kátéja*, 



melynek nyelvezete kifogástalan s igy nagyobb művelt-
ségű egyén is kezeibe veheti. 

Arról kellene tehát első sorban is gondoskodni, hogy 
mindenült a hívek képzettségének, a haladó kor kívá-
nalmainak megfelelő hittani, egyháztörténeti és imakönyvek 
lennének, melyekből buzgóság, ismeret és lelkesedés me-
ríthető. 

A dunántuli egyházkerület legutóbbi lelkész érte-
kezletén, volt is e tárgyban indítvány, de ki tehet róla, 
ha csak elhangzó szó volt a pusztában. 

A népben, ezen a vidéken a hithez való ragaszko-
dás, áldozatkészség még él. Bizonyítására nem frázisokat, 
de tényeket említek fel. Nem régen egy m. lelkész néhány 
községbe elment prédikálni, hogy kisded egyháza számára 
ekként gyűjtsön. Voltak többen, kik előre nevettek a fiaskón, 
mit e kísérlet eredményez. És mi történt A . . . faluban, 
42 frtot, D . . . .-ben pedig 37 frtot hozott össze a kegyes 
lelkűek önkéntes adakozása. Oly helyeken tehát, hol a 
vallásosság nemcsak szóban áll, de ily szép tettekben 
nyilvánul, nem kell félni a reformoktól, a felekezetnélküli 
törvénytől. 

Á nép lelkében Isten iránti hit él; ha ez a hitélet 
egészséges, viruló avagy nyomorult tengődő, az rendesen 
az igehirdetők buzgósága tapintatától és ügyességétől függ. 
A magyar protestántizmus századokkal ezelőtt, részben 
azért vesztette el hívei nagyrészét, mert kiváló képzettséggel, 
társadalmi ügyesgéggel biró lelkészekkel nem rendelkezett. 
A megpróbáltatás e napjaiban kétszeresen fontos a protes-
tantizmusra nézve, hogy a theologiai intézetek minő 
szellemi és erkölcsi tulajdonokkal biró egyéneket bocsá-
tanak ki az ige hirdetésére. 

E szempontból üdvözlöm dr. Szabó Aladárnak a 
lelkészképzésre irányuló nézeteinek nagyrészét. 

Mert a legdicsőbb eszme is hódító erővel csak ugy 
bír, ha annak terjesztői a társadalmi kívánalmaknak is 
minden tekintetben megfelelnek. A pap a társadalomban 
él, annak változatai, hullámverései elől magát el nem 
zárhatja sőt számtalan esetben hitelveinek társadalmi 
uton képes érvényt, barátokat szerezni 

Ki hidegen prédikál, reggelenként könyörög s azután 
végig fekszik a semmit tevés pamlagán, kire nézve társa-
dalmi mozzanat, tudományos irányzat, irodalmi munka 
befolyással nincs, kinek szemei előtt csak a silány önzés 
lebeg, nem törődve azzal, hogy a családi politika, egyesek 
boldogságának feldulásával hazugságokkal érvényesül-e 
az ilyennek nem árt, ha jövője borússá változik. 

Némely vidéken a reform, papok között — mintegy 
rákfene — veszélyésen uralkodik a személyeskedés. 
Gyűlölködés ugy annyira, hogy gyűlések alkalmával az 
idő nagy részét az egymással való torzsalkodások veszik 
igénybe. Az üres templomok mikénti benépesítésével, 
vagy egyéb közérdekű dolgokkal, valami nagy buzgalom-
mal nem foglalkoznak, de ha az esperes három nappal 
később küldi a kamatot valamelyik egyháznak, akkor már 
kész a gyanúsítás, hangzik az interpelláció. Ily körülmé-
nyek mellett nem lehet csodálni, ha az ily hanghoz és 
modorhoz nem szokott világi egyének távol maradnak a 
gyűlési teremtől s az egyházi ügyek iránt teljesen közö-
nyössé válnak. 

Egyetértés helyett irtó harc, szeretet helyett rút 
gyűlölet s a piszkos érdek akar minden áron érvénye-
sülni. Családi szövetkezetek vannak, melyek mint éhes 
farkas ugy figyelik, kisérik áldozataikat s elég a fehér 
asztalnál egy »idézet«, már kész a vád, a nyilvános meg-
hurcoltatás. Pessimista nem vagyok, de ha ez az állapot 
tovább is igy tart, e vidéken a református nép nagy része 
Önként veti magát más vallás karjaiba. 

A református papságra — jövőben — ha nemes 
misszióját betölteni akarja, igen nehéz feladat vár. Siker 
csak ugy remélhető, ha a legszebb harmónia, összetartás 
uralkodik lelkészek, tanítók és egyháztagok között. Küzd-
jünk elvekért, nyílt sisakkal, férfiasan, nemesen, de ne 
vakand módra, mert ez jellemes emberhez nem illő. Még 
ha valaki hibázna is, hiszen ez emberi dolog, ne állítsuk 
mindjárt pellengérre s a szennyest ne vigyük a nyilvá-
nosság elé. 

Hiszen olyan sok a végezni való, oly igen beteg 
a mi egyháztársadalmi életünk. 

Sok didergő lelkészi, tanítói árva könye, avagy 
jajkiáltása ösztönöz bennünket, hogy az élet nehéz har 
cában egymást segítsük, gvámolítsuk. Néhány órával előbb 
jöttem a k . . . . kórházból, még élénken szemeim előtt 
van az a szerencsétlen leány, ki mindenkitől elhagyatva 
a kórágyon kínlódik. Szemeiből szelid fény, arcáról nemes 
vonás sugárzott le, hangja mély fájdalmat árult el, s a 
legelső pillanat meggyőzött róla, hogy nem közönséges 
családból származott szánandónak nyújtom az Urvacsorát. 
Az ima végeztével szülei után kérdezősködtem, de felelet 
helyett sóhajok szálltak kebléből. Küzdött, vájjon el-
mondja-e a valóságot: kis várakozás után elbeszélte, hogy 
papi családból származik, miként én. jaj de ő árva, vele 
senki nem törődik, vagyon helyett cselédkönyvet örökölt, 
pártfogók helyett ellenségekre talált. E szavak után han-
gosan zokogott s én a legfájóbb érzelmekkel hagytam oda 
kórágyát, hogy segélyt gyűjtsek számára. 

És én ugy bús óráim magányában folyvást előttem 
látom azt a szenvedő arcot, hallom a panaszkodó, fáj-
dalmas hangot. Istenem! ez hát a dicső kálvinizmusnak 
haladása, felvirágzása, egy nyomorult, beteg pap leány, 
ki nem talál helyet, hol fejét lehajthatná, avagy egy darab 
kenyeret, mely éhségét csillapítaná. 

És ha körültekintünk prot, papi családaink körében, 
akárhány szüle arcáról, gyermekeinek jövője miatti mély 
aggodalmat olvashatunk le. Addig csak megvannak, ugy 
a hogy, mig az atya él, s a lelkészi hivatal tövises utjain 
haladni képes, de ha az szemeit lehunyja, nyomorúság 
a sorsa özvegynek, gyermeknek egyaránt 

Ezeken a kóros állapotokon igyekezzünk segíteni 
annak az erőnek a hatalmával, mely a keresztyén lélek-
nek és munkásságának a legszebb ismertető jele: a Krisz-
tusi szeretettel. Krisztus mondá s nekünk, az ő követőinek 
mondá: »Arról ismernek meg, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretenditek* (.Ián. 13. 25.). A sze-
retet lelkét erősítgessük társadalmi és hivatalos érintke-
zéseinkben, a szeretet gyümölcseit gyarapítsuk hivatalos 
és magán életünkben. Az életerős és munkás szeretet 
összeforrasztja a közönyös és elridegedett lelkeket, szeretet-
közösséggé nemesíti a gyülekezeti életet, magasra törő 
szellemmel termékenyíti meg egyházi testületeinket. 

Csak azt ne feledjük, hogy ennek a szeretetnek 
erőforrása a Krisztus és vége a Krisztus. 

Galamb. 

A vallási és közoktatási költségvetés. 
Tárgyalva a képviselőház nov. 21—27-ik napjain. 

IV. 
A negyedik napon, november 24-én, befejezték az 

általános vitát s áttértek a részletekre. Előbb azonban 
még néhány beszédet hallgatott meg a ház. 

Bégen Gusztáv óhajtaná, hogy kimutatásokat készít-
senek arról: mennyi áldozatot hoznak a közoktatásügynek 



az egyes községek és felekezetek, mert igy bizonyára 
nagyobb önérzettel tekinthetnénk arra az áldozatra, a 
mit nemzetünk a kulturának hoz. Bizonyítékul csak azt 
hozza fel. hogy 153 középiskolánk közül csak 42-t tart 
fenn az állam, a többit a felekezetek és a városok. A 
költségvetést megszavazza. 

Veress József (az orosházi evang. pap) nagyon 
csekélynek tartja az oktatásügyre fordított nyolc millió 
forintot. Visszás dolog, hogy mig az operára 235 ezer 
forintot, a kisdedóvásra csak 158 ezer forintot költ az 
állam. A tandíjemelést is hibáztatja, mert nem nehezíteni, 
hanem könnyíteni kellene a műveltség megszerzését. A 
statisztika azt mutatja, hogy az iskoláztatás költségének 
terhét már nagyon érzi a közönség. Ezekhez járul még 
az is, hogy mig a tandíjakat emelik, az ösztöndíjakat 
leszállítják. Hibáztatja a középiskolák elhelyezését. Az 
állami középiskolák mind a nemzetiségi vidékeken vannak, 
mig az alföldi iskolák állami segélyezésben nem részesül-
nek, pedig ezek is szolgálatokat tesznek a nemzetnek. 
A protestáns egyházak, a melyek a maguk erejéből tart-
ják fenn középiskoláikat, napról-napra szegényednek, mig 
az állam a maga parancsaival a költségeket évről-évre 
fokozza. Mivel azonban a jelen költségvetésben már hala-
dás észlelhető: a költségvetést elfogadja. 

Hévizy János mivel a közoktatásügy vezetését is 
nagyon hiányosnak látja, de főként mivel a miniszter 
egyházpolitikáját veszedelmesnek tartja, a költségvetést 
nem szavazza meg. 

Asboth János miután az ő szertelen és gunyoros 
modorában' a minisztert és pártját, melynek nem rég 
maga is híve volt, leszólta, kérdést intéz a miniszterhez az 
iránt, hogy szándékozik-e az elkeresztelési ügyben Rómá-
val folytatott levelezését a ház tájékozására bemutatui? 

Csáky Albin gróf kijelenti, hogy a kérdéses levele-
zést nem mutathatja be, annál az egyszerű oknál fogva, 
mert ily levelezés nem létezik. Válaszol ezután az egyes 
szónokoknak. Kijelenti, hogy a felekezetek közoktatási 
költségeiről adatokat gyűjtet; a középiskolák célszerűbb 
diszlokációját fontolóra veszi, fő tekintettel lévén, hogy 
kiválókép a vegyes lakosságú vidékeket rakjuk meg állami 
iskolákkal; hogy az egységes középiskola mielőbb létrejőjön, 
utasítást adott már maga is a tanfelügyelőknek, hogv a 
nyári menedékhelyeknél is legyen gondjuk rá, hogy a 
dajkák a magyar nyelvet bírják. Végre újrakéri a Házat, 
hogy költségvetését fogadja el. 

A képviselőház nagy többséggel a költségvetést 
elfogadja, Csákv K. gróf határozati javaslatát a kongrua 
ügyében szintén magáévá teszi, a minisztert pedig hosszas 
és zajos tüntetéssel megéljenzi. 

A részletes tárgyalás folyamán 
Müleh Lajos indítványozza, pogy az érettségi vizs 

gát az egyetemen felvételi vizsgálattal kellene pótolni s a 
a miniszter jelentéséből kitűnik, hogy az érettségi vizsgá-
latokon az ifjaknak állag 20 százalékját megbuktatják. 
Reformálni kellene az érettségi vizsgálatot olyformán, hogy 
ne legyen joga egyedül a főigazgatónak megbuktatni oly 
ifjakat, a kiket nem is Ösmer. Az osztályvizsgák szigorí-
tásával sokkal inkább lehet emelni az értelmi nivót és 
igazságtalanság sem fog annyi előfordulni. Nem tartja 
helyesnek,, hogy a törvényes kort el nem ért ifjakat nem 
bocsátják érettségi vizsgálatra; ha az első osztályba 
fölvették, bocsássák érettségire is. A tétejt különben 
elfogadja. 

Berzeviczy Albert államtitkár veszedelmesnek tartana 
a főigazgatók korlátozását, mert a középiskolában az 
oktatás szigorát az állam csakis az érettségi vizsgán 
ellenőrizheti. Miután a középiskolákba csak a 9-ik évüket 

betöltöttek vehetők fel: törvényes az a rendelet, a mely 
szerint a betöltött 17-ik év előtt érettségi vizsgálatra 
senki sem bocsájtható. 

Az egyetemek tételénél 
IÁnder György kérdi a minisztert, minő lépéseket 

tett a budapesti egyetem kath. alapjainak elkülönítésére. 
1 \ipp Samu a kolozsvári egyetem orvosi fakultásá-

nak kiegészítését sürgeti. Továbbá kívánja, hogy orvosi 
gyakorlatot csak azoknak engedjenek, a kik Magyaror-
szágon szereztek diplomát, vagy pedig diplomájokat nosz-
trifikáltatták. 

Sághy Gyula ismét sürgeti a harmadik egyetem 
ügyét. Szegednek műegyetemet kellene adni, a harmadik 
egyetemet pedig Pozsonyban felállítani. 

V. 

Az ötödik nap, nov. 25-én az egyetemek felett 
tovább folyt a vita. 

Hermán Ottó sok figyelemre méltó észrevételt tesz 
az egyetemi oktatásra. Hibáztatja, hogy a kinevezéseknél 
nincs kellő figyelem a tudományos érdemekre; hogy egyes 
tanárok irodalmi tekintetben évtizedeken át semmit se 
produkálnak; hogy a tanórákon kívül nem érintkeznek 
a hallgatókkal. A harmadik egyetemet semmi esetre se 
szabad »határvárosban és egy világváros árnyékában« 
elhelyezni, hanem alföldi magyar helyen, erős nemzeti 
gócpontban. 

Okolicsányi László a központi egyetem kiépítését 
sürgeti. 

Helfi Ignácz indítványozza, hogy a miniszter időn-
ként hívjon meg jeles tudósokat, kik az egyetemen cik-
lusos előadásokat tartanának. 

Csáliy Albin gróf az egyetem vagyonának jogi ter-
mészetére vonatkozólag fentartja az elkülönítésre régebben 
lett igéretét. 

Az osztrák orvosi diplomák kérdésével most foglal-
kozik s vagy ugy szándékozik az ügyet rendezni, hogy 
az osztrák és a magyar diplomák teljes kölcsönös érvényt 
nyerjenek, vagy ugy, hogy az illető diplomák nosztri-
fikáltassanak. 

A Ház a tételt megszavazta. 
A tanulmányi alap tételénél szót emel Beöthy Ákos, 

ki néhány észrevételt tesz a kath. autonomiára. Igen nagy 
hibának találná, ha, a mikor az állam és egyház közti 
viszony gyökeresen megváltozott, a római egyháznak a 
viszonyai nem rendeztetnének. A miniszternek e tárgyban 
tett nyilatkozata, mely megnyugtató akart lenni, nála 
csak ujabb aggodalmakat keltett. Miért várjunk mi arra, 
mig a püspöki kar a maga jószántából állást foglal? Hisz 
módja nyílnék erre a kongresszuson is, a mely úgysem 
hamarkodhatná el a dolgot, mert kétségtelenül igen nehéz 
és igen kényes problémával állunk szemben, olyannal, 
a melynek megoldására nincs utmutató példánk: nem 
tekinthető ilyennek még az erdélyi autonomia sem, egyrészt, 
mert tényleg az is csak nemrég van aklivvá téve, más-
részt, mert se elég széles bázisa, se elég erős tartalma 
nincs. 

Tódor József csupán azt kivánja Beöthy vei szemben 
megjegyezni, hogy az erdélyi katholikus státus autonom 
szervezete megadja a laikus elemnek mindazt a jogot, 
a mi a katholikus egyház hierarhikus organizációja mel-
lett egyáltalán lehetséges. 

A tételt elfogadják. 
A középiskolák tételénél Hévizy János a tandíjak 

mérséklését kívánja s nagyobb méltányosságot á tanárok-
gyermekei iránt. Schwarcz Gyula nézetével, hogy a tehet-



ségtelen tanulókat ki kell szorítani a középiskolából, nem 
ért egyet. A tehetség nem mindig nyilatkozik korán, pél-
dául a néhai Baross Gábor igen gyönge diák volt, azért 
mégis vitte valamire. Szóvá teszi még, hogy némely közép-
iskolában, pl. az ungváriban, megünneplik ugy a római 
katholikus, mint a görög katholikus és a görög keleti 
ünnepeket s ennek következtében a szorgalmi idő száz 
napra sem terjed. Kéri e részben a miniszter intézkedését. 

Bernáth Béla a tornatanárok helyzetének végleges 
rendezését kívánja. 

Berzeviczy államtitkár szerint a tandíj fizetése alól 
minden jobb tanuló megkaphatja a fölmentést, ha a tanárok 
fiai nem részesülnek különös kedvezményben, ez csak az 
eljárás igazságosságát mutatja. A sok ünnepi szünet apasz-
tására nézve a kormány már lépéseket tett a felekeze-
teknél, magától azonban semmit nem tehet. A tornatanárok 
ügye nemsokára rendezésre kerül. 

A tételt elfogadják. 
A felekezeti középiskolák tételénél 
Ghorin Ferencz a szatmári ev. ref. gimnázium 

állami segélyezését kéri. 
Meskó László a felekezeti középiskolák tanárainak 

nyugdíjügyét kívánja rendezni s erre vonatkozólag fel-
világosítást kér a minisztertől. 

Csáky gr. miniszter kijelenti, hogy az erre vonat-
kozó törvényjavaslat már készen van s legközelebb már 
be fogja terjeszteni. A szatmári gimnázium megsegítését 
szintén kilátásba helyezi. 

Veress József az ág. evangélikusok részére nagyobb 
állami segélyt kíván. Ennek az egyháznak középiskolái-
ban csak 52 százalék az ágostai evangélikus tanuló, a 
többi más felekezethez tartozik, ugy, hogy leszámítva a 
más jellegű iskolákban tanuló ág. ev. ifjakat is, közel 
ezer más felekezeti ifjú oktatásáról gondoskodik ezen 
egyház a maga költségén, az ekkép idegen felekezetbeliek 
oktatására fordított pénze az egyháznak kerek számmal 
101.000 frt. Mig az egyház viszont összesen 40.000 frt 
állami segélyt kap. Kikel a zsidóság ellen, mely a közép-
iskolai tanulóknak 20 százalékát szolgáltatja a nélkül, 
hogy a középiskolákra egy krajcárt áldozna. A tételt 
különben ő is elfogadja, — Valamint a Ház is. 

Az ipari szakoktatás tételénél Zichy Jenő gróf jö-
vőre nagyobb dotációt kíván, mert az összes e nemű 
iskolákból a tanulók száz számra kirekednek. 

A tételt elfogadták. 

VI. 

A hatodik napi ülésben, nov. 27-én a népiskolák 
tételénél 

Madarász József két észrevételt tesz. Egyik az, 
hogy a magyar nyelvoktatásáról szóló 1879. évi törvényt 
még mindig nem hajtják kellő szigorral végre, sőt meg-
történt az, hogy Pável püspök körrendeletileg szorította 
a magyar gyerekeket, hogy oláhul tanuljanak írni és olvasni. 
Ezt ő Pável részéről hazafiatlan, sőt hazaellenes cseleke-
detnek tartja. Kéri a minisztert, legyen szigorúbb a tör-
vény végrehajtásában. 

Szederkényi Nándor a Pável-ügyre reflektálva, azt 
mondja, hogy a püspök okoskodása, mely szerint a litur-
gia nyelve egyúttal a népoktatás nyelve, egyenesen tör-
vénybe ütköző. A kormány eljárása pedig, hogy ezt 
tűri, a felügyeleti jog laza gyakorlása. 

Veress József hibáztatja, hogy a tanítók a törvény 
meghozatala után sem kapták még meg 300 frtos fize-
tésöket, mert a 300 frtra való kiegészítés még késik. A 
tanítói nvudíjszámításoknál kéri a minisztert, hogy a 

kataszteri adatokon kívül vegye tekintetbe azokat a 
bizonyító okokat is, melyekkel az egyes tanítók a jöve-
delmük bevallását kísérik. 

Thaly Kálmán a magyar nyelv oktatásának elhanya-
golására hoz fel adatokat, s kéri a minisztert, hogy az 
iskolák megvizsgálását ne csak tanfelügyelök, hanem 
központi kiküldöttek által is végeztesse. 

Csáky Albin gróf miniszter elösmeri, hogy a magyar 
nyelv kötelező oktatásáról szóló törvény, minden gondos-
kodása ellenére, mindeddig nincs teljesen végrehajtva. De 
a helyzet kétségtelenül javult, s épen néhány héttel 
ezelőtt rendeletet is bocsátott ki a törvény erélyesebb 
végrehajtása érdekében Természetes azonban, hogy mind-
addig nem lesz teljes siker, meg a régi tanítók ki nem 
halnak. 

A népoktatási törvény módosítását ő is szükséges-
nek tartja annál inkább, mert a mai törvényes dispoziciók 
szerint a kötelességüket nem teljesítő iskolákkal szemben 
csak megintéssel lehet élni. a melynek nincs semmi 
szankciója. Ugy kell tehát majd intézkedni, hogy a harmad-
szori sikertelen megintést az illető iskola bezárása követ-
hesse. Azt, hogy exponált vidékek iskoláit központi kikül-
döttek vizsgálják meg, már eddig is gyakorlatba vette. 

Megengedi, hogy a tanítók fizetésüknek 300 frtig 
való kiegészítése késedelmesen történik; de e részben 
első sorban az iskolafentartók joga intézkedni. Kijelenti 
azonban, hogy ő huzavonát tűrni nem fog s a kiegészí-
tésről már a jövő évi költségvetésben gondoskodik. Meg-
nyugtató kijelentéseket tesz a tanítói nyugdíjalap kiszámí-
tására szolgáló adatok összeírása tekintetében is. 

Végül áttér Pável püspök körrendeletére, melyről 
bővebben akkor fog nyilatkozhatni, ha a kérdés tárgya-
lásra kerül, különben szerinte legjobban akkor határoz-
hatni ez ügyben, ha a közoktatási törvények revíziójáról 
lesz szó, mert ezzel igen szoros összefüggésben van. 
Hanem eljárása igazolására megjegyzi a következő-
ket. Minden jogállam fő kritériuma az, hogy a fennálló 
törvények és törvényes szokáson alapuló jogok teljes 
mértékben respektáltassanak. Ahhoz kétség sem fér, hogy 
törvényes szokáson és egyházi rendelkezésen alapul nálunk 
az, hogy egyes egyházakban élő nemzetiségi nyelvek litur-
gikus nyelveknek tekintetnek s hogy ez élő nemzetiségi 
és liturgikus nyelvek használtatnak a vallás gyakorlásához 
tartozó szertartásoknál. Ha ez igy van s ha e jogokat 
respektálni tartozunk, mert törvényes szokások és egyházi 
elismert rendelkezések biztosítják azokat: nem lehet azt 
megtagadni, hogy az iskolás gyermekek e nyelveken is 
oktattassanak. (Felkiáltások a szélsőbalon: Is! Ez más!) 
S legkevésbbé lehet ezt megtagadni, tekintettel a 68-iki 
nemzetiségi törvényre, mely egyenesen megadja a feleke-
zeteknek azt a jogot, hogy iskoláikban ők szabják meg, 
mely nyelveket és mily mértékben tanítsanak. Igy állván 
a dolog, nem lehetett a püspök rendeletének tartalmát 
kifogásolnia. Egyébiránt ugyanabban az elintézésben ki-
emelte, hogy nem ért egyet azzal a nézettel, mintha e 
nyelv nem tanítása veszélylyel járna az egyházra nézve 
és összehasonlította a latin szertartású egyház példájával, 
a hol a liturgikus nyel latint, nem tanítják s azért 
ez egyház még sem jutott veszélybe. 

A Ház a tételt megszavazza. 
Az egyházi kiadások tételénél 
Bulszky Ágost indítványt ad be, hogy az ág. ev. s 

az ev. ref. egyházak közalapjának dotálására előirányzott 
120,000 frtról 150,000 frtra'emeltessék. Kéri indítványá-
nak a pénzügyi bizottság utasítását. Ezt elfogadják Bánó 
József és Thaly Kálmán, a kik.hasonló indítványt akartak 
tenni, valamint Fenyvessy előadó is. — A Ház szintén. 



A többi tétel vita nélkül megszavaztatván, az elnök 
kijelenti, hogy az egész vallás- és közoktatási budget 
meg van szavazva, mit a Ház a miniszter zajos éltetésé-
vel vesz tudomásul. R. L 

A római kath. püspökök konferenciája. 
Budavárban a hercegprímásnál nov. 30-án komoly 

tanácsot ültek római és gör. kath. püspökök. A kis Lön-
hard és a magyarfaló Pável kivételével ott volt mind-
nyája, számszerint 23. 

Először a pápától kértek sürgönyileg áldást, azután 
az Isten lelkét is segítségül hivták. 

Majd Vaszary primás terjesztette elő a tanácskoz-
mány programmját. 

I. A püspöki kar megállapodása további teendőiről 
a jelenlegi egyházpolitikai helyzetben. 

II. A hercegprímás memoranduma, melyet ő felsé-
géhez intézett a polgári házasság tárgyában. 

III. A kongrua és a vegyes bizottság. 
IV. Átirat a kultuszminiszterhez az autonomia 

ügyében. 
V. A kultuszminiszter leiratának tárgyalása a ma-

gyar nyelv kérdését illetőleg a tudományegyetem theolo-
giai fakultásán. 

VI. A budapesti katholikus nagygyűlés. 
Először az egyházpolitikai helyzetet s különösen a 

polgári házasság ügyét hányták-vetették meg. A tanács-
kozás rendjén felolvasták a pápa levelét, majd a primás 
memorandumát az egyházpolitikai kérdésekre vonatkozó-
lag. Mi van ezekben? arról hallgat a krónika. Azután 
majdnem negyedfél óráig tanácskoztak s végre a lapok hire 
szerint a következő határozatokat hozták : 

1. »A püspöki kar az egyházpolitikai helyzet kény-
szerítő hatása alatt közös körlevelet bocsát ki a papsághoz 
és a hívekhez azoknak politikai irányítása végett. E cél-
ból háromtagú bizottság választatik, mely a közös pásztor-
levél tervezetét elkészíti [és azt a legközelebb tartandó 
konferencián előterjeszti.* 

2. A budapesti theol. fakultásból a latin előadási 
nyelv kiküszöbölése tárgyában elhatározták, hogy jövőre 
a keleti nyelvek, a pásztorkodástan, a paedagogia és 
módszertan, valamint az egyházjog magyarul adhatók elő, 
de hittan, erkölcstan, exegesis, egyháztörténelem stb. 
tovább is latin nyelven adandók elő. 

3. A kongrua ügyében átir a kultuszminiszterhez, 
hogy vegyes bizottsággal végezze az összeírást. Ez alatt 
a káptalanokat felhívja január közepére közös tanácsko-
zásra. 

4. Az autonomia végett átir a miniszterhez, hogy 
a püspöki karral egyetértve 40 tagu vegyes bizottság össze-
állítását kérje a felségtől, kik a hercegprímás vezetése alatt 
tanácskozzanak, hogy a kath. kongresszusnak 1872-ben 
megszakadt fonalát felvegyék. 

5. A budapesti kath. nagygyűlés eszméjét örömmel 
fogadták. Határnapul január közepét állapították meg. 

A nagygyűlést a hercegprímás nyitja meg s jelen lesz a 
püspöki kar lehetőleg teljes számmal. 

Ezek voltak a megállapodások, melyek a klerikális 
források szerint nagyon simán és szép egyetértéssel 
hozattak. Más értesülések szerint a tanácskozás épen 
nem folyt ilyen simán. Van az episkopátusnak egy har-
ciasabb s egy békésebb része. Amazokat Schlauch vezeti, 
ezek Vaszaryra és Samassára hallgatnak. Ez az oka annak, 
hogy a »közös körlevél* szövegével 1-én nem készül-
hettek el s a 2-ára tervezett második tanácskozmányt 
dec. 4-ére kellett halasztani. De ekkor sem végeztek. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

III. A beszterczebányai országgyűlés. Bethlen Gábort királylyá 
választják 1620. aug 25. Alvinczi Péter ajánlkozik a meg-

koronázásra, de a fejedelem visszautasítja. 

A fejedelem junius 14 én a rendekkel lépett szövet-
ségre; 18-án megjöttek a lengyel király követei is; de 
II. Ferdinándéi csakis julius 1-én. Julius 2-án szorosabb 
szövetséget kötött a fejedelem a négy legbefolyásosabb 
főúrral — Széchy Györgygyei, Rákóczy Györgygyei, Thurzó 
Imrével és Illésházy Gáspárral; julius 28-án pedig a hajdú 
hadnagyokkal. A feltétel az volt, hogy e szövetség mellett, 
együtt élnek, együtt halnak s az eredmény az lett, hogy 
miután a császári kir. követek egy tiltakozás hátrahagyása 
után nagy tüntetéssel eltávoztak Besztercze-Bányáról; 
aug. 25-én a rendek trónvesztettnek nyilvánították II. Fer-
dinándot és Bethlen Gábort magyar királylyá választották. 
Bethlen föl is vette a »Magyarország választott királya* 
címét, mint egykor János Zsigmond s Erdélyben kormány-
zóvá nevezte öcscsét Bethlen Istvánt, mint egykor Bocskay 
Rákóczy Zsigmondot. 

A választott király elé 52 törvénycikket terjesztet-
tek, melyeket ő aug. 29 kén szentesített. Ezek szerint: 
»az ágostai, helvét és róm. kath. hitvallás követői teljesen 
egyenlő joguaknak nyilváníttattak, s 4—4 biztos nevez-
tetett ki, a kik az ország négy kerületében, a vallás sza-
badságára felügyeljenek; a három vallás bármelyikének 
gyalázó szavakkal illetése, gúnyolása szigorúan tiltatik; 
a vallásegyenjoguság követelménye szerint, a tizedben 
mind a három vallás papjai részesüljenek és mint a pro-
testánsok két felekezetének 3 —3 szuperintendense van, 
ugy a katholikusoknak is csak három püspöke legyen, 
u. m. az egri, nyitrai és a győri, (hisz a többieknek hive 
már ugy is alig volt!) a kiknek dijául 2—2 ezer magyar 
forint rendeltetett. A jézsuiták kitiltattak; a szerzetes kon-
ventek és a káptalanok, mint hiteles helyek ügye szabá-
lyoztatok. A papi javak a korona birtokaiul nyilváníttat-
tak, (ugy is többnyire attól származának) és a végvárak 
fentartására rendeltettek. Az adóügy is rendeztetett; a 
földes urakra portánként 16 frt rovatott. A személyes 
fölkelés is elrendeltetett. Ha pedig II. Ferdinánd békülne : 
a békekötés végett biztosok válaszlattak, Pázmány Péter, 
(kit kezdetben a fejedelem meg akart nyerni), ki magát 
mind szó, mind írás, mind tett által rossz hazafinak bizo-
nyította be, ki a fölkelés tulajdonképeni oka volt, mint 



a közbéke háborgatója; továbbá BalázsíTy Tamás címze-
tes boszniai püspök, hasonló vétsége miatt száműzettek.« 

Midőn a beszterczebányai rendek a fejedelmet ki-
rálylyá választották, tulbuzgó hivei arra is sürgették, 
hogy koronáztassa meg magát. Előhozták V. Frigyes cseh 
király példáját, kit tizenkét református prédikátor koro-
názott cseh királylyá. A megkoronáztatast sürgető hivek 
között volt Alvinczi Péter is, ki talán jobban bízott a 
szövetségeseknek mind állhatatosságában, mind szerencsé-
jében, mint maga a fejedelem. A sürgetésre a fejedelem 
kérdést tett, hogy ki fogná megkoronázni? »Rendel-
kezésedre állok én« — feleié Alvinczi. — »Ugy ám — 
ellenveté nevetve a fejedelem — te nem vagy esztergomi 
érsek.« — »Parancsold — mondá a prédikátor — s esz 
tergomi érsek leszek és megkoronázlak.« — »De csak 
koronás király nevezhet esztergomi érseket« viszonzá a 
fejedelem s véget vetett a párbeszédnek.1 

Katholikus irók nagyon elitélték Alvinczit ezen nvi 
latkozatáért, melyet mérhetlen nagyravágyása bizonysá-
gául szeretnek feltüntetni. Nem mondjuk, hogy Alvinczi 
e sürgetésében a koronázásra való ajánlkozásában nem 
volt ambició; de ha olyatén nagyravágyás lett volna 
Alvincziban, mint azokban, kik a protestáns egyházat 
címért, méltóságért s a bécsi udvar kegyéért elhagy-
ták : akkor ott találnók őt, a hol a Forgáchokat, Ho-
monnaiakat. Kszterliázyakat és a többieket; ott a hol 
Balázsffy a pozsonyi prépostság mellett a győri őrka-
nonokságot is meg akarja tartani, a hol az eszter-
gomi érsekségért versengenek a magyar kath. főpapok 
s titkos feladásokra készek, a hol az öntagadó és világi 
jutalomra nem vágyó jezsuita Pázmány elhagyja rendjét 
s az esztergomi érsekség jövedelmeért kész még a bécsi 
német kamara jogtalan beavatkozása ellen is tiltakozni! 
Ezeket elgondolva nagyon igazat mond Alvinczi, midőn 
»ltinerariumában« igy jellemzi a korabeli magyar főldé-
rust: »Vennék el az uraságot a mostani püspököktől és 
adnák az evangélikusoknak, nem találtatnék egy is közü-
lök, ki örömest kálvinistává és lutheristává nem lenne. 
Mert csak az uraság tartja az vakság mellett azokat, a 
kik szép tudományokkal és a szentírásnak magvarázat-
jával egyébiránt fel vannak ékesíttetve. Hogy pedig ilyen 
értelemben legyek felőletek, megerősít ebben mind sok 
magyar fő-fő pápista papoknak velem való beszélgetése 
e dolog felől, mind Bellerminus jezsuitának az ő irási 
. . . a ki szép szín alatt, kicsúfolja a pápistákat. . . »Defi-
nitio ecclesiae pontificiae romanae« cimü müvében, melyet 
ex breviculo collationis Augustini coll. 3. előhoz®.2 

Bethlen jól számított, midőn a koronázást elodázta. 
Az 1610. szeptemberében ismét kitört háborúban »a vá-
lasztott király« ugyan szerencsés volt Magyarországon; 
de cseh szövetségese V. Frigyes hadait, 1620. nov. 8-kán 
a Prága melletti Fehérhegynél tönkreverték a császáriak. 
Erre a magyarországiak »kétségbeesve Istennek hatalmas 
ereje és gondviselő irgalmassága felől« magára hagyták 
a fejedelmet fizetett hadaival és erdélyi híveivel. 

IV. Machiavellisatio. Castigatio Machiavellisationis. Resultatio. 

Hogy a magyar és cseh szövetségesek közt bizal-
matlanságot és gyanút keltsenek, egy röpiratot adtak ki 
Bécsben, e cím alatt: »Secretissima instructio gallobri-
tanno — batava Friderico V. Comiti Palatino Electori 
data.« Ebből mihelyt egy példányt kapott AJLVÍÖCZÍ, rög-
tön megírta reá a választ, a következő cím alatt: 

1 Franki : »Pázmány Péter és kora* I, köt. 550—551. lap. 
2 »Itinerarium< 256. lap. 

«Machiavellisatio. qua unitorum animos dissociare 
intentibus respondetur; in gratiam Dn. Archicpiscopi Cas-
tissimae vitae, Petri Pazman succincte excepta.« 

Hozzá csatolt még három munkát s a betűk után 
ítélve, kinyomatta Kassán. E három munka magán a fő 
címlapon is jelezve van s a föntebbi cím után nyomban 
következik ekként: 

»0ratio parresiastica, qua auxilia a Rege et Ordi-
nibus Ung. petiuntur, habita Neo-Solii in Comitiis.« 

»Epistola Euchariis Martini Budissino-Lusatii ad ce-
lebrem Theologum, Dn. Mathiam Hoe ab Hohenegg etc. 
Addita est Epistola Casp. Scioppii, in qua hereticos jure 
infelicibus lignis cremari concludit. Omnia horum tem-
porum genio accomodata lectu dignissima. Saragossae. 
Excudebat Didacus Ibarra, M.D.C.XX. Cum licentia officii 
s. s. inquisitionis.*1 

»Bennünket kiválóan a »Machiavellisatio« érdekel, 
mint Alvinczi munkába. 

Ebben bizonyos »7fesuaster« tudatja Pázmány Péter-
rel, mint a Magyarországon veszedelemben forgó jezsuita-
ügy egyedüli menedékével, hogy a »hiuz szemű ellenfél* 
fölfedezte, miszerint a hadicsel gyanánt készült franczia-, 
angol-, hollandi utasítás, tulajdonkép nem is francziából 
latinra, a mint maga e röpirat állítja, hanem latinból 
németre, vagy megfordítva és épen az érsek cége alatt 
keletkezett. 

Ez a fölfedezés a jesuastert nagyon bántotta s any-
nyival inkább, mert az ellenfél azon vádja, hogy az egész 
jezsuita szerzet hazugságot terjeszt, ártatlan vért szomjaz 
és a jókat is fegyverfogásra ingerli, találó anynyira, hogy 
nem is tud reá felelni. 

Ezután elbeszéli, hogy mit beszél a protestáns fél 
s illetőleg miként cáfolja az egész »instructiót« cikken-
ként. Nevezetesen: 

Az 1. cikket illetőleg utal historicusokra. a kik sze-
rint Britanniát és Francziaországot nem Machiavelli-féle 
cselekkel, hanem vitézséggel védelmezték meg. 

A II. cikkre vonatkozólag a szentírásból bizonyítja, 
hogy a királyok uralma nem a vakszerencse veszélyétől 
függ, hanem Istentől s mig istenesen uralkodnak, nem bír 
velők semmi cselszövény. 

A 111. cikk ellen igazolják, hogy V. Frigyes nem 
csalárdul folalta el Csehországot, hanem törvényesen 
választották, hívták és koronázták őt meg a cseh rendek. 

A mit a IV. V. VI. és VII. cikkekben mondanak 
(Pázmányék), azt is jogosan viszszafordítják ellenök. 
A mit pedig a VIII. IX. és X. cikkekben kimachiavelli-
zálni akarnak, hogy t. i. a királyt alattvalóival s a 
szövetségeseket egymással összeveszítsék, hijábanvaló 
munka: mert azok a legfőbb monarchaban — Krisztus-
ban — bíznak, a béke és egyetértés urában. 

(Oraniai) Móricz és a belgák összeveszítésére szánt 
XI. cikk, szemérmetlen hijábavalóság. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** A Protestáns Naptár hibái. Ebben a tárgy-
ban következő levelet kaptunk: »Tisztelt Szerkesztő ur! 
A legifjabb Szász Károly szerkesztésében megjelent 1894. 
évi »Protestáns Naptár* csillagászati és kronologiai részébe 
— melynek helyességeért egy ugyanott megnevezett fő-

1 E hármas röpirat 35 lapot foglal magában 4-edrét. 



gimnáziumi tanár mondatik felelősnek — több oly hibás, 
sőt itt-ott hazánk közjogi törvényeibe is ütköző kitétel 
csűszott be, a melyek rendszerint pápista vagy osztrák 
naptárakban szoktak előfordulni, és igy könnyen vezet-
hetnek arra a hiedelemre, mintha valamely ilyféle naptár-
ból Írattak volna le, kellő kritika gyakorlása nélkül. — 
Protestáns anyaszentegyházunk az ünnepekről szóló pont-
ban csak ekként említtetik: »a protestánsoknál«, ellenben 
ott szerepel >a róm. kath. anyaszentegyház« kitétel ismé-
telve, sőt a görögök is »keleti keresztyén egyház« gyanánt 
elismertetnek. Hát nekünk protestánsoknak a »római< 
az. anyaszentegyházunk és nem a protestáns helvét vagy 
ágostai hitvallású? S egy protestáns naptárban illik-e az 
ily helyte'en s a mi saját anyaszentegyházunkat kisebbítő 
formulákat használni? Az »országos szinek* cím alatt 
elősoroltatnak: a) A magyar szent korona tartományai 
(sic!), s ezek között »Erdélyország«, »Magyarország«, 
»Horvátország« stb. b) A birodalom (sic!) lajtántuli 
országai, melyek alatt az Ausztriát alkotó országok: 
Csehország, Morvaország, Stiria stb. vannak értve. íme 
néhány sorban hány hiba és hazánk törvényes közjogába 
ütköző hány helytelenség. A »s>zent korona országai* 
kitétel a vöröskereszt-egyesület által hozatott legújabb 
időben divatba, holott az 1867-ik évi XII. törvénycikkben 
és azóta alkotott törvényeinkben »a magyar korona orszá-
gai« kifejezés van elfogadva. Magyarország és társországai 
nem tartományok, hanem önálló, más országnak alá nem 
vetett államot képeznek. Erdélyország pedig mint külön 
ország megszűnt és csak mint Magyarországnak erdélyi 
vagy királyhágóntuli része említhető, melynek külön orszá-
gos szinei ma már nincsenek és csak a mult időkben 
voltak. A ^birodalom lajtántuli országai* helyeit törvé-
nyeink értelmében »a monarchia másik állama* kifejezés 
használandó. Nagyon kívánatos, hogy a jelzett vagy hasonló 
hibák a »protestáns naptár« 1895. évi kiadásába többé 
be ne csűszszanak. S erre fel is kérjük a naptár t. szer-
kesztőjének figyelmét. Budapesten, 1893. nov. 27-én. K. P.* 

** »Hangulatok* címmel még ez év folytán egy 
füzet verset szándékozik kiadni Szabolcska Mihály felfalusi 
lelkész, a jeles fiatal költő. Előfizetési felhívása igy hangzik: 
»Lírai versekre nézve nem tartom ugyan valami kedve-
zőnek az időt; de ha tovább várok, tudom akkor sem 
lesz kedvezőbb. Alkalmas kiadó híján magam leszek a 
kiadó is. Eszembe jut ugyan a Hunfalvi Pál esete, a kinek 
midőn »Magyar nyelvészet*-ét az ötvenes években egy 
svéd tudós azzal bámulta meg, hogy ő náluk ilyen vállalat 
alig volna lehetséges: Hunfalvi kedélyes őszinteséggel igy 
válaszolt, »Dehogy nem, csak tegyenek ugy mint én: megírom 
én magam, kiadom én magam és elolvasom — én magam*! 
Szeretném, ha — már csak a munka felosztás elvénél fogva 
is — e harmadik dolgot az olvasó közönség vállalná magára. 
Ez egyetlen célja az előfizetési felhívásnak. Kötetem ez 
év december folyamán jelenik meg, 9—10 ívnyi terjede-
lemben. Előfizetési ára: 3 korona, díszkötésben 5 korona. 
A megrendelést kérem nevemre Szász-Bégenbe küldeni 
legkésőbb december 15-ig. Gyűjtőknek 10 előfizető után 
a szokás tiszteletpéldányt készséggel, sőt köszönettel meg-
küldöm. Szabolcska Mihály«. Melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe derék lelkésztársunk e vállalatát. Szabolcska 
határozottan költői tehetség, még pedig a legjavából. 
Aztán közülünk való. Vallásos költő is. Mind megannyi 
nyomós ok, hogy buzgón pártoljuk. Előfizetéseket, szívesség-
ből, Lapunk Szerkesztősége is elfogad. 

** Tanítók jogai és kötelességei című munkára 
hirdet előfizetést dr. Szabó Mihály kolozsvármegyei segéd-
tanfelügyelő. A műben szervesen és összefüggőleg csopor-
tosítva fel vannak dolgozva a tanítókra vonatkozó s máig 

érvényben levő összes törvények, szabályrendeletek, utasí-
tások, rendeletek, döntvények, elvi jelentőségű határozatok 
stb. oly módon, hogy minden tétel után zárójel közt 
közölve van az illető törvény megfelelő szakasza, vagy 
a rendelet, döntvény stb. kelte és száma, s igy belőle a 
kellő felvilágosítás azonnal megszerezhető. Áttekinthetők 
benne mindazon rendtartási és kezelési nyomtatvány-min-
ták, melyeknek használatba vétele kötelező. Egyszóval: 
tárgyalva van e munkában mindaz, a mi az iskolai 
adminisztráció terén is azon kívül is a tanítói hivatallal 
összefügg. Sőt több is. Minthogy népoktatásügyünk jelenlegi 
állásában a magyarországi tanító nemcsak az iskolának, 
hanem tanügyileg a községnek, iskolaszéknek vagy 
gondnokságnak is éltető és ösztönző lelke: feltalálható 
abban mindaz, mit a tanítónak, mint iskolaszéki vagy 
gondnoksági tagnak és jegyzőnek, gazdagondnoknak stb. 
tudnia kell. Mert a mint legtöbb helytt tényleg történik: 
a tanító egy személyben maga nemcsak a tanítói, hanem 
az iskolaszéki vagy gondnoksági és községi előljárósági 
tanügyi teendőket is végzi, vagy legalább is azokba szak-
értelménél fogva buzdító tanácsokkal kell hogy szolgáljon. 
A mű december hóban okvetlenül megjelenik s ára 2 frt. 
melyet a szerzőhöz Kolozsvárra kell küldeni. Felhívjuk 
rá a tanférfiak figyelmét. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek. Király ő felsége dr. Müller 
Frigyes püspöki helyettesnek és n.-szebeni lelkésznek az 
erdélyrészi ág. ev. országos egyház püspökévé történt 
megválasztását f. évi nov. 5-én kelt legmagasabb kéz-
iratával megerősítette. — Király ő felsége Szűcs János 
mezőföldi esperes és enyingi lelkésznek az egyházi és 
társadalmi élet terén szerzett érdemeiért a Ferencz József 
lovag-rend keresztjét adományozta; kívánjuk, hogy az 
érdemes ősz patriárcha e kitüntetést sokáig viselhesse.— 
A kovásznai gyülekezetben néhai Szőts Gerő utódjává 
három híján az összes szavazatokkal Elekes László 
a nagyenyedi állami fegyház lelkés-ze választatott lelki-
pásztorrá; a választást Péter Károly orbai esperes vezette 
s a nép lelkesült éljenzéssel fogadta. Isten áldását kíván-
juk az uj pásztorra, hogy lehessen buzgó folytatója elődje 
szép kezdeményezéseinek! 

* Lelkészvizsgálatok Budapesten A dunamelléki 
ref. egyházkerület lelkészvizsgaló bizottsága deeember 19-én 
d. e. 9 órakor a theol. akadémián néhány pótló és javító 
vizsgálat felvétele végett összeül. A bizottságot Szász 
Károly püspök ur, a bizottság elnöke hívta össze. 

* Budapesti ref. fó'gimnáziumunk tanári kara 
mozgalmat indított a tanári lakbér fölemelése érdekében. 
Testületi felterjesztést intézett az Igazgató Tanács utján 
a presbyteriumhoz, mint a főgimnázium fentartö testületéhez. 
Az indokolásban kifejtik tanártársaink, hogy Budapesten 
a mostani lakbérből, 300 frtból még két jóravaló szobából 
álló lakást is alig lehet tartani; hogy a székes fővárosi 
állami és községi középiskolai tanároknak 500 frt a lak-
bérök és a megfelelő fizetésű állami tisztviselők szintén 
500 forint lakáspénzt élveznek. Tanártársaink kérelmét 



teljesen indokoltnak tartjuk s bizonyára a fentartó testület 
is méltányolni fogja jogosult kérésöket. Budapesti főgim-
náziumunk anyagi viszonyait nem ismerjük, de ismerjük 
a fentartó testület vezértérfiainak ügy buzgalmát, mely 
bizonyára teljes erővel rajta lesz, hogy főgimnáziumunk 
tanárainak lakbér viszonyai a jogos követelményeknek 
megfelelőleg javíttassanak. 

* Orgona hangverseny tartatik Budapesten dee. 
9-én d. u. 5 órakor a Kálvin-téri ref. templomban. Ren-
dezi i f j . Szotyory Nagy Károly zenetanár. Közreműködnek 
Labor József orgona-művész Bécsből, dr. Kohut Adolfné 
Mannstein Erzsébet kamara-énekesnő Berlinből, Hubav 
Jenő hegedű-művész és Noseda Károly zenetanár Buda-
pestről. A műsor a klasszikus vallásos zene- és ének-
darabokból van összeállítva. Jegyek ára : fentartott hely 
2 frt, ülőhely 1 frt. 

* Vallásos összejövetelek szervezése. Nem 
nálunk, hanem ugy látszik a pápista atyafiaknál lesz 
meg ez is hamarabb, pedig az eszmét mi pengetjük 
régebbi idő óta. A pápás püspökök ugyanis a budavári 
konferencián azt is elhatározták, hogy különösen a városi 
papokat intenzivebb akcióra szólítják föl. Erre vonatkozólag 
a főpapok a leghatalmasabb módnak a Francziaországban 
divó úgynevezett confcrence-ok meghonosítását is ajánlani 
fogják a városokban működő papoknak, hogy a magasabb 
műveltségű közönség előtt olyan vallás-erkölcsi kérdéseket is 
fejtegessenek, melyek a rendes egyházi beszédektől kissé 
eltérnek, a mi által a műveltebb osztály érdeklődését 
nagyban fölkelthetik. Ez a határozat igen fontos a mi 
nézetünk szerint. Az itt-ott már is működő »kath körök«, 
a mindig sűrűbben tartatni szokott »kath nagygyűlések* 
elvitázhatatlanul nagyon élénkítik és ébresztik a »kath. 
öntudatot«. Istenem mikor fogunk mi már fölébredni a tétlen 
szemlélet és meddő várakozás álmából ? Mikor fogunk 
immár cselekvéshez a »vallásos összejövetelek* éc »egy-
házi értekezletek* terén?! 

* A dévai ev. ref. ódon templom és torony 
restaurálására adakoztak : Az ev. ref. egyházak közül: 
Brád 50 frt, Csököl 50 kr., Feketehegy 12 frt 70 kr., 
Tápiószele 8 frt, Nagy-Bánya 1 frt, Dad 50 kr., Nagy-
Lónya 7 forint 40 kr., Abod 1 frt 45 kr., Kézdi-Vásár-
helv 2 frt, Sz.-Benedek 2 frt, líaba 2 frt, Lepsény 50 kr.. 
Kákics l frt, Patas 1 frt 75 kr., Alsók 1 frt, Császár 2 írt, 
Nyék 2 frt 15 kr., Báránd 1 frt, Pelsőcz 2 frt 6 kr., 
Szováth 1 frt, Tass 9 frt 80 kr., N.-Ercse 1 frt. Uszod 
3 frt 40 kr., Asztály 1 frt, Onga 2 frt, Fogaras 3 frt, 
Hernád-Kak 39 kr., Nagy-Korpád 1 frt, Nagy-Ida 2 frt, 
Nádudvar 1 frt. Szín 67 kr., Lácza 1 frt, Varsolcz 1 frt, 
Czegléd 5 frt. Szászváros 5 frt, Nagy-Bajom 5 frt, Zá-
hony 2 frt 72 k r , Gyula 2 frt, Beret" 35 kr., Sály 1 frt 
60 kr., Büd-Sz.-Mihály 1 frt, Deregnyő 2 frt, Hódmező-
vásárhely 15 frt, Nagyod 7 frt 40 kr., Tabajd 1 forint. 
Együtt 175 frt 34 kr. Az ágostai evang. egyházak közül-. 
Szombathely 5 frt, Gálos 16 frt 60 kr., Győr 5 forint. 
Együtt 26 frt 60 kr. Az izraelita hitközségek közül: 
Losoncz 2 frt, Kassa 5 frt, Debreczen 5 frt, Nagy-Ká-
roly 5 frt, Léva 5 frt. Együtt 22 frt. Az ev. ref. főiskolák 
közül: a m.-szigeti jogakadémia 3 frt 15 kr., kolozsvári 
főgimnázium 4 frt, pápai főgimnázium 4 frt 15 kr., sáros-
pataki főgimnázium 5 frt, mezőtúri gimnázium 2 frt 25 kr., 

szászvárosi Kuun-kollégium 10 frt, nagykőrösi főgimná-
zium 5 frt, hódmezővásárhelyi főgimnázium 4 frt 50 kr. 
Együtt 38 frt 5 kr. Az ágostai evang. főiskolák közül: 
Pozsonyi lvceum 4 frt, eperjesi lyceum 1 frt 75 kr., 
brassói főgimnázium 2 frt, eperjesi jogakadémia 2 forint 
50 kr., budapesti főgimnázium 5 frt' Együtt 15 frt 25 kr. 
Az unitárius főiskolák közül: a kolozsvári főgimnázium 
8 frt. A protestáns és izraelita egyházak és főiskolák 
adományainak együttes összege 285 frt 24 kr. Más testü-
letektől, hivataloktól és egyesektől befolyt a mai napig 
5016 frt 35 kr. Az adományok főösszege 5301 frt 59 kr. 
Az adakozó személyek száma 4398. Fogadják a kegyes 
adakozók és a szíves gyűjtők mindnyájan gyülekezetem 
nevében nyilvánított forró köszönetemet. Déván, 1893. 
november 30. Szöts Sándor, reform, lelkész. 

* Értesítés. Tisztelettel tudatom e becses lap olvasói-
val, hogy miután a jövő év elején általam megindítandó 
»Vallás és Egyház« c. havi közlönyre már eddig is igen 
szép számmal jelentkeztek az előfizetők és megrendelők, 
a folyó évi december közepén mutatványszámot fogok 
kiadni, hogy lapom irányát és tartalmát azok is meg-
ismerhessék, kik az előfizetési felhívásból talán nem 
szereztek a felől kellő tájékozást. Felkérem ennélfogva 
mindazokat, kik megismerni óhajtják a mutatványszámot 
s esetleg előfizetőket is szándékoznak gyűjteni, hogy erről 
minél előbb szíveskedjenek engem értesíteni. Kolozsvár, 
Zoványi Jenő, ev. ref. lelkész. 

* Az ág. ev. egyházkerületek uj beosztása. 
Az ág. hitv. ev. egyházkerületek uj beosztása tárgyában 
az október elején tartott egyetemes közgyűlés egy bizott-
ságot nevezett ki, mely báró Prónay Dezső elnöklete 
alatt Budapesten november 30-ika óta ülésezvén, dec. 2-án 
fejezte be működését. A bizottsági tanácskozásban részt 
vettek, mint bizottsági tagok: Péchy Tamás, Fabiny 
Teofil, Zelenka Pál, Baltik Frigyes. Sárkány Sámuel, 
báró Podmaniczky Géza, Pulszky Ágost, Bánó József, 
Zsilinszky Mihály, GyŐry Vilmos, Szentiványi József, 
Szentiványi Árpád, Kramár Béla, Hörk József, Szigety 
Dániel, Schreiner Károly, Bacbát Dániel, Trsztyénszky 
Ferencz, Jánoska György, Veres József, Héring Lajos, 
Fajnor István. Laszkáry Gyula, Csipkay Károly, Bényiczky 
Kálmán, ifj. Szentiványi Márton, Justh Samu és Glauf 
Pál bizottsági jegyző. A tárgyalás folyamán csaknem 
egyhangúlag nyilvánult az a vélemény, hogy az uj terri-
toriális rendezést az egyházkerületek földrajzi kiterjedésé-
nél és lélekszámánál tapasztalható aránytalanság, a helyes 
adminisztráció követelményei s szintúgy az egyházegyetem 
egyik alkotórészében legutóbb felmerült és kiélesedett 
azon ellentét indokolja, mely ott a sikeres összműködést 
lehetetlenné tette. Ez ellenben Fajnor István és Janosk i 
György azt indítványozták: nyilatkoztatná ki a bizottság 
az egyetemes közgyűlés előtt, hogy a kerületek beosztása 
ez idő szerint ejtessék el. A bizottság ezen indítványt 
mellőzvén, 9 tagu albizottságot küldött ki kebeléből, hogy 
ez az uj beosztást körvonalozza s javaslatképen a bizott-
ság további tárgyalása alapjául ez ülésezés folyamán 
beterjeszsze. Az albizottság feladatában eljárván, a Pidszky 
Ágost által készített arrondirozási tervezet alapján azt a 
javaslatot terjesztette a teljes bizottsághoz, hogy az egy-
házkerületek eddigi száma a négy, valamint historikus 
elnevezése is meghagyatván, a dunáninneni egyházkerü-
letbe osztatnék: Árva-Liptó mint uj egyházmegye, el-
szakítva az utóbbi megyétől s a tiszai egyházkerü-
lethez csatolva kilenc egyházközséget, továbbá Mosonv, 
Nyitra, Pozsony város és megye, Trencsén. Fehér-
Komárom. Bars, Alsó-Hont hét egyház, Alsó-Nógrád 22 
egyházzal: a tiszai kerületben megmaradnának az eddigi 



egyházmegyék s hozzácsoltatnék Felső-Liptó kilenc egy-
házzal és az ujonan alakítandó békés-aradi egyházmegye; 
a bányai egyházkerület az előbbi két egyházkerülethez 
csatolt területein kívül a többit megtartaná és megkapná 
a turóezi egyházmegyét; a dunántuli egyházkerület Fehér-
Komárom kikeblezésével megmaradna az eddigi állapotá-
ban. A tanácskozmány ezen tervezet, valamint Zelenka 
Pál püspök azon módosító javaslata körül forgott, hogy 
a dunáninneni egyházkerületet egyrészt a Duna. másrészt 
a Budapest-ruttkai vasúti vonal határolja s ekként magába 
foglalná a Budapest városi egyházmegyét is. A bizottság 
túlnyomó nagy többséggel az albizottsági javaslatot fo-
gadta el. 

* A tankönyvek hivatalos birálata ügyében a 
közoktatási miniszter következő rendeletet intézett az 
országos közoktatási tanácshoz: »Azon elágazó nézetekkel 
szemben, melyek a szakirodalomban, a napi sajtóban, 
az érdekelt szerzők körében, a tanári és tanítói testületek-
ben és a törvényhozás szine előtt a tankönyvek bírálása 
és engedélyezése felől kezdettől fogva felmerültek, szük-
ségesnek találom, hogy ezen ügy, mely különböző szem-
pontokból ítélhető meg s melynek jelenleg megállapított 
rendje mellett és ellen hozhatók fel érvek, a számba-
vehető érvek minden oldalú mérleglése mellett külön, 
beható tanulmány tárgyává tétessék. E végből felhívom 
a tanácsot, mint a tankönyvek bírálatával és engedélyezés 
iránti javaslattétellel megbízott szaktestületet, hogy a tan-
könyvbirálás és engedélyezés ügyét, nevezetesen a fennálló 
rendszernek életbeléptetése óta kifejtett gyakorlatot és 

- eredményeket a kapcsolatos összes kérdésekkel együtt 
vegye alapos vizsgálat alá s tegyen javaslatot arra nézve, 
hogy a tanügy érdekében szükséges-e továbbra is fen-
tartani a rendszeres tankönyvbirálatot általában minden 
iskolára nézve, avagy nem volna-e esetleg a tankönyv-
bírálat csupán a népoktatási tanintézetekre szorítandó, 
a középiskolákra nézve pedig megszüntethető, melyeknek 
tankönyvei a régibb idő óta fennálló bírálás következté-
ben a beérkezett jelentések szerint minden tekintetben 
magasabb színvonalon állanak s a mennyiben a tanács 
a tárgyalások folyamán azon meggyőződésre jutna, hogy 
a rendszeres tankönybirálat minden irányban vagy legalább 
a középiskolákra nézve mellőzhető, mily intézkedések 
volnának teendők arra nézve, hogy a szabadverseny a 
tanügy érdekeit ne kockáztassa és a szülők a gyakori 
tankönyvváltoztatással meg ne terheltessenek. A tanács 
javaslatát mielőbb elvárom 

* A Jókai-jubileum végrehajtó bizottsága 
Lapunk utján is tudatja a közönséggel, hogy a költőnek 
összes müveiből rendezendő nemzeti díszkiadás előfizetési 
ára, mely tudvalevőleg 200 frt, részletekben is lefizethető. 
Az I. 50 frtos részbe 1893 dec. 11-ig, II. 50 frtos részlet 
1894. junius 30-ig, a III. 50 frtos részlet 1895 junius 30-ig 
a IV. 50 frtos részlet 1896 junius 30-ig fizetendő le 
a Belvárosi takarékpénztárnál (Budapest, Koronaherceg-u. 
3. sz.) Az előfizetés módjának e megkönnyítésére felhívjuk 
ugy az egyesek, mint különösen az iskolai és testületi 
könyvtárak figyelmét. 

* Az országos tanítói nyugdíj-alap. mint az 
állami számszék jelentéséből látható, az 1892-ik év 
kezdetén 172.322 frt készpénzmaradványnyal rendelkezett, 
melvhez az év folvamán 981.168 frt 37V2 kr, valódi, 
181.310 frt 48 kr, hitel műveleti, 283.397 frt 99 kr, átfutó 
és kincstári javadalmazás címén 150 000 frt bevétel járult, 
ugy, hogy a bevételek egész összege a kezdeti pénzmarad-
ványnyal együtt 1,768.199 frt 5 krt tett. Ezzel szemben 
teljesített az alap 394.145 frt 137á kr, valódi. 1,174.441 frt 
22 kr, hitelműveleti és 167.366 frt 92'/2 kr. átfutó, vagyis 

összesen 1,735 953 frt 28 kr, kiadást, melyet a bevételek 
összegéből levonván, kitűnik, hogy az alap az 1892. év 
végével 32,245 frt 77 kr, készpénzmaradványnyal rendel-
kezett. E készpénzmaradványon kívül állott még az alap 
cselekvő vagyona 1892. év végén 902 614 frt 7-7 % kr, 
valódi követelésekből és 8,850.811 frt 22 kr, cselekvő 
tőkéből (értékpapírok stb.,) mi mellett az alapot 117.227 frt 
52 kr, átfutó kezdésbeli tartozás terhelte.^A tiszta vagyon-
álladók tehát az 1892. év végén 9,G68.44Í frt 24'/2 kr. 
volt, mi az év elején volt 8,895.199 frt 63V2 kr. vagyon-
álladékhoz képest a kezelési év javára 773.244 frt 61 kr. 
vagyongyarapodást jelent. 

* A jezsuiták visszatérése Németországba. 
A német birodalmi gvülés november 1-én törvényt hozott, 
mely a jezsuitáknak Németországban ismét megengedi 
a megtelepedést. Tudvalevő, hogy 1872-ben, a Kultur-
kampf idején az úgynevezett májusi törvények egyikével 
a jezsuiták a birodalomból kitiltattak. A jezsuita-tilalom 
azonban annál hevesebbé tette a német ultramontánok 
harcát. Üldözötteknek, martyroknak érezték és tüntették 
fel magukat. Különösen 1890 óta folytonosan ostromol-
ták »katholikus nagygyűlés«-eikben hozott petícióikkal 
a törvényhozást. A jezsuiták visszahívása érdekében 
folytatott heves izgatások végre sikerre vezettek. Az 
úgynevezett »centrumpárt «-nak, sajátlag klerikális pártnak 
van ebben a legnagyobb része: A tilalmat megszüntető 
törvényt 136 ellen 173 szavazattal fogadta el a birodalmi 
gvülés. A jezsuiták németországi zaklatásában is betel-
jesült a régi vallástörténeti tanulság, hogy üldözések, el-
nyomó törvények a vallást és egyházat csak erősíteni 
szokták. A hibás vallásokat csak jobb vallással és neme-
sebb erkölcsi fegyverekkel lehet leszorítani és legyőzni. 
Az ultramontanizmust Németországon a májusi törvények 
nyomása által felkeltett vallási ébredés növelte és erősí-
tette meg. 

* Vallásos összejövetelek Mező-Turon. A mezőtúri 
reform., egyház lelkész-, tanár- és tanítókara Turgonyi Lajos 
lelkész elnöklete alatt tartott értekezletén elhatározta, hogy 
december 10-től kezdve a téli vasárnapokon, két heti idő-
közönként. délutáni vallásos összejöveteleket tart hol egyik 
hol másik városrészi iskola tágas termében. Az ünnepély 
tárgya éneklés, imádkozás, bibliamagyarázat, valláserkölcsi 
felolvasás, s végül imádság és éneklés leend. Az első 
vallásos összejövetelen énekel az organista kántor veze-
tése alatt a tanítótestületi énekkar, imádkozik s bibliai 
magyarázatot Turgonyi Lajos, valláserkölcsi felolvasást 
Ambrus Péter tanár és Farkas Imre tanító tart. — Szívesen 
üdvözöljük ennek a mi híres-neves alföldi egyházunknak 
ezt a dicséretre méltó mozgalmát, és sikert, áldást kívá-
nunk a munkára. Bár több helyen is követnék a példát! 

* Koszorú III és IV. füzete. Tudva van e Lap 
olvasói előtt, hogy a »Koszorú«-t a prot. irodalmi társa-
ság átvette s az ily címen kiadandó népies kiadványok 
szerkesztésével a titkár felügyelete alatt dr. Kecskeméthy 
Istvánt bizta meg. Mig az uj sorozat füzetei megjelenné-
nek, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a régi »Köszörű« 
III. és IV. füzeteiből még több ezer példány kapható. 
A régi »Koszorú* megmaradt példányait a Hornyánszky 
Viktor-cég vette át. A III. füzet (64 lap) tartalma egy 
ének, Luther nejének és Kálvin Jánosnak életrajza és 
egy elbeszélés. A IV. füzet tartalma dr. Kecskeméthy 
elbeszélése: »De mi lett Jánosból« címen. A III. füzet 
ára (fűzve) 10 kr. Tiz példány ára 90 kr., 25 példányé 
2 frt 20 kr., 50 példányé 4 frt 20 kr. és 100 példányé 



8 frt. A IV. füzet ára 4 kr., 25 példányé 90 kr., 50 pél-
dányé 1 frt 70 kr , 100 példányé 3 frt. A harmadik 
füzet 30 krért díszes kötésben is kapható. Megrendelések 
Hornyánszky Viktorhoz (Budapest Akadémia-bérház) inté-
zendők. 

* Törvényjavaslat a gyermekek vallásos neve-
léséről. Az 1868. évi vallásügyi törvénynek a vegyes 
házasságból született gyermekek vallásos neveléséről 
szóló szakaszai csakugyani revízió alá kerültek. Csáky 
gróf miniszter szintén dec. 2-án terjesztette be az erre vonat-
kozó törvényjavaslatot. A javaslat a szülők szabad egyezke-
désére bizza a gyermekek vallások nevelését, de ha egyesség 
nem jő létre, akkor minden gyermek az apa vallását 
követi. Kényes törvény, mely a reversálisok és a lélek-
halászat törvényesítésével sok bajt csinál a gyöngébb egy-
házaknak. Jövőre erről is bővebben. 

* Törvényjavaslat a házassági jogról. A köte-
lező polgári házasságról szóló törvényjavaslatot dec. 2-án 
terjesztette be Szilágyi Dezső igazságügyminiszter a kép-
viselőházban. Beszédet is mondott mellette, szépet, tar-
talmasat. Maga a javaslat kiváló alkotás. Három főgondolat 
vonul rajta át: egységes állami házassági jog, a házasság-
kötés polgári formája és polgári jurisdictio megszorított 
felbonthatósággal. Jövőre nemcsak magát a törvényjavas-
latot közöljük, hanem egyházi vonatkozásait is méltatni 
fogjuk. Most csak annyit: ime a régiek elmúlnak és 
mindenek megújulnak. 

* Ballagi Mór arcképe. Budapesti theol. akadé-
miánk volt tanára arcképének lefestetésére és nevének 
egy alapítványnyal való megörökítésére e Lap 1891. és 
1892-ik évi folyamában gyűjtést rendeztem. A gyűjtés 
eredményéről a megfelelő számokban kimutatást, nyilvá-
nos nyugtatványt tettem közzé Folyó év elején a kimu-
tatás eredményével a budapesti theol. tanári karnak 
beszámoltam. Begyült arcképre 199 forint, alapítványra 
308 frt, összesen 507 frt. A tanári kar az arckép elké-
szítésével Kacziány Ödön fővárosi festőművészt és tanárt 
bízta meg, ki azt f. évi nov. hóra 120 írtért" nagyon 
sikerült kivitelben elkészítette. A díszes keretű arcképet 
a napokban helyeztük el a theol. tanári szobában Török 
Pál püspöknek, az intézet alapítójának arcképe mellé. 
A begyült 507 forintból, mely az időközi kamatokkal 
549 frt 5 krra emelkedett, 120 forint az arckép árában 
kifizettetvén, 429 frt 5 kr. a theol. akadémia »Ballagi-
alapítvány«-ához csat oltatott. Budapest, 1893. dec. 5-én 
Szöts Farkas. 

* Rövid hírek. Debreezenben az országos tanszer-
kiállítás előkészítő bizottsága a különböző testületek meg-
bízottjaiból 52 taggal megalakult. — A kisújszállási ref. 
főgimnázium díszes épülete, mely 120 ezer frtba került, 
tető alá jutott, mely alkalomból a szokásos bokréta-
ünnepet a napokban tartották meg. — A debreczeni ref. 
nagy és kis templom orgonáiból, mint a lapok irják, 
hiányzik 137 kisebb-nagyobb síp. Nem tudni, hogyan tűn-
tek el. A hiányzó sípok pótlása 3400 frtba kerül. — 
Budapesti egyetemünk az idén a legnépesebb. Az első 
félévre 4786 hallgató iratkozott be, a kik összesen 
102,840 frt tandíjat fizettek be. Tavaly 185-el kevesebb 
egyetemi tanuló volt. A szaporodás a jogi karra esik, 
mig az orvosnövendékek 80-nal fogytak. 

* Hang szerkedvelők figyelmébe. Van szerencsénk 
a lelkész, kántortanító és zenekedvelő uraknak becses 
tudomására hozni, miszerint saját házunkban, tehát nem 
drága bérházban zongora és harmónium raktárt nyitot-
tunk, a hol is kitűnő amerikai gyártmányú harmoniumok 
és jeles cégektől való zongorák, legszebb kiállítással, 

gyönyörű kellemes hanggal igen jutányos áron kaphatók. 
Egyszersmind orgonák is vannak készletben. Egy 16 szóló 
és 5 1 ellék változattal biró teljesen új, kup rendszeres, 
szélládákkal a mai kor igényeinek tökéletesen megfelelő 
orgona kétsor billentyűzett, tetszés szerinti szinre festve, 
lakkolva jutányos árért megvehető. Javítás és előjátszóra 
átalakítás végett munkában van egy 8 változatos, használt 
orgona, mely szintén jutányos árért megvehető. Hang-
szereinkről képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Bővebben 
személyesen vagy levélben értekezkezhetni. Budapest, 
VI. ker. Szondy-utca 36. Országh Sándor és fia. 

A D A K O Z Á S . 
Az országos prot árvaházra: Krupec István 

(Pozsony) árv. naptári cikkének honoráriumában 3 frt. 
— Szabó Géza (Ócsa) árv. naptárban megjelent verse 
honoráriumában 5 frt. — Szabó Sándorné szül. Szap-
panos Juliánná (Haraszti, Slavonia) 5 frt. — A lónya-
bányai ev. egyház reformációi emlékünnepi adománya, 
Geduly E. F. lelkész által 5 frt. — A h.-szoboszlói ev. ref. 
egyház Váci Ferenc gondnok által 6 frt. — A gerjeni 
ev. ref. egyház reformáció-ünnepi perselypénz Széky Géza 
lelkész által 1 frt. — A kom.-szt-péteri ref. egyház refor-
máció-ünnepi perselypénz ónody Zsigmond lelkész által 
1 frt 48 kr. — A 40-ik számban kimutatott adakozás 
hozzászámításával jelen közlés összege 402 frt 35 kr. 

Kiadóhivatal. 
A »Nagypénteki ref. t á r s a s á g i r a : Gajdár Mi-

hály H.-M,-Vásárhely 60 kr. — Komáromy István, Esz-
tergom 50 kr. — Szabó Sándorné született Szappanos 
Juliánná, Haraszti (Slavonia) 5 frt. — Kardos Sándor, 
Újvidék 1 forint. — Király Lajos, Kis-Várda 50 kr. — 
Takáts István, Kis-Várda 50 kr. Összesen: 8 frt 10 kr., 
mely összeget mai napon Szőts Albert pénztárnok urnák 
átadtuk. Kiadóhivatal. 

P á l y á z a t . 

A téglási ev. ref. lelkészi állomásra. 
Ez állás lelkészi javadalma 800 forintban értékel-

tetett hivatalosan, azonban a mult évben a bökönyi fiók-
egyház jövedelme a geszterédi egyház lelkészének jövedel-
méhez csatoltatván, e 800 forintból, 80 forint, mennyire 
a régi díjlevélben a bökönyi jövedelem becsülteteti, levo-
nandó, igy az évi jövedelem 720 forint. E jövedelem áll 
40 hold földből, 46 köböl rozsból, s egyéb járulékokból. 

A pályázati határidő f . évi dec. hó 19-ik napja. 
A megválasztott hivatalát az 1894-ik év Szent György 

nap táján elfoglalni tartozik. 
A kellőleg felszerelt pályázati kérvények fent kitű-

zött határidőig Lukács Ödön f.-szabolcsi ev. ref. espe-
reshez küldendők Nyíregyházára.*" 

Kelt Debreezenben, 1893. nov. 30-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztöséf: 
IX. ktrUUt, jP ipa utca 23. szám, h o r i * ké i iratok 

i c i m z e n d ö k . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
H«rnyáns»ky Viktor könyvkereskedés• (Akadémia 

bérháza), h o v á az elöfiz. és h i r d e t , d í j a k intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
HORNYÁNSZKY V I K T O R . 

Megjelenik minden egütörtökfo. 
l l S f l i a M i l Ara : 

Félévre* frt Síi Ut; •féu évr* : 9 /W. 
M g y m M i m áru I O Ar. 

Pelhivás előfizetésre. 
A 37-ik évfolyamra nyi tunk előfizetést. A 

régi bizalommal, s eddigi p rog rammunk alapján. 
A vallás-erkölcsi életben a megelevenítő 

Lélek a fődolog. Ennek életre kelését, ennek mű-
ködését sürge t jük és munkál juk jövőben is. Hogy 
lelkeinkben elevenebb hitbuzgóság, munkásabb 
szeretet , nagyobb erkölcsi felelősség, terméke-
nyebb keresztyén élet támadjon. Hogy egyházi 
és iskolai, irodalmi és egyesületi, egyháztársa-
dalmi és gyülekezeti é le tünkben az evangél iumi 
erő, a pro tes táns szellem, a keresztyén hitélet 
bel ter jesebb tevékenységre lendüljön. Ez a mi 
evangélizáló p rogrammunk . 

De a vallásnak társadalmi testére, az egy-
házra, ennek jogi, gazdasági ós kul turál is szer-
veire ós intézményeire is kiváló gondot k ívánunk 
fordítani. Ezeknek erősítését, s ha kell védelmét, 
az egyházügyi reformok között lehető szilárclí-
tasat, az egyház anyagi szervezését, a lelkészi 
és tanítói fizetések emelését folytonosan sürgetni 
és lehetőleg elősegíteni egyik legfőbb teendőnek 
ismerjük. Ez a mi egyházpolitikai p rogram-
munk. 

Bizalommal ké r jük olvasóink ós munka-
társa ink támogatását . 

A Lap előfizetési á ra egész évre 9 frt, félévre 
4 frt 50 kr., negyedévre 2 fr t 25 kr. Szegényebb 
sorsú, nevezetesen 600 frtnál csekélyebb fizetésű 
s ál talában minden lV-ed osztályú lelkész egész 
évre 6 f r t , félévre 3 f r t , negyed évre 1 f r t 5 0 k r é r t 
kapja a Lapot. 

Az előfizetések a Lap kiadó-hivatalába 
(Budapest, Akadémia bérháza) a kiadó nevére 
címzendők. 

Budapest , 1893. december 14-én. 

Hornyánszky Viktor, 
kiadó. 

Szőts Farkas, 
laptulajdonos és fel. szerkesztő. 

A polgári házasság egyházi vonatkozásai. 
Az igazságügyminiszter által beter jeszte t t 

házasságjogi törvényjavasla tot mint magyar hon-
fiak örömmel üdvözöljük, mint evang. protes-
tánsok megnyugvással fogadjuk. 

Honfiúi ö römünke t az okozza, hogy a pol-
gári házasság által a magyar állam polgárai 
számára a házassági ügyben végre-valahára 
egységes jogrend létesül; hogy nemzetünk az 
egységes házasságjog által jogilag, polit ikailag 
és erkölcsileg erős összeforrasztó kapcsot nyer ; 
hogy a házasság ügyeinek mostani jogi, vagyoni 
és örökösödési összevisszaságai megszűnnek ; 
hogy a polgári házasság által a faji összeolvadás 
s ennek folytán a magyar faj ós nemzet belső 
megerősödése gyorsabb ós bel ter jesebb lesz stb. 
Mi azonban a polgári házasságnak nem állami 
s nemzeti ós jogi oldaláról k ívánunk szólani, 
hanem egyházi t isztünkhöz ta r tva magunkat , a 
polgári házasság egyházi, illetve vallás-erkölcsi 
vonatkozásai t akar juk röviden feltüntetni. 

Egyházi szempontból is megnyugvással fo-
gadjuk a törvényjavaslatot . A polgári házasság 
elvileg protes táns alkotás, mer t igazi bölcsője 
ez in tézménynek a protes tant izmus által köve-
telt vallásszabadság, vallási türe lem és jogegyenlő-
ség. A polgári házasságot tehát elvileg nem 
ellenezheti, eszmeileg nem kárhozta t ja egyetlen 
öntudatos protes táns ember sem. S bár az életbe 
léptetés körülményei ós az intézményért köve-
telt áldozat nyugtalaní t ják a protes táns egyháza-
kat ; egyházi viszonyaink lazasága ,vallás-erkölcsi 
erőnk fejletlensége miat t h idegen ós aggódva 
fogadhat ja valaki; de az idegenkedés és aggoda-
lom oka nem magában a behozandó intézmény-
ben, hanem a behozatal körülményeiben ós egyházi 
é le tünk erőt lenségében fekszik. Kétségtelen, hogy 
a polgári házasság, ha törvénynyó válik, nagy 
változásokat fog előidézni egyházi életünkben. 
Egyik-másik intézményeinket átalakítja, te rem-



teni fog uj intézményeket, mindenekfelett pedig 
megköveteli, hogy a házasság és a család vallásos-
erkölcsi oldalár a az egyház és annak szolgái 
nagyobb és intenzivebb pasztorális gondot for-
dítsanak. Ennélfogva azt hiszem, hogy az egy-
házi hatóságnak, valamint az egyházi sajtónak 
most az az egyik legsürgősebb ós legnehezebb 
feladata, hogy a polgári házasság behozása által 
keletkező változásokról s e változások közepett 
az anyaszentegyházra váró feladatokról a közön-
séget lehetőleg tájékoztassa. 

Es ez nem csekély feladat. Mert bár igaz, 
hogy a prot. egyházakkal nincs oly sokoldalulag 
összenőve a házasság jogi oldala, mint például 
a római és a keleti egyházakkal. Mert a házas-
ság jogi és vallás-erkölcsi oldalának elkülönítését 
a protestantizmus régen megkezdte és külföldön 
sok helytt megvalósította. De azért a polgári 
házasság a protestantizmusnak is nem egy há-
zasságjogi kötekékét szakítja el vagy lazítja meg. 
Eljegyzés, hirdetés, összeadás, anyakönyvezés, 
felbontás, tehát a házasságügyből az egész legis-
latió, copulatio ós jurisdictio jogi oldala teljesen 
államosíttatik. Ezeknek nagy része eddig vagy 
teljesen vagy részben az egyházak jogkörébe 
tar tozot t ; ezentúl mindezekből csak a vallás-
erkölcsi momentumok maradnak az egyházak 
ügykörében. 

Az első kérdés most már, nézetem szerint, 
annak megítélése, hogy a házasság vallás-erkölcsi 
és jogi oldalainak elkülönítését a törvényjavaslat 
kellő tapintattal, a vallás-erkölcsiség sérelme 
nélkül viszi-e keresztül ? Feleletem a kérdésre 
általában igen, de hozzáteszem, hogy a kérdés-
nek nem minden részében. Igenlésem vonatkozik 
a házassági jog egységének proklamálására, tehát 
először arra, hogy elvszerű, gyökeres reform van 
tervezve, s nem toldozgató félszeg-rendszer. Jö-
vőre tehát a nyolcféle házassági jog helyett lesz 
egységes állami házasságjogunk, állami juris-
dictioval, miáltal vége szakad a házassági aka-
dályok elbírálása s a felbontás körül eddig ural-
kodott jogi és erkölcsi zavaroknak. Azután arra, 
hogy a házasságkötés jogi formájában is egysé-
get teremt a javaslat, tehát a polgári házasság-
kötésnek kötelező formáját hozza be s nem a 
fakultatív vagy kisegítő alakot, mely utóbbiak 
ismét csak átmeneti formák és egyházi szem-
pontból is kevésbbó helyesek. Végül vonatkozik 
arra, hogy a javaslat egészben véve a házasság 
és család erkölcsi szilárdságának és épségének 
eléggé megfelel, sőt remélhetőleg szilárdítani 
fogja a házasság és család erkölcsi alapjait. 

De egyes részleteiben a javaslat nem áll 
eléggé szilárd ethikai alapon. Az eljegyzésnél pl. 
nincs elég jogi hatály biztosítva a házasság meg-

kötésére, a mi a könnyelmű eljegyzéseket nem 
eléggé fogja akadályozni. Baj szerintem az is, 
hogy a házassági igéret sehol sincs a javaslat-
ban érintve, peclig köztudomásu, hogy fajunk 
ebben nagyon könnyelmű s e miatt a meg nem 
tartott házassági Ígéretek s az ebből folyó erköl-
csi bajok száma igen-igen nagy. E pontján a 
törvényben több szigort, az erkölcsiségnek erő-
sebb jogi védelmet követelne fajunk lobbanékony 
természete. Vagy ott vannak a házasságot fel-
bontó okok, melyek közül hiányzik az »engesz-
telhetetlen gyűlöleU esete, mely okkal-móddal 
alkalmazva a házasság felbontásának egyik fontos 
morális oka. S említhetnék még egy pár kisebb 
ethikai hibát is a javaslatban. 

Vallási oldalról, készséggel vallom be, semmi 
hitsértő vagy vallás-gyengítő mozzanatot nem 
találok a törvényjavaslatban. A házasság vallási 
momentumainak egyházi gondozását se egyene-
sen, se közvetve nem sérti, nem akadályozza 
és nem nehezíti; a házasság és család vallás-
erkölcsi gondozását az egyházak előtt szabadon 
hagyja, ugy hogy az emberi élet e két nagy 
körének, az államnak és az egyháznak harmo-
nikus közreműködése a házasság gondozásában 
nemcsak hogy kizárva nincs, hanem határozottan 
lehetséges. A házasságban a jogi ós vallás erköl-
csi oldalak s ennek megfelelőleg az állam és 
az egyházak hatáskörének elkülönítése a javas» 
latban oly tiszta és szabatos, hogy e tekintetben 
aggodalomra nincsen okunk. 

De aggodalom foghat el a tekintetben, vájjon 
a házasság polgári oldalának elkülönítése s az 
állam hatáskörébe átvitele nem fogja-e gyengí-
teni, lazítani a nagy közönség, a nép szemében 
a házasságnak vallás-erkölcsi fontosságát, fensé-
gét és szentségét? Vájjon nem fogja-e a nép 
elégnek tartani a házasság polgári megkötését? 
Vájjon nem fog-e ugy gondolkozni: az anyakönyv-
vezető össze adott, most már nincs szükség a 
papi összeadásra, a templombamenetelre, az Isten 
áldására! 

Kétségtelen, hogy a vallástalan, az egyháziat-
lan órzületűek igy fognak gondolkozni s a papot 
és a templomot nem fogják felkeresni. De viszont 
az is bizonyos, hogy a gyülekezetek vallásos ós 
egyházias tagjai az egyházi áldást kérni fogják, 
a papot ós a templomot nem fogják elkerülni. 
Hogy melyik rész lesz nagyobb a mi gyülekeze-
teinkben, azt sem én, sem más földi halandó 
egész biztosan meg nem mondhatja. Itt csak 
hozzávetés és analóg tapasztalatok nyújthatnak 
némi tájékozást. 

Hozzávetőleg azt mondhatjuk : minél vallá-
sosabbak ós egyháziasabbak az egyházak tagjai, 
minél jobban volt gondozva eddig s minél job-



ban lesz gondozva ezu tán va lamely gyü lekeze t : 
anná l t ö b b e n fognak lenni a t e m p l o m b a m e n ő 
s ott I s ten á ldásá t k é r ő házasu lok . És megfor-
dítva. A hol n incs in tenzív egyházi élet, a hol 
p a p és gyülekeze t , e lő i já róság ós nép feszül t 
vagy csak laza v i szonyban , belső va l lásos közös-
ség né lkül é lnek : ott a polgár i h á z a s s á g nagyon 
m e g r o s t á l j a a h íveket . I l a nem elég e rő sek az 
e rkölcs i kapcsok , m i u t á n a j og i aka t az á l lam 
veszi kezébe, az egyházak nagy e rkö lcs i rázkó-
dás t fognak egye lő re szenvedni . N á l u n k p ro tes -
t ánsokná l , azt h iszem, h e l y e n k é n t k e m é n y pró-
b á r a t é t e tnek gyü lekeze te ink , ele á l ta lában , ugy 
vélem, n incs o k u n k nagyon pes s imi s t i kusan gon-
dolkozni n é p ü n k h i t b u z g ó s á g a és egyházi hű -
sége felől. 

Az a n a l ó g t apasz t a l a tok m é g kedvezőbbek . 
A porosz á l l a m b a n a n é m e t b i roda lmi házas-

sági tö rvény , a köte lező polgár i h á z a s s á g beho-
za ta la u t á n a po lgá r i l ag megkö tö t t házasságbó l 
m i n d e n 100 közül 

egyházilag egyházilag nem 
év megesküdött esküdt meg 

1875. 83-44 16-56 
1876. 86-43 13-57 
1877. 87-36 12-64 
1878. 88-29 11-71 
1879. 89'29 10-72 

A n é m e t b i roda lom m á s része iben s a nyolc-
v a n a s é v e k b e n m é g kedvezőbb az a rány . Külö-
nösen figyelmet é r d e m l ő j e l e n s é g ped ig az, hogy 
a p ro t e s t ánsok k ö r é b e n jóval k e d v e z ő b b e k a 
v iszonyok, min t a római egyház híveinél.* 

Mindezeknek ped ig az a morá l j a , hogy erő-
s í t sük belsőleg, va l lás -erkölcs i e rőkke l az egyháza t . 
Kész í t sük elő h íve inke t mi m a g u n k a beköve tkező 
vá l tozásokra , hogy a r o s s z a k a r a t ú i n f o r m á c i ó k n a k 
elejét vegyük. T a r t s u n k h íve inkke l va l lásos össze-
jöve te leke t , m e l y e k b e n v i lágos í t suk fel őket afelől, 
hogy a po lgár i h á z a s s á g é r in t e t l enü l h a g y j a a 
h á z a s s á g val lási és e rkölcs i oldalát . 

K ü l ö n ö s e n fontos t e e n d ő v á r e t e k i n t e t b e n 
az egyház i f ő h a t ó s á g o k r a ós az egyház őrá l ló i ra . 
Ezeknek minéle lőbb, ha lehe t m á r a tavasz i kon-
v e n t e n t á j ékoz ta t á s t , ú tba igaz í tás t , p ü s p ö k e i n k -
nek pász tor i l eve leke t ke l l ene k ibocsá tan iok , 
hogy a gyü l ekeze t ek pász to ra i t és elöl járói t , a 
fon tos vá l tozások közöt t h i t s z i l á r d s á g r a ós egy-
séges m a g a t a r t á s r a ós elj a r a s r a buzd í t sák . 

A tovább i t eendők , neveze t e sen némely in-
t é z m é n y e i n k m ó d o s í t á s a s e se t l eg u j a k a lko tá sa 
később, a j a v a s l a t t ö r v é n y n y é vá l á sa u t á n követ -
keznek . K. L. 

* Lásd dr. Bartha Béla »A polgári házasság* című érteke-
ését a Prot. Szemle 1892. évf. 322. 1. 

A cselekvés órája, 
n. 

A lelkek gondozásában legelső teendőnk az, a mire 
Szilágyi gondnok ur figyelmeztetett, hogy gondoljunk többet 
a néppel, híveinkkel; lépjünk szoros és élő egységbe velük. 
Hiszen nyáj és pásztor, ez egy fogalom. Ha nincs nyáj: 
nincs pásztorra szükség. Ha pásztor nincs: elszéled a nyáj. 

- Érezték ezt dicső eleink, a reformátorok. Ugyanazért 
a gyermekeket nemcsak keresztelték, hanem táplálták is 
az isten-ige tejével; azután is örködének felettük az okos 
fegyelem pásztori botjával egész a koporsóig, hol a hű 
pásztor áldása kísérte a hívőt könyek közt sírjába. 

A protestáns egyház megalakulása egyet tett az 
evangéliumi igazságok tanításával. A vallás elemeire, az 
isteni tisztelet rendjére, a szépen zengedező énekekre a 
lelkész tanította a gyermekeket; a hol pedig e munka 
erejét meghaladta, ott segítettek — felsőbb iskolákat pro-
testáns szellemmel telített légkörben végzett — preceptorolc, 
kik felett nagyobb helyeken, a theologiát teljesen végzett 
s a lelkész közvetlen felügyelete alatt álló rektorok gyako-
rolták az ellenőrző tisztet, maguk is a lelkésszel együtt egész 
buzgósággal tanítván. Ezért nőttek iskoláink mindenestől 
az egyház testéhez iskoláink. A cél a vallásos eszmék ter-
jesztése, közlése volt és az irás-olvasás mestersége is e 
célt volt hivatva szolgálni. Idők folytán, épen a protestáns 
iskolák tevékenysége, fejlődése ösztönzé hazánkat is, hogy 
a nyugoti államok példájára, nálunk is a nép mívelődé-
sére több gondot fordítsanak. A legkényelmesebb mód 
erre az volt, ha az állami feladat a felekezetekre hárít-
tatik. És mivel vallás-tanításra múlhatatlan szükségünk 
volt, s tegyük hozzá, idők folyamán a tanítás gondját, 
terhét csaknem egészen a rektorokra, oktatókra, praecep-
torokra hárították á t : ez életfeltétel kedvéért, a világi tudo-
mányok tanítását, az állami feladatot is elvállaltuk, és 
dicsekedés nélkül vallhatjuk, hogy kötelességünknek elis-
merésre méltóan meg is feleltünk mind a legújabb időkig. 
Iskoláink fejlesztését talán erőnk felett is fokoztuk; min-
denesetre a kor kívánalmainak megfelelőleg eszközöltük. 
De egyre nem vigyáztunk. Arra nevezetesen, hogy a mo-
dern tanítás és a vallásos nevelés két fő dolog; s mig 
az dicsőségünk csupán, ez életünk feltétele. 

Nem habozom kimondani, hogy előttünk, ujabb 
időkben főbb szempont volt az, hogy iskoláink az álta-
lános, mintsem hogy a speciális protestáns kívánalmaknak 
feleljenek meg. S a mily mértékben szélesedett a nép-
művelés tananyaga, oly mértékben engedett tért a vallásos 
oktatás, nevelés, mely kezdetben fő, szinte egyetlen cél 
vala, s a tanulás egész idejét csaknem kizárólag vette 
igénybe, ma alig juthat osztályonként heti két órához. 
És az is kellő szakértelem, buzgóság és lelkesültség nélkül 
felhasználva. 

Manapság — a legtöbb esetben — a lelkész csak 
a vizsgákon tudja meg (ha ugyan megtudja) hogy a nö-
vendékek még a kötelezett énekeket is csak kisebb részében 
ismerik; a vallásra tartozókat, szakértelem nélkül eszközölt 
botrányos kihagyásokkal, igy-ugy magolták be, még kivé-
tel, ha a konfirmáció alkalmával Ő tőle tanulnak valamit. 
Ellenben megtörténik ma is, hogy — a növendékeket név-
ről is alig ismerő lelkész — ekkor is csak a tanító által 
betanultakat kérdezve bocsátja őket az élet útjára, hogy 
némelyikkel a házasság oltára előtt, másokkal soha többé 
ne találkozzék. Csodálkozzunk-e aztán a vallási indiffe-
rentismuson ? 

Elhallgassam-e, hogy vallásos tankönyveink —• leg-
alább itt Dunamelléken — határozott visszaesést mutat-



nak. Évek óta panasz tárgyát képezi, hogy a pályadíjat 
nyert és kötelezőleg használatba vett tankönyvek célsze-
rűtlenek. Az erkölcstan, a nem gyermek elméjéhez mért 
Papp K.-féle mélységes prédikációk erőszakolása mellett, 
immár csak névleg szerepel a tanrendben. Filo hittanát 
csak nagy kínnal és kihagyásokkal magoltatják. És e bajon 
még sem akar segíteni senki. (Ugy tudjuk, hogy a kifogásolt 
könyvek épen most vannak revízió alatt. Szerk.) És épen 
ma, ebben a kritikus időben! 

Bárcsak, túlsötéten látnék! Bárcsak üres agyrémek, 
egy vallása, egyháza jövőjéért aggódó szív rémlátásai 
lennének ezek 1 De fájdalom, ez a valóságból vett egyszerű 
rajz, minden nagyítás nélkül. Ez úton vallásos híveket 
nyerni nem fogunk, a mai képezdék, mindenféle ismerettel 
eltelt tanítói nekünk ilyeneket nem növelendnek. E bajon 
egyenesen magunknak lehet és kell segítenünk. 

Miképen? E kérdésre röviden felelhetek : 
A vallás tanítását az, I. elemi osztályon kezdve 

addig, mig a növendék az életbe ki nem lép, vagy szak-
jának élő, hivatott vallás-tanár keze alá nem kerül, a lel-
készek vegyék kezükbe az egész vonalon. Nem holnap, 
hanem ma. Ez nemcsak joguk — a népoktatási törvény 
értelmében — hanem egyszersmind kötelességükké teszi 
egyházunk érdeke; mert fenmaradásának, felvirágzásának 
feltétele ez. 

Kis helyeken a legnagyobb mérvben elfoglalt lelkész 
is áldozhat e célra idejéből hetenként 12 órát. A nagyobb 
helyeken pedig alkalmazzanak vallás-tanárokat; de azért 
a lelkész itt is lépjen élet-közösségbe a hívek zsengéivel. 
Kilenc évig hallgatván a tiszta evangélium igéit, a jézusi 
hit és szeretet magasztos elveit a növendék az ő tiszte-
letreméltó lelkészének ajkairól, kilenc évig gyakorolván 
magát a színlés nélkül való áhítatosság és kegyesség 
cselekedeteiben, (mert tanítja vala őket nagy méltósággal 
és nem úgy mint az írástudók) ez a gyakori komoly és 
szeretettel teljes érintkezés lehetetlen, hogy oly szoros és 
benső kapcsot ne létesítene a gyönge szívekben az ő lelki 
atyjukkal, melyet az élet későbben előkerülő kísértései 
elszakítani képesek ne legyenek. És ez által nemcsak a 
gyermekek szívét kapcsolnék magunkhoz, hanem a szülő-
két is; mert nem az Írástudókhoz, hanem a kisdedeket 
magához ölelő Jézushoz vitték az evang. szülők az Ő 
kisdedeiket, oly buzgalommal, hogy a durva visszautasít-
tatás sem csüggesztheté meg őket ragaszkodó szeretetük-
ben. Tanuljunk Jézustól. Hiszen a reformáció hivatása 
épen a jézusi tiszta keresztyén élet visszaállításában találja 
meg valódi hivatását. Ez az alap, a mentő eszköz, s nem 
a világi hatalom ephemer jó akarata, mely egyházunknak 
szebb, virágzóbb életet nem biztosíthat. És nem rögtön 
ugyan, de csakhamar megtelnek templomaink, szomjahoz-
zák a lelkek az örök élet italát; mert a Jézus ott fog 
ülni a szívekben. 

A vallásos nevelés ne szakadjon meg a konfirmá-
cióval sem; sőt az addig való oktatás csak az alap legyen 
melyen a reform, egyházközösség és vallásos élet további 
érős falait rakhassuk, melyen az igazi evangélizáció biztos 
lépésekkel tovább építhessen az ember újjászületéséig, meg-
szenteléséig. A nyert ismereteket ezután kell az életbe 
bevezetni 

E végett vasárnap délután egyszerű könyörgés és 
igen rövid bibliamagyarázat után, nyáron a templomban, 
télen az iskolában, vasárnapi iskolát kellene tartani a 
már konfirmált ifjak kötelező részvételével. Azt hiszem, 
helyes vezetés mellett e kötelezés erkölcsi lenne csak. 
Éneklés, együtt imádkozás, nem imák kikérdezése, a káté 
egyes helyeinek megfelelő biblia lokusok, történetek alapján 
eendő értelmezése, a szeretet munkáinak gyakorlására 

való serkentés, az igaz keresztyéni életre való buzdítás stb. 
efféle képezhetnék ennek tárgyait. Nagy gondot skellene 
fordítani az ifjak erkölcsi életere, óvatosan kárhoztatni 
az ifjúi könnyelműség sokféle hibáit, mint atya inteni, 
kérni, feddeni; másfelől segítni, buzdítni az erkölcsi jóságra, 
a kegyességre való igyekezetet elismerés, mérsékelt dicséret 
által. Éreztetni az ifjakkal, hogy ők egy keresztyén erköl-
csi szövetség tagjai, hol a hiba elnézése nem, ellenben 
a bűn bizonyos megrovásra tarthat számot. Ezt vélném 
annak a boldogító életközösségnek, mely a mi erős vá-
runkat képezhetné, melyen a poklok kapui sem vehetné-
nek diadalmat. 

Sőt itt sem állanék meg. Módot kellene, s ily igye-
kezet mellett lehetne is találnunk, a felnőtt híveket is 
vallásos összejövetelekre egybegyűjteni. Kivált télen. És, 
hogy e részben célt érhessünk, a mit az előrehaladott 
kor már rég követelne és megvárna tőlünk, egyházi ének-
karokat kellene szerveznünk, hol a hívek magukat szent 
énekeink legegyszerűbben letett összhangzatos éneklésében 
gyakorolván, fejlődnék szépérzékük, finomúlna ízlésük, 
mit a robotos, hanyag köz-éneklés nemcsak rontott, hanem 
szinte teljesen kivesztett még — az énekléséről hires — 
Ormányságban is. Ének után vallásos iratok felolvasása, 
e felett keletkező eszmecsere, felmerülhető kételyek elosz-
latása, vallásos-erkölcsi eszmék gyakorlati kifejtése, pro-
pagálása, az életre való alkalmazása s több —• a szer-
vezendő egyházi értekezletek által ajánlandó — eljárás: 
micsoda széles mezőt tárnának fel. Hogy ilyesek iránt a 
mi népünk nem érdeklődnék, ezt csak az állíthatná, ki 
alkalmi összetalálkozásoknál ily eszméket soha fel nem 
vetvén, ily tapasztalatokat nem szerezhetett. 

Az itt elmondott s ehhez hasonló apostoli tevékeny-
ség, hiszem, hogy csakhamar meghozná a maga gyümöl-
csét. Csakhogy ennek a tevékenységnek nemcsak egyes 
buzgólkodóknál kellene meglennie. Annak az egész vonalon 
egy szívvel-lélekkel kellene megindulnia; a mi ismét nem 
történhetnék másként, mintha kisebb-nagyobb körökben, 
s igy az egész országban (mint azt e sorok irása közben, 
a zsinati értekezleten e becses Lap szerkesztője oiy bölcsen 
indítványozá) megalakulnának a nagy jövőre hivatott 
egyházi értekezletek, hitünk sorsosai míveltebb részének 
bevonásával; és egy nagy, áldásos, élő, tevékeny, lelkes 
evangélizáció indulna meg. Kezdődjék ez magunkon, papo-
kon és tanítókon, hogy az evangélium szelleme áthatván 
egész valónkat, láttassék meg hitünkön, erkölcsiségünkön, 
társadalmi és családi életünkben, a templomban, iskolá-
ban, hogy uj életre szülessünk által a Jézus Krisztusban 
való hit által. Folytassák ez evang. munkát hitöket szerető 
műveltebb világi családaink; terjedjen az ige ereje, mint 
a kovász, hogy hozza jótékony erjedésbe az indifferentiz-
mus tétlenségében elernyedt társadalmunkat. Az egyházi 
értekezletek legyenek összekötő kapcsai az áldásos tevé-
kenységnek, melynek minden rétegben meg kellene indulni. 
Itt világítson a többieknek a kiválóbb talentum, itt támo-
gassa az erősebb a gyengét, s a célravezető módozatok 
itt tétessenek az összes papság közös kincseivé. Itt tisztá-
zódjanak az eszmék, nyerjen biztos irányt a tevékenység 
a valódi Istenországának terjesztésére. 

De e szellemi irányú nemes munkálkodásunk mellett 
el ne kerüljük valahogyan az anyagi kérdések óriási 
szikláját, sőt vessünk számot azzal is, mert azt előbb-
később, s annál jobb, minél gyorsabban el kell hárítanunk 
fejlődésünk útjából. Az anyagi szolgáltatások terén nem 
a haladás, hanem a maradiság terén állunk. Chartáink 
merő anachronizmusok, indokolatlan konservatizmus torz 
szülöttei. Az egyházi terhek viselése pedig nemcsak Euró-
pában. de talán egész világon egyedül áll, s pedig nem 



épen előnyére. A mi magyar köznépünk, az eddig véko-
nyan csepegtetett igéért felette súlyosan adóztatta meg 
önmagát, mit tovább is elnézni bűn. Birta erőfeszítéssel, 
mig az állami közvetett és közvetlen adók növekedő hul-
lámai a könnyű közlekedés által megváltoztatott viszo-
nyok, s karöltve vele, gyorsabb tempóban terjedő civili-
záció s ezzel járó fényűzés tagadhatatlanul nagy terhei 
engedték. Hanem, a régi módon, többé nem birja. Mert, 
mig a föld szabad tulajdont nem képezett, s nem volt 
ősiségi pátens, a teher, a jobbára 1ji-es telkes gazdák 
közt mérsékelten oszlott el. Azonban azóta sok gazda 
lába alól kiszaladt, vagy részekre szakadozott a fertály, 
de a személyek után lukma és ágybér megmaradtak egész 
nagyságukban. Ugyanis lukmázó helyeken, mint gazda 
sódart fizet az is, a ki soha disznót nem öl, negyed öl 
fát az, a ki, hogv gyermekei meg ne fagyjanak, hátán 
hordja haza az összeszedegetett ágfa-törmeléket; búzát, 
bort, a ki kenyerét (bort maga sem ihatik) pénzen, verej-
tékes kézi munka árán kénytelen megszerezni — — 
avagy pápistává, unitáriussá leszen, a mire X. és Y. 
helyekről példákat idézhetnék. 

E részben is itt a cselekvés órája, tenni, gyorsan 
segítni kell e visszás állapoton. Túlnyomóan adminisztráló 
közhatóságaink ez ideig csak kerülgették e kérdést, nem 
akartak, vagy nem mertek a kérdés érdemébe bocsátkozni. 
Hanem a késedelemre, a halogatásra többé nincs idő. Itt 
a cselekvés tizenkettedik órája. Attól félek, hogy ma 
holnap itt és ott nem lesz mit tovább adminisztrálni. 

Itt van Baranya, a reformáció klasszikus földe, hol 
a lukma egész szörnyűségében uralkodik. Ma holnap a 
második zsinat törvényei is szentesítést nyernek és még 
az elsőnek a lukmát tiltó törvénye sem lépett életbe, 
íme, Alsó-Baranyában a papok, házról-házra járva a 
nyolcadával, maguk szedik be buza-fizetésüket, hintóban 
járó tekintélyes lelkészek és tanítók, csaknem ugy, mint 
a barompásztorok az ő illetményüket beszedik. Felső-
Baranyában már a nép hordja a parochiákra a lukmát, 
de a hivatalnokok személyes részvétele a beszedésben 
itt is elkerülhetetlen. Ezt a lukma természete hozza magá-
val, mert fix fizetés nincs, hanem évenként változó, több 
vagy kevesebb: igy a gondnok nem mérhet át egy bizo-
nvos összeget és a mi fő, a minőség is csak ily módon 
ellenőrizhető. Ámde ez a törvénynyel ellenkező állapot nagy 
veszély nélkül tovább fenn nem tartható, mint erre évek-
kel előbb »Lukma« című cikkünkben is rámutattunk; ez 
a személyes fizetésszedés ezer kellemetlenség, súrlódás 
forrása, a lelki-atyai tekintély s az egyház közjavának 
kimondhatatlan nagy kárára ; azért hát a lukmát sürgősen 
és végkép el kell törölni a föld színéről. Ez már nem 
az egyházi értekezletek, hanem az egyházi hatóságok 
dolga. Csak fognának hozzá, néznének a dolog mélyére 
és látnák meg a fenyegető nagy veszedelmet. Baranyában 
a legszegényebb néposztály, napszámosok, cselédek, pász-
torok, zsellérek a hallatlan nagy egyházi teherrel előbb-
utóbb kiüldöztetnek, hogy igy szóljak, őseik szeretett egy-
házából. 

Hogy a »miképen«-ről is szóljak, azt mondom, hogy 
egyházaink megmentésére óriási lépést tennénk, ha a 
vallásos oktatásról az említett módon gondoskodván, a 
népoktatást az erre illetékes állam kezébe tennők le. Az 
iskoláknak erőnket meghaladó fejlesztése megakasztotta 
az egyházak virágzását s szinte megkétszerezte a lukmát 
(NB. tudnunk kell, hogy ha templom, iskola, akár pajta 
épüljön annak költségei — az elöljárók bő áldomásait is 
ide értve — ismét könyörtelenül a lelkekre vettetnek ki, 
s igy ez is: lukma); az iskolák átbocsátásával a meg-
levő erők kettőzött eredményt mutathatnának fel. Nem 

ismerhetem el, ugyanis, azon ellenvetést, hogy ekkor is 
csak híveink viselnék a terhet; s hogy a teher-áthárítás 
erőveszteséggel járna. Sem az állam, sem a község lukmát 
fizettetni nem enged, hanem az iskola szükségleteit az 
állami adó arányában fizetteti és igy a legméltatlanabbul 
sújtott híveink terhe emeltetnék le, vagy legalább is 
könnyíttetnék tetemesen. 

A protestáns egyház életérdeke nem is azt kívánja, 
hogy gyermekei szép irók, rajzolók, kitűnő számolók és a 
nyelvtan bonyolódott szabályait kis ujjúkban hordozó egye-
dekké, hanem hogy vallásos, erkölcsös, jámbor életű és kegyes 
keresztyénekké képeztessenek. A világosság levén jelsza-
vunk, örülünk, ha népünk lépést tarthat a civilizációval, 
de ezt a feladatot a modern állam és nem az egyház 
feladatául tekintem. Az állam ezt híveink kevesebb ter-
heltetésével oldván meg és az értelmes egyéneket nekünk 
is képezvén, vele céljainknak szolgálna. Arról nem is 
szólok, minő nagy lépés lenne ez a lelkészi fizetés ren-
dezése, az egyházi élet virágzóvá tétele felé. 

Igaz, hogy ára is van. T. i. az, hogy a lelkészek 
valóban vallástanítókká lennének. De hiszen ez tisztünk, 
kötelességünk és legszebb része hivatásunknak. Sőt ezt 
a vallásos nevelést mindenekfelett való feladatnak tartván, 
anyagi erőink legjavát felemésztett és lekötő minden isko-
láinkat, a theologiai fakultáson kívül, ha nehéz szívvel is, 
kész lennék feláldozni, odaadni; természetesen oly vallás-
tanári kart szervezvén helyette, a mely az evangéliumi 
keresztyén élet megvalósítása érdekében apostoli buzgó-
ságot képes és kész is legyen kifejteni minden felsőbb 
iskolában tanuló növendékeink között is. 

A vége, előre láthatólag, ugy is az leend, hogy az 
állam, hivatása szerint a közoktatást kezébe veendi. Isko-
láink mai szervezetükben — a vallásos oktatás siral-
mas háttérbe szorításával — egyházunkat meg nem tart-
hatják ; s ha nem, ugy a hozzájuk fűzött várakozásnak 
sem felelnek meg : azért mig nem késő, addig kell más 
alkalmas eszközt keresnünk, nehogy a halogatás mellett 
elrepüljön a kínálkozó alkalom. 

De ha ily radikális lépésre nem tudjuk elszánni 
magunkat, vagy visszatart dicső multunk és nagynevű 
őseink emléke tőle, fogjunk munkához más módon Ren-
dezzük a papi fizetéseket. Csináljunk egy minuciákig pon-
tos összeírást terheinkről; egy tervezetet szükségleteinkről 
állapítsuk meg a papi fizetés elengedhetetlen minimumát, 
mutassuk ki affiliálható egyházainkat, az összeget, mit az 
igy fixirozott teherből célszerű és igazságos adókulcs 
mellett híveink autonomice fedeznek; a többi szükségletet 
pedig kérjük és várjuk az államtól az 1848. évi XX. t.-c. 
alapján. Épen most van a kongrua-rendezés napirenden; 
mi meg se jelennénk ott, mi a kik ez állam legtörzsökö-
sebb magyarjai vagyunk, mi a magyar kálvinista egyház ? 

Igy vagy ugy. de gondolnunk kell valamit. Csak 
ismerjük el, hogy ez nagy baj, fenyegető veszedelem: 
akkor nem félek, hogy egyházát szerető annyi jelesünk 
valamelyikének ne akadna segítő, mentő eszméje. 

Három forrását találtam a fenyegető veszedelemnek 
s ezeket a vallásos oktatás hibás voltában, a eura pas-
toralis teljes hiányában, s az egyházi adózás hibás rend-
szerében akartam kimutatni. Rámutattam egyszersmind 
a meggyőződésem szerint célhoz vezető mentő eszközökre, 
úgymint: a vallástanítást végezze a lelkész, a cura pas-
toralis lépjen életbe s ne csak névben éljen, hanem vál-
tozzék valódi évangelizációvá; végül szüntessük meg a 
hibás egyházi adózás rendszerét, e végett ha kell, adjuk 
fel iskoláinkat, fentartva a vallásos oktatást, hozzuk be 
a vagyon-aránylagos adózást, a gyöngéket közalapból, 
államsegélyből támogatván. Nem állítom, hogy csalhatat-



lan volnék, hanem rámutatva a komoly veszélyre, hiszem, 
adtam anyagot a gondolkozásra minden egyházát igazán 
szerető protestáns embernek. 

Gondolkozzunk s eszméinket kövesse gyorsan a tett. 
Szervezzük azonnal az »egyházi értekezleteket*. Ezek 
pedig tanakodjanak e kérdésekről, cseréljék ki eszméiket, 
s állapodjanak meg a követendő eljárás módozataira nézve. 
Paptársaim! velem együtt komoly időknek néztek elébe. 
Nem tétlen reménykedés, de kitartó, előretörekvő, bátor 
munkásság illik férfiakhoz, Krisztus hü szolgáihoz. Tettre 
fel, lázas munkára! A komoly törekvőt, a hű munkást 
a jó Isten megsegíti. 

Felső Baranya. Agodi, 
ev. ref. lelkész. 

A felekezetnélküliség törvény beiktatásának 
veszélyei. 

Nagy lelki örömmel olvasom e Lap hasábjain közölt 
evangélizációkat, melyekkel különösen a fő- és székváros-
ban, (ezután majd Debrecenben is!) a hit erejét ébrentar-
tani, vallásunkhoz tántoríthatlan ragaszkodást teremteni 
és szilárddá tenni önzetlen munkálkodással buzgólkodnak 
kitűnőségeink. Nemes fáradozásaik buzditólag kell, hogy 
hassanak a vidékiekre is követendő például. Különösen 
a küszöbön levő egyházpolitikai kérdések megoldása iránti 
tekintetből, hangoztatják erősen: evangélizálni minden 
áron, nem holnap de ma, mert különben nagy rést üt 
rajtunk a felekezetnélküliség törvénye és jogereje ! Minden-
esetre tanúságomra szolgálónak tekintem én is ama terjesz-
kedő közvéleményt, hogy csakis belmisszóval, evangéli-
zálással tarthatjuk meg híveinket. Nagy és szép misszió 
várakozik tehát ránk lelkészekre, nagy erő van nálunk, 
híveink áldozatkészségében és egyházi közteher viselésében 
rejlik minden erőnk, melynek érzetében nekünk különösen 
nem szabad félnünk a szabadságtól. Oktatott, intett és 
buzdított bennünket ilyen irányban a f. évi őszi egyház-
megyei gyűlésen nagynevű gondnokunk Szilágyi Dezső 
is. Szabadságunk és tevékenységünk árán igen sokat vár 
tőlünk az egyház és haza. Most mutassuk meg tehát 
igazán, mit érünk, ki fiai vagyunk és hogy nem bérért 
szolgálunk. Apostoli ügybuzgóságunkkal megleszünk mentve, 
csekély fogyatkozással meg lesz mentve és az igaz hi-
vők árán megerősödve egyházunk! Jöhet a vallássza-
badság, polgári anyakönyv és házasság, nazarénizmus és 
felekezetnélküliség, jöhet minden! az őrállók és hívek 
hiterején nem fognak még a pokolnak kapui sem diadal-
mat vehetni! 

Engedjen meg azonban a tisztelt olvasó, ha az érem-
nek másik lapját is vizsgálni vagyok kénytelen a maga 
valóságában, tapasztalásból és reális alapon. Nem kis-
hitűség, pessimismus, annálkevésbé kétségbeesés szól be-
lőlem, hanem a valónak elfogulatlan ismerete, és abból 
nolle-velle levonandó következtetés, különösen itt Felső-
Baranyában, és — alaposan sejtem — másutt is, több 
helyeken. 

Egyébiránt nézetemhez és helyzet konstatálásomhoz 
szóljon hozzá más is, és ha aggodalmaimat eloszlatni, 
engemet megcáfolni képes leend, nagy lelki örömömre és 
megnyugtatásomra szolgáland, avagy csak vigasztalása is 
a legbecsesebb lelki ajándék leend számomra a közelgő 
Karácson ünnepére. 

Elhiszem, mert tapasztalásból tudom és merem 
következtetni, hogy népes, fényes intelligens és rendezett 
anyagi viszonyú egyházainkban a felekezetnélküliség far-
kasa kevés prédára fog szert tehetni, kiváltképen ott, a 

hol az egyházi törzsvagyon, kegyes alapítványok és birtok-
aránylagos egyházi adózás gazdagnak és szegénynek köny-
nyebben elviselhetővé teszik az eddig sem nehezen hor-
dott egyházi adózást. Ámbár az is tény lesz, hogy evangé-
lizáció nélkül és lelkipásztori »rászolgált« bizalmatlanság 
fejében a törzsvagyon jövedelme csökkenni, a kegyes 
alapítványok sora bezáródni fog, a nyáj pedig már is 
fogy és erősen várja az alkalmat a széledésre egyfelől 
a törvényesítendő nazarénizmus és baptizmus, másfelől 
a felekezetnélküliség táborába. De ezektől most eltekintve, 
kérdem, mi lesz az olyan egyházakból, mint a minőkből 
Felső-Baranya is áll egy-kettő kivételével? Nálunk az 
állami, egyházi és községi terheknél csak a hívek szigorú 
szegénysége elviselhetetlenebb 60—70 százalékban? Nem 
is említve ezúttal az állami és községi terheket, itt a refor-
mátus napszámos és öt holdas (ezek vannak legtöbben) 
polgárnak párszám után való fejadója 1.2—15 frtot tesz 
ki. Van olyan fertályos gazda, ha nem sok is, ki három 
pár után 35—45 frt egyházi és iskolai adót fizet. Igaz, 
hogy ezeket terményben fizetné, ha fizethetné. Ugy de 
földje csekély jövedelméből mit sem szakíthat el a maga 
kára nélkül. Bora már két év óta nem termett, tavaly 
a jég, az idén a fagy miatt. A filoxera és peronospora 
egyedüli pénzforrását, papi és tanítói járulékának fő-fő 
alapját minél elébb bekövetkezendő végmegsemmisítéssel 
fenyegeti. Hát még állami és községi adóját miből fedezze ? 
Ezeken kívül mit egyék, mit igyék, mivel ruházkodjék ? 
> Egykéjét« — a hol van miből, házasítsa vagy adja férj-
hez? Igy állván a dolgok, a szegény ember az egyházi 
közteherviseléstől, mint egyik nagy nyűgtől, minden áron 
szabadulni kiván. Az »Ur Jézus igéjének világát igen 
drágának* találja, csak azt érzi, hogy a mindennapi kenyér 
keserves keresése űzi és hajtja. Alig birván az általa 
gyűlölt adózásokra keresni: keresi a rést. a melyen egyik 
vagy másik alól kibújhasson. Egy némelyik az áttéréstől 
sem riad vissza, csak az elviselhetetlennek talált tehertől 
menekülhessen. De pápistává lenni mégis szégyenei a 
legnagyobb rész, és annyival inkább nem akar, mert 
még azt is sokallja hinni, a mit református vallása tanít 
nekie. Ne nevessünk kérem, igy van! Népünk nagyon 
el van vallástalanodva. A legépületesebb prédikáció és 
evangélizáció is kiáltó szó előtte a pusztában. Vallástalan-
ságának terjedésére sok helyen befolyásolják némely pap 
gyűlölő és kenyéririgy hivatalnokok is saját kebeléből 
— mert ilyenek is vannak elegen. 

Népünket különben is elrontotta, elv jellem és becsü-
let iránt érzéketlenné tette a politikai választásokkal járó 
korteskedések, vesztegetések és terrorizálások szennyes 
önérdeke. Alattomosság, rafinéria, hazudozások, égbe kiáltó 
átkozódások, hamis esküvések, csalások és patvarkodások 
a javíthatlanság és a vallás iránti érzéketlenség veszedel-
mes útjára terelték — kevés kivétellel. A hatást vadászó 
és betanított, meg kitanított népámító és lázító szószólók 
pedig képzelt bölcsességükben nagy szegénységük és szaka-
dozott köntösük dacára is határtalanul kevélyek és elbiza-
kodottak. Egy ilyen vad korifeustól hallottam hét évvel 
ezelőtt, hogy nékiek több eszük van, mint az ország-
gyűlésnek, mert az csak törvényt tud hozni, de ők meg 
azt tudják, hogy miként kell a legerősebb törvényt is 
kijátszani! Az e fajta parasztkiadások elmélkednek aztán 
istentagadásról és arról, hogy nem kell vallás, az csak 
a papok találmánya, hogy élhessenek az ő zsirukon stb. 
Biztos tudomásom van róla, hogy egyik igen hires egy-
házunknak egy ilyen népszószólója — ki különben az 
erős meggyőződés bariton hangján a perlekedéseknél az 
egyházmegyei és kerületi asztalok közelében ismeretes 
nagy farizeus — már széltére hirdeti nemcsak községében, 



hanem a környék központján is. hogy: »atyafiak nem 
soká lukmázunk, bejön a felekezetnélküliség, aztán ha 
kijelentjük, hogy nem tartozunk egyik valláshoz sem. nem 
kell ám fizetni sem papot, sem tanítót. Nem muszáj tehát 
pápistának lenni, azért megtarthatja eddigi hitét a ki 
akarja, csak nyiltan be ne vallja, ez esetben nem fizet*. 
Emlékezzenek rá kérem a >nem fizetünk* kilátása töme-
gesen fogja terelni nemcsak a szegényeket, hanem a 
sokszor ezeknél rosszabb fizető gazdagokat is a felekezet-
nélküliség kasztjába, annyival inkább, mert vallásos lelki-
ismeretével minden furdalás nélkül rég leszámolt már 
egy nagy százalék. Azután majd csoportosíthatja a bölcs 
cura pastoralis a megmaradtakat — alig lesz kiket és 
miket! Evangélizálhat itten vándor szónok, esperes, püspök, 
elragadó ékesszólás, stb. Falra borsó leend az, ha ki lehet 
bújni a gyűlöletes egyházi adózás alól a »felekezetnélküli-
ség* tág köpenyében. Hiszen az egyháztagok felerésze 
már egy idő óta a végrehajtás rémétől és valóságától 
pressionálva fizet hallgatag, de engesztelhetetlen gyűlölettel 
és a terményfizetések botrányos meghamisításával, szánt-
szándékos csalással!! No de nem folytatom tovább, ha 
bár még sokakat tudnék elősorolni az aggodalmas kilátá-
sok beteljesülésére. Nem állítom, hogy nem kell evangéli-
zálni és nem lesz sikere. Igenis kell és lesz; hanem az 
általam elősoroltakból indulva ki, és az idők jeleiből 
következtetve, legkisebb prófétai tehetség nélkül előre 
látom, hogy ha a »felekezetnélküliség« törvényszerű leend : 
az evangélizáció és prédikáció üdvereje hatásáért nem 
fogják híveink »legnagyobb részben« az eddigi közteher-
viselés folytatásával egyházukat fentartani, hivatalnokai-
kat, különösebben papjaikat díjazni. Majd be fogják ezt 
látni az egyházi és állami intéző fők egyiránt, és orvos-
lásról gondoskodni fognak talán épen az 1848. XX. t.-c. 
alapján. De mig az időnek ezen teljessége bekövetkezik: 
miből élnek és kárpótoltatnak az Ur szőlőjében eddig 
is becsületes és hív munkások sovány kenyerük meg-
csonkítása és helylyel-helylyel megfosztása után. Bizony nagy 
baj lesz, nagy rést üt minden tekintetben a felekezet-
nélküliség. Pedig az evangéliumi egyéni szabadság állás-
pontján osztanunk kell Berzeviczy ur és azok nézetét, 
kik azt mondják, hogy: »nem lehet képzelni lelkiismereti 
szabadságot felekezeti kényszerrel*. Hogy épen nem a 
magam érdekében aggodalmaskodom, hanem egyházam 
és lelkésztársaimhoz való önzetlen szeretetem és testvéri 
ragaszkodásom fekszik szívemen: ezt a közel jövő ténye 
be fogja bizonyítani! Videant consules, ne quid respublica 
detrimenti capiat! 

Gyűd, 1893. december 4. Túri Lajos. 

T Á R C Z A. 

A kötelező polgári házasság megokolásához. 
Szilágyi D. miniszter dec. 2-iki beszédéből. 

Huszonöt esztendeje annak, t. ház, hogy alkotmányunk 
visszaállítása után a magyar törvényhozás előtt a házasság-
jog reformjának kérdése először szóba jött. Nem mellé-
kesen lett érintve, de a fejlődés egész iránya fejtegetve 
lőn. Az első magyar minisztérium alatt alkotmányunk 
visszaállítása után, a melynek tagjai közül ma csak egy 
él és igazán sajnálom, hogy ő, ki a polgári házasságnak 
mindig erős híve és ilynemű törvény alkotásának mindig 
sürgetője volt, tudniillik Horváth Boldizsár ma a kép-
viselőháznak nem tagja. Akkor a házasságjog reformjának 

kérdése fejtegetve lőn itt e házban és a törvényhozás 
másik részében is: két külön irány vált szét. A képviselő-
ház s ennek, lehet mondani, minden pártja vezérférfia, 
valamint az akkori államférfiaknak túlnyomó nagy több-
sége azon nézeten volt, hogy a házasságjog reformjának 
iránya ezen három alapelvbe foglalható össze: egységes 
állami házasságjog, állami jurisdikció és a házasság meg-
kötésének kötelező polgári formája. 

Különbözött ettől a főrendiház tekintélyes elemeinek, 
köztük a róm. kath. főpapság vezérférfiainak is álláspontja. 
Ők azon nézeten voltak, hogy az 1848: XX. törvény-
cikkelyben lefektetett vallás-egyenlőségi és viszonossági 
elveket, melyeket ők is elfogadtak, ugy lehet legjobban 
megvalósítani, ha a házasságjog terén a felekezeti jog-
rendszereket kiépítjük és Magyarország házasságjoga nem 
lesz egységes és állami, hanem minden bevett és minden 
beveendő egyház is birni fog külön házasságjoggal és 
külön jurisdikcióval. 

Az első irány a képviselőház iránya volt és 25 esztendő 
alatt sokszor merült fel ezen kérdés a képviselőházban 
és ezeknek az elveknek, melyeket említettem, annak a 
tradíciónak, melyet felhoztam, arany fonalát a magyar 
képviselőház soha el nem ejtette. És habár egyszer-más-
szor időleges, részleges alkotások lettek itt javaslatba 
hozva, és a képviselőház el is fogadta azokat: mindig 
kifejezte, hogy azt merőben időleges alkotásnak tekinti 
és az állapotok teljes rendezését csak a fentemlített három 
elv alapján véli létesítendőnek. 

A törvényjavaslat, a melyet a jelen kormány ajánl, 
megfelel a képviselőház tradícióinak s három alapelvre 
van felépítve: minden polgárra kiterjedő, egységes állami 
házasságjog, ennek következéskép állami jurisdikció a 
házassági viszonyok felett és a kötelező polgári megkötés 
és midőn az ezen három elvre felépített törvényjavaslatot 
a háznak tisztelettel benyújtom, nem ezen elvek részletes 
fejtegetésébe óhajtok bocsátkozni, hanem néhány nagy, 
irányadó szempontot akarok kiemelni arra, hogy a törvény-
javaslatnak és a törvényjavaslatban megoldandó problé-
mának megítélése nézetem szerint helyes szempontokból 
történjék. 

A házasságjogot, t. Ház, nemcsak azért kellett refor-
málni, mert a vallásszabadság elvét a benyújtott törvény-
javaslatok által nagyobb mértékben akarjuk törvényünkbe 
iktatni, vagy mert az izraeliták recepciójára benyújtott 
törvényjavaslat is szükségkép maga után vonja, hogy a 
jelenleg érvényben levő mind a nyolc felekezetnél érvény-
ben levő kultusz-disparitás akadálya eltöröltessék, hanem 
ennél jóval nagyobb, jóval hatalmasabb ok volt a házas-
sági jog jelen állapota, melyet 1868 óta, egy párt és egy 
kormány sem tartott kielégítőnek, sőt mind elismerte, 
hogy lényeges reformra szorul. Házassági jogunk nélkü-
lözi a jogi szilárdság igaz alapjait és az arra épített 
családnak ép erkölcsi rendjét és azonkívül visszás jogálla-
potokra, a visszaéléseknek egész sorozatára vezet. És a 
mit talán elől kellett volna említenem, már maga az az 
elv, a melyre a jelen rendszer építve van: államunk nagy 
érdekét, a jogegység létesítését egyenesen kizárja. 

Midőn ezen nagy intézmény reformját javaslatba 
hozzuk, szabadjon kiemelnem azt, hogy téves az a fel-
fogás és állítás, hogy a házassági jog reformja alkalmi 
súrlódásoknak és kollizióknak az eredménye. Ha vissza-
tekintünk arra, a mi 68 előtt volt, ha látjuk, hogy minő 
felfogás uralkodott és minő tradíciók voltak 68 óta e 
házban, maga ez a tény megcáfolja azt, hogy ez alkalom-
szerű eseményekből kifolyó törvényjavaslat. Hozzá kell 
tennem azt is — de erre nézve megoszlottak lehetnek 
a vélemények — hogy egyéni meggyőződésem szerint 



nem áll az, hogy a polgári házasság intézménye kül-
földön erőszakos politikai konvulzióknak és az egyház 
üldözésének eredménye. Ezen intézmény története világo-
san mutatja, hogy habár létesítését itt vagy amott ilyen 
alkalomszerű körülmények kisérik is, igazi bölcsője ezen 
intézménynek a vallási türelem, a vallásszabadság, a jog-
egyenlőség és az állam azon hivatásának felismerése, 
hogy polgárai számára egy jogrendet kell létesíteni vallás 
és nemzetiségi különbség nélkül. 

A feladatnak megoldásánál szem előtt kellett tartani 
és meg kellett óvnunk — mert csak ilyen megoldás volt 
helyes — alkotmányunknak nagy hagyományos alap-
elveit és ezek közé az alapelvek közé tartozik az, hogy 
csak olyan megoldást lehetett a magyar képviselőháznak 
javaslatba hozni, a mely a polgári jogegyenlőség, vallás-
szabadság, az egyházak szabadsága, az egyházak paritása 
nagy elveinek sérelme nélkül javaslatba hozható. 

S mindezen szempontok felett, t. ház, mint az ég 
boltozata beborítja a földet, ugy uralma alatt tartja összes 
reformmííködésünket az a nagy szempont, a mely ujabb 
állami életünknek irányadó szempontja a nemzet politikai 
egységének erősítése és az az elv, hogy a nemzet külön-
böző alkatelemeit a közös jogintézmények egysége által 
is össze kell forrasztani; s ezen összeforrasztását első 
sorban a házassági, a családi intézményt szabályozó jog 
egységében kell érvényre emelni. 

Megfeleltünk-e törvényjavaslatunkban ezeknek a szem-
pontoknak : azt a törvényhozás tagjainak bírálata alá 
bocsátjuk. A mi magukat az alapelveket illeti: én kime-
rítőleg azokat jelenleg indokolni nem akarom. Az indo-
kolás a ház elé van terjesztve. De szabadjon fogyatékosan 
bár, néhány nagy szempontot megérintenem, a melyek 
azokat legalább első tekintetre megvilágítják. 

Hogy a jogegységre szükség van, azt már azok is 
mutatják, a miket előhoztam. T. ház, én nem akarok az 
egyházak tanításának, álláspontjának bírálatába eresz-
kedni, ez nem hivatásom, nem is feladatom, de szabadjon 
kiemelnem azt, hogy a hitfelekezeti jogok rendszere már 
az egyházak természeténél fogva válaszfalakat emel és 
tart fenn az állampolgárok között; olyan válaszfalakat, 
a melyekről megengedem azt, hogy a vallási meggyőződés 
és lelkiismeret terén teljes jogosultságuk van, de a polgári 
jogintézmények terén nem lehet jogosultságuk, különösen 
nem oly jogrendben, mely minden polgárnak közös jog, 
a magánjog terén. 

Van a hitfelekezeti jogokban, talán épen természe-
tüknél fogva, valami kizárólagos, csak saját felfogásukat, 
tanaikat és érdekeiket, tartják szem előtt és a dolog ter-
mészeténél fogva, midőn ilyen alapvető jogviszony felett 
szabályokat alkotnak és ítélnek: akkor ugy az akadályok 
rendszerében, mint a házasság megszűnésének kérdésében 
csak a saját tanaikat, felfogásukat, érdekeiket, veszik figye-
lembe, azokat feltétlenül érvényesítik és ha összeütkö-
zésbe jön velük valamely államérdek, vagy más hitfele-
kezetek érdeke vagy a család szilárdsága, a házasságok 
fennállása, vagy leendő házasságok létrejövetele, mind-
ezeket feláldozzák önön felfogásuknak, tanaiknak, érde-
keiknek. 

Nem tagadom t. ház, hogy a magok szempontjából 
és a magok terén ezeknek az irányadó felfogásoknak teljes 
jogosultságuk van; de kiemelem azt a nagy politikai ér-
deket, mely abban áll, hogy a jogintézmények; ne az 
elkülönzésnek és elválasztásnak legyenek tényezői egy 
különben is annyira széttagolt nemzetnél, mint a mienk, 
hanem az állam érdeke abban áll, hogy az állam jog-
rendje összeforrasztó elem legyen és igy segítsen a nem-

zetnek politikai egységet társadalmi összeforrottság által 
emelni. 

A törvényjavaslatnak második alapelvét is röviden 
érintem. Nem elég, t. ház, egységes jogrendet létesíteni 
hanem azt biztosítani is kell és e biztosításnak más 
módja nincs, mint az egységes juriszdikcio és miután a 
jog állami, a bíráskodás is csak állami lehet. 

A mi a harmadik alapelvet: a kötelező formát illeti 
volt alkalmam erről e házban nyilatkoznom és a törvény 
indokolásában is. Itt csak azt emelem ki, hogy mi a 
kötelező polgári megkötés formáját választottuk azért, 
mert csak ez a forma az, mely az állami jogrend érvénye-
sülését tisztán és határozottan kifejezi, csak ez a forma 
az. mely elkülöníti az állami és az egyházi hatásköröket, 
megelőzi az összeütközéseket, rendet, remélem maradandó 
rendet teremt a házassági viszonyok terén, és ez a forma 
az — és ezt nyomatékosan ki kell emelnem — mely az 
egyház szabadságának legjobban kedvez, mely kényes 
vagy kétértelmű helyzetektől az államot és az egyházakat 
is megóvja és az egyháznak leginkább biztosítja a szabad 
működést saját terén, a valláserkölcsi élet körében. 

Más formák, megengedem, időleges rendezésül meg-
engedem, hosszabb vagy rövidebb átmenetül szolgálhatnak 
de azokat a nagy szempontokat, melyeket beszédem 
elején érintettem, a kötelezőn kívül egyik megkötési forma 
sem képes teljesen kielégíteni. Hiszen, hogy csak röviden 
reá mutassak, a kisegítő polgári házasság intézménye 
maga egy nagy hibában szenved. Az államnak legnagyobb 
érdeke az, hogy minden házasság, mely állami törvény 
szerint létrejöhet, az állami rend szerint egyenlő jogi és 
erkölcsi értékűnek tűnjék fel és a kisegítő polgári házasság 
intézménye, mely kötelezi az állampolgárokat, hogy a 
házasság megkötése végett előbb az egyház elé járuljanak 
és csak ha visszautasíttatnak, köthessék meg a házasságot 
polgárilag, magában az állami jogrendben ketté osztja a 
házasságot, ketté osztja ugy, hogy az állami jogrend 
szükségképen azt a felfogást kelti fel az állampolgárokban, 
hogy kétféle erkölcsi értékű házasságok vannak: az egyik 
oldalon azok, a melyek egvházilag megkötötték, ezek a! 
teljes értékűek, a másik oldalon vannak a repudeáltak • 
házasságai, a kik házasságának maga az állam jogrendje 
is, miután csak kisegítőképen alkalmazza, kisebb erkölcsi 
értéket tulajdonít. 

A törvényjavaslat tárgyalása meg fogja mutatni 
részletesen azt t.. ház, hogy mindazoknak a nagy alap-
elveknek, melyeket kiemeltem, a fakultatív megkötési 
forma sem felel meg. Bővebben ebbe most nem bocsát-
kozom, csak azt az egyet említem föl és itt nem elszige-
telve állok véleményemmel, mert minden egyház körében 
elsőrangú tekintélyek is vannak, a kik véleményemet 
és a törvényjavaslat álláspontját osztják, hogy még, a 
mivel legjobban meg szokták támadni a kölelező polgári 
házasságot, még az egyházak helyzete tekintetében is 
sokkal előnvösebb az egyháznak, sokkal jobban biztosítja 
az egyház szabadságát és mindenek felett sokkal jobban 
biztosítja azt a nagy érdeket, hogy e két nagy köre az 
emberi létezésnek, az állam és egyház egymás mellett 
szabadon és harmóniában működhessék. 

A jelen szabályozás körében, t. ház, alapelvként 
emelkedik ki a házasság megszűnésének kérdése is. A 
törvényjavaslat abból a felfogásból indul ki, hogy a há-
zassági viszony természeténél fogva egész életre köttetik, 
egész életen át kell annak tartania. Ezért házasságot a 
feltételhez és időhöz kötni nem lehet. De, t. ház, minden 
korok és minden idők tapasztalása azt bizonyítja, hogy 
a házasságok egyes esetekben összes belső erkölcsi alkat-
elemeikben ugy megromolhatnak, hogy egyetlen egy sem 



társadalmi, sem erkölcsi, sem állami érdek, sem a házas-
feleknek, sem a gyermekeknek, sem a családnak érdeke nem 
engedik azt, hogy az állam és a jogrend ez előtt szemet 
hunyjon; és helyes és elkerülhetetlen, hogy meg legyen 
jogilag engedve a belsőleg megromlott házasságoknak külső 
szétválasztása. (Itt a miniszter körülményesen indokolja 
a házasság felbonthatóságát. Szerk.) 

Ez a javaslat, t. ház. hogy beszédem végéhez jus-
sak, az állam és egyház közti viszonyt egészében uj meg-
oldás elé nem tereli, de kétségkívül szétválasztja a hatás-
köröket az állam és az egyház között a házassági viszo-
nyok terén. Feltétele ez a szétválasztás annak, hogy 
mindegyik rend a maga körében szabadon és teljesen 
érvényesülhessen. Nincs semminemű hitelvi sérelem ebben 
a törvényjavaslatban. Hitelvi sérelem volna csak akkor, 
ha parancsolna a törvény olyat, a mit valakinek vallási 
elvei tiltanak, vagy ha tiltana a törvény olyat, a minek 
megtételét valakinek vallási elvei parancsolják. A háznak 
alkalma lesz meggyőződni, hogy sem egyik, sem másik 
irányban a lelkiismereti szabadság megsértve nincs. 

De t. ház, a mit itt erélyesen és határozottan ér-
vényre juttatunk, ez nem csak a nagy állami érdek, 
nemcsak a családnak szilárdsága és erkölcsi épsége, de 
az a nagy nemzeti szempont is, a melyre beszédem elején 
céloztam. Ezt a nagy nemzeti szempontot, uraim, a ma-
gyar törvényhozásban felesleges fejtegetni. Én csak egyet-
lenegy, de egy szempontot azután határozottan kiemelek 
és ez abban áll, hogy minden államnak, első sorban a 
mi államunknak, elutasíthatatlan érdeke az, hogy polgárai 
közt a polgári jogrend terén oly elválasztó falakat ne 
tűrjön, a mely elválasztó falaknak nem a jogrendben, 
nem ezen a téren van hivatásuk érvényesülni, hanem 
tisztán és egyedül a lelkiismeret körében, de itt azok 
érvényesítését teljesen szabaddá kell tenni, de nem volna 
szabad még akkor sem teljesen az az érvényesülés, ha 
például az állam az egvházi közegekkel, mint az övéivel 
akarna rendelkezni. Jogegyenlőséget nemcsak ennek, de 
minden jogintézménynek létesítésénél, mint alapelvet, el 
kell ismernünk és a törvény elvei közé iktatnunk, ép ugy, 
mint függetlenségét az állami jogrendnek a hitfelekezeti 
felfogásokról, szabad érvényesülését az egyházaknak mű-
ködésük igazi terén: a vallási élet körében. 

Kétségkívül, t. ház, ennek a javaslatnak ellenzői 
vannak és politikai, törvényhozási vitákra fog alkalmat 
adni. A kormány azon a felfogáson van — és ez követ-
tetett a javaslat szerkesztésénél is — hogy ezen vitáknak 
nem kell szükségképen az egyház és állam küzdelmévé 
fajulniok. Nem kell pedig azért, mert mi is és mindenki, 
a ki ennek az intézménynek barátja, ismeri azt, hogy 
szét vannak választva a hatáskörök. A polgári jogrend 
körében az állam uralkodik. A vallási élet az egyházé. 
Jól tudjuk, hogy némely egyház tanai szerint a házasság 
vallási intézmény is és minden egyház felfogása szerint 
a házasságnak vannak vallási oldalai, vannak benne val-
lási momentumok. Minden egyház feladatának ismeri azt, 
hogy a házasságnak ezt az oldalát, a vallási momentu-
mokat befolyása és gondozása alatt tartsa, és részünkről 
abban a meggyőződésben vagyunk, hogy ezeknek a törek-
véseknek nem kell szükségkép összeütközniük az állami 
jogrend feltétlen érvényesülésével, sőt minden állam szí-
vesen látja azt, ha az egyházak a maguk terén, a vallás-
erkölcsi élet terén befolyásukat, gondozásukat érvényesítik, 
mert minden állam, a melyben a család jogi szilárdsága 
és erkölcsi fensége nagy érdek, nem gátolja azt, ha a 
család és a házasság intézményét a vallási kötelességek 
is áthatják és ha a család és házasság intézményének 

épsége és erkölcsi magassága ez által is uj biztosíté-
kot nyer. 

Ezért, t. ház, ezen a téren a törvényjavaslat telje-
sen szabadon hagyja az egyházak működését és azért 
mondhatom, hogy az emberi élet e két nagy körének, 
az államnak és egyháznak harmonikus közreműködése 
lehetséges, de akkor az egyházak részéről is azon mél-
tányos és békülékeny felfogásnak kell érvényesülni, a 
melyet mi tanusítunk és nem abban kell keresniök és 
találniok hivatásukat, hogy az állami jogrendnek a maga 
terén való érvényesülését híveik meggyőződésében és 
érzelmeiben megzavarják vagy aláássák, 

BELFÖLD. 

A kötelező polgári házasság. 
T ö r v é n y j a v a s l a t a h á z a s s á g i j o g r ó l . 

A képviselőház 1893. december 2-iki ülésén beterjesztette Szilágyi 
Dezső igazságügyminiszter. 

I. FEJEZET. 

E l j e g y z é s . 

1. §. Kiskorúak eljegyzéséhez törvényes képviselőjük 
beleegyezése szükséges. 

2. §. Az eljegyzésből nem származik kereseti jog a 
házasság megkötésére. 

3. §. Bármely teljesítés kikötése arra az esetre, ha 
a jegyesek a házasságot meg nem kötnék, semmis. 

4. §. Az a jegyes, a ki az eljegyzéstől alapos ok 
nélkül lépett vissza, vagy a másik jegyesnek a visszalé-
pésre alapos okot szolgáltatott, a másik jegyesnek és 
szülőinek kártérítéssel tartozik. 

A kártérítés a kötendő házasság céljából tett kiadások 
összegét meg nem haladhatja. 

5. §. A mit a jegyes vagy annak szülői a másik 
jegyesnek ajándékoztak vagy az eljegyzés jeléül adtak, 
abban feltevésben adottnak kell vélelmezni, hogy a házas-
ság létesül, vagy hogy az eljegyzés az egyik jegyes haláláig 
fennáll. 

A ki a visszalépésre alapos okot szolgáltatott, vagy 
az a jegyes, a ki alapos ok nélkül lép vissza, visszaköve-
telési jogát elveszti. 

A viszakövetelésre a gazdagodási kereset szabályai 
irányadók. 

6. §. A kártérítési és visszakövetelési jog az örökö-
sökre csak az esetben száll át, ha a jogosult keresettel 
érvényesítette. 

7. §. A 4. és 5. §-okon alapuló keresetek az eljegyzés 
megszűnésének napjától számított egy év alatt elévülnek. 

II. FEJEZET. 

H á z a s s á g i a k a d á l y o k . 

8. §. Cselekvőképtelen személy (149. §.) nem köthet 
házasságot. 

9. §. Férfi 18-ik, nő 16-ik évének betöltése előtt 
nem köthet házasságot. 

Az igazságügyminiszter felmentést adhat. 
10. §. Kiskorú nem köthet házasságot képviselőjének 

beleegyezése nélkül. 
11. §. Husz éven aluli kiskorúnak házasságához az 



atyának és ha atya nincs, az anyának beleegyezése is 
szükséges. 

Törvénytelen gyermeknél a beleegyezés az anyát illeti. 
Ha a szülők ágytól és asztaltól el vannak választva 

vagy házasságuk felbontatott, az anya a gondozása alatt 
álló gyermekre nézve az atyát megelőzi. 

Mig az örökbefogás felbontva nincs, az örökbefoga-
dott gyermekre nézve a vérszerinti szülőt beleegyezés 
nem illeti. 

Testi vagy elmebeli fogyatkozás avagy távollét által 
tartósan gátolt, vagy atyai halomtól avagy a gyámságtól 
megfosztott szülőt, kivéve ha a megfosztás vagyonkezelés 
okából történt, nem létezőnek kell tekinteni. 

Azt, hogy a szülő gátolva van, a gyámhatóság álla-
pítja meg. 

12. §. Ha a kiskorú huszadik évét be nem töltötte 
és beleegyezésére jogosult szülője nincs, a törvényes 
képviselő beleegyezése csak akkor hatályos, ha a gyámható-
ság jóváhagyta. 

Nem szükséges a jóváhagyás, ha a törvényes kép-
viselő a kiskorúnak nagyatyja. 

13. §. Ha a törvényes képviselő vagy a szülő a 
beleegyezést nem adja meg. a házasság megkötéséhez a 
gyámhatóság beleegyezése szükséges. 

14. §. A gyámhatóság a kiskorú mehallgatása nélkül 
nem határoz és kizárólag annak érdekét és jövőjét tartja 
szem előtt. 

15. §. Nem köthetnek egymással házasságot: 
á) vérrokonok egyenes ágon; 
b) testvérek akkor sem, ha csak atyjok vagy anyjok 

közös; 
c) az egyik házastárs a másik házastársnak egyenes 

ágbeli vérrokonával, a házasság megszűnése vagy érvény-
telenné nyilvánítása után sem. 

A származás törvényes vagy törvénytelen volta nem 
tesz különbséget. 

16. §. Nem köthet uj házasságot az, kinek korábbi 
házassága meg nem szűnt vagy érvénytelenné nyilvánítva 
nincs, kivéve ha korábbi házassága semmis. 

Holttányilvánítás esetében a94. és 95. §-ok irányadók. 
1.7. §. Nem köthet házasságot: 
a) az. ki házastársát meggyilkolta, szándékosan meg-

ölte vagy élete ellen tört, azzal, a kivel egyetértve vagy 
a kinek közreműködésével követte el ezt a cselekményt; 

b) az, a ki másnak házastársát meggyilkolta, szán-
dékosan megölte vagy élete ellen tört, a másik házas-
társsal, ha ezt a cselekvényt vele egyetértve vagy közre-
működésével követte el. 

18. §. Tilos házasságot kötni annak, a ki ellen 
vagy elmebetegség vagy jelekkel megértést is gátló siket-
némaság okából indíttatott gondnokság alá helyezési eljárás 
és ellene: 

a) a zárlat elrendeltetett, ennek közzétételétől meg-
szűntéig ; vagy 

b) a gondnokság alá helyezés még nem jogerős 
ítélettel ki lett mondva, az ítélet hozatalától jogerőre emel-
kedéséig. 

19. §. Tilos házasságot kötni a szülő beleegyezése 
nélkül annak a kiskorúnak, a ki 20-ik évét meghaladta 
akkor is, ha a törvényes képviselő beleegyezett. 

A 11., 13. és 14. §-ok megfelően alkalmazandók. 
20. §. Tilos a házasságkötés a felmenő ágbeli vér-

rokon testvérével. 
A rokonság és testvéri kapocs a 15. §. szerint 

ítélendő meg. 
A király az igazságügyminiszter előterjesztésére fel-

mentést adhat. 

21. Tilos a házasságkötés, mig az örökbefogadás 
felbontva nincs: 

a) az örökbefogadó és az örökbefogadott, valamint 
ennek vérszerinti leszármazója között; 

b) az örökbefogadó közt és az örökbefogadottnak, 
valamint ez utóbbi vérszerinti leszármazójának volt házas-
társa között; úgyszintén az örökbefogadott, vagy ennek 
vérszerinti leszármazója és az örökbefogadónak volt 
házastársa között. 

Az igazságügyminiszter felmentést adhat. 
22. §. Tilos a házasságkötés a gyám, valamint annak 

leszármazója és a gyámolt között, mig a gyámsági vi-
szony tart. 

23. §. Tilos a házasságkötés azok közt, a kiket a 
felbontó ítélet házasságtörés miatt a házasságkötéstől 
eltiltott. 

A király az igazságügyminiszter előterjesztésére fel-
mentést adhat. 

24. §. Tilos házasságot kötni, mig a korábbi házasság 
érvénytelenné nyilvánítva nincs, akkor is, ha a korábbi 
házasság semmis. 

25. §. Tilos holttánnyilvánítás alapján házasságot 
kötni, ha a holttányilvánított házastársa vagy az, kivel 
uj házasságot akar kötni, tudja, vagy ha igazolva van, 
hogy a holttányilvánított a vélelmezett elhalálozás napját 
túlélte. 

26. §. Tilos házasságot kötni az egyik házastársnak 
azzal, a ki a másik házastárson elkövetett vagy megkísériett 
gyilkosság miatt mint tettes vagy részes elitéltetett. 

A király az igazságügyminiszter előterjesztésére 
felmentést adhat. 

27. §. Tilos a nőnek uj házasságot kötni házassá-
gának megszűnésétől vagy érvénytelenné nyilvánításától 
számított tiz hónap eltelte előtt; 

Elhárul ezen akadály, ha a nő időközben szült. 
Ezen tilalom a holttányilvánító ítélet alapján meg-

engedett uj házasságkötésre és a 74. §. c.) pontja esetére 
nem terjed ki. 

Az igazságügyminiszter felmentést adhat. 
28. §. Tilos egyházi felsőbbség engedélye nélkül 

házasságot kötni annak, a ki azon egyház szabályai szerint 
melyhez tartozik, egyházi rend vagy fogadalom okából 
házasságot nem köthet. 

29. §. Tilos a házasságkötés a véderőről szóló tör-
vény értelmében szükséges nősülési engedély nélkül. 

30. §. Tilos házasságot kötni szabályszerű kihirdetés 
nélkül. (52. §.) 

A közigazgatási hatóság felmentést adhat. 
31. §. A 17., 21. §. b) és 26. §-ok alkalmazásánál 

a megszűnt vagy érvénytelenné nyilvánított házasság 
figyelembe nem jön. 

A gyermekek vallása. 
(Törvényjavaslat a gyermekek vallásáról. Beterjesztette a képviselőház 
deczember 2-iki ülésen gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi 

miniszter.) 

1. §. Bármily vallású házasulandók, házasságok 
megkötése előtt, megegyezhetnek arra nézve, hogy szüle-
tendő gyermekeik a bevett, vagy törvényesen elismert 
hitvallások közül melyiket kövessék; megegyezhetnek 
esetleg arra nézve is, hogy egy-egy gyermekük, külön-
külön a jelzett hitvallások melyikét kövesse, illetőleg 
melyikben neveltessék. 



Ezen megegyezés polgári hatóság, vagy kir. köz-
jegyző előtt, személyesen jelentendő ki és irásba fog-
lalandó. 

A megegyezés alakiságai, valamint annak anya-
könyvi nyilvántartása körül követendő eljárást a vallás-
és közoktatásügyi, illetőleg az igazságügyi és a belügy-
miniszter rendeletileg szabályozza. 

2. §. Az 1. §-ban körülirt megegyezés hiánya esetén 
a házasfelek összes gyermekei, különbség nélkül, az 
atyának a házasságkötés idejében vallott vallását követik 
illetve abban neveltetnek, amennyiben ezen vallás a 
bevett, vagy törvényesen elismertek közé tartozik. 

A bevett, vagy törvényesen elismert vallások egyiké-
hez sem tartozó atya jogosítva van megállapítani, hogy 
gyermekei a bevett, vagy törvényesen elismert vallások 
melyikében nevelendők. 

Ha az a 'ya nem határoz, az anya azonban valamely 
bevett vagy törvényesen elismert vallásfelekezethez 
tartozik, akkor az összes gyermekek az anya vallását 
követik, illetve abban neveltetnek. 

Ha az anya nem tartozik egy bevett, vagy törvé-
nyesen elismert vallásfelekezethez sem és ő sem határoz 
a gyermekek mily bevett vagy törvényesen elismert 
vallásban leendő nevelés iránt, akkor e jog és kötelesség 
a gyámhatóságra száll át. 

A gyermekek mily vallásban leendő nevelésének a 
leirt módon való megállapítása legkésőbb azok tanköteles 
korának elértéig foganatosítandó. 

8. §. Az első §. szerint létrejött megegyezés később 
csakis az esetben változtatható meg: 

1. ha különböző keresztyén vallású felek közül 
valamelyik fél a másik házastárs vallására tér át, ugy 
hogy a házasság nem vegyes házassággá válik; 

2. ha keresztyén és nem-keresztyén felek közti 
házasságról valamelyik fél más vallásra tér át, ugy, hogy 
a házasság tisztán keresztyén vagy tisztán nem-keresz-
tyén felek közti házassággá válik. 

Ez esetekben a megegyezés ugyanazon alakiságok 
mellett, de csupán oly irányban változtatható meg, hogy 
a születendő, valamint a hetedik életévet még be nem 
töltött összes gyermekek most már a szülők vallásához 
képest, az első esetben valamennyien a szülők közös 
vallását kövessék és abban neveltessenek, a második 
esetben pedig valamennyien a keresztyén vallást, esetleg 
vallásokat, vagy pedig valamennyien a nem-keresztyén 
vallást kövessék és abban, esetleg azokban neveltessenek. 

Ily esetekben a hetedik életévet már túlhaladott, 
de az 1868: LIK. t.-c. 2. §-ában megszabott életkort 
még el nem ért gyermekek is, az idézett törvénycikk 
3—8. §§-aiban körülirt módon az uj megegyezés szerinti 
vallásra térhetnek át, de csakis a gyámhatóság beleegye-
zése mellett. 

4. §. A 2-ik §. első bekezdésében foglalt szabály 
alól eltérésnek később csak akkor van helye : 

1. ha különböző keresztyén vallású felek közti házas-

ságról van szó és a férj a feleség vallására tér át ugy 
hogy a házasság nem vegyes házassággá válik: 

2. ha keresztyén és nem-keresztyén felek közti 
házasságról van szó és a férj más bevett, vagy törvényesen 
elismert vallásra tér át, ugy hogy a házasság tisztán 
keresztyén, vagy tisztán nem keresztyén felek közti házas-
sággá válik. 

Ez esetekben a születendő, valamint a hetedik élet-
évet még be nem töltött összes gyermekek az atya uj 
vallását követik, illetőleg abban nevelendők. 

A hetedik életévet már túlhaladott, de az 1868. 
LIK. t.-c. 2. §-ában megszabott életkort még el nem ért 
gyermekek is, az idézett t.-cikk 3—8. §-aiban körülirt 
módon, az atya uj vallására térhetnek át, de csakis a 
gyámhatóság beleegyezése mellett. 

5. §. Az oly házasság, melyben az egyik fél a 
bevett, vagy törvényesen elismert vallások egyikéhez sem 
tartozik, a második fél azonban tagja a jelzett vallások 
valamelyikének : különböző vallású felek közti házasságnak 
tekintetik. 

Ehhez képest az ily felek között az 1. §. értelmé-
ben létrejött megegyezéstől, illetőleg a 2. §. második és 
negyedik bekezdése szerint történt megállapítástól eltérés-
nek, később csakis a 3. és 4. §§-okban körülirt feltételek 
alatt s az azokban jelzett irányokban és terjedelemben 
van helye. 

6. §. A törvénytelen gyermekek anyjok vallását 
követik, a mennyiben ez a vallás a bevett, vagy törvé-
nyesen elismertek közé tartozik. 

A bevett, vagy törvényesen elismert vallásfelekeze-
tek egyikéhez sem tartozó anya törvénytelen gyermekeire 
a 2. §. negyedik és ötödik bekezdésében foglalt szabályok 
nyernek alkalmazást. 

Ha az anya más bevett, vagy törvényesen elismert 
vallásra tér at, vagy ilyenbe belép, akkor a 7-ik életévet 
még be nem töltött törvénytelen gyermekei uj vallásába 
követik. 

7. §. A jelen törvényben foglaltakkal ellenkező bár-
mely szerződés, térítvény, vagy rendelkezés érvénytelen 
és semmi esetben nem birhat joghatálylyal. 

8. §. A jelen törvény életbe lépése előtt kötött 
házasságokból született, vagy születendő gyermekek vallásos 
nevelésére nézve azon törvény határozata marad érvény-
hen, a mely ily házasságok kötése idejében hatályban volt. 

9. §. A jelen törvénynyel ellenkező, mindennemű 
jogszabályok s jelesül az 1868: LIII. t.-cikk 12. és 14. §-ai 
hatályon kívül helyeztetnek. 

10. §. A jelen törvény az általánosan kötelező pol-
gári házasságot szabályozó . . . . törvénycikkel egyidejűleg 
lép életbe s végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi, 
igazságügyi és belügyminiszterek bízatnak meg. 



A református ifjúsági egyesület működése. 
Van nekünk itt Budapesten egy kis mustármagunk. 

Kicsiny, de életképes, mint amaz evangéliumi mustármag. 
A müveit ifjúság, a főiskolai tanulók valláserkölcsi egye-
sülete. Reformátusnak nevezi magát, de azért nem fele-
kezeti, mert általános keresztyén alapon áll, mert tagja 
lehet bármely vallású ember, ki Istennek a Jézus Krisztus-
ban kijelentett szeretetét elfogadja. A »református« jelzőt 
a »keresztyén« helyett azért volt kénytelen a nevébe 
felvenni, mert a mi mindent politikai szemüvegen néző 
hatóságaink antisemitizmust véltek a »keresztyén* cím-
ben s e néven nem erősítették meg az egyesület alap-
szabályait. Igy lettünk »Református ifjúsági egyesület*. 

December 8-án töltötte be az a kis egyesület életének 
első esztendejét s születésének első évfordulóján d. u. 
4 órakor a Lónyay-utcai főgimnázium dísztermében tar-
totta meg rendes közgyűlését. A közgyűlés lefolyása egy 
kis képet nyújthat a zsenge egyesület céljáról és tevé-
kenységéről. 

A theol. ifjúság szép karénekével s György László 
péczeli lelkész szívből fakadt rövid imájával vette kezdetét 
a közgyűlés, melyet az egyesület működő és pártoló tagjai 
képeztek. Azok az egyetemek és más főiskolák hallgatói-
ból, ezek fővárosi ref. egyházunk néhány buzgó tagjából 
kerültek ki. Lehettünk vagy 60-an. 

Szilassy Aladár pénzügyi főbíró elnökölt s mondott 
szép megnyitó beszédet. Evangéliumi hit, keresztyén buz-
góság sugárzott ki minden szavából. Visszapillantott az 
év történetére, mely nem volt meddő, de nehézségei is 
voltak. Említette az anyagi nehézségeket, hogy még nincs 
> Otthon*-a az egyesületnek, hol az ifjúság összegyűl-
hessen s állandó társas érintkezésben élhessen. Említette 
az előítéleteket is, melyekkel még küzdenünk kell. Hogy 
miért egyesültünk vallás-erkölcsi alapon ? Azért, mondá, 
mert erre van ma a legnagyobb szükség. A családi körből 
kinőtt, de önállóságra még nem jutott ifjúságnak vallás-
erkölcsi vezetésre van szüksége. A főváros kísértései 
között különösen. Napjaink vallás-erkölcsi válságai között 
még különösebben. Az egyház szempontjából, mely művelt 
tagjait, világi hivatalnokait a főiskolai ifjúságból nyeri, 
legkülönösebben. Az egyházi és vallási kényszer meg-
szűnésével, a mi már csak rövid idő kérdése, az erkölcsi 
összetartó eszközökre, a hitbuzgóságra és erkölcsi felelősségre, 
ezeknek társadalmi ápolására és fejlesztésére égető szükség 
van. De a nemzeti szempont is ezt sürgeti. A nemzetek 
nagysága fiainak kiváló tulajdonságain alapszik; ezeket 
pedig az evangélium neveli és fejti ki a legbiztosabban. 
Mert — mondá többek között — boldogtalan az az ország, 
melynek csak hervatag virágokat hozó tavasza és szürke 
ősze van, gyümölcshozó nyara pedig az ifjúkori évek 
elfecsérlése miatt nem lehet. Két hazája van a ker. ifjúnak, 
mint minden embernek: a földi és mennyei, szeressük 
minkettőt; két király katonája az ifjúság, a földi felségé 
és a Jézus Krisztusé: legyünk hű és bátor katonái mind 
a két Urunknak. 

A tetszéssel fogadott elnöki beszéd után dr. Szabó 
Aladár theol. tanár olvasta fel titkári jelentését az egye-
sület működéséről. Felemlítette azokat az építőköveket, 
melyekből az egyesület épülni kezdett: a theol. ifjúság 
vasárnapi (bibliai) iskoláját, az egyetemi ifjúság prot. 
szellemű tömörülés utáni vágyát, több ügybarátnak a 
szervezésre buzdító felolvasását, stb. stb. A szervezés 
után az egyesület hét alkalommal tartott különböző össze-
jöveteleket : két vallásos estélyt, több felolvasó s két társas 
vacsorával összekötött összejövetelt, melyeket a fővárosi 
közönség tömegesen, a főiskolák tanulóifjúsága is szépen 
látogatott s azokon szavalással, ének- és zene-darabokkal 
részben maga is közreműködött. Az egyesület theol. tagjai 
szorgalmasan közreműködnek a hold-utcai vallásos össze-
jövetelekben, énekléssel, imák és beszédek tartásával. Ugyan-
csak az egyesület tagjai, kettőnek kivételével szintén theo-
logusok, vezetik a vasárnapi bibliai iskolákat, melyekben 
az iskolás gyermekeket a Jézus Krisztushoz vezéreigetik. 
Volt az egyesületnek test edzésére egy kis ingyenes torna-
tanfolyama is a református egyház szívességéből. Cseké-
lyebb mértékű anyagi segélyben is részesítette néhány 
tagját az egyesület. Helyiségszerzésre is megindult a pénz-
gyűjtés néhány száz frt eredménynyel. Az egyesületnek 
van 150 működő s mintegy 20 pártoló tagja, kik közé 
b. Vay Miklós, gróf Tisza Lajos, Hegedűs Sándor, Darányi 
Ignácz, Karap Ferencz is beléptek. Végül megemlékezett 
a nagytevékenységű titkár arról is, hogy az egyesület 
példájára M.-Soókon a református lelkész vezetése alatt 
ifjúsági egyesület alakult hasonló szellemű vallás-erkölcsi 
célt tűzve zászlajára. 

A jelentés tudomásul vétele után szót emelt dr. He-
gedűs István egyetemi tanár, vál. tag és rámutatva az 
ifjúsági egyesületek fontos vallás-erkölcsi hivatására, lelkes 
beszéd kíséretében indítványt tett arra nézve, hogy az 
egyesület indítson akciót a nagyobb gyülekezetekben és 
különösen a főiskolák székhelyein az ifjúsági egyesületek 
szervezése érdekében. A közgyűlés az indítványt egyhan-
gúlag elfogadta és megvalósításával a választmányt meg-
bízta. 

Dr. Szabó Aladár egyesületi titkár előterjesztvén 
azt, hogy az ifjúsági egyesületeknek a jövő évben lesz 
az ötven éves jubileuma s hogy ezzel kapcsolatban Lon-
donban a föld minden részében levő ifjúsági egyesületek 
világ-congressust tartanak: indítványozza, hogy ezen az 
ünnepélyes összejövetelen a mi egyesületünk is vegyen 
részt egy kis jelentéssel, melynek szövegét fel is olvasta. 
A közgyűlés az indítványt elfogadta és kibővítette Szöts 
Farkas egyesületi alelnöknek azzal a pótindítványával, 
hogy az egyesület a titkárral képviseltesse magát, a kép-
viseltetés költségeinek gyűjtés utján való beszerzésével a 
választmány bízatott meg. 

SzÖts Farkas egyesületi alelnök indítványt tett az 
iránt, hogy addig is, mig saját helyiséget bérelhetne, kérje 
meg az egyesület a theol. akadémia igazgató választmá-
nyát, hogy a kisebb társas összejövetelek, felolvasások, 
zene- és ének-próbák megtartására hetenként egyszer 



kétszeri használatra engedjen át egyet a theol. tanter-
mekből. Az indítványt, miután a jelenvolt Szász Károly 
püspök ur nemcsak támogatta, hanem mint a theologiai 
választmány egyik elnöke az engedélyt a választmány 
utólagos jóváhagyásának reményében lekötelező szíves-
séggel kilátásba helyezte, a közgyűlés elfogadta és a püs-
pök ur szívességeért köszönetet szavazott. 

Vásárhelyi József lelkészjelölt és egyetemi hallgató 
indítványát az iránt, hogy tornatanfolyam az idén is 
tartassék, a közgyűlés szintén elfogadta; a tornahelyiség 
és tornaszerek ingyenes átengedéseért a budapesti 
ref. egyháztanácsnak és az ingyenes tanításért Porzsolt 
tornatanárnak hálás köszönetet szavazott. 

Hamar István püspöki titkár, vál. tag az iránti 
indítványát, hogy az egyesület a maga szegényebb 
tagjai részére ösztöndíjakat alapítson, a közgyűlés abban 
az értelemben fogadta el, hogy a folyó iskolai évben 
három szegénysorsu egyetemi és akadémiai hallgatónak 
25—25 frtos segélyt szavazott meg. Az ügy elintézését 
a választmányra bízta. 

Ezzel kapcsolatban Kenessey Béla vál. tag indítványára 
kimondatott, hogy a testvéri közösség kifejezéseül az 
ifjúsági egyesületek nemzetközi választmányához Genfbe 
25 frank, s a m.-soóki ifjúsági egyesületnek, mint az 
egyesület első rajának, Borza Mór lelkész kezéhez 5 frt 
segély küldessék. 

Végül a választmány indítványára, melyet Szilassy 
A, elnök terjesztett elő, kibővíttetett a választmány és 
betöltettek az ürességben volt tisztségek. A választmányba 
tiszteletbeli tagokul beválasztattak: Hegedűs Sándorné, 
Szilassy Aladárné és Csiky Kálmánné úrnők a női tagok 
közül; továbbá Hegedűs Sándor, Gelléri Szabó János. 
Tóth József, Kasits Péter és Petri Elek a pártoló tagok 
közül; Majthényi Jenő b. hallgató, Bosznai Dezső technikus, 
Csűrös István theologus a működő tagok közül. Másod-
titkár lett dr. Tóth Miklós joggyakornok, pénztárnok 
Hamar István püspöki titkár, ellenőr Haypál Benő s.-lel-
kész, jegyző Mészáros Dénes orvosnövendék. 

Ezzel a közgyűlés Szász Károly püspök és tisztelet-
beli elnök erőteljes imájával véget ért. s—s. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

IV. Machiavellisatio. Castigatio Machiavellisationis. Resultatio. 

A gyűlölet mérgével szól a XII. cikk a fenséges 
GáborroTMagyarország és Erdély fejedelméről, kit gúnyosan 
és kicsinylőleg csak »Gábor«-nak nevez s idegen biro-
dalmakra vágyással gyanúsít, mintha nem saját vérei 
ajánlották volna fel neki a magyar koronát ? Vádolja, 
hogy megcsalja Frigyest. Avagy Dávid megcsalhatná-e 
Jonathánt ? . . . 

A XIII. cikkre azt mondják : ti vagytok, kik a háború 
tüzének fellobbanására fáklyával szolgáltok. Ti izgattátok 
föl az ottomán portát követeitek által, a földhöz vert 
Magyarország veszedelmére. Szerencse, hogy Isten csudá-
landó mindenhatósága a fenséges Gáborhoz és Magyar-
országhoz hajlította ama kegyetlen és állhaíatlan zsarnok 
elméjét ; mert különben az annyi kegyetlen harc által 
kimerített magyarok neki ellenállani legkevésbbé sem 
lettek volna képesek. A Lippa elvesztését illető hánytorga-
tásotokra, melylyel szintén a fenséges Gábort vádoljátok, 
azt felelik, hogy ezzel csak az együgyűeket akarjátok 
megcsalni. 26 évvel előbb ő fensége elődei — arany-
hegyek ígérete folytán — elszakadtak az ottomán portától 
és ugy foglalták el Lippát a környező erődökkel együtt 
s az évi adót is megtagadták; de az ígért német császári 
segély csak olyan volt, mint a nádszál támasznak. A 
török boszú miatt aztán még ma is romban hevernek 
falvak és városok. Hogy végképen el ne veszszenek orszá-
gostól : visszaígérték azt a rendek és Báthori Zsigmond 
fejedelem, mint török tulajdont. És hogy ez Ígéretet el-
végre be kelle váltani: Homonnai Györgynek lehet tulaj-
donítani, ki a római császár biztatásából s Khlesl izga-
tásaiból, Sorbán Badullal Erdélyt megtámadta, Lippát, 
Lúgost, Karán-Sebest, Jenőt, Sarkadot, Brankovics János 
nevű követe által kétszeres adóval együtt oda ígérte és 
erről a budai basának biztosító leveleket is adott, miket 
a basa az erdélyi követeknek meg is mutatott. Ez ígére-
tekre Skender basa nagy sereggel közelgett Erdély ellen, 
Homonnai és Sorbán meg be is törtek. Mind ez a római 
császár által a fenséges Gábornak adott hit ellenére tör-
téntek Ki hát az áruló ? Magatokat vádoljátok egyedül. 

A XIV. cikkben említett két levélre Nyakas és Sken-
der török basákhoz, egyenesen azt mondják, hogy azokat 
ti költöttétek s ő fensége soha sem irta. 

A XV. cikk a velencések ellen kigondolt rágalom, 
mivel azok a loyolitákat kiűzték. 

A XVI. czikk az egyenetlenséget szítaná a német 
birodalmi fejedelmek és városok közt; de csak magatok 
iránt legyetek bizalmatlanok. 

A XVII. cikkben hiában hízelegtek az ángolok és 
hollandoknak. A hollandok szívökből gyűlölik a spa-
nyolokat. 

A XVIII. cikkbe a királyi koronát illetőleg mondot-
takra felelik, hogy Isten által uralkodnak a királyok, a ki 
őrködik fölkentjeinek ugy bemenetele, mint kijövetele felett. 

A mi a XlX-ket illeti: a kik tinektek csalárd és 
veszedelmes tanácsadóknak látszanak, azokat ők elég 
alkalmasoknak tartják az Aehitófel tanácsának elfordí-
tására. 

A XX. cikkre vonatkozólag állítják: a török szövet-
ség nem szégyen. Nemde a leghíresebb keresztyén orszá-
gok épen az ily szövetség által ápolják a békét? Mit 
izgat ellene Ferdinándotok? Az ő tulajdon kardjától legyil-
kolva el fogtok esni, mondják ők. 

A XXI. s XXII. cikkben levő irónia valóságát ők 
is elismerik: de azt is megjegyzik, hogy a ki jól kezdte, 
az már dolgának felét mintegy elvégezte. 

A XXIII. cikkben véres győzelmet ígértek Frigyes-
nek. E közben aláaknáztok . . . Semmiféle út sem járatlan 
a vitézségnek; elhárítja a nehézségeket, a leverteket föl-
emeli s végre diadalt ül. A törökkel való szövetséget 
ellenzitek: tehát utat nyittok neki Németországba. Bátor-
ságot vesztek magatoknak, hogy sok keresztyén monárchát, 
kik a törökkel való frigyet megtartották, egész Mátyás 
császárig bepiszkoljatok. Az ő logikájuk másképen követ-
keztet : a ki a törökkel való szövetséget megköti, az annak 
Németországba való bemenetelét megakadályozza. 



A XXIV-ik cikkre azt mondják, hogy az a kövér 
loyoliták és más egyebek gyomrát oltalmazza; pedig 
hijában, mert itt az ideje, hogy emez apostoli mondás 
valósuljon: »a ki nem dolgozik, ne is egyék*. 

Á XXV-ik cikkben kivetett hármas horgot, melvlyel 
ti halásztok, fölismerték és elkerülik. A lutheránusokra 
gyanakodtok a jövőt illetőleg ? Föl sem veszik. A barátok 
szitkaira: Nyiltan mondják, hogy a reformáció ideje óta 
köztük tollal és nem fütykössel igazították el a dolgokat. 
Továbbá a keresztyén és mohamedán világ közé állítván 
a fenséges Gábort, mérgezett dárdával ütitek (ti, kik 
Báthori Zsigmond és Báthori Gábor fejedelmeket meg-
esalátok) mintha ő volna a török ügyének előmozdítója 
s oka annak, hogy az az egész keresztyénség legyőzője. 
De erre Isten s az egész keresztyén világ előtt azt mond-
ják, hogy hazugság; mert a fenséges Gábor, mihelyt 
csak lehet kilép a török frigyből; ellenben ha valami 
vétek volna ő fenségében, törhetlen hitével is eltörölné s 
életét a Krisztus vérével megváltottakért és saját nemze-
teért kész feláldozni és kívánja, hogy mindenki igazán 
eljusson a három egy Isten ismeretére s az ő oltalma 
alatt az orthodox vallás valamint Erdélyben virágzik, ugy 
Magyarországon is éledni kezd, melyet csak a vak nem 
lát ,stb. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** A Nemzeti Iskola című uj tanügyi lap Benedek 
Elek szerkesztésében élénken és változatosan összeállított 
mutatványszámot adott ki. A beköszöntőben a Szerkesztő 
minden irányban független, szókimondó, a tanárok és 
tanítók érdekeit támogató újságot ígér. A következő cikk-
ben Jancsó Benedek dr. konstatálja, hogy nálunk hiányzik 
az egészséges tanügyi közvélemény, s ennek a megterem-
tését várja a »Nemzeti Iskola*-tói. Földes Géza a nép-
oktatási törvény huszonötéves fordulója alkalmából nagyobb 
cikkben fejti ki, hogy minő alkotások szükségesek még 
a 25 év előtt lefektetett alap teljes kiépítéséhez. Benedek 
Elek a kultuszminiszternek a képviselőházban legutóbb 
tett kijelentéseivel foglalkozik. A tárca rovatban Palágyi 
Lajostól van egy szép költemény s Gaál Mózestől egy 
kedves tárca az iskolai életből. A »Nemzeti iskola« ja-
nuár első hetében indul meg rendesen. Előfizetési ára 
egész évre 4 frt, Szerkesztő és kiadóhivaatal: IX. ker. 
Liliom-utca 35. sz. 

** Az 1848—49-iki magyar szabadságharc 
története cimü illusztrált munkából, melynek szövegét 
Graeza György irta, most jelent meg az első füzet a 
Lampel B. (Wodianer F. és Fiai) könyvkereskedő cég 
kidásában, A füzet külső kiállítása igen díszes, az illusz-
trációk pedig művészies kivitelűek. Nem kevesebb, mint 
16 egykorú kép van benne, tehát majd minden második 
lapra esik egy illusztráció. A füzethez egy színnyomata 
kép is van csatolva, a honvédtábort tüntetve fel. Petőfi 
nenueti dalát nemcsak a költő kézirában mutatja be a 
füzet, hanem abban az eredeti nyomatásu alakban is, 
amint a »szabadsajtó első fecskéje* aLanderer és Heckenast 
nyomdából márc. 15-én kikerült. Közölve van az 1848-iki 
naptár is, a melyből az olvasó mindjárt a dátumokra 
nézve is nyerhet tájékozát. E naptárból tudjuk meg, hogy 

márius 15-ike 1848-ban szerda napra esett. Graeza 
György mindjárt a márciusi mozgalmas napok leírásával 
kezdi el müvét; számos, eddig ismeretlen uj adatot 
használva fel a nagy napok leírásánál. A munka, amint 
azaz első füzetből megítélhető, ugy könnyed, vonzó 
modorban tartott szövegére nézve, mint dús illusztrációt 
tekintve, kétségtelenül előnyösen elüt az eddig megjelent 
hasonló tárgyú munkáktól s bizonyára kapós lesz a közön-
ség közt. A munka kéthetenkénti füzetekben jelenik meg 
s egy-egy füzet ára 30 kr. Megrendelhető Lampel B. 
könyvkereskedésében, Budapest, Andrássy-ut 21. sz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Lapunk hátralékos előfizetőit t isztelettel föl-
kérjük, hogy hátralékaikat minél előbb beküldeni 
szíveskedjenek. 

* Személyi hirek. A pesti ref. egyházmegyében üres-
ségben volt egyházi tanácsbirói állásra a gyülekezetek szava-
zatával Mészáros Sámuel óbudai lelkész, az egyházi aljegy-
zőségre BenkŐ István rákos-palotai lelkész választattak 
meg; a világi tanácsbiróságnál a szavazatok megoszlottak 
Kontra Kálmán és Halász Zsigmond főszolgabirák között, 
kik most másodszori szavazás alá kerülnek. — Benner 
Henriket, a soproni felső egyházmegye evang. esperesét 
király ő felsége koronás arany-érdemkereszttel tüntette ki. 
— A külső-somogyi egyházmegyében lemondás folytán 
megüresedett két egyházi tanácsbirói és egyházi aljegyzői 
állásra beadott szavazatok a napokban felbontatván : az 
egyik egyházi tanácsbirói állásra újból Kéck Endre nagy 
székelyi lelkész választatott meg, 26 érvényes szavazatból 
25 szavazattal; a másik egyházi tanácsbirói állásra ab-
solut többséget senki sem nyervén uj választásra jelöl-
tettek Varga István gyönki lelkész jellegű igazgató (ki 
11 szavazatot nyert) és Szilágyi Béla nagy-szokolyi lel-
kész (ki hét szavazatot nyert). Egyházi aljegyző pedig 
Túri Károly lelkész lett. — A halmii (máramaros-ugocsai 
egyházmegye) lelkészi állomásra a jelentkezett öt pályázó 
következő sorrendben jelöltetett ki: Kósa Aladár, teke-
házai rendes lelkész, Varga Károly halmii helyettes lel-
kész, Papp József:; rónádfai segédlelkész, Csapó Péter 
debreczeni segédlelkész és Sütő Áron aranyos-gyéresi 
segédlelkész. A választás f. hó 28-án lesz. 

* Tisztújítás a felsó'b aranyai egyházmegyében. 
Folyó hó 6-án bontották fel a gyülekezetek szavazatait. 
Esperes lett Dányi Gábor kiscsányi lelkész, gondnok 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter; egyházi tanácsbirák: 
Fejes Sándor luzsoki, Czúez Lajos n.-tótfalui, Bosznai 
Sándor b.-sellyei, Domby Vincze nagyfalui és Morvay 
Ferencz nagyvátyi lelkész; világi tanácsbirák: Benkö 
Gyula ügyvéd, Külley Zoltán közjegyző, Kereky Mihály 
ügyvéd, Farkas Sándor földbirtokos; világi főjegyző Benkö 
Gyula, árva atya Czúez Lajos. Az egyházi fő- és aljegyzői, 
a közpénztárnoki, továbbá két világi és egy egyházi 
tanácsbirói állásra pótszavazás rendeltetett el. — Szíve-
sen üdvözöljük az uj tisztikart s benne az uj elemeket 



is, isten segedelmét kívánva müködésökre. Vajha sikerülne 
uj életet önteniök a hires-neves baranyai tractusunkba, 
melynek életében most sok a baj, sok a javítani való! 

* Vallásos összejövetelek Mezó'-Turon. E nagy 
alföldi gyülekezetünkben december 10-én délután tartották 
az első vallásos összejövetelt, melyet Turgonyi Lajos lel-
kész a tanítói és tanári kar közreműködésével rendezett 
s melyen óriási közönség volt jelen. Csak előre az evan-
gélizácóval! 

* A debreezeni egyetemre szépen gyűlnek az 
adományok. Kövesdi János debreezeni polgár 100 ezer 
koronát, V. Faragó Ambrus nagykőrösi birtokos 10 ezer, 
Puky Gyula kir. táblai tanácselnök egy ezer, Jámbor 
Ferencz debreezeni polgár két ezer koronát adományoztak ; 
1leichmann Ármin izr. hitközségi elnök hitfelei között 
ujabban két ezer koronát gyűjtött. 

* A kötelező jogi doktorátus megszüntetéséről 
a közoktatási miniszter dec. 12-én terjesztette be a megígért 
törvényjavaslatot. A kényszer jogtudorság helyébe kötelező 
államvizsgálatok lépnek, melyek a jogakadémiákon is 
letehetők. Ezzel a torvénynyel nagy lendületet nyernek a 
jogakadémiák! 

* Az orgona-hangverseny, melyet a Kálvin-téri 
templomban Szotyori Nagy Károly hírneves művésznek 
közreműködésével dec. 9-én rendezett, művészi és anyagi 
tekintetben egyaránt jól sikerült. 

* A gyermekek vallásos neveléséről rendelkező 
törvényjavaslatot, melynek szövege Lapunk más helyén 
olvasható, nagyon eltérőleg ítélik meg az egyházpolitikai 
körök. Azzal, hogy a törvény alapelvét, hogy t. i. a gyer-
mekek nemök szerint követik szülőik vallását, a javaslat 
revízió alá veszi, a legtöbben csak kibékülnének. De hogy 
e helyett a rendelkezés helyett a szülők előzetes írásbeli 
egyezkedése lépjen, ezt mint a reverzálisok visszaállítását 
sokan nagyon helytelen, sőt veszedelmes intézkedésnek 
tartják. A római egyház és klérusa nagyon kap a módo-
sításon, mert ezen javaslat szerint minden esketés előtt 
szabályszerűen megkövetelheti minden vegyes vallású 
házasféltől az összes gyermekek római kath. hitben való 
neveltetését. — Mi azt tartjuk, hogy ha már politikai 
és más szempontokból okvetlenül módosítani kell a tör-
vényt, ám módosítsák azt, de igazán liberális szellemben, 
a szülők teljes szabadságának biztosításával, reverzális 
nélkül. Mondja ki a törvény, hogy a szülők szabadon 
rendelkeznek gyermekeik vallásos neveléséről, abba se 
egyháznak se államnak beleszólása mindaddig ne lehessen, 
mig a szülők között megegyezés van. Arra az esetre 
azonban, ha a szülők vagy nem tudnak megegyezni, 
vagy- a megegyezés felbomlott közöttük, mondja ki a tör-
vény, hogy az összes gyermekek az apa vallását kötelesek 
követni, mit az [elégedetlen házaspár kérésére az erre 
felhatalmazott bíróság hivatalosan döntsön el. Ez a meg-
oldás szabadelvű, a reverzálisok utálatos rendszerét ki-
zárja, s az állami kényszert csak az esetre statuálja, ha 
a szülők nincsenek egy értelemben gyermekeik vallásos 

nevelése felől. Mi szeretjük a szabadságot s épen ezért 
perhorreskálunk minden reverszálist. 

* A római kath. püspökök tanácskozása dec. 
4. és 6-ik napján, mint kiszivárgott hírek sejtetik, nem 
valami simán folyt le. A harcias, ultramontán párt, mely-
nek Schlauch volt a vezére, heves támadást indítványo-
zott az egyházpolitikai javaslatok ellen; ily szellemben 
szövegezte a kibocsátandó pásztori levelet is. A békülé-
lékeny, hazafiasabb rész azonban nem ment bele a kímé-
letlen oppositióba és Vaszary-Samassa vezetése alatt több-
ségre juttatta azt a felfogást, mely az egyházpolitikai 
javaslatok ellen csak a főrendiházban csinál enyhébb 
ellenzéket s a pásztori levélben is kikerüli az éles, izgató 
hangot. A »Budapesti Hirlap* szerint ennek főleg két 
oka van. Először a király beleegyezése. Másodszor meg 
az 1868. LIIl. t.-cikk módosítása és a reverzálisok vissza-
állítása. Az ezen okok miatt többségre jutott szelídebb 
felfogás értelmében szerkesztették meg a pásztori levelet, 
melyet mindenik püspök a saját egyházmegyéjében külön 
fog kihirdetni. A pásztorlevél szövegét hir szerint kará-
csonykor fogják közzétenni. 

* A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény-
javaslat a képviselőház közoktatási bizottságában egészen 
letárgyaltatott. A december 5-iki ülésben fejezték be a 
tárgyalást. Elfogadták a felekezetnélküliség elvét is, de 
jelentékeny megszorítással. Az egyházak valamelyikéből 
kilépett, de más egyházhoz nem csatlakozott honpolgár 
a fizetés alól nem bújhat ki. A javaslatba a miniszter 
indítványára 23. szakaszul beiktatták a következő rendel-
kezéseket: »A ki valamely bevett vallásfelekezetből kilép, 
a nélkül, hogy más felekezethez csatlakoznék, köteles a 
kilépés idejéig esedékessé vált egyházi tartozásait azon 
egyháznak, a melyből kilépett, megfizetni. A kilépett, 
mig valamely bevett, vagy a jelen törvény alapján elismert 
vallásfelekezethez nem csatlakozik, köteles: a) a menyi-
ben az 1868: XXXVIII. t.-c. 35. §-ában megszabott, öt 
százalékig terjedhető és az 1891: IV. t.-c. 18. §-ában 
megjelölt, három százalékig terjedhető iskolai és óvodai 
pótadóval a község részéről községi iskola, illetőleg óvoda 
hiányában, vagy mert ily pótadó a községben nincs ki-
vetve, megróható nem volna: az általa elhagyott felekezet 
részéről fentartott iskola vagy óvoda céljaira fizetett 
rendes évi hozzájárulási összeget a községi pénztárba 
évenként befizetni, mely összegeket a község első sorban 
az általa fentartott vagy segélyezett, másodsorban egyéb 
a községben levő népiskola vagy óvoda (menedékház) 
céljaira fordítja«. b) Köteles a kilépett az általa elhagyott 
felekezet iskolai vagy egyházi céljaira fizetett, illetőleg 
elvállalt rendkívüli, egyszer s mindenkorra, vagy időre 
szóló járulékokat, azon idő tartamára, vagy azon összeg 
erejéig, a meddig azokat elvállalta, szintén a község pénz-
tárába befizetni; ezen összegeket a község az illető által 
elhagyott vallásfelekezet arra illetékes közegének szolgál-
tatja ki; az ily járulékok alól azonban az érdekelt hit-
felekezettel való jogérvényes megegyezés utján megváltás-
nak lehet helye. Az e §-ban megjelölt összes járulékok 
vagy azok értékének megállapítása a községi képviselő-
testület, törvényhatósági joggal biró városokban a városi 
tanács feladata. A megállapítással meg nem elégedő fél 
a közigazgatási bíróság elé viheti ügyét*. — Ezt a módo-
sítást, mely a felekezetnélküséget jelentékenyen nehezíti, 
Tódor, Hévizy, Bánó, Schwicker és Okolicsányi kivételé-
vel a bizottság tagjai egyhangúlag magukévá tették. 



* Gyászrovat Meghaltak : Horváth Sámuel egykori 
békési főesperes és nyugalomba vonult tótkömlósi lelkész 
82 éves korában végelgyengülésben, — Szilágyi Jolán, 
néhai Szilágyi Benő gyömrői volt lelkész kedves kisleánya 
az aszódi leánynevelő-intézetben, 12 éves korában f. hő 
9-én. — Özv. Illés Dániel né, a volt péczeli lelkész özve-
gye folyó hó 9-én 63 éves korában özvegysége 3-ik 
évében Péczelen. Béke hamvaikra! 

P á l y á z a t . 
A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceumban egy a latin 

és görög nyele tanításával egybekötött tanári állomás, 
rendes vagy esetleg helyettes tanárral s ez esetben a 
szokásos triennium fentartása mellett betöltendő. 

A rendes tanárnak, ki egyszersmind a tanári nyug-
díjintézetbe belépni köteles, évi jövedelme 1100 frt, 200 frt 
lakpénz és 50 frt ötödévi pótlék : a helyettes tanáré 800 frt. 

Pályázhatnak ág. hitvallású evang. ker. tanképesített 
egyének. 

A megválasztott az 1893/94-ik tanév második felé-
ben, február 1 én tartozik állását elfoglalni. 

A kellően felszerelt folyamodványok 1894-ik évi 
januarius hó 15-ig a lyceumi igazgatósághoz küldendők be. 

Pozsonyban, 1893. december hó 5-én. 
Dr. Samarjay Károly. 

a pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség 
felügyelője. 

2067/93. sz. P á l y á z a t . 
Az abauji egyházmegyébe kebelezett f.-ezéczei ev. 

ref. egyház lelkészi állomására, melynek évi jövedelme 
föld-, termény- és készpénzben 575 frt s igy a IV-dik 
osztályba tartozik. 

A lelkészi állomás 1894. év tavaszán foglalandó el. 
Pályázati kérvények 1894. január 20 ik napjáig 

nagvt. Veress Sámuel esperes úrhoz (Szeszta, u. p. Abauj-
Csées) küldendők be. 

Miskolcz. 1893. december 9-én. 
Kun Bertalan, 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 

2Ü61/893. sz. P á l y á z a t . 
A pesti egyházmegyébe kebelezett s a pesti egyház-

megyei közgyűlés 14/1893 és a dunamelléki egyházkerületi 
közgyűlés 140/1893 közgyűlési szám alatt hozott határoza-
taival anyásított üllői egyház lelkészi állomására ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Az állás jövedelme a fent említett közgyűlési határo-
zatokkal megerősített díjlevelél szerint 709 frt 98 kr., 
s igy az egyház IV. osztályú. Mivel ez idő szerint a 
lelkészi állomással a tanítói állomás is egybe van kap-
csolva, a fent említett határozatokkal megerősített tanítói 
díjlevélben biztosított 444 frt 26 kr., tanítói fizetést is a 

megválasztandó lelkész fogja élvezni, melyből azonban 
egy, az egyház által lakással ellátandó, segédtanítót köteles 
tartani mindaddig, mig az uj lelkészlak felépítése után, 
melynek határideje 1898. október 1-eje, rendes tanítói 
állomás fog szerveztetni. Ennek megtörténtével a tanítói 
fizetés a beállítandó tanítóé leend. 

Pályázni akarók kellően felszerelt kérvényeiket 
nagytiszteletű Szántlió János esperes úrhoz (Kosd, Nógrád 
megye) 1894. január hó 15 éig küldjék be. 

Budapest, 1893. december hó 7-én. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

2090/93. sz. P á l y á z a t . 

A felsőbaranyai egyházmegyébe kebelezett szaporczai 
lelkészi állomás megürülvén, arra ezennel pályázat hir-
dettetik. 

Az állás jövedelme hivatalos felszámítás szerint 
855 frt 50 kr., s igy az egyház Ill-ad osztályú. 

Pályázni akarók, kellően felszerelt kérvényeiket 
nagyt. Kovács Antal esperes úrhoz (Terehegy, u. p. Har-
kány) 1894. január hó 15-éig küldjék be. 

Budapest, 1893. december hó 7-én. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

2090/93. sz. P á l y á z a t , 
A felsőbaranyai egyházmegyébe kebelezett, változás 

folytán megürült, mindszent-bogádi lelkész-tanítói állo-
másra ezennel pályázat hirdettetik. 

Az állás jövedelme hivatalos felszámítás szerint 
563 frt 74 kr., s igy az egyház IV-ed osztályú. 

Pályázni akarók kellően felszerelt kérvényeiket nagy-
tiszteletü Kovács Antal esperes úrhoz {Terehegy, u. p. 
Harkány), 1894. január hó 15-éig küldjék be. 

Budapest, 1893. december hó 7-én. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

2061/93. sz. P á l y á z a t . 
A pesti egyházmegyébe kebelezett gyömrői egyház 

lelkészi állomása halálozás következtében megürülvén, 
arra ezennel pályázat hirdettetik. 

Az állás jövedelme a dunamelléki egyházkerületi 
közgyűlés 139/1893. közgy. szám alatt megerősített díj-
levél szerint 1205 frt, s igy az egyház Il-od osztályú. 

Pályázni akarók kellően felszerelt kérvényeiket, 
nagyt. Szánthó János esperes úrhoz (Kosd, Nógrádm.) 1894. 
január hó 15-éig küldjék be. 

Budapest, 1893. december hó 7-én. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s i t í i s é f : 
XX. kirltUC, Pipaurra 23. szám, hovi a kéliratok 

ciaizendök. 
Kia<l<i-hivatal : 

Horuyánsmkp Viktof kOnyvktr«skt<dSitt (Akadémia 
bérháza;, hová ae elöiiz. és hirdet, dijak intézeudök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Hegrjelenlk minden esü törtökön. 
K K i i t M i i Ara s 

Féiévr*: é frt SO kr; i ( é » érr» : 9 ftU 
Mgy* M i m á r a 90 kr. 

Felhívás előfizetésre. 
A 37-ik évfolyamra nyitunk előfizetést. A 

régi bizalommal, s eddigi p rogrammimk alapján. 
A vallás-erkölcsi életben a megelevenítő 

Lélek a fődolog. Ennek életrekelését , ennek mű-
ködését sürget jük és munkál juk jövőben is. Hogy 
lelkeinkben elevenebb hitbuzgóság, munkásabb 
szeretet, nagyobb erkölcsi felelősség, te rméke-
nyebb keresztyén élet támadjon. ITogy egyházi 
és iskolai, irodalmi és egyesületi, egyháztársa-
dalmi és gyülekezeti é le tünkben az evangéliumi 
erő, a protes táns szellem, a keresztyén hitélet 
bel ter jesebb tevékenységre lendüljön. Ez a mi 
evangélizáló p rogrammunk . 

De a vallásnak társadalmi testére, az egy-
házra, ennek jogi, gazdasági és kul turál is szer-
veire és intézményeire is kiváló gondot k ívánunk 
fordítani. Ezeknek erősítését, s ha kell védelmét, 
az egyházügyi reformok között lehető szilárdí-
tását, az egyház anyagi szervezését, a lelkészi 
ós tanítói fizetések emelését folytonosan sürgetni 
és lehetőleg elősegíteni egyik legfőbb teendőnek 
ismerjük. Ez a mi egyházpolitikai program-
munk. 

Bizalommal kér jük olvasóink és munka-
társaink támogatását . 

A Lap előfizetési á ra egész évre 9 frt, félévre 
4 frt 50 kr., negyedévre 2 fr t 25 kr. Szegényebb 
sorsú, nevezetesen 600 frtnál csekélyebb fizetésű 
s ál talában minden lV-ed osztályú lelkész egész 
évre 6 frt , félévre 3 frt , negyed évre 1 f r t 50 k r é r t 
kapja a Lapot. 

Az előfizetések a Lap kiadó-hivatalába 
(Budapest, Akadémia bérháza) a kiadó nevére 
címzendők. 

Hornyánszky Viktor, 
kiadó. 

Szőts Farkas, 
laptulajdonos és fel. szerkesztő. 

Békesség a földön! 
Vájjon van-e és kell-e békesség a földön?! 
Sajátságos, hogy az ember örökké csak békes-

ség után áhítozik Ez a legmagasabb eszménye; 
vágyai netovábbja, 

Az ótes tamentom prófétái, mikor lelkük 
előtt feltárul a jövendő, arról beszélnek, hogy 
majd az emberek »az ő fegyvereikből kapáka t 
csinálnak és az ő dárdáikból sar lókat ós egyik 
nép a másik ellen fegyvert nem vonszol és többé 
hadakozást nem tanulnakcc, hanem »kiki mind 
békességgel nyugoszik az ő szőlője alatt és az 
ő figefája alat t«; mikor pedig »nekünk egy gyer-
mek születik, fiu adatik nekünk, kinek vállán 
lészen fejedelemség — — annak fejedelemségé-
nek és békességének nem lészen végecc és ha 
az »Izsai tö rzsökébők származó vesszőszál és 
az ő gyökereiből fakadó virágszál felnevekedik: 
akkor még a természet el lentétes erői is meg-
békélnek »és lakozik a farkas a báránynyal és 
a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú ós 
az oroszlánkölyök s a kövér barom együtt lesz-
nek és egy kis gyermek őrizi azokatcc. 

A stoa bölcsei nyugalmat keresnek bizo-
nyos phi losophikus világfelfogásban; a hinduk a 
Nirvanában; az alexandriai bölcsészek az exta-
t ikus ál lapotban; az essenusok a világmegvetós-
ben, a társadalomtól való elvonulásban ós az 
önsanyargatásban. 

Az u j tes tamentom felséges nyi tányát is az 
angyalok békességet hi rdető ka rának az éneke 
képezi ós záró gondolatát is a merész látásokat 
látó apokalypt ikus forró sóvárgása az után a 
békesség fejedelme után, a ki magával hozza 
az örök békét s azért könyörög ekként : »Jövel 
azért Uram Jézus!« A nyitány és a záró accor-
dok között pedig untalan halljuk az isteni mester 
szavait: »Eredj el békességgel!« »En az én békes-
ségemet hagyom ti néktekcc. »Békesség veletek!« 
s »Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik megfárad-
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tatok és megterheltettetek és én megnyugosztlak 
titeket — — találtok nyugodalmat a ti lelkei-
teknekcr. Es szólanak az apostolok áldáskívánásai: 
x>Kegyelem és békesség nektek!« s állítják, hogy 
»megigazulván azért a hit által, békességünk 
vagyon Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus 
által«. 

A mai társadalom is a maga ret tenetes 
convulsiói között szakadatlanul a békességet 
keresi. A nagy ellentétek kiegyenlítésére, égető 
kételyeiben a bizonyosságra, küzdelmeiben a nyu-
galomra, forrongásaiban a békére, nyughat atlan-
ságában a csenclességre, hánykódásaiban a meg-
állapodásra vágyik. Es tényleg az az ember 
igazi tragoecliája, hogy örökös ' vágyban és. küz-
delemben folyik le annak egész élete, a ki pedig 
szüntelen békességre, megnyugvásra törekedett. 

Békességet áhitanak az emberek s felfogá-
suk szerint az volna az igazi Messiás, a ki ke-
zének egyetlen intésével levarázsolná a békes-
séget a földre s egy pillanat alatt megvalósítaná 
azt, a mit a népboldogítók hamis prófétái a ma-
guk szabadságával, egyenlőségével és testvéri-
ségével akarnak elérni. Pedig hát az igazi Mes-
siás maga azt mondotta: »Ne gondoljátok, hogy 
azért jöttem volna, hogy békességet bocsássak 
e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bo-
csássak, hanem fegyvertcc és tényleg az, a kinek 
a bölcsődalában angyalok kara hirdette a békes-
séget, egy olyan óriási küzdelmet vívott kora 
uralkodó eszméivel, hatalmon levő embereivel, 
a társadalom minden rétegével és ezek szoká-
saival, a minőt a világtörténelemnek egyetlen 
más alakja sem. Es amióta Ő kibocsátotta a fegy-
vert: azóta folyik csak az igazi, a mélyreható 
küzdelem. Mikor a kérdés fel vettetett: az Isten-
országa és annak igazsága-e az ember fődolga, 
vagy pedig e világ? — akkor tényleg a világ-
történelem legnagyobb harcára fúvatott meg a 
riadó és e küzdelmet folytatni kell, a mig a 
diadalmat az igazság ki nem vívja. Minden nagy 
ós fenséges eszme nehéz küzdelmet követel s 
minden talpalatnyi tért a legnagyohb erőfeszí-
téssel tud csak meghódítani. Nem is volna jó, 
ha békesség következnék be előbb, mig a Krisz-
tus meg nem győzte az igazságról a világot! A 
jövendő titkos fátyolát fellebbentő apokalyptikus 
csak akkor látja már leszállani a földre az igazi 
»békesség városátcc, a mennyei Jeruzsálemet, a 
mikor a Messiás fehér lován vérrel megfestetett 
ruhában, szájában éles fegyverrel végig ment 
a világon s legyőzve minden ellenségeit az igaz-
ságot diadalra juttatá. A Krisztus minden hamis 
békének véget vet és csak az emberiség iránt 
érzett végtelen szeretetéről tesz tanúbizonyságot, 
mikor küzdelmet provokált, mikor a világot tűz-

zel és szent lélekkel keresztelte meg. A Krisztus 
személyének és megjelenésének a rendkívülisége 
mellett épen egyike a legerősebb bizonyítéknak 
az, hogy ő az emberiségben oly mélyreható sza-
kadást, harcot idézett elő. Az ő személyisége 
és munkássága vagy rokonszenvet, vagy ellen-
szenvet kelthet; de semmi esetre sem hagyhat 
közönyösen senkit és az az evangélium semmi-
képen nem került volna annyi vérbe és küz-
delembe, ha barát és ellenség egyaránt meg nem 
lett volna győződve a felől, hogy itt a legfőbb-
ről, a legszentebbről van szó. Sőt nem is lehet 
békesség, a mig az evangéliumnak csak egyetlen 
igéje hirdettetik, mert mint Luther mondá: »Az 
evangélium pródikálásának harcot, küzdelmet, 
tusakodást és zajgást kell támasztania. Alclott 
békétlenség, felindulás és zajgás az, a melyet 
istenigéje kelt fel! Az igaz hit harcol a hamis 
felfogás ellen! »Az hol vagyon keresztyénség, ott 
vagyon harc« — mondja Szeniczei Bárány ma-
gyarázatos uj tes tamentuma s népiesen hozzá 
teszi : »Megcsalod magadat, ha kegyessen élvén 
akarsz rózsás kertben, az embereknek jókedvek-
ben és nyugalomban élni 

Nem is jó a világ szerint való békesség! 
íme saját egyházi életünkben, mióta az 

1868. LIII. t.-c. a századokon át folytatott való-
ságos létérti küzdelmünkben a nagy ős ellen-
féllel szemben a fegyverszünetet létrehozta, váj-
jon nem vett-e erőt ra j tunk bizonyos lethargia, 
bizonyos chablonokban való megcsontosodás és 
nem váltunk-e bizonyos fokig süketekké a biz-
tatás iránt: »Siess, siess, nehogy közöny mián 
elszalaszd időcl, sőt inkább buzgalmad ált' a ke-
gyelmet használd fel!« (Dante—Szász Ií.)? 

Az Űr most »töviseket adott a mi olda-
lunkba a. Előttünk a nagy egyházpolitikai kér-
dések ; nemcsak, de itt kísértenek a rég halot-
taknak hitt reverzalisok ismét. Létünk, megma-
radhatásunk van a kockán feltéve ismét s érezzük 
a kockarázás kínjait. Hamis próféta volna az, ki 
ma közöttünk békességet hirdetne, holott nincs 
s nem lehet békesség. Ezt majd csak a kivívott 
diadal után érhetjük el. 

Nekünk abban a harcban, mely ma a libe-
ralizmus ós a hierarchizmus között folyik, min-
den kétséget kizárólag, feltétlenül a liberalizmus 
mellé kell állanunk, mint egy embernek ; de azt 
meg követelnünk kell ettől a liberalizmustól, 
hogy legyen elég lelkiismeretes ós bennünket 
ne állítson be egy egészen egyenlőtlen küzde-
lembe. Erre figyelmeztetnünk kell őt a saját jól 
felfogott érdekében; mert mihelyt minket kiszol-
gáltat a klérusnak, azonnal önmaga alatt kezdi 
vágni a fát. 

De mit mondok?! Intézményt, melyet nem 



benső, immanens erő tar t fenn, csak ideig-óráig 
él tethetnek gnrantirozott jogok. 

Egyházunkban pedig van immanens erő s 
ha az egy pi l lanatra meglankadt is, fel kell azt 
ú j ra ébreszteni. Kell-e nagyobb erő, mint az 
evangél ium ere je? ! Mi mindeneket megtehetünk 
a Krisztus által, a ki minket megerősí t! Csak 
az Ő erőit kell magunkban, kell egyházunkban 
kifejteni és az emberekbe bevinni, velük őket 
áthatni. 

Annyi hamis nézete, annyi ferdesége, annyi 
kételye, annyi bizonytalansága és annyi bűne 
van korunknak , hogy kötelességünk az igazságért 
való küzdelmet felvennünk. De puszta negatióval 
ós protestatióval nem fogunk semmire sem menni. 
Tennünk, dolgoznunk kell. Cselekedeteinkben 
kell megmuta tnunk a mi hi tünket . Társadalmi 
téren erőket kifejteni; mert ma csak erők impo-
nálnak. A legszebb prédikációkból sem hiszik 
el az emberek, hogy az evangél iumnak ereje 
van, a mig ez erőnek a jeleit nem látják. 

Es a küzdelmet nemes fegyverekkel kell 
vívnunk. 

Minden nép mondája egészséges érzékkel 
arról beszél, hogy legnagyobb hőseik égből 
kapott fegyverekkel vívták ki diadalaikat s ezek 
bi r tokában váltak legyőzhetetlenekké. » Angur^ 
vadelcc égi rúnákka l volt bevésve s túlvilági fény-
ben égett, ha hüvelyéből kivonta Frithiof; láng 
lövelt fel Etele világhódító, Hadúr aclta kard ja 
nyomán és istenek kovácsolták Achilles fegyve-
rét. És ugyancsak minden nép mondája regél 
szellemalakban, sér thete t len testtel hadakozó sere-
gekről. Sisera hada ellen az égből harcol tanak, 
a csillagok az ő helyükből harcol tak; a chalonsi 
csatát a fel támadott hun harcosok vívják ós 
Csabáéknak a levegő égben küzdő szellemalakjai 
verik le a ta tárok hordájá t a bérces kis hazában. 

Az evangélium kétélű, villogó, égből nyert 
fegyverével kell nekünk is harcolnunk. Védenünk 
igazainkat. Megtar tanunk azt, mi nékünk adatott . 
Nem engednünk egyet sem elveszni azok közül, 
kik vigyázásunkra bízattak. A léleknek erejével, 
a szellem legyőzhetetlen táborával kell a harcot 
felvennünk s akkor legyen bár légió az ellen-
fél száma, a győzelem a miénk leend. A felvilá-
gosult és a szabadelvű emberek rokonszenve a 
miénk. A nagy nemzeti é rdekekkel mindig mi 
tud tunk csak igazán összeforrani; nekünk külön-
leges érdekeink soha sem voltak s felőlünk ez 
a vélemény már lassanként élni kezd a köztudat-
ban is. Másfelől azt sem tagadhat ja el senki, 
hogy ú jabban a közönség lelki vágyai mintegy 
félúton elénk jőnek, ha arról van szó, hogy itt 
vagy amott lelkük szomjuságának kielégíttetést 
nyerhetnek. Ki ném látja, hogy a lelkekben 

van valami sajátságos vágy, a melylyel egy felsőbb 
régióba áhítoznak s ra j tuk bizonyos mysticizmus 
kezd erőt venni, midőn egyfelől a szektár ius 
mozgalmaknak szegőcinek., híveiül, másfelől. meg 
a spiri t izmusban, mint hajdan a hivatalos vallás-
ban hi te t lenné vált görögök az eleüsisi myste-
r iumokban, keresnek kielégít tetést? Semmi sem 
könnyebb tehát, mint e lelkeknek oda vinni a 
tiszta evangél iumot s annak élő vizéből oltani 
szomjúságukat. Es szentül meg vagyok róla győ-
ződve, hogy egyházunk mihelyt kibontakozik 
mai bizonyos bürokra t ikus jellegéből s leszáll az 
élethez és azt igyekszik áthatni, abban élő erővé, 
mozgató tényezővé válni; ha érezteti az embe-
rekkel, hogy reá nemcsak mint adminis t ra t iv 
közegre, de tényleg mint szellemi ós ethikai 
érclekeniek a legfőbb hordozójára feltétlenül szük-
sége van, ha meglátják, hogy minden tekintet-
ben hata lmas cultural is és erkölcsi missziót teljesít 
s nemzet fentar tó erőket fejt ki: akkor még 
anyagilag is gyarapodni fog s nem kényszerű-
ségből, hanem méltányos viszonzásból fognak 
a hívek áldozatokat hozni a léleknek erejéből 
mindenese t re többet, mint a mit tet tek törvény 
parancsszavára. 

Ne mondja senki, hogy képzelődöm. íme a 
kicsiny szektáknál mekkora az áldozatkészség. 
Egy-egy nazarénus vagy baptis ta összejövetelnél 
a perselypénz sokszor sokkal több, mint a mennyi 
nálunk egy egész egyházmegyéből a közalapi 
reformációi perselypénz. S a »jó« Meyernek, a 
baptisták prófétájának, még vánkosokat és derék-
aljakat is szívesen odaadnak azért a szép szóért, 
a melyet előttük ejt. I la kiüt a teljes vallássza-
badság, lesz ugyan egy csomó olyan ember is, 
a ki az egyházi adók miatt hagy el majd ben-
nünke t ; de ha mi a lelkeket igazán táplálni 
tudjuk az életnek kenyerével és i talával: akkor 
mind kisebb lesz e szám. A szektáknál az apró-
donként adott összegek sokkal többre mennek, 
mint nálunk bárhol is a szabályozott adók és 
mégis ezek mind nagyobb számmal szerzik a 
proselytákat. De azt kell megnézni, hogy ezek 
mit cs inálnak? Itt a fővárosban a város külön-
böző részein hol itt, hol ott, de nap-nap u tán 
összejöveteleket tar tanak. Egyszer prédikálnak, 
másszor imaórára gyűlnek, majd ismét vallásos 
felolvasásra, bibl iamagyarázatra, azután ifjúsági 
összejövetelre, vasárnapi iskolába stb. A mellett 
vallásos i ratokat ter jesztenek, ingyen adogat ják 
be a házakba, a lakásokba, osztják az utcákon. 
Vájjon nem marad-e valamelyik lélekben egy-egy 
tövis ezekből? s aztán ezek mennek oda hozzá-
juk. Es van már itt a fővárosban egy csomó úri 
család, a melyik boldog, ha baptista, vagy naza-
rénus hitű cselédet kaphat , mer t ezek a legbe-

lül* 



csü le tesebbek , a l ege rkö lc sösebbek és a leg-
m e g b í z h a t ó b b a k s u t ó v é g r e is az m i n d e n szellemi 
i r á n y n a k a leg jobb k r i t é r i u m a , hogy mtfyp.n em-
b e r e k e t tucl p r o d u k á l n i ? 

Midezeket váj jon mi n e m t u d n á n k - e meg-
tenni az ov^ngé l i ün r~e re j eve l , ~~á~ mely evangé-
1 iumot r a j o n g á s és f e rdeségek nélkül mégis csak 
első s o r b a n mi vo lnánk h iva tva h i r d e t n i s mi 
h i rde t tün l í századokon á t 

A m i k o r az e v a n g é l i u m komolyan prédi -
kál ta t ik , abból m ind ig tüz t ámad . E tűzzel kell 
f e lme leg í t enünk a közönyt , ezzel f e l é g e t n ü n k 
m i n d e n h i tványságo t , f e l l e lkes í t enünk m i n d e n 
a lé l t ságot ós é le t re ke l teni m i n d e n s z u n n y a d ó erőt . 

H a d d h á b o r o g j a n a k a le lkek és h a d d for-
r o n g j a n a k az e szmék — majd az tán a n n á l élén-
k e b b e n k é r d e z ő s k ö d n e k a b é k e s s é g u tán . E s h a 
mi a Kr i sz tu s e v a n g é l i u m á b ó l m e g t u d j u k adni 
nek ik azt a békessége t , a melye t e v i lág n e m 
a d h a t : a k k o r m i é n k a d iada l a Kr i s z tu s ál tal! 

K a r á c s o n y ü n n e p é n h i r d e s s ü k a h a r c o t ; de 
szól juk az igazi b é k e s s é g e t is, mely csak küz-
de lem á r a lehet . Ne á l t a s suk m a g u n k a t ós má-
sokat , m i n t h a m á r b é k e s s é g vo lna a földön, m e r t 
a Kr i s z tu s igazi békes ségé tő l m é g nagyon távol 
v a g y u n k ; h a n e m beszé l jük azoka t a h á z a k n a k 
fede lérő l is, a melyek a mi te l jes b é k e s s é g ü n k r e 
valók ! 

»Jövel azér t U r a m Jézus!« 
Kenessey Béla. 

A temesvári püspökség kérdéséhez. 
Ezen lap ez évi 49-ik számában fentebbi cím alatt 

egy cikk jelent meg György Aladár tollából, melyre a 
szerkesztői megjegyzések ugyanott megjelentek ezen zára-
dékkal: »A felvetett kérdéshez szívesen veszszük, sőt kérjük 
az érdeklődők tárgyilagos hozzászólását*. 

Nos tehát én óhajtok hozzászólni a tárgyhoz a 
következőkben: 

Mindenekelőtt kijelentem, hogy a tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület felosztásának s ily módon a hatodik egyház-
kerület életrekeltének eszméjeért nem nagyon lelkesülök, 
főként ha az oly alakban nyerne kivitelt, miként azok 
sürgették, kik a Szatmár székhelylyel felállítandó uj egyház-
kerület tervezetét — annak idejében — felszínre hozták 
volt. Ha azonban akár a közel, akár a távolabb jövőben 
a hatodik református egyházkerület felállításának lényeges 
szüksége merülne fel s az eszme megtestesítését a fent-
forgó körülmények — teljesen — indokolttá tennék, az 
esetben nézetem szerint a mai »békésbánáti« »nagysza-
lontai « és > bihari« ev. ref. egyházmegyék lennének egye-
sítendők s ezek alkotnák a hatodik ev. ref. egyházkerületet 
»Békésbánsági ev. ref. egyházkerület« néven. 

Ha bárki — elfogulatlanul — megtekinti a tiszán-
túli református egyházkerület térképét, meggyőződhetik 

felőle, hogy e plánum helyrajzi tekintetben ugy, miként 
a lélekszámot nézve megállhat. Hogy e nézetemet — tőlem 
telhetőleg — igazoljam, ime tervezetem a maga egészében : 

A mai »békésbánáti egyházmegye* alkotná a követ-
kező egyházmegyéket: 1. »Békési egyházmegye* (Békés, 
Mező-Berény, Csorvás, Gyoma, Öcsöd, Szentandrás egy-
házakat foglalná magában), mintegy 45 ezer lélekszámmal, 
hat egyház nyolc lelkészszel. 2. »Gyulai egyházmegye« 
(Gyula, Vésztő, Szeghalom, Kőrös-Ladány, Füzes-Gyarmat, 
Kőrös-Tarcsa, Gyulavári, Doboz egyházakkal), mintegy 
44 ezer lélekszámmal, nyolc egyház nyolc lelkészszel. 
3. »Makói egyházmegye« (Makó, Battonya, Kovácsháza, 
Kunágota, Majlát, Orosháza, Sámson, Bánfalva egyházak-
kal), mintegy 23 ezer lélekszámmal, kilenc egyház, 10 lel-
kész. 4. »Vásárhelyi egvházmegye« (HódmezŐ-Vásárhely, 
Szentes, Szeged egyházakkal), mintegy 56 ezer lélekkel, 
három egyház, hét lelkész. 5. »Bánsági egyházmegye* 
(Nagy-Becskerek, Hertelendi falva, M.-Ittebe, N.-Kikinda, 
Lúgos, Pancsova, Besicza, Rittberg, Szapárifalva, B.-Szeg-
szárd, Szkulya, Temesvár, Torontál-Vásárhely — s a 
délvidéken ezután alakuló — egyházakkal), mintegy 19 
ezer lélekszám, 13 egyház, 13 lelkész. 

A mai »Nagyszalontai egyházmegye* alkotná a 
következő egyházmegyéket: 1. »Aradi egyházmegye* (Ágya, 
B.-Zerind, B.-Sebes, Erdőhegy, Fekete Gyarmat, K.-Pereg, 
M.-Gyorok, N.-Zerind, Arad, Pankota, Radna-Lippa, Szem-
lak, Szentleányfalva, Vadász egyházakkal), mintegy 19 ezer 
lélek, 14 egyház, 14 lelkész. 2. »Nagyszalontai egyház-
megye* (Ugra, Tenke, Tárkánv, Tamásda, Szakái, Sonko-
lyos, S.-Keresztúr, Sarkad, Remete, Okány, Nagyszalonta, 
Nagy-Harsány, M.-Sas, M.-Gyón, M.-Homorog, K.-Gyán, 
K.-Apáti, Kornádi, Gyanta, Geszt, Fenes, F.-Tót, Erdő-
Gyarak, Zsadány, B.-Böszörmény, B.-Ujlak, Belényes, Bajj, 
Árpád, Ant egyházakkal), mintegy 48 ezer lélek. 33 egy-
ház. 34 lelkész. 

A mai »Bihari egyházmegye* alkotná a következő 
egyházmegyéket: 1. >Bihari egyházmegye* (Ártánd, B.-
Szentmárton, Bihar, Bors, Bojt, Csökmő, Darvas, Fúrta, 
K.-Kovácsi, K.-Marja, K.-Szántó, Less, M.-Kakucs, M.-Ke-
resztes, N.-Kereki, N.-Szántó, Nyüved, Paptamási, Pelbárt-
hida, Pósalaka, P.-Told, Szalárd, Szentjános, Zsáka, Jákó-
Hodos, Váncsod egyházakkal), mintegy 27 ezer lélek, 
26 egyház, 26 lelkész. 2. »Nagyváradi egyházmegye* 
Nagyvárad, K.-N.-Rév, Örvend, Élesd, Fugyi, F.-Vásárhely, 
Kisjenő, M.-Telegd, M.-Telki, Püspöki, Puszta-Ujlak, Hegy-
köz-Ujlak, H.-K.-Száldobágy, H.-K.-Pályi, Csatár egyhá-
zakkal), mintegy 20 ezer lélek, 15 egyház, 16 lelkész. 

És igy a kilenc egyházmegyét magában foglaló 
»békés bánsági református egyházkerület* több mint 
300 ezer lelket, 127 anyaegyházat 136 rendes lelkészszel 
birna. 

Ez egyházmegye püspöki székhelyének földrajzi tekin-
tetben Arad mutatkozik legközpontibb hely gyanánt. Ugy 
de ott is azon nehézséggel állanánk szemben, mintha a 
Gy. A. által ajánlott Temesvárt fogadnók el, mert az 
aradi ref. lelkészi fizetés sem alkalmas ahhoz, hogy esetleg 



azt a püspök élvezze mint odavaló lelkész. Az ev. ref. 
püspöki székhelyek hivatalos creálását elvből nem helyes-
lem, mindazáltal, ha ilyenről van szó, akkor is nem Temes-
vár, hanem Arad, Arad után Gyula, vagy Békés, vagy 
pedig Hódmező-Vásárhely lehetnének azon helyek, melye-
ket minden tekintetben alkalmasoknak tartok a kombiná-
cióba vételre, annyival is inkább, mert ha e kombináció-
nak netalán közel jövőben érvényre jutása bekövetkeznék, 
az említett egyházak lelkészei — nézetem szerint — 
csere utján hajlandók lennének a megválasztandó püspök-
kel lelkészi állomást cserélni, mert bizonyosra vehető 
— szerintem — hogy olyan férfiú fogna megválasztatni 
püspökké, kinek jelenlegi lelkészi fizetése a körül áll, mint 
a gyulai, békési, vásárhelyi lelkészi fizetések, mert hogy ez uj 
püspökségre ki fogna megválasztatni, annak megjóslására 
nem is szükséges nagy bölcsesség, levén ama territórium-
ban egy köztiszteletben és szeretetben álló derék férfiú, 
kit Isten sokáig éltessen! 

Elmondtam nézetemet. A ki jobbat tud: mondja el! 
Istentől minden áldást! 

Egy lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

A jogi szakoktatás reformja. 
Törvényjavaslat az egységes elméleti jogi államvizsgálatról. A kép-
viselőház elé terjesztve dec. 12-én gróf Csáky Albin miniszter által. 

1. §. Az eddig fennállott jogtudományi és állam-
tudományi államvizsgálatok, továbbá a jogtudományi és 
államtudományi doktori szigorlatok, mint a gyakorlati 
jogi, illetve közigazgatási pályákra előföltételül szabott 
vizsgálatok megszűnvén, ezek helyett az elméleti jogi állam-
vizsgálat létesíttetik. 

2. §. Az elméleti jogi államvizsgálat annak igazolá-
sáraszolgál, hogy a jelölt mily eredménynyel tanulmányozta 
megelőző jogi tanfolyama alatt összeségében a jog- és 
államtudományokat, milyen^ftredménynyel hatolt be a jogi 
viszonyok lényegébe és szeáfckapcsolatába, egy szóval, 
hogy a jövő gyakorlati élétjjfflytihoz szükséges elméleti 
készültséget összeségében megszerezte-e. 

3. §. A vizsgálat kétí szóbeli és egy Írásbeli vizs-
gálatból áll, melyeknek tárlyaitlés rendjét a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az igazságügyi és belügyi minisz-
terekkel egyetértően állapítja* meg. Ugyanis szabályozza 
részletesen a vizsgálati eljárást és a vizsgálatra bocsátás 
előtt elvégzendő tanulmányokat. 

4. §. Elméleti jogi államvizsgálati bizottság mindkét 
egyetem és mindazon jogakadémiák székhelyén állítandó 
fel, melyek addig is, mig a felsőbb iskolák iránt törvény 
fog intézkedni, a vallás- és közoktatásügyi miniszter előtt 
igazolják azt, hogy a joghallgatókra nézve kötelező tan-
tárgyakat a megszabott óraszámban, legalább nyolc, az 
illető szakra egyetemi magántanárul képesített tanár által 

tanítják. A már alkalmazva lévő tanerőkre nézve a vallás-
és közoktatásügyi miniszter átmeneti kedvezményt nyújt-
hat. A vizsgálati bizottság tagjait a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter nevezi ki és pedig felerészben a jogtanárok 
közül, felerészben pedig az igazságügyi és belügyi minisz-
terek kijelölése alapján a birák, ügyvédek,, hivatalnokok 
és más férfiak közül. A bizottság elnökeit és másod-
elnökeit a vallás- és közoktatásügyi miniszter az előbb 
nevezett miniszterekkel egyetértőleg nevezi ki. 

5. §. A vizsgálati bizottsági tagok a rendeletileg 
megszabandó vizsgálati díjakra s a mennyiben nem lak-
nak a bizottságnak székhelyén, útiköltségre és napidíjakra 
is tarthatnak igényt, a mely utóbbiaknak fedezéséről a 
közoktatásügyi tárca gondoskodik. 

6. §. Az átmeneti intézkedéseknek rendeleti úton 
való megtételére, úgyszintén a jelenlegi jogtudományi 
és államtudományi doktori fokozat minősítő hatályának 
átmenetileg, addig mig a jogi doktori szigorlatok tisztán 
tudományos irányban ujjászerveztetnének, azonban a jelen 
törvény hatályba léptétől számítandó legfeljebb két éven 
át rendeleti úton való fentartására a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter felhatalmaztatik. 

7. §. Az 1883. évi I. törvénycikk mindazon szakaszai, 
melyek minősítő feltételül az államtudományi vagy jog-
tudományi államvizsgálatot, illetőleg doktori fokozatot 
szabják meg, ugy módosíttatnak, hogy ezen vizsgálatok 
helyett ezentúl a jogi államvizsgálatnak letétele lesz meg-
követelendő. Azokra nézve azonban, kik a 6. §-ban 
említett rendeletben megszabadandó határidőig az eddigi 
államvizsgálatokat leteszik, illetőleg a doktori fokozatot 
megszerzik, ezeknek minősítő hatálya továbbra is fen-
tartatik. 

8. §. A jelen törvény végrehajtásával a vallás- és 
közoktatási miniszter bizatik meg. 

Eddig a törvényjavaslat szövege. Az indokolása 
azután elmondja, hogy a kötelező és minősítő hatályú 
doktorátus rendszere sehogy sem vált be. A szigorlatok 
gyakorlatias iránya kivetkőztette a doktorátust a maga 
szigorú tudományos jellegéből. A joghallgatókat az egye-
temekre, különösen a budapesti jogi karra tódította s ezáltal 
káros tűltömöttséget s a tanárokra nézve túlterhelést idé-
zett elő. 

A rendszerváltoztatás két tekintetben Ígérkezik javí-
tani a helyzeten. Mérsékelni fogja a budapesti jogikar 
túltömöttségét s ez által intenzive emelni fogja tudomá-
nyos színvonalát. Ez az egyik. Azután nevelni fogja a 
jogakadémiák hallgatóinak számát, s a szigorúbb kvali-
fikáció emelése által a jogakadémiákon belterjileg, a tudo-
mányos szellem erősítése által is jelentékenyet lendít. Ez 
a másik jó oldala a törvényjavaslatnak. 

Erről az oldalról a protestantizmust, mint jogaka-
démia-fentartót is érdekli a tervezett reform. 

K. G. 



T Á R C Z A. 

Ima karácsony ünnepén. 
Bőkegyelmű Isten, hála néked, 
Szent karácsony áldott ünnepén! 
Templomodba seregei ma néped, 
S lelke ott csüng egeid-egén. 
Onnan szállt le üdve a világnak: 
A Jézus, ki édesen tanít; 
Ott gyökere a legszebb virágnak — 
Menny virága vagy te drága hit! 

Szálljatok le, szálljatok, 
Betlehemi angyalok ! 
— Anyja mellett annyi gyermek 
Hall ma szépet rólatok . . . 
Istenem, de hány van, a kit 
Gondviselő hű kezek 
Nem ölelnek ma se meg! 

Szálljatok le, szálljatok 
Betlehemi angyalok! 
Hozzatok a boldogokra 
Egy kis enyhe — bánatot. 
Hadd, lássanak oda is, hol 
Karácsonyfa sohse nyit, 
Hol ma sincsen enni mit! 

Téli éjben, siralom völgyében 
Bimbózott ki a lelki tavasz; 
Nem veszett el, újra itt az Éden: 
Az Istennek szent országa az. 
Itt a forrás, italát kínálván, 
Ki imádja, az el nem eped; 
A gyümölcs is itt, az élet fáján : 
A békesség és a szeretet. 

Lehajolt a tiszta menny a földre, 
Felcsókolni tenger-könyeit. 
Istenedhez légy hü, szív, örökre, 
Kössön hozzá a gyermeki hit! 
A ki ujjá szülted a világot, 
Oh szülessél, Jézus, bennem is, 
S szép lesz éltem, Istentől megáldott, 
S üdv terem e földön, nem tövis. 

Üdv e földön és üdv túl a síron 
Annak része, a ki hisz s szeret! 
E nap engem szent imára hívjon, 
Mint imát zeng az angyal-sereg : 
A magasban Istennek dicsőség, 
Békesség e földön itt alatt, 
S emberekhez légyen, égi Fölség, 
Hű szeretet és jó akarat! 

Sántha Károly. 

K a r á c s o n y . 
Mutatványul szerzőnek »Hangulatok* című sajtó alatt levő vers-

kötetéből. 

Szálljatok le, szálljatok, 
Betlehemi angyalok ! fT 
Özvegy, árva, annyi vár ma 
Bú-hegesztő balzsamot; 
— Szálljatok hát. szálljatok le! 
E napon az ég ide 
Úgy se lehet messzire! 

Szálljatok le, szálljatok, 
Betlehemi angyalok! 
Zörgessetek ma este meg 
Minden piczinv ablakot? 
S házikókba, palotákba, 
Egy örömet vigyetek: 
Boldog, édes ünnepet! 

Szabolcsba Mihály. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Zahn egyháztörténete.*) 
Ez élénk temperamentumú s igen termékeny irónak 

legújabb egyháztörténeti művét második kiadásában két 
cikkben a »Sárospataki Lapok« (1889) hasábjain mulat-
tam be a prot. olvasó közönségnek. Harmadik kiadásá-
ban is érdekes és szellemes, de olykor érdes és drasztikus 
is egyszersmind. Jellemzéseiben Hase irályát utánozza, 
de annak finomsága és tartalma nélkül Szereti a virágos 
nyelvet, s a szokatlan gúnyolódó és élcelő fordulatokat, 
de igen gyakran különcködő felfogásokba esik. E tekin-
tetben az osztrák és a magyar rész képez csak kivételt, 
mely sokkal nyugodtabb és objektívebb, és Tardyban meg 
Erdősben dicséri a szerzőjét. 

Halljuk csak magát a szerzőt, Stuttgart egyik ref. 
lelkipásztorát, a XIX. század jellemzésében. 

Századunk — úgymond — a folytonos theologiai 
»ámításnak«, azaz a »tudatos hamisításnak« a százada 
(73 1). A protestantizmus manapság a tönk szélére ju-
tott (44. 1.); a reformáció egyháza összes ellenségei előtt 
kapitulált (58. 1). s talán utolsó végvonaglásában van 
(96. 1.) Bebeltől Bennigsenig (1892) a német ember a 
vadak morálját vallja (96 1.), s Németország jövendő 
hatalmai a fád liberalizmus s a vad socializmus s aztán 
a protestantizmus tékozló fiai s a túlhatalmas ultramon-
tanizmus (86. l.l 

A protestantizmus ez általános »rothadásának« alap-
oka szerző szerint a reformáció alapgondolataitól való 

* Abriss einer Geschichte der evang. Kirche auf dem euro-
páischen Festlande im 19. Jahrhundert. 3. verbesserte Auflage. 
Stuttgart, 1893. '291. 1. Ára 3.50 márka. Szerző szives ajándékából. 



eltávozásában keresendő (119.1.), mely alapgondolatok alatt 
a szabad kegyelmi választást, az akarat megkötöttségét 
s az »istentelennek* megigazítását érti. Ép a/ért minden, 
a mit a mi korunk a protestantizmus érdekében ír vagy 
tesz, hiábavaló. Az idealista Siöcker reményei puszta 
képzelődések (93. 1.); az »evang. szövetség* Beyschlag 
ötlete, s tehetetlen boszantásaival csak Rómát erősíti. S 
miután már nem fénylik a mi világosságunk, föl kellene 
hagynunk a polemikával (36. L). Társadalmi munkássá-
gunk sem ér semmit sem, az első »evang. socialis kon-
gresszus « azt a komikus jelenetet mutatta, hogy S'öcker 
hívei Riischl követőivel »ölelkeztek* (91.1.). Sulze (a nagy-
hírű drezdai pap) gondolatai a gyülekezeti élet újjáalakulásá-
ról sem változtatnak semmit olyan időben, a melynek semmi 
tekintélye nincsen (93. 1.). A missziónak nincs alapja az 
írásban; Máté 28. csak az apostoloknak szól, a refor-
máció előtt ismeretlen s csak a pietizmus erőltetett müve 
(132. 1.). A Luther-biblia revíziója sem segített az egy-
házon, s mi több: három helyütt (Gers. 4. 1 ; 8. Zs. 6; 
Jób 19. 26) az irást meg is hamisította (108. 1.). 

Csak Luther bibliája és kegyelmi vigasza marad 
mindvégig, ha mindjárt csak egyes töredékeknél is (98 1.), 
mely töredékek nyilván csak a Kohlbrügge köreiben talál-
hatók, a melyekhez tudvalevőleg maga a szerző is tartozik 
(70—72. I.). De a mint Kohlbrügget azért Ritschl »plump, 
durva és tisztátalan forrásainak ítélte*; épugy az ő tanít-
ványa Wichtlhuus és a hallei fakultáson, hol egyedül 
hirdette a tiszta lutheri tant. sarokba szoríttatott oly theo-
logia által, mely igazhivőnek mondotta magát, s mégsem 
az (72. 1.). 

Ez általános hanyatlásnak okozói mindenekelőtt 
maguk a theologusok. Századunk a Heg<l~fé\e philosophia 
»csalásaival s a titokzatos módon elfátyolozott Schltier-
macher ámító alakjával (100. és 18 1.) kezdődik, a kiből 
századunk látszata és ámítása indult ki. »Beszédei a val-
lásról« Herz, a szép Tizianfejű zsidónő körében keletkez-
tek, s diadalai azok a fölvilágosodott zsidóságnak a keresz-
tyénség felett, ugy hogy ez »a zsidó sybilla* a mai modern 
theologia prófétanője (14. 1). Ehhez járul a káromló kri-
tika Strausstól Wellhausenig, mely tudománynak csúfolt 
maszk széjjelvágta a szent könyvet s a megdermedt 
egyház tüzébe dobta (58. 1.). 

Ezek után egyenként előveszi századunk theologusait. 
Nüzsch a 19. század Spenere, inkább a rhetorika, mint 
az igazság szolgálatában állott (31. 1.). Beck realismusá-
ban is több a szó, mint az igazság (68. 1.); a szellemi 
dilleláns Tholucknak is voltak complimentjei a rationaliz-
mus előtt (34. 1.); Síirr háretikus theologus a satisfactió 
tanában (35. 1.); Frank, az erlangeni, sem bibliai, sem 
lutheri theologus (46. 1.); Luthardt a modern világnézet 
befolyása alatt áll (47. 1.) s Frankkal egyetemben syner-
gista; Delitzsch igen gyakran zavarja össze a hitet a 
hitetlenséggel (47. 1.); Grelli nem eléggé bátor némely 
kritikai kérdéssel szemben (244. 1.) s ugy látszik »libe-
rális «. A Gesenius-tói Beysclilag-lg terjedő »hallei theo-
logia* protestálás a reformáció ellen (72. 1.), s az egye-
düli konsequens lutheránus theologus Ströbcl (49. 1.). A 
reformátusok között is igen sok a háretikus. Igy Ebrard 
római levelében vad fanatismus észlelhető a szabad isteni 
kegyelem ellen, s Heppe-ve 1 együtt meghamisítja az óprot. 
református tant (73. 1). 

Ugyancsak kijut ez épületes jellemzésekből az ú. n. 
^baloldali theologusoknak«. Zahn szerint »annyira ledérek 
lettünk*, hogy Henke még egy Baur és Weizsackernél 
is beszélhetett »az Ur adományáról* és azok ünnepel-
tetésének joga- és kötelességéről (51. 1.). Beim müvein 
nyilvánvaló módon *agybántalmainak hatása* észlelhető. 

a melyek oly korán fölemésztették az Ő munkaerejét 
(55. 1.). Biedermannál is a beteges agy jelenségei észlel-
hetők (245. 1.). Schweizer deterministikus — pantheista 
pogányságot tanított, s iratai modern paganismusnál egyéb-
nek nem vehetők (245. 1.). Hasénál minden vallás illú-
zióvá vált (63. 1.). Weizsacker •»apostoli keresztyénsége«, 
Weiss és Beyschlag >Jézus élete* s Pfleiderer »vallás-
bölcsészete*, »dogmatikája«, »paulinismusa« és »őskeresz-
tyénsége* csak jelenségei a protestántizmus folytonos és 
fokozatos sorvadásának (56. 1.). A ^nyugtalan és agita-
tórius* természetű Beyschlag csak egyike ama nagyszámú 
theologusoknak, a kik nyílt pogányságukkal s gyarló 
embertiszteletükkel a kultura és a keresztyénség össze-
egyeztetésére törekszenek (36. 1.). 

A Bitschl féle moráltheologia a legújabb heves kriti-
kák (Pfleiderer, Lipsius, Frank és mások részéről) után 
nem áll többé azon a magaslaton, a melyen a göttingai 
tudós egykori kollegái, a giesseni theologusok (Gottschick, 
Achelis, Krüger. Reischle stb.) föltüntetni szeretnék. Ezek 
az atyafiak Bismarckot is theol. doktorrá tették, mivel, 
mint a spekuláció ellensége, maga is a göttingai theol. 
iskola táborához tartozik. Welihausen s »az ő lármás« 
társai az ó szövetségből khaoszt csináltak (57. s 96. 1.); 
Gornill pedig tréfás alakban összefoglalta azt a bolond-
ságot a maga legújabb kompendiumában, a melyet szerző 
máshelyütt »komédiának« nevez . . . Ezek a tisztátalan 
szellemek azonban — igy érvel tovább a szerző — soha 
sem fogják megoldani ezt a legszentségesebb problémát, 
(57. 1). Bizonyára Zahn sem fogja azt megoldani a maga 
zopfos gorombaságaival, a melyek az óprot. hittudósok 
durva szitkozódásaira emlékeztetnek! 

tíarnack, a »tévtanító* s a »Berliner Tageblatt 
theologusa* (91. 1.) nevéhez fűződik az apostolicum vitája, 
ki a többi tévtanítókkal egyetemben Gosslar porosz kultusz-
miniszter által föltollatott az egyházra (89., 95. és 124. 1.). 
Schrrmpf esetében legtöbbet »hamisítottak és hazudtak* 
a Ritschliánusok, s eisenachi nyilatkozatukban teljesen 
nyilvánvalóvá vált azok zavara. 

A »geniális« Harnack pláne az evangéliumi tudósí-
táson s az egyházi hitvalláson alapuló szűzies születését 
a Krisztusnak Hieronymus után »gynákologikus fantá-
ziának* deklarálta, mi ellen császár és birodalom 1892. 
okt. 31-én ünnepélyesen protestált s a tévtanítókat egyen-
ként és összesen birodalmi átok alá vetette (69. 1.). E 
ponton Müller K , az ünnepelt boroszlói egyháztörténetiró 
Harnack dogmatörténete (III. 276. 1. jegyz.) nyomán nyil-
vánvaló hazugsággal és Harnack tudatos rágalmazásával 
vádo'ja Zahnt a Schürer-Harnack-féle Theol. Literatur-
zeitung hasábjain közzétett s általunk is felhasznált bírá-
lati ismertetésében, a mely ellen mind e mai napig nem 
védekezett. Ugy látszik, az irodalmi tisztesség meg nem 
fér némely orthodox theologusok fanatikus kiszakadásaival. 
Könnyen észreveszik másoknál a »szálkát«, de a »geren-
dát* saját szemükben nem látják. 

Zahn a maga művének előszavát ezzel végzi: »Köny-
vemet nem azok számára irtam, a kik az önámításból 
élnek s bizonyára mély komolyság és nagy fájdalom 
kisért a jellemzésekben*. Igen helyes, azonban a keresz-
tyén komolyság még nem azonos a féktelen szidalmazás-
sal és káromlással, s a ker. fájdalomnak semmi köze a 
rosszakaratú gúnyolódással! * 

* Érdekes, hogy B. F. e művet a D. P. L. hasábjain közzé-
tett ismertetésében »tanulságos rajz és tükör«-nek nevezi, »mely-
ben századunk láthatja magát, de a világítás csüggesztő rezgéssel 
veti halvány sugarait. A mű lehangoltságot kelt, s a dicső remény 
est-alkony alakjában alig csillog.* Különös az a tétele is : »A ma-
gyar protestánsok a német theologia után mennek, onnan élnek, 



Bennünket legközelebbről érdekel Zahn könyvének 
magyarországi része, mely századunk theol. és egyházi 
törekvéseit mutatja be rövid jellemzésben a német ortho-
doxus olvasó közönségnek. 

A magyar résznek különben élénk és érdekes ismer-
tetése — sajnos — nem felel meg ama várakozásoknak, 
a melyeket hozzá kötöttünk. Egészben véve lemásolása 
s ismétlése az a második kiadásban közlötteknek, s csak 
az ujabbi két zsinat történetével van megtoldva. Különö-
sen hiányos a puszta nevek említéséből álló tudományos 
munkálkodásnak az ismertetése, s következetesen hallga-
tással mellőzi a fiatalabb irói generációt. Mitsem akar 
tudni Kovács A. és Csecsetka egyházjogtanáról. Bartha 
úttörő statisztikai tanulmányairól, Zsilinszky vallásügyi 
tárgyalásairól, Zoványi coccejanismusáról, Révész Kálmán. 
Pajkoss E. és Thury egyháztörténeti munkálkodásáról stb. 
A Luther-társaság megemlítésénél nem volna szabad 
hiányoznia Masznyik és Gyúr át z Lutherének, a pozsonyi 
theol. könyvtár kiadványainak, s az unitárius egyháznál 
Jakab E. és Kanyaró F. egyháztörténeti munkálkodásának. 
Kár volt ugy Zahnnak, mint a magyar rész szerzőjének 
hallgatással mellőznie azt a cikksorozatot, mely a Luthardt-
féle »Theol. Literaturblatt* hasábjain, »Zur neusten prot. 
Literatur in Ungarn* cím alatt megjelent, a melynek ada-
taival bőségesen kiegészíthették volna a második kiadás 
nyilvánvaló hézagait a mi tudományos theol. irodalmunk-
ról. E tekintetben szinte megbocsáthatatlan mulasztást 
követtek el a mü külföldi olvasóival szemben. »Nagy 
áldozatkészségünkről* örömmel értesül a műből a kül-
földi olvasó, de már tudományos irodalmi életünkről igen 
homályos képet nyer. 

A második kiadásnak egyik szembeszökő hibája 
megmaradt a harmadikban is, s ez az, hogy a jezsuiták 
gyűlölködése okozója a lutheránellenes rákosi törvénynek 
(Í525), s a 219. 1. szinte bosszantó az a megjegyzés, 
a melylyel B.dlagit Révész Bálinttal szemben illeti, azt 
mondván: »An seinen Widerstand glitten die Schmahungen 
eines Bdlagi ab*. 

Sajnálom, hogy a különben szépen és melegen meg-
irott ismertetés ilyen szembeszökő hiányokban szenved. 
Ha a külföldnek referálunk, híven referáljunk, mert azzal 
igen fontos missziói feladatot is teljesítünk. 

A mi pedig az egész mü pesszimistikusan sötét 
theol. álláspontját illeti, mi nem hiszszük, hogy volna 
theologus Magyarországon, ki szerzőt e téren követné. 
Még legsikerültebb a »Der Kampf mit Rom* című fejezet, 
de ebben is az ókatholikusok. s különösen Döllinger jel-
lemzése bosszantóan tendenciosus (92—93. 1.). Igv nem 
irunk történetet! Az ilyen eljárás rosszabb az ultramontán 
történetírásnál, mely Rómábd vezet! 

Eperjes. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

táplálkoznak ; talán innen nálunk is az erőtlenség, a közönyösség, 
tájékozatlan ingadozás.* Talán csak nem »a német theologia* tanul-
mányozása szülte nálunk az erőtlenséget, közönyösséget és tájé-
kozatlan ingadozást!?. Más valamiben van annak oka! Unitár-
ellenes érzelmeit ez ismertetésében sem tagadja meg B. F., a midőn 
fájlalja, hogy az unitáriusok, mint »szakadékok* a prot. felekeze-
tek között tárgyaltatnak. Több igazságot és méltányosságot várunk 
a történetírótól! Sz. M. 

B E L F Ö L D . 

A kötelező polgári házasság. 
T ö r v é n y j a v a s l a t a h á z a s s á g i j o g r ó l . 

A képviselőház 1893. december 2-iki ülésén beterjesztette Szilágyi 
Dezső igazságügyminiszter. 

III. FEJEZET.*) 

A h á z a s s á g k ö t é s . 

32. § A házasságkötéshez a felek szabad beleegyezése 
szükséges. Kényszer, tévedés és megtévesztés kizárja a 
szabad beleegyezést. 

33. §. A házasságkötést időhöz vagy feltételhez 
kötni nem lehet. Ilyen kikötés nem létezőnek tekintetik. 

34. §. A házasság megkötését kihirdetés előzi meg. 
A házasság kihirdetését a jegyesek személyesen, 

törvényes képviselőik vagy általuk e célra külön meg-
hatalmozottak kérhetik. 

A kihirdetést az anyakönyvvezetők teljesítik. 
35. A házasságot abban a községben kell kihir-

detni, mely a jegyesek rendes lakhelye. 
Ha különböző vagy több rendes lakhelyük van, a 

kihirdetés mindegyik lakhelyen teljesítendő. 
Ha utolsó rendes lakhelyükön még nem laknak 

három hónap óta, a házasság közvetlenül megelőző ren-
des lakhelyükön is kihirdetendő. 

36. §. Rendes lakhely hiányában a kihirdetést abban 
a községben kell teljesíteni, hol a jegyesek tartózkodnak 
és ha oltani tartózkodásuk óta még három hónap nem 
telt el, ott is, hol utoljára három hónapon át tartózkodtak. 
Ha ily tartózkodási hely meg nem állapítható, a házas-
ságot a jegyesek községi illetősége vagy születése helyén 
is ki kell hirdetni. 

Ha sem a községi illetőség, sem a születés helye 
meg nem állapítható, az anyakönyvvezető országos hirdet-
ményt tesz közzé. Ily esetben a házasságot csak a hirdet-
mény közzétételétől számított három hónap elteltével 
szabad megkötni. 

37. §. A kihirdetést azon anyakönyvvezető rendeli 
el, ki a házasság megkötésénél közreműködni jogosult. 
(48. §.) Két ily jogosult közt a jegyesek választhatnak. 

Ha az anyakönyvvezető a kihirdetést elrendelte, 
ezt saját kerületében teljesíti, egyszersmind azon anya-
könyvvezetőket. kiknek kerületében a házasság még 
kihirdetendő (35., 36. '§§.), ennek foganatosítása iránt 
megkeresi. 

Ez utóbbiak kötelesek a kihirdetést késedelem nélkül 
foganatosítani és megtörténtéről a megkereső anyakönyv-
vezetőt a netalán bejelentett akadályok közlése mellett 
értesíteni. 

38. §. A kihirdetés csak akkor rendelhető el, ha a 
felek az anyakönyvvezető előtt igazolják, hogy a házas-
ságkötésnek törvényszabta kellékei megvannak. 

A jegyesek tartoznak különösen születési bizonyít-
ványaikat, a törvényes képviselőnek és a szülőnek a 
házasság megkötéséhez szükséges beleegyezését, illetőleg 
a gyámhatósági jóváhagyást (10 — 13 §§.,) a korábbi 
házasság megszűnését, érvénytelenné nyilvánítását vagy 
a házastárs holttányilvánítását (16., 24. §§.) tanúsító 
közokiratot, az egyházi felsőbbség engedélyét (28. §.), 

*) A III. fejezet 34. §. 2. és 3. bekezdése, a 3 5 - 4 4 . . 53., 
54., 58—60. §. az anyakönyvekről szóló törvényjavaslatba teendők át 



valamint a véderőröl szóló törvény értelmében szükséges 
nősülési engedélyt (29. §.) és a fennálló szabályok által 
megkívánt katonai biztosítékról szóló okiratot felmutatni. 

Ha az anyakönyvvezető előtt a ténykörülmények 
közvetlenül ismeretesek vagy hitelt érdemlő módon igazolva 
vannak: a feleket az okiratok felmutatása alól — a 
28. és 29. §- okban említett engedélyt és a katonai bizto-
sítékról szóló okiratot kivéve — felmentheti, szükség 
esetében a jegyesektől esküt is vehet ki. 

39. §. A kihirdetés a községházánál nyilt helyen 
tizennégy napig tartó kifüggesztéssel történik. 

Nagy- és kisközségekben a házasság a kifüggesztés 
ideje alatt két vasárnapon a községházánál élőszóval is 
kihirdetendő. 

40. §. Ha a kihirdetés helye (35., 36. §§.) a jelen 
törvény hatályának területén kívül fekszik, a házasságot 
a kérelmező költségére a kihirdetés helyén megjelenő vagy 
ott elterjedt hírlapban kell közzétenni. Ilyen esetben a 
hírlapi közzétételt követő tizennegyedik nap tekintendő a 
kihirdetés utolsó napjának. (44. §.) 

41. §. A kihirdetésnek magában kell foglalnia a 
jegyesek családi és utónevét szülőik megnevezésével, 
családi állapotát (nőtlen, leány, özvegy vagy elvált.) foglal-
kozását, korát, vallását, születése helyét és lakhelyét és 
szükség esetében a jegyesek egyéb közelebbi megjelölését, 
végül azon felhívást, hogy a kinek valamely törvényes 
akadályról tudomása van, a kihirdető anyakönyvvezetőnél 
jelentse be. 

42. §. Ha a jegyesek a házasságot a kihirdetés 
utolsó napjától számított egy év alatt meg nem kötik, 
a kihirdetést ismételni kell. 

43. §. A kihirdetés alól a törvényhatóság első tiszt-
viselője ad felmentést. A jegyeseknek azonban teljes hitelt 
érdemlő okiratban ki kell jelenteniök. hogy legjobb tudo-
másuk szerint köztük házassági akadály nem forog fenn 

Ha a törvényhatóság első tisztviselője a kérelmet 
megtagadja, a jegyesek a belügyminiszterhez folyamodhat-
nak felmentésért. 

A felmentés hatályát veszti, ha keltétől számított 
egy év alatt a jegyesek a házasságot meg nem kötik. 

44. §. A házasságot csak a kihirdetés utolsó nap-
jára következő három nap letelte után szabad megkötni. 

45. §. A házasságot polgári tisztviselő előtt kell 
megkötni. 

Oly kötés, mely nem polgári tisztviselő előtt történt, 
a törvény erejénél fogva semmi vonatkozásban sem tekin-
tetik házasságnak. 

Polgári tisztviselő előtt kötöttnek tekintendő a házas-
ság, ha azt, a ki előtt kötötték, a közhiedelem polgári tiszt-
viselőnek tartotta, kivéve, ha az ellenkezőt mind a két 
fél tudta. 

46. §. Polgári tisztviselő : 
a) az anyakönyvvezető saját kerületében ; 
b) a törvényhatóság első tisztviselője a törvényható-

ság területén; 
c) a főszolgabíró saját járásában ; 
d) a rendezett tanácsú város polgármestere a város 

területén; 
e) az osztrák-magyar követ vagy konzul, a magyar 

kormánytól nyert felhatalmazás korlátain belül, ha a 
házasulok közül a férfi vagy mindkét fél magyar honos. 

Az e) pontban említett polgári tisztviselő előtt kötött 
házasságot ugy kell tekinteni, mintha belföldön kötötték 
volna. 

47. §. A polgári tisztviselő a házasságkötésnél csak 
saját kerületében működhetik közre. 

48. §. A házasságot rendszerint azon anyakönyv-
vezető előtt kell megkötni, kinek kerületében a házusulók-
nak vagy azok egyikének rendes lakhelye és ennek 
hiányában tartózkodási helve van. 

49. §. Az előző §. szerint illetékes anyakönyvvezető 
a felek kérelmére egy másik anyakönyvvezetőt felhatal-
mazhat a házasságkötésnél való közreműködésre; ily 
felhatalmazási azonban csak hivatalos iratban, a kihirdetés 
utolsó napjára következő három nap letelte után és csak 
akkor adhat, ha törvényes házassági akadályról tudomása 
nincs. 

50. §. A főispán, Budapesten a főpolgármester a 
felek indokolt kérelmére megengedheti, hogy a jegyesek 
a házasságot a törvényhatóság területén a 46. §. b)—d) 
pontjaiban említett polgári tisztviselők egyike előtt 
kössék meg. 

51. §. A polgári tisztviselőnek a házasság megköté-
sénél az 52. §. esetén kívül csak akkor szabad közre-
működni, ha a kihirdetés szabályszerűen megtörtént, vagy 
alóla felmentés adatott és ha törvényes házassági akadály 
nem jutott tudomására. 

A külföldi, ha belföldön akar házasságot kötni, 
kimutatni tartozik, hogy házassága hazájának törvényei 
szerint (131. §., második bek.^akadályba nem ütközik. Az 
igazságügyminiszter ennek kimutatása alól felmentést 
adhat. 

52. §. A házasulok egyikének közel halállal fenyegető 
betegsége esetében a házasságot kihirdetés és felmentés 
nélkül is szabad megkötni, ha mindkét házasuló fél az 
illető polgári tisztviselő (47. §.) előtt ünnepélyesen kijelenti 
hogy legjobb tudomásuk szerint köztük házassági akadály 
nem forog fenn ; erre nézve a polgári tisztviselő a felek-
től esküt is vehet ki. 

Hogy forog-e fenn közel halállal fenyegető betegség 
esete, a körülmények figyelembe vételével az eljáró polgári 
tisztviselő állapítja meg. 

53. §. Ha az anyakönyvvezető a kihirdetést vagy 
a polgári tisztviselő a házasságkötésnél való közreműkö-
dést megtagadta, határozatát köteles a felek kérelmére 
indokaival együtt irásba foglalni és nekik kiadni. 

A 46. §. a.) c) és </) pontjában említett polgári 
tisztviselő megtagadó határozata ellen a törvényhatóság 
első tisztviselőjéhez feltólyamondásnak van helye. 

A házasulok a közigazgatási hatóság határozata 
ellen a bírósághoz fordulhatnak. Az eljárás a kir. törvény-
szék hatáskörébe tartozik. 

54. §. A bíró csak a megtatagadás okait vizsgálja és a 
mennyiben azokat valótlanoknak vagy törvénybe ütközők-
nek találja, a megtagadó határozatot hatályon kívül helyezi. 
Ez esetben az anyakönyvvezető a kihirdetést, illetőleg a 
polgári tisztviselő a házasságkötésnél való közreműködést 
ugyanazon okból többé meg nem tagadhatja. 

55. §. A házasságkötés nyilvánosan, az erre rendelt 
hivatalos helyiségben történik. 

Fontos okokból azonban a polgári tisztviselő meg-
engedheti. hogy a jegyesek a házasságot a nyilvánosság 
kizárásával vagy a hivatalos helyiségen kívül kössék meg. 

56. §. A házasság akként köttetik meg, hogy a 
tisztében eljáró polgári tisztviselő előtt együttesen jelenlevő 
házasulok két tanú jelenlétében személyesen kijelentik, 
hogy egymással házasságot kötnek. 

Ennek megtörténte után a polgári tisztviselő a 
házasulókat a törvény értelmében házastársaknak jelenti ki. 

57. §. Házasságkötésnél tanukul csak oly egyének 
alkalmazhatók, a kik 16-ik évöket betöltötték és a házasság-
kötés cselekményét megérteni képesek. Tanuk lehetnek 



a házasulóknak vagy a közreműködő polgári tisztviselőnek 
rokonai is. 

58. §. A házasságkötésnél közreműködő anyakönyv-
vezető köteles a megtörtént házasságkötést a házassági 
anyakönyvbe azonnal bejegyezni. 

59. §. Az 50. §. esetében a megtörtént házasság-
kötésről azonnal két példányban jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 

A jegyzőkönyv egyik példányát a házasságkötésnek 
a házassági anyakönyvbe leendő bejegyzése végett az 
illetékes anyakönyvvezetőhöz (48. §.) haladéktalanul át 
kell tenni, a másik pedig a hatóság irattárában őrizendő. 

60. §. Ha a házasságkötésnél a 49. §. szerint fel-
hatalmazott anyakönyvvezető vagy az 50. §. esetében 
más polgári tisztviselő működött közre, ezt a körülményt 
a felhatalmazásra, illetőleg a beérkezett jegyzőkönyvre 
(59. §.) való utalással az anyakönyvben ki kell tüntetni. 

IV. FEJEZET. 

A h á z a s s á g é r v é n y t e l e n s é g e . 

61. §. Semmis a házasság, ha megkötése polgári 
tisztviselő előtt, de: 

a) annak nem a saját kerületében; vagy : 
b) az 56. §. első bekezdésében megszabott kellékek 

bármelyikének mellőzésével történt. 
62. §. Az előző §. a) pontja alapján nem semmis 

a házasság, ha azt, a ki előtt kötötték, a közhiedelem 
az illető kerület polgári tisztviselőjének tartotta, kivéve, 
ha az ellenkezőt mind a két fél tudta. 

63. §. Ha a polgári tisztviselő előtt együtt jelenlevő 
házasulok személyesen kijelentették, hogy egymással 
házasságot kötnek és a megkötéstől fogva egy éven át 
mint férj és feleség együtt éltek az 56. §. első bekez-
désében foglalt egyéb kellék hiánya miatt a házasság 
nem semmis. 

64. §. A 8 §. ellenére kötött házasság semmis. 
Elenyészik a semmiség, ha a cselekvőképtelen fél a 

cselekvőképtelenség megszűnte után a házasságot meg-
szűnése vagy érvénytelenné nyilvánítása előtt helybenhagyja. 

Hogy az együttélés folytatása helybenhagyás-e, azt 
az eset körülményei szerint kell eldönteni. 

Hatálytalan a helybenhagyás, ha a felek között 
időközben a 15. §. c,) 17., vagy a 16. §. akadálya kelet-
kezett, még akkor is, ha ez utóbbi a helybenhagyás 
idején már megszűnt. 

A 9 , 10—13. §-ok alapján a házasság megtámad-
ható akkor is, ha a 8. §-on alapuló semmiség elenyészett. 

65. §. Semmis a házasság, melyet a 15., 16. és 17., 
§-ok valamelyik ellenére kötöttek. 

66. §. A semmis házasságot megszűnése előtt csak 
akkor lehet semmisnek tekinteni, ha semmiségi perben 
annak lett nyilvánítva. 

A semmis házasságot megszűnése vagy semmisé 
nyilvánítása átán, a mennyiben a törvényből más nem 
következik, ugy kell tekinteni, mintha meg sem kötötték 
volna. 

67. §. Semmiségi per indítására jogosítva vannak : 
a házasfelek, a kir. ügyész és mindenki, a ki kimutatja, 
hogy a házasság érvénytelenségétől valamely jogi érdeke függ, 

llv per indítására jogosítva vannak különösen: 
a) a korábbi házastárs a vele előbb kötött házasság 

okából, mig ez utóbbi házasság meg nem szűnt; 
h) a későbbi házastárs, ha saját házasságának 

érvénye a korábbi házasság semmiségétől függ; 

c) mindenki, a ki a későbbi házasság érvényessége 
iránt jogilag érdekelve van-

68. §. Cselekvőképess égében korlátolt házastárs a 
semiségi perben perképes. 

Cselekvőképtelen házastársakra a törvényes képviselet 
szabályai alkalmazandók. 

69. §. A semmiségi pert csak addig lehet megindí-
tani, mig a házasság meg nem szűnt. 

Ha a házasság per folyama alatt szűnik meg, az 
eljárás csak annak kérelmére folytatható, a kinek valamely 
jogi érdeke függ a házasság érvényességének vagy érvény-
telenségének megállapításától. 

70. §. A semmiségi perben keletkezett jogerős ítélet 
mindenkivel szemben hatályos. 

Ha a 16. §. okából indított setnmiségi perben a 
korábbi házastárs részt nem vett, az elutasító ítélet hatálya 
reá nem terjed ki.' 

71. §. Megtámadható a házasság, melyet valamelyik 
fél a 9. §. ellenére felmentés nélkül kötött. 

72. §. megtámadható a házasság, melyet valamelyik 
fél a 10—13. §-okban megkívánt beleegyezés, illetőleg 
jóváhagyás nélkül kötött. 

A gyámhatósági megállapítás (11. §. utolsó bekez-
dés) tévessége a házasság érvényére nincs befolyással. 

73. §. Megtámadható a házasság kényszer miatt, 
ha valamelyik fél erőszak hatása alatt, vagy fenyegetéssel 
jogtalanul előidézett alapos félelem következtében kötötte. 

A szülői akarattal szemben való megadás még nem 
alapos félelem. 

74. §. Megtámadható a házasság tévedés miatt: 
a) ha valamelyik fél egyátalán nem akart házasságot 

kötni és nem tudta, hogy kijelentésével házasságot köt ; 
b) ha valamelyik fél mással kötött házasságot, mint 

a kivel akart és nem tudta, hogy a személy más; 
c) ha valamelyik fél már a házasság kötésekor állan-

dóan képtelen volt a házassági tartozás teljesítésére és a 
másik fél ezt nem tudta, sem a körülményekből nem 
következtethette; 

d) ha valamelyik fél a 100. §-ban vagy a 102. §. 
d) pontjában említett büntetésre volt ítélve és a másik 
fél ezt nem tudta és utóbbi esetben egyszersmind alaposan 
feltehető, hogy ezt tudva, a házasságot meg nem kötötte 
volna; 

e) ha e férj nejét mástól házasságon kívül teherbe 
ejtve találta és ezt a házasság megkötésekor nem tudta ; 

f ) ha a holttányilvánított házastárs az uj házasság 
megkötése után jelentkezik. 

75. §. Megtámadható a házasság megtévesztés miatt, 
ha a megtévesztés a másik házastársnak lényeges személyi 
tulajdonságaira vonatkozik és a megtévesztést a másik 
házastárs maga idézte elő, vagy tudta avagy tudnia kellett 
a megtévesztést, mely egy harmadiktól ered. 

Nem támadható meg a házasság, ha alaposan föl-
tehetni, hogy a megtévesztett fél a házasságot a meg-
tévesztés nélkül is megkötötte volna. 

75. §. A megtámadásra jogosítva van : 
a) a 71. §. esetében a mig a házastárs fejletlen 

kora tart, igazságügvminisztertől nyert felhatalmazás alap-
ján a kir. ügyész, ezentúl maga a házastárs; 

b) a 72. §. esetében, a. mig a házastárs kiskorú az 
ő gyámhatósága, ezentúl maga a házastárs: 

c) a 73—75 §-ok eseteiben a kényszerített, tévedő 
vagy megtévesztett házastárs. 

A gyámhatóság a megtámadás jogát az árvaügyész 
által gyakorolja. 

Az a házastárs, a ki fejlett korának elérése után a 



házasságot helybenhagyja (85. §.,) azt a 72. §. alapján 
meg nem támadhatja. 

77. § A megtámadás határideje egy esztendő. 
E határidő számítandó: 
a) a 71. §. esetében a kir. ügyészre nézve azon 

naptól, a melyen a házasság megtámadhatósága hivatalos 
tudomására jutott; a házastársra nézve, a mely napon 
fejlett korát elérte; 

b) a 72. §. esetében a gyámhatóságra nézve azon 
naptól, a melyen a házasság megkötése hivatalos tudo-
mására jutott (78. §.:) a házastársra nézve, a mely napon 
teljes korát elérte: 

c) a 73—75. §-ok eseteiben, azon naptól, a melyen 
a házastárs a kényszer hatása alól felszabadult, a tévedést 
vagy megtévesztést felismerte. 

Az a) és b) pontok esetéhen a házastárs megtámadási 
jogának kezdő napjáig a hatóságok ellenében egészben 
vagy részben lefolyt határidő a házastársra nézve is 
lefolytnak tekintendő. 

78. § A gyámhatóság tudomásával egyenlő hatályú 
azon törvényes képviselő vagy szülő tudomása, a kinek 
utólagos beleegyezése a megtámadás kizárásához elégséges. 

Ha ehhez csak mindkettő utólagos beleegyezése 
elégséges és a tudomás különböző napon keletkezett, a 
határidőt a későbbi tudomás napjától kell számítani. 

Annak, a ki időközben vált beleegyezésre jogosulttá 
korábbi tudomását ugy kell tekinteni, mintha a jogosult-
sággal egyidejűleg szerezte volna. 

79 §. A 72. §. esetében a megtámadást a gyám-
hatóságra nézve megállapított határidő alatt megteheti a 
kiskorú, valamint az a törvényes képviselő vagy szülő 
is, kinek beleegyezése a házassághoz még hiányzik 

A megtámadás azonban hatályát veszti, ha a gvám-
katóság hivatalos értesítésétől számított három hónap 
alatt azt magáévá nem teszi. 

80. §. Ha a házastárs a megtámadás megtételében 
erőhatalom vagy cselekvőképtelenség által gátolva van, 
mig ezen akadály tart, a határidő folyása szünetel. 

Ezen rendelkezés megfelelően alkalmazandó, midőn 
a 78. §-ban említett törvényes képviselő vagy szülő a 
gyámhatóság értesítésében gátolva van. 

81. §. Megtámadásnak nincs helye: 
a) ha a házasság birói ítélettel fel van bontva, vagy 

a 95. §. értelmében megszűnt; 
b) ha a fejletlen korú, kiskorú, kényszerített, tévedő 

vagy megtévesztett házastárs meghalt; 
c) a 74. §. /') pontja alapján, ha akár a korábbi 

akár az uj házasság megszűnt. 
82. §. Ha a házasság a megtámadási határidőn 

belül vagy a 81. §-ban meghatározott időpontok előtt 
megtámadva nem volt, úgyszintén utólagos felmentés, 
beleegyezés, jóváhagyás és helybenhagyás eseteiben is 
(83 — 86. §§.) a házasság megtámadhatóságát kell tekin-
teni, mintha fenn sem forgott volna. 

83. §. Utólagos felmentésnek a 71. §. esetében 
mindaddig helye van, a mig a házastárs fejlett korát el 
nem érte (86. §.) 

84. §. Utólagos beleegyezésnek és jóváhagyásnak 
a 72. §. esetében mindaddig helye van, amig a házas-
társ teljes életkorát el nem érte. (86. §.) 

Az utólagos beleegyezés, illetőleg jóváhagyás a 
mindenkori törvényes képviselőt, beleegyezésre jogosult 
szülőt vagy gyámhatóságot illeti meg. 

Az utólagos beleegyezés, illetőleg jóváhagyás meg-
ítélésére nincs befolyással az, hogy a kiskorú időközben 
20-ik évét betöltötte. 

Egyebekben az utólagos beleegyezésre és jóvá-
hagyásra a 10 — 14. §-ok megfelelően alkalmazandók. 

85. §. A helybenhagyás csak akkor hatályos, ha 
a házastárs oly időben nyilvánítja, a midőn reá nézve 
a 77. §. szerint a megtámadási határidő mar kezde-
tét vette. 

Hogy az együttélés folytatása helvbenhagyás-e, azt 
az eset körülményei szerint kell eldönteni. 

86. §. A házasság érvénytelenné nyilvánítása, a 
megtámadott házasság megszűnése, valamint a házasság-
nak bejelentéssel történt megtámadása után felmentésnek, 
beleegyezésnek, jóváhagyásnak és helybenhagyásnak nincs 
helye. 

87. §. A megtámadható házasságot megtámadás 
esetében is megszűnése előtt érvényesnek kell tekinteni 
mindaddig, míg megtámadási perben érvénytelennek nem 
lett nyilvánítva. 

A megtámadható házasságot megtámadása esetében 
megszűnése vagy érvénytelenné nyilvánítása után, a meny-
nyiben a törvényből más nem következik, ugy kell tekin-
teni, mintha meg sem kötötték volna. 

88. §. A megtámadás, a mig a házasság meg nem 
szűnt, keresettel, esetleg viszontkeresettel. a házasság meg-
szűnése után a bírósághoz intézett bejelentéssel történik. 

A keresettel történt megtámadást csak a házasság 
megszűnéséig lehet visszavonni. 

A bejelentés visszavonása hatálytalan. 
89. §. A házastárs a megtámadás megtételében csak 

személyesen járhat el. 
Ügyvédi képviseletnek különös meghatalmazás alap-

ján helye van. 
Cselekvőképességében korlátolt házastárs a meg-

támadási perben perképes. 
A 71. és 72. §-ok esetében, ha a házastárs a per 

folyama alatt eléri fejlett, illetőleg teljes korát: a per, 
ugy a mint van, reá száll át. 

90. §. A 69. és 70. §-ok rendelkezései a megtáma-
dási perekre megfelelően alkalmazandók. 

91. §. A házasság megszűnése után bárki érvénye-
síti a házasság érvényességétől vagy érvénytelenségétől 
függő jogait és a mennyiben jogi érdekében fekszik, a 
házasság érvényességének vagy érvénytelenségének meg-
állapítása iránt is indíthat keresetet. 

A keletkezett jogerős ítélet csak a perben állókkal 
szemben hatályos. 

92. § A 123—125. §-ok rendelkezései a házasság 
érvénytelenségét tárgyazó perekre megfelelően alkalma-
zandók. 

Semmiségi vagy a kir. ügyész által indított meg-
támadási perekben a biró a házastársak különélését a 
kir. ügyész indítványára vagy hivatalból is elrendelheti. 

93. §. Azon jóhiszemű harmadik személyek előnyére, 
a kik érvénytelen házasságban élő házastársakkal az 
érvénytelenné nyilvánításig jogügyletekbe bocsátkoztak, 
az érvénytelen házasság az érvényes házasság joghatá-
lyával bir. 

KÜLFÖLD. 

A vallások parlamentjéről. 
Annak idején Lapunkban ismertettem a chicagói 

világkiállítás alkalmával összehívandó >vallások parla-
mentjét* és ígéretet tettem, hogy ennek üléseiről ismét 
tájékozni fogom az olvasó közönséget Azonban idáig 



hiába keresgéltem az angol és amerikai szemlék tartalma 
között: a vallások parlamentjéről sem Blackwood's Maga-
ziné, sem a Contemporary Review. sem a Fortnightly 
Review, sem a Harper's Magaziné, sem a Nineteenth Cen-
tury, sem a North Ámerican Review nem emlékezik meg, 
pedig az angol közönség jobbára ezekből értesül a világ 
folyásáról s a szerkesztők figyelmét semmi sem kerüli 
ki. Ugy látszik azonban, hogy a vallások parlamentjének 
sikerültéről eltérők a nézetek, tehát jobbnak tartották 
hallgatni egyelőre erről a themáról. 

Egy chicagói napilap »The Daily Inter Ocean« jelen-
tései állanak rendelkezésemre. Ebből ugyan csak dicsé-
retet olvas az ember; de ezt mellőzve, inkább a vallások 
parlamentjében felolvasott nevezetesebb értekezések, elmon-
dott beszédek tartalmát fogjuk ismertetni. 

A vallások parlamentje 17 napon át ülésezett. A 
világ minden részéből való különféle vallások képviselői 
jelentek meg ez alkalmakkor a nagy gyűlésteremben, 
mely valóban festői látványt nyújthatott, mivel a képvi-
selők nagy része papi ornatusban jelent meg. Nem volt 
ülés, a melyen 4000 hallgatónál kevesebb lett volna jelen; 
legtöbbször ezerek szorultak ki a teremből. 

Mindjárt a gyűlés elején a híres new-yorki lelkész, 
Lyman Abbott lépett a felolvasó asztalhoz. Pompás beszédé-
nek címe: »A vallás az emberiség lényeges jellemvonása*, 
tartalma pedig a következő: 

A vallás nem különálló az embertől; nem a papok 
erőszakolták azt az emberiségre. A babonának káros 
hatalma is abban a tényben leli magyarázatát, hogy az 
ember vallási lény, de ez inherens képességét tudatlan 
vagy rosszakaró emberek gonosz, önző céljaikra használ-
ták fel. A vallást nem a mult adta az embernek. A vallás 
minden vallásoknak anyja a gyermekben. A White City 
(Chicago szép negyede) nem anyja az építészetnek, hanem 
az építészet szülője a White Gitynek. Azok a templo-
mok, papok, szertartások, melyek földgömbünkön vannak, 
nem csinálták a vallást, hanem mindezeket a bennünk 
levő vallás szülte. A vallás nem egyes emberek rendkí-
vüli adománya, de az egész emberiség jellemvonása. Az 
emberhez tartozik, mivel ember. A vallás nem természet-
fölötti uton, vagy ellenállhatlan kegyelem folytán lett 
osztályrészévé kevés vagy sok választottnak. Nem exemp-
tio, hanem a creatio utján jutunk hozzá. Nem a sinai 
hegyen jött létre, nem is Bethlehemben született meg; 
Krisztus csak az emberi lélekben már meglévő vallást 
jött el betölteni. Isten kezdetben lehelt életet az emberbe, 
és minden emberbe, tehát minden emberben van abbóí 
az isteni leheletből. Elnyomhatjuk ezt, megtagadhatjuk az 
engedelmességet a bennünk levő szónak, de az bennünk 
van mégis. Isten gyermekei vagyunk, akár tudjuk, akár 
nem tudjuk azt. Istenhez vonzódunk ez erő segítségével, 
mint a föld a naphoz. 

Az ember teste csodálatos gép. Az embert ösztönei, 
vágyai, szenvedélyei az állatok köré sorozzák. Társas 
lény ő. Mindaz meg van benne, a mi az állatban, csak-
hogy magasabb mértékben. De az ember több is, mint 
a gép, mint az állat: az örökkévalósággal, az istenivel 
is össze van kapcsolva. Van benne hit, remény és szeretet. 
Hit, a mely ha nem látja is mindig a Végtelent, de mindig 
megkísérli látni. Remény, a mely ha néha csalékony 
is, mindig magasabb és magasabb erényekre vezérli. Sze-
retet, a mely a bölcsőben kezdődik, az anyához köt, 
nagyobbodik az életműködés köréhez képest, magába 
foglalván a játszótársakat, a falubelieket, a törzset, a 
nemzetet, végre az összes emberiséget, s mindebből azt 
tanulván meg, hogy van egy még nagyobb szeretet, a 

melyben élünk, mozgunk, a mi felé törekszünk, a mi 
által táplálkozunk és inspiráltatunk. 

Müller Miksa szerint a vallás a Végtelen megnyilat-
kozásának oly felfogása, a mely az ember erkölcsi jelle-
mére hatással van. Én meg azt mondom, hogy minden 
emberben meg van ez a képesség a Végtelen megnyilat-
kozásai által magát befolyásoltatni, ha a nyert világos-
ságot követi; ez a képesség fejlődésképes. Az ember 
tudja, hogy reménykedik, fél, szeret, akar. Tudja a viszonyt 
a gondolkozó, érző és akaró én és a külvilág között. 
Tudja, hogy a tűz melegíti őt, meggyőződést szerez ekkép 
három dologról: 1. magáról, 2. arról, a mi nem önmaga. 
3. a viszonyról maga és nem önmaga között. Ezen viszony 
észrevevése kezdődik a bölcsőnél, végződik a sírnál. Észre-
vevései eleinte arra vezetik, hogy minden jelenségben 
öntudatot tételezzen fel. Azt hiszi, hogy minden dolog 
személy, s ez vezeti őt a polytheismus karjaiba. Majd 
megtanulja, hogy az élet egységesebb, mint előbb gondolta. 
Rájő, hogy a természet minden jelensége okra vezethető 
vissza, hogy az apparens mögött reális, az árnyék mögött 
substantia, a mulandó mögött örökkévalóság van. 

A régi vallás régi tanítói, a japáni és héber régi 
mesterek tudták az igazságot, a mit később Spencer Her-
bert axióma alakjában igy fejezett ki : »Minden bennün-
ket körülvevő titkok közül semmi sem bizonyosabb, mint 
hogy egy végtelen és örök energia vesz bennünket körül, 
a melyből minden származik«. Ezt az energiát tanulmá-
nyozván az ember, rá jő, hogy az intellectuáíis termé-
szetű. A mindenség nem szétszórt részek halmaza; az 
életet egység teszi azzá, a mi. Az élet nem véletlenségek 
sorozata. A tudomány célja a tünemények között létező 
összefüggésnek megtalálása. A tudós nem teremti ezeket 
az összefüggéseket, hanem megtalálja. Nem csinál tör-
vényt, csak felfedezi. A tudomány gondolkodása az em-
bernek, hogy megtalálja minden mulandóság mögött az 
isteni realitást. A tudomány emberi gondolkodás a felől, 
hogy az Isten mint gondolkodott rólunk. 

Megkísértjük kikutatni az alak, a szín stb. szépsé-
geinek viszonyát. Nem ember teremti ezt meg, csak fel-
fedezi. A szépet keresvén, észreveszi, hogy a végtelenhez 
ért. Bach kinyitja az egyik ajtót, s létrehoz egy fajta ze-
nét. Mozart is mást, Mendelssohn is mást, Beethoven is 
mást, Wagner is mást. Mindegyik megmagyaráz valamit 
a szépből, a mi a hang-összeállítás lehetőségei közé volt 
elrejtve, de azért ezzel a zenei szép nincs kimerítve, az 
nő, nő mindig, mert a zenében a végtelent keressük, akár 
tudjuk azt, akár nem. De az ember nemcsak a dolgok 
külsejét látja meg, hanem tájékozást szerez magának magá-
hoz hasonló lényekről. Látja embertársait, látja, hogy azok 
is látnak, gondolkoznak, remélnek, aggódnak, szeretnek 
és gyűlölnek, ugyanazon ismeretlen célra törekesznek vele 
együtt. Igy jutunk az emberiség egységének megisme-
résére. 

Az ember meglátja az egységet eleinte a családban 
majd a törzsben, a nemzetben, végre az egész emberi-
ségben. Ha nem lenne egység az emberiségben, nern le-
hetne történelem sem. A történelem nem csupán a megtör-
téntek elmondása: a történelem egyesült faj haladásának 
kifejtése. De egység hiányában nem lehetne nemzetgazda-
ságtan, semmi tudomány, semmi vallás, semmi sem. Mi 
nem különálló homokszemek halmaza vagyunk, a melyet 
csak azért tolunk össze, hogy szétfujjuk. 

Az egész emberiség félreismerhetlen kapcsokkal van 
egyesítve. Oly erő köt össze bennünket, a mely messze 
tűlhaladja a localis, a törzsi, a nemzeti, a hitvallások 
templomának erejét. A történelem, a nemzetgazdászat, a 
sociologia, az egész emberi nem fejlődés-története tanús-



kodik egy nemcsak végtelen, de örök energia létele mellett, 
a melyből minden emberi élet származik, a miben minden 
emberi élet végelemzésben egyesítő elemét leli meg Az 
embernek ki kell tanulnia ezen egyesítő kapcsot. Meg kell 
tudnia, mik a helyes viszonyok maga és embertársai kö-
zött. Ha ebben téved, mindenféle baj éri. Meg kell fejte-
nünk a helyes viszonyt alkalmazó és alkalmazott, kor 
mányzó és kormányzott, szülő és gyermek között. De ezt 
a viszonyt nem ugy csináljuk, hanem csak felfedezzük. 
Az ember viszonyainak természeténél fogva kényszerítve 
van keresni az emberiség, a materialis, az aesthetikai 
mögött a végtelent és az örökkévalót. Tudván azt, hogy 
minden jelenség mögött valami isteni van, iparkodunk 
papok, isteni tisztelet, szertartások utján ennek az isteni-
nek megismerésére. A vallási kíváncsiság tudni akarván 
a végleien és örökkévalóról, megteremti a hitvallásokat, 
a theologiákat; a félelem vallása létrehozza az áldozati 
rendszert; a remény vallása jutalmat vár szolgálatai fejé-
ben ezen vagy a másvilágon. Végre oda jut a vallás, 
mely a tünemények mögött lévő végtelent az emberiség 
eszményképéül, annak örök és végtelen kormányzójául 
képzeli, hogy ezen végtelent tiszteli, imádja, s utoljára — 
szereti. Nemcsak a papok, a hierarchiák, a papnők, a 
szertartások, imakönyvek, de az egész emberi élet folyása 
a végtelen, az isteni kutatására fog szolgálni. Minden 
tudomány, művészet, sociologia, üzlet, kormányzás épugy 
mint az istenitisztelet végelemzésben nem egyéb, mint 
törekvés megérteni e nagy szavak tartalmát: becsületes-
ség, igazságosság, hűség, részvét, kegyelem, szeretet. 
Hiába próbálja az atheista, az agnosztikus megakasztani 
az isteni után való kutatásunkat: mi előre törünk. Ben-
nünk van az inger. Isten magából teremtett bennünket, 
s visszahí minket magához. Könnyebb volna az embernek 
étvágyát eltompítni. elkészített ételek helyett csak az azo-
kat alkotó elemeket adván be néki; könnyebb volna az 
emberből az ambitiót kiölni, mint lelkünk azon vágyait, 
a melyek bennünket az örök és végetlenhez kötik, szere-
tetett sugallanak embertársaink, tiszteletet Isten iránt. 

Mi ebben a városban a különféle vallások kép-
viselőit fogadtuk. Örvendünk, hogy van mondani valójuk 
hozzánk, de legjobban a felett, hogy megmondhatjuk nekik, 
mit találtunk mi kutatásaink közben : megtaláltuk a Krisz-
tust. Nem ugy állok itt, mint a keresztyénség magyará-
zója vagy védője. A keresztyénségben időnként sok folt 
esett az emberi beavatkozástól. Néha nagyon is az érte-
lem vallása lett. a hitvallások utján. Néha az áldozatok 
vallása lett, a félelem miatt. Néha nagyon önző reménye-
ket táplált: jutalmat keresett és várt. Tengerentúli bará-
taink, nem a keresztyénségről akarunk mi szólni néktek, 
hanem a Krisztusról! Mit keres az emberi nem általános 
igazságvágya? Egymáshoz való viszonyaink helyesebb 
megértését, és a minden jelenségek mögött lévő végtelent, 
Istent. Mi megtaláltuk a Krisztust; szeretjük, imádjuk és 
elfogadtuk, mert semmi próféta nem képviselte e tökéletes 
aranyszabályt: A mint akarjátok, hogy az emberek veletek 
cselekedjenek, ti is azonképen cselekedjetek azokkal. Mi 
evvel nem azt mondjuk, hogy ő az emberiség egyedüli 
eszményképe. Mi elismerjük Isten szavát minden prófé-
tákban, minden időkben. De mi azt hiszszük, hogy ebben 
a Krisztusban, türelmében és bátorságában, hősiességében 
és önfeláldozásában, végtelen részvétében és szeretetében 
oly eszményképet találunk, a mely minden mást túlhalad, 
legyen az irva költő tolla által, festve művész ecsetjével, 
vagy az emberiség történetébe vésve. Nem azt hiszszük 
mi, hogy Isten csak Palesztinában szólott: beszél ő minden 
népekkel, minden időkben. A mi meggyőződésünk az, 
hogy semmi más kijelentés tul nem haladja, utói nem 

éri azt a transcendentalis emberi életet, a mely 18 szá-
zaddal ezelőtt Palesztinában folyt le. Minden vallás annak 
az eredménye, hogy az ember keresi Istent, a mennyei 
Atyát. Az incarnatio üzenetét, ezt az örvendetes hirt küld-
jük mi Afrikának, Ázsiának, a kinai birodalomnak és a 
tenger szigeteinek. A mennyei örök Atya is keresi azon 
gyermekeit, a kik őt keresik. Nem ismeretlen ő. nem rej-
tőzik fátyol mögé, nem hallgat örökké, de kijelenti magát. 
Lehet, hogy néha félremagyaráztuk Krisztusban való hitün-
ket. Lehet, hogy metafizikai meghatározásúikban inkább 
pontosságra, mint igazságra törekedtünk. Ö maga mon-
dotta, hogy Ő az ajtó. Az ajtó előtt nemcsak azért vagyunk, 
hogy rábámuljunk, szép faragásit megnézzük; kinyitjuk 
azt, és bemegyünk rajta. Ezen az ajtón át jő Isten az 
emberi életbe; ezen az ajtón át megy az emberiség az 
isteni életbe át.. Az ember keresi Istent, az incarnatus 
Isten keresi az embert; mi ezen élet terhes álmai után 
megelégedve ébredünk fel, mert az Ő képébe és hason-
latosságára leszünk formálva«. 

E beszédet nagy tapssal, éljenzéssel fogadták. Azt 
hiszem, olvasóink is találnak benne méltánylani valót. 

Balogh Elemér. 

IRODALOM. 

** A Téli Újság, népünk e közkedveltségű vallásos 
lapja december elején ismét megjelents azóta immár három 
szám látott belőle napvilágot. Szerkesztője, Budai János 
h.-böszörménvi lelkész nemes ambitióval és szép sikerrel 
végzi a szerkesztés munkáját. A lap kiállítását és expe-
diálását meg a buzgó Hornyánszky-cég végzi teljes oda-
adással. Olvasó közönsége is évről-évre gyarapszik, a mi 
azt mutatja, hogy ez a vallásos lapunk egészen jó uton ha-
lad. Az idei évfolyam főként az egyháztörténelem népies 
ismertetését tűzte napirendre. 

** Toldi Miklós. Regényes korrajz Nagy Lajos 
korából, irta Donászy Ferencz. Számos finom kivitelű, 
korhű képpel. Az Athenaeum kiadása, ára csinos kötés-
ben 3 frt 50 kr. — A Toldi-monda sikerült feldolgozása 
ifjúsági olvasmánynak. Az előszóban azt írja róla Szilá-
gyi Sándor, hogy Donászy Toldija kedvenc olvasmánya 
lesz a magyar ifjúságnak. Érdekelni fogja őket a jó és 
rossz testvér küzdelme. Azaz érdekes mese, melylyé a szerző 
Ilosvay száraz és szűkszavú adatait átalakítá. Nagy Lajos 
fényes udvarának s a lovagkornak festése. Ugy vagyok 
meggyőződve, hogy Donászy a munka megírásával s az 
Athenaeum annak kiadásával hasznos szolgálatot tettek 
ifjúsági irodalmunknak. A könyvben lapozgatva, Szilágyi 
eme kritikáját igazolva találjuk. Bátran ajánljuk alkalmi 
ajándékul a serdültebb ifjúságnak. A 394 lapra terjedő 
vaskos kötet megrendelhető az Athenaeumnál, Budapest, 
Ferencziek-tere. 

** Gyöngyössy Sámuel Közönséges és alkalmi 
imáira hirdet előfizetést Harmathy Bal kiadó Debreczen-
ben. A jónevü irónak posthumus munkája az, mely két 
kötetben fog megjelenni. Tartalma az első kötetnek: 
tavaszi 1 —12. azaz két heti, nyári szinte, őszi szinté és 
téli szinte 1—12 ima, adventi 1—6 azaz egy heti. H-ik 
kötet tartalma : bűnbánati egy heti l—6, közönséges reggele-



ken 3 heti 1—18, közönséges délestéken 3 heti 1—18, 
bűnbánati délestéken 1—6 ünnep előtti reggeleken és 
délestéken 1—12, káros 'kései fagy után, kártékony 
esőzéskor, vizáradáskor, viz áradás elvonulása után, aszály 
idején, jótékony esőérli hálaadás, vihar és jégeső után 
1—6, betegekért, ifjúért, családapáért, családanyáért, öregért 
és végre uri ima. Minden ima utóimával van ellátva, olyan 
betűkkel lesz nyomatva mint a milyenekkel a Révész-féle 
imakönyvek nyomattak. A két kötet előfizetési ára együtt 
2 frt, bolti ára magasabb fog lenni. Az előfizetési pénzeket 
a jövő 189 í. évi január havának 15-dik napjáig küldendők 
be, február 15-ik napján küldetik szét. 

** Arany kalászok b. Eötvös József munkáiból. 
Fényes gyémánt-kiadás, ára fűzve 2 frt 50 kr., díszkö-
tésben 3 frt 60 kr., fél bőrkötésben 4 frt. Ráth Mór lá-
adása. — Az »Arany kalászok* az ismert »Gondolatok« 
modorában szerkesztett gyűjtemény báró Eötvös József 
munkáiból. Azok a magasztos eszmék és igazságok van-
nak az «Arany kalászok«-ban összegyűjtve, melyeket 
báró Eötvös a sajtóban s a törvényhozás és tudományos 
társulatok termeiben hirdetett. — Ünnepi és más alka-
lomra ajándékul nagyon alkalmas dísz-munka. 

** Vigasz a siralom völgyében. Vasárnapi, ün-
nepi és alkalmi imádságok. Készítette Hetesy Viktor 
ómoraviczai ref. lelkész. 232 1., a szerző arcképével, ára 
fűzve 1 frt 50 kr., díszes bőrkötésben 2 frt. — A kará-
csonyi egyházi könyvpiac értékes terméke ez a szószéki 
használatra szánt imádságos könyv. Vannak benne vasár-
nap délelőtti (16-|-15) és vasárnap délutáni (10+10) 
imádságok, tavaszi, nyári, őszi és téli vasárnapiak (2—2), 
adventi vasárnapiak (4—4), a karácsonyiak délelőttre és 
délutánra (2—2), óesztendeiek (2), újéviek (2), bűnbánatiak 
(2), virágvasárnapiak (2), nagypéntekiek (4), húsvétiak (5 — 5), 
áldozócsütörtökiek (2—2). pünköstiek(4—4), aratásiak (2—2) 
ujkenyérre és ujborra (2—2), templomszentelésre, lelkészi 
beköszöntőre és kibucsuzásra, betegekért stb. Az imák egy-
szerűek, természetesek, keresetlenek és elég erőteljesek. 
Sok közülök az énekeskönyv dicséreteinek eszmemenetét 
követi. Jellemzésökre szerző leveléből ide iktatjuk a követ-
kező sorokat: >'2b éves lelkészkedésem alatt eleget gyöt-
rődtem s elégedetlenkedtem a sok fellengős, dagályos, 
közbevetett mondatok miatt alig érthető s általában ihle-
tés nélküli imákkal, melyek mind egy kaptafára vannak 
ütve, kevés eszmével s még kevesebb változatossággal. 
Csaknem minden ima iró koldusnak képzelte magát, ki 
vagy jajveszékelő hangon vagy virágos dagályoskodással 
esedezett az Istenhez; nem pedig gyermeknek, ki termé-
szetes szelídséggel s egyszerű megalázódással kérhet, bíz-
hat és társaloghat a mennyei Atyával. Én ez imádságok-
ban gyermeknek képzeltem magamat és hallgatóimat, és 
mint imádkoztam; más részről nem feledtem, hogy az Ur 
szolgája is vagyok, kinek tanítani, biztatni s vigasztalni 
kell. Ezért minden imádság egy-egy kis tanulságos elmél-
kedés is.« Ez az önjellemzés elég hü és igaz. Az imád-
ságok ránk is ilyen benyomást tettek. A könyvre különben 
még visszatérünk. Addig is felhívjuk rá a lelkészikar 
figyelmét. Csak a szerzőnél lehet megrendelni Ó-Moravi-
czán (Bács m.) 

** Az Athenaeum ifjúsági kiadványai közül a 
karácsonyi ünnepek alkalmából következők küldettek be 
szerkesztőségünkhöz. Tarka könyv, 150 erkölcsi elbeszélés 
kis gyermekek számára, tizenegy szines képpel, irta Hoff-
mann Ferencz, ára kötve 2 frt 40 kr. — Andersen 
válogatott meséi, fordította Móka bácsi, hat szines képpel 
ára kötve 1 frt 20 kr. — Mesék és regék, irta Vilma 
néni, előszóval ellátta Forgó bácsi, két szines képpel, ára 
kötve 1 frt 20 kr. Kisebb gyermekek számára kiváló 
paedagogiai érzékkel, finom női tapintattal és a gyermek 
értelméhez mért előadásban szerkesztett pompás mesés-
könyv. — Genovéva, regényes elbeszélés a hajdankorból 
irta Schmid Kristóf, uj kiadás, javított fordításban, hat 
szines képpel ára kötve 1 frt 20 kr. — Tom lit száz 
kisérlete és produkciója, száztizenhárom képpel. Műkedvető 
bűvészek számára készült ügyes kisérletek világos leirása, 
sikerült rajzokkal illusztrálva. Ára? — A karácsonyi 
gyermek-könypiac e csinos és értékes kiadványaira felhívjuk 
a szülők és nevelők figyelmét. Megrendelések az Athenaeum 
társulathoz (Budapest, Ferenciek tere) intézendők. 

** Ráth Mór Arany kiadásai ismét szaporodtak 
a mostani karácsony alkalmából. Ennek az áldozatkész 
kiadónakugynev. »Gyémánt kiadásai* sorában megjelentek: 
Arany János kisebb költeményei. Teljes gyűjtemény, két 
kötet elzevir-kiadás, merített papiron, Arany János egy 
költeményének és levelének hasonmásával és Arany László 
rendkívül érdekes előszavával. Ára fűzve 4 frt 80 kr., 
fényes díszkötésben 7 frt 20 kr.. félbőrkötésben 7 frt 80 kr., 
Arany János: Őszikék. A nagy költő életének utolsó 
évében »Őszikék* gyűjteményes cím alatt irta azokat 
a szép költeményeket, melyek először vannak teljesen 
közölve ebben a díszes elzevir kiadásban, mely A. J. 
egy költeményének és levelének hasonmását, továbbá 
Arany Lászlónak tanulságos előszavát is tartalmazza. 
Ára fűzve 1 frt. fényes díszkötésben 2 frt 20 kr, félbőr-
kötésben 2 frt 50 kr — Arany János és PeiŐfi Sándor leve-
lezése. Petőfinek Aranyhoz intézett első levele és Arany 
válaszának hasonmásával, Aranynak Petőfire vonatkozó 
költeményeivel és Arany László előszavával. Fényes 
gyémánt kiadás, ára fűzve 1 frt 60 kr., díszkötésben 2 frt 
80 kr, félbőrkötésben 3 frt 20 kr. — A karácsonyi könyv-
piac e remek kiadványait melegen ajánljuk a müveit 
családok pártoló figyelmébe. Megrendelések Ráth Mór 
könyvkereskedésébe (Budapest, Gizella-tér) intézendők. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Lapunk hátralékos előfizetőit t isztelettel föl-
kérjük, hogy hátralékaikat minél előbb beküldeni 
szíveskedjenek. 

Lapunk legközelebbi száma az ünnepek össze-
halmozóJása miatt egy vagy két napi késedelemmel 
jelenik meg. 

* Személyi hirek. Király ő felsége Iiörk János 
málnapataki ág. evang. lelkésznek az egyház és a tanügy 
terén szerzett érdemei elismeréseül a koronás arany 
érdemkeresztet adományozta. —• Lapunk szerkesztője folyó 
hó 20-án Debreczenbe utazott, hogy a javitó és pótló 
érettségi vizsgálatokon a közoktatási kormányt képviselje. 



— Dr. Kecskeméfhy István budai s. lelkész és a «Kis 
Tükör« szerkesztője folyó hó 17-én Pakson a szavazatok 
nagy többségével a reformátusok rendes lelkipásztorává 
választatott. Benső örömmel gratulálunk a jeles Timo-
theusnak e helyen is. 

* Lelkészi vizsgálat. A dunamelléki egyházkerület 
lelkészvizsgáló bizottsága f. hó 19-én Dőezy .lózsef és 
Kiss Mózes lelkészjelölteket a kiállott vizsgálat alapján 
segédlelkészekké képesítette. 

* Javitó és pótló érettségi vizsgálatok A 
dunamelléki ref. gimnáziumok tanulói számára dec. 18-án 
tartatott meg Budapesten, a tiszántúli gimnáziumok növen-
dékei részére pedig december 21-én Debreczenben lesz a 
javító és pótló érettségi vizsgálat. 

* A vasárnapi iskolások karáesonfája. Buda-
pest székes főváros területén a ref. hitoktatók és tbeologus 
ifjak önkéntes buzgóságából az egyes elemi iskolákban a 
téli időszakban évek óta ugynev. vasárnapi iskolák vagy 
bibliai iskolák állnak fenn, melyekben gyermek-isteni-
tisztelet alakjában az egyházi éneklésben gyakoroltatnak, 
értelmökhöz mért imádság és bibliai történetek által 
Isten és Krisztus szeretetére szoktattatnak a növendékek. 
Ezekben az iskolákban a karácsonyt megelőző vasárnapo-
kon a szülők, pártfogók és más érdeklődők jelenlétében az 
iskolavezetők egy-egy kis ünnepélyt rendeznek, a mikor a 
gyermekeket a pártfogók adományából egy kis nyalni-falni-
valóval. aztán vallásos iratkákkal, néhol kis bibliával, a hol 
telik a szegényeket ruhácskával is megajándékozzák. Dec. 
17-én délután tartattak meg ezek a karácsonyi ünnepélyek, 
még pedig Budán az összes gyermekek számára koncent-
rált impozáns ünnepélylyel, Pesten pedig hat helyen az 
illető iskolákban. Öröm volt nézni a gyermekek örömét, 
hallgatni szép vallásos éneköket, gyönyörködni a szülők 
és pártfogók gyönyörködésében. Csak szép és fölemelő is az 
a Krisztusi szeretet: erejével, melegével felolvasztja a hit-
közöny és szeretetlenség jogát s szoros, édes, testvéries 
közösségbe olvasztja a szíveket ! Legmeghatóbb volt 
a budai ünnepély, hol a budai összes vasárnapi iskolás 
gyermekek és nagyszámú közönség jelenlétében Kenc.ssey 
Béla theol. tanár imája után Szász Károly püspök ur 
tartott gyönyörű alkalmi beszédet. — Itt soroljuk fel azon 
buzgó theol. ifjaink neveit, kik Pesten az egyes iskolákat 
vezették s az ünnepélyeken imát és beszédet mondottak : 

1. Mester-utcai iskolában Glöckner Károly és Vass Árpád. 
2. Lónyay-utcaiban Bocsor Lajos és Csűrös István. 3. Ma-
dách-utcaiban Kuthy Géza és Szűcs Kálmán. 4. Bajnok-
utcaiban Szádeczky Béla és Kovács László joghallgató. 
5. Bezerédy-utcaiban Molnár Sándor és Szász Béla. 
6. Külső-váczi-útiban többen. A kis gyermekek számára 
való ajándékok összegyűjtésében Budán a Ref. nőegyesü-
let tagjai, Pesten Szilassy Aladárné és a Ker. nőegyesület 
tagjai fejtették ki a legnagyobb tevékenységet. Isten áldása 
legyen mind a pártfogók, mind a vezetők szeretet mun-
káján ! 

* A polgári házasság törvényjavaslatát a kép-
viselőház igazságügyi bizottsága december 18-án vette 

tárgyalás alá. A tekintélyes bizottság összes tagjai mellette 
nyilatkoztak s ennek folytán a bizottság a javaslatot 
általánosságbán egyhangúlag elfogadta. 

* A Farkas-Kovács alapítványra Benke István 
sepsiszentgyörgyi ref. főgimnázumi tanár Petri Elek theol. 
igazgató kezéhez 2 frtot küldött. Köszönettel nyugtázzuk. 

* Magyarul nem tudó lelkészek. A vallás- és 
közoktatási miniszter Madarász József képviselő interpel-
lációj ara a Ház dec. 14-iki ülésében kijelentette, hogy 
összeállítja és közölni fogja a képviselőházzal, hogy hazánk-
ban mely egyházakban és hányan vannak a magyarul 
nem tudó lelkészek, hogy mely egyházakban prédikálnak 
nem-magyarul és mely helyeken vezetik nem-magyar 
nyelven az anyakönyveket. A miniszter egyben azt is 
kijelentette, hogy ezeknek az adatoknak pontos összegyűj-
tése hosszabb időt fog igénybe venni. 

* Az állami anyakönyvek törvényjavaslatáról 
is elkészült a képviselőház közoktatási bizottságának a 
jelentése. A jelentésben érdekes áttekintése olvasható az 
anyakönyvek történetének. Az anyakönyvek feletti állami 
rendelkezés külföldön régebbi keletű, nálunk 1827-ben 
a 23. törvénycikkel kezdődik. Az anyakönyvek teljes 
államosítása Francziaországban 1792-ben, Belgiumban. 
Hollandiában és Angliában 1836-ban, Skócziában 1854-ben, 
Írországban 1863-ban, Olaszországban 1866-ban, Orosz-
országban a hatvanas évek végén, Németországban 18/5-ben 
ment végbe. A jelentés továbbá kiemeli az anyakönyvek 
államosításának politikai és különösen nemzeti fontosságát 
s végül sorra okolja a törvényjavaslat egyes szakaszain 
eszközölt módosításokat. 

* A vallás szabad gyakorlata című törvény-
javaslat tárgyalását is befejezte a képviselőház közoktatási 
bizottsága. Jelentését dec. 12-én terjesztette be a kép-
viselőházhoz. A jelentés különösen azt a két lényeges 
módosítást emeli ki, melyet a bizottság tett a törvény-
javaslaton. Egyik, hogy a felekezetté alakulás feltételeit 
szabatosabban körülírták, kikötvén, hogy akik törvényes 
elismertetést kívánnak, tartoznak a kormánynál bemutatni 
hitcikkeiket, szertartásaikat éstisztiselőik fegyelmi szabályait. 
Másik, hogy a felekezetnélkülivé léteit az elhagyott felekezet 
részére fizetett adók és illetmények további fizetésével 
megnehezíti. — Kétségkívül célszerű javítások a fontos 
törvényjavaslat rendelkezésein, melyek a meglevő feleke-
zetek fennállását kevésbbé kockáztatják, mint az eredeti 
javaslat intézkedései. 

* Katholikus nagygyűlés Budapesten. A január 
16-án Budapesten tartandó kath. gyűlésre való felhívás 
Zichy Nándor és Eszter Itázy Móricz grófok aláírásával 
a napokban megjelent. Buzdulásra, személyes érintkezésre 
s a kath. öntudat érvényesülésére van szükségünk, mondják 
az aláírók, hogy a nagy hitközönyt, mely a társadalmi 
téren a keresztyénség szétzüllését s a politikai életben a 
mellőzést és megsemmisülést vonja maga után, győzedel-
mesen ellensúlyozhassuk. — Kíváncsiak vagyunk, hogy 
az előbbi zajos klérikális gyűlések után milyen lesz a 
budapesti. 



* Orgona-hangverseny. Az ifjabb Szotyori Nagy 
Károly zene- és ének-tanár által rendezett orgona-hang-
versenyek másodika f. hó 23-án délután 5 órakor tarta-
tik meg a Kálvin-téri templomban. Közreműködnek: Labor 
József orgonaművész Bécsből. Popper Dávid gordonka-
művész, Gottesmann né Mártónfalvi Antónia urnő és No-
seda Károly zenetanár. 

* A római kath. püspökök ujabb tanácskoz-
mánya. Január hó folyamán Budapesten Vaszary herceg-
prímás elnöklete alatt ismét püspöki konferencia lesz a 
lcongrua tárgyában. A konferenciára a káptalanokat és 
a nagyobb egyházi javadalmak birtokosait is meghívják. 

* Orgona szentelés. A sárkereszturi ref. egyház 
advent második vasárnapján örömünnepet ült; e napon 
adatván át a használatnak az a 7 solo- és 5 mellékvál-
tozatu orgona, melyet két hónappal ezelőtt Szalay Gyula, 
székesfehérvári orgonaépitőnél megrendelt s melynek egy-
ezerszáz forintra rugó kiállítási költségét túlnyomó részben 
a hívek buzgósága, önkéntes adakozása fedezte. A ked-
vezőtlen idő miatt a szomszéd lelkészek és érdeklődők 
nem vehettek ugyan részt az orgonaszeníelési ünnepélyen, 
de a gyülekezet tagjainak öröme igy is határtalan volt s 
lelkes hangulatban fogadták a megszólalt orgona kellemes 
erőteljes zengzetű akkordjait, valamint a gyülekezet lelké-
szének orgonaavató imáját s prédikációját. — Az orgona 
ugy belső szerkezetét, mint csinos külső kiállítását tekintve 
teljesen sikerült mű, ugyanazon építőművész munkája, 
ki a Hantán nem régiben állított ű. nev. Tompa-orgonát 
is készítette; miért is e komoly törekvésű orgona mű-
építőt, Szalay Gyulát Székesfehérvárról, az orgona-készíttető 
egyházak pártoló figyelmébe ajánlom. L. L. 

* Pápai enciklika a bibliáról. A pápa enciklikát 
írt a biblia tanulmányozásáról. Közzététele a napokban 
történt meg. Az enciklika megállapítja a bibliakutatás alap-
elveit és figyelmezteti a híveket, hogy a magyarázatok-
ban tartózkodjanak a szélsőségektől. — Derék dolog volna, 
ha az enciklika szokásba hozná a pápisták között is a 
biblia olvasását. Sokat nyerne ezzel a római katholikusok 
körében a — protestantizmus. 

* Bánsági misszió-telepeink szaporodásáról 
vettünk értesítést Lapunk egyik barátja űtján. December 
12-én és 13-án nyitották meg Andrásházán és Uj-Rá-
láttán Szabó János esperes és gróf Ráday Gedeon egyház-
megyei gondnok az uj missziói egyházakat, melyek szer-
vezése főként a buzgó gondnok érdeme. Abban a fontos 
misszió-szervezési munkában, mely 8—10 év óta ref. 
egyházban megindult, már is sok szép eredményt mutat 
fel Erdély a maga körlelkészségeiben és Dunamellék a 
maga horvát-szlavóniai misszióiban; ott Szász Domokos 
erdélyi, itt Szász Károly dunamelléki püspök tevékeny-
sége folytán. De az sem megvetendő, a mit Szabó János 
és Ráday gróf müveinek a Bánságban. Gyönyörűség nézni, 
mint támadnak föl halottaikból a reformáció idejében 
magyar és protestáns, de később a magyarságra és az 
evangéliumra nézve elveszett bánsági területen a »magyar 
vallás* egyházai, az egyházmegyei elnökség lelkes buzgó-
ságából s a közalap segítő erejével. Isten áldása legyen 
a lelkes apostolok munkáján, a hitsorsosok és honfiak 

elismerése a vezetők buzgóságáérl! Az andrásházi misszió 
megnyitásáról a részletes tudósítást a jövő számban kö-
zöljük. 

* Az izraelita vallásról szóló törvényjavaslatot 
a képviselőház közoktatási bizottsága letárgvaltatta, elfogadta 
s az erről szóló jelentését dec. 12-én a képviselőháznak 
beterjesztette. A jelentés először részletesen elmondja a 
zsidó vallás hazai történetét Szent László korától napja-
inkig ; azután a receptió vallási, jogi, társadalmi és nemzeti 
indokait fejti ki. Maga a törvénvjaslat négy rövid §-ban 
kimondja, hogy az izraelita vallás törvényesen bevett 
vallásnak nyilvánittatik; hogy az áttérések, lelencek, 
ünnepek, gyülekezetté alakulás ügyei egészen az 1868. évi 
53. t.-c. rendelkezései szerint intézendők a zsidóknál is. — 
A méltányos törvényjavaslat egészen liberális szellemben 
van szerkesztve. Ha törvényerő emelkedik, a ker. egy-
házak hatóságaira az a fontos feladat vár, hogy az áttérés 
polgári formaságai mellett az áttért izraelitákat a Krisztus 
rendelése szerint még a keresztség felvételére kötelezzék. 
Keresztség nélkül a zsidó sem lehet tagja a Krisztus 
egyházának. 

* A nagyváradi apáca-kérdés megoldása. Nagy-
váradról írják: A biharmegyei nő-egylet dec. 9-én vá-
lasztmányi értekezletet tartott, melynek tárgya a belügy-
miniszter ismeretes leirata volt. A b. Gerliczyné elnöknő 
által előterjesztett és Győrffy Gyula dr. orsz. képv. által 
szerkesztett feliratot a választmány igen éleshangunak 
tlálta és mellőzte, de mellőzte Márkus László egyleti 
jegyző felirati javaslatát is, valamint nem pártolja a 
többség Mezey Mihály pénztárnok ajánlatát, hogy har-
madik felirat szerkesztessék, melyben kiemelendő, hogy 
a Tisza Kálmánné pártja által annak idején felvételre 
jelentkezett tagok azért utasítattak vissza a választmány 
által, mert felvételhez kötötték belépésüket. Hosszas, szen-
vedélyes vita után, mely közel három óra hosszat tar-
tott, a választmány abban állapodott meg, hogy az egész 
áldatlan apáca kérdés felett napirendre tér s marad 
minden a regi állapotban. Örülnénk, ha vége szakadna az 
áldatlan felekezeti harcnak, melyet itt is, mint az orszá-
gos politikában a pápista túlzás indított meg. Az érte-
kezlet e megállapodását azonban még a választmánynak 
is meg kell erősíteni! 

* Gyászrovat. Sepsy Géza adorjáni ev. ref. lelkész 
élete 29-ik, házassága 3-dik évében hosszas szenvedés 
után dec. 14-én Adorjánban elhunyt. Özvegye Bencsik 
Vilma asszony és kis leánya gyászolják kora halálát! 

2072/93. sz. P á l y á z a t . 

Az alsóborsodi egyházmegyébe kebelezett geszti ev. 
ref. egyház lelkészi állomására, melynek évi jövedelme, 
hivatalos becslés szerint, 930 frt, s igy a Il-ik osztályba 
tartozik. 

Pályázati kérvények 1894. január 15-ilc napjáig 
nagy tiszteletű Bornemisza József esperes úrhoz Borsod-
Mező-Keresztesre küldendők be. 

Miskolcz, 1893. december 12-én. 
Kun Bertalan, 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SzfrUexilíísílf : 
IS. kmrttlvt. Pipa tiiru JIli. szánt, hová a kéiirxtok 

cimzeudök. 
Kiatltf-hivatal : 

Hornyán t»fe;/ Tiktor könyvkereskedés* (Akadémia 
aérliázai, hová az elütik, és hirdet, dijak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

llegjeleiiik minden csütörtököa. 
Elffflzetéai Ara : 

Féiérra : 4 frt SO kr; egész érr* : 9 fr*. 

Mt/yes eténi ára 20 l*r. 

Pelhivás előfizetésre. 
A 37-ik évfolyamra nyitunk előfizetést. A 

régi bizalommal, s eddigi p rogrammunk alapján. 
A vallás-erkölcsi életben a megelevenítő 

Lélek a fődolog. Ennek életrekelését, ennek mű-
ködését sürget jük és munkál juk jövőben is. Ilogy 
leikeinkben elevenebb hitbuzgóság, munkásabb 
szeretet, nagyobb erkölcsi felelősség, terméke-
nyebb keresztyén élet támadjon. Hogy egyházi 
és iskolai, irodalmi ós egyesületi, egyháztársa-
dalmi és gyülekezeti é le tünkben az evangéliumi 
erő, a protes táns szellem, a keresztyén hitélet 
bel ter jesebb tevékenységre lendüljön. Ez a mi 
evangélizáló p rogrammunk. 

De a vallásnak társadalmi testére, az egy-
házra, ennek jogi, gazdasági és kul turál is szer-
veire ós intézményeire is kiváló gondot kívánunk 
fordítani. Ezeknek erősítését, s ha kell védelmét, 
az egyházügyi reformok között lehető szilárdí-
tását, az egyház anyagi szervezését, a lelkészi 
és tanítói fizetések emelését folytonosan sürgetni 
és lehetőleg elősegíteni egyik legfőbb teendőnek 
ismerjük. Ez a mi egyházpolitikai program-
munk. 

Bizalommal kér jük olvasóink és munka-
társaink támogatását . 

A Lap előfizetési á ra egész évre 9 frt, félévre 
4 frt 50 kr., negyedévre 2 frt 25 kr. Szegényebb 
sorsú, nevezetesen 600 frtnál csekélyebb fizetésű 
s ál talában minden IV-ed osztályú lelkész egész 
évre 6 frt, félévre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 krér t 
kapja a Lapot. 

Az előfizetések a Lap kiadó-hivatalába 
(Budapest, Akadémia bérháza) a kiadó nevére 
címzendök. 

Homyánszky Viktor, 
kiadó. 

Szőts Farkas, 
laptulajdonos és fel. szerkesztő. 

Higyj az Ur Jézus Krisztusban! 
Az ó óv vége közeleg . . . Számadásra hí 

fel . . . Elmélkedésre, Istennel való kérdezősködésre 
serkent . . . Az utolsó éjfél órá ja nemsokára üt 
s valószínűleg az u j évben » földindulás lészen«, 
a tömlöcök alapjai megrendülnek ós »azonnal 
megnyílik minden ajtón, nálunk is, mint Filippiben 
azon az emlékezetes éjszakán, a melyen n-Pál 
és Silás imádkozván, dicsőítek az Istent« s a tömlöc-
tar tó első kétségbeesésében meg aka rá magát 
ölni, de azután, még mindig reszketve s egyúttal 
bizva és reménykedve is kérdező a tanítványok-
tól, a kiknek rendí thetet len nyugalma csodálattal 
tölté el: » Uraim ! mit kell nékem cselekednem, hogy 
idvezüljek ?« 

Ha nagyon nem csalódunk, a magyar pro-
tes táns egyház az idvesség utján már elérkezett 
ama forduló pontig, a melynél a Filippi-beli 
tömlöctartó akkor állott, a mikor azt a neveze-
tes kérdés t hangoztatta, a melyet minden komoly 
és az idvességre igazán törekvő lélek feltesz 
egyszer az életben, de a mely kérdés egyúttal 
kifejezésre jut tat ja , hogy a kérdező jára t lan az 
Isten országában s hogy még legfölebb csak 
kopogtat annak aj taján. A magyar prot. egyház 
sok tagja bizonyára még annyira sem jutott , 
hogy komolyan törekednék az idvességre. Még 
sokan vannak, a kik szunnyadoznak s a kiket 
a kártya, t ivornya vagy egy-egy csalóka fény e 
világ bölcseségének lidérctüzéből kielégít. De az 
egyház a maga egészében kétségkívül megmoz-
dult. Mint a lázálomtól gyötört beteg kínosan 
vonaglik . . . Még nem cselekszik, de már kezdi 
kérdezgetni : » M i t kell nékem cselekednem, hogy 
idvezüljek?a Majd ha a földindulás egész erejével 
megindul, akkor a kiáltás bizonyára még erősebb 
ós határozot tabb lesz, ele nincs kétség a felől, 
hogy egyházunk az elbizakodottság álmából kezd 
már is á tmenni a félelem ós az idvességért való 
reszketés amaz állapotába, a melynek a Filippi-



beli tömlöctartónál békesség és győzelem lett 
a vége s reméljük, hogy nálunk is az leszen. 
Es mivel a protes táns egyházon kívül senkinek 
másnak Magyarországon esze ágában sincs még 
csak k é r d e z n i is: » M i t cselekedjem, hogy idveziil-
jek?«. s mivel pápis ta is, zsidó is t isztában van 
azzal, hogy neki a Krisztusra nincs szüksége 
s azokkal a cselekedetekkel, a miket eddig cse-
lekedett , ha nem idvezül is, hát legalább boldo-
gul: azért a magyar prot. egyház fá jdalmas 
jajkiáltásával, mint valami nagyon fontos dolog-
gal, mint az egész magyar nemzetre nézve rend-
kívül nagy hordere jű ténynyel kell foglalkoznunk. 

A felelet a nagy ké rdés re ma sem más, 
mint az, a mely Pál és Silás ajkairól két ezer 
évvel ezelőtt elhangzott : » H i g y j az Ur Jézus 
Krisztusban és idvezülsz /« H a ezt a fe le le te t 
a magyar protes táns egyház megérti , akkor má-
sodszor lesz megmentője a magyar nemzetnek. 

Csodálatos, hogy az iclvességre vágyódó lélek 
ember-emlékezet óta mindig cselekedetek által 
akar t idvezülni, ele még csodálatosabb, hogy a 
magyar prot. egyház a XIX. század végén is 
azok által aka r ja elnyerni az idvességet, a r r a 
pedig nem is gondol, hogy először hi tében kel-
lene megujulnia. Pedig megtanulha t ta volna már, 
hogy akármilyen alázatosnak tűnjék is fel e kér-
dés : » Mit cselekedjem, hogy idvezüljek ?« m é g i s 
egy csomó elbizakodottságot rejt magában. A 
komoly óhaj az idvesség után, az az alázatosság' 
jele. De az a tény, hogy az ember még mindig 
bízik a maga ere jében s hogy bár mást, minden 
esetre valami jobbat akar cselekedni, mint azelőtt, 
de mégis kérdésével azt sejteti, hogy ő kész 
elvégezni saját idvességet, az még mindig a régi, 
a természet i ember re vall. Azért a természet i 
embernek gyökeresen meg kell változnia. Azért 
az alázatosnak látszó, de mégis büszke kérdésre 
a Krisztus apostolai nem felelhetnek mást, mint 
a mit Pál és Silás feleltek: Higyj az Úr Krisztus-
ban! Az idvesség Isten adománya. Tehá t csak 
felülről jöhet. Tehá t csak Isten kegyelme léte-
sítheti. Tehát csak olyan valaki szerezheti meg 
számodra, a ki rendelkezik az Isten kegyelmé-
vel. Ember nem idvezíthet senkit. Csak az Úr 
Jézus Krisztus idvezíthet, a ki tehát nem lehet 
gyarló ember. Benne az Isten jelent meg. l l igyj 
tehát ő benne. Hited által végy tőle isteni, ujjá-
szülő erőket és aztán iclvezülsz. És aztán csele-
kedni fogsz valami jobbat, nem azért, hogy idve-
zülj, hanem azért, mer t idvezül tél. 

Csakhogy ezekét az evangéliumi igazságokat 
sem az egyes ember, som a társadalom nem 

tudja megérteni , a mig Isten lelkét nem veszi. 
A magyar pro tes táns egyház sem tudta még 
eddig. Már t. i. a mostani magyar prot. egyház. 
És a dolog ugy áll, hogy az evangéliumi igaz-
ság is valami nagyon természetes dolog, meg az is, 
hogy azt »a természeti ember meg nem foghatja«. 
A természeti ember meg nem foghatja, mer t nem 
ismeri a Krisztus nagy erejét s nem tudja elhinni, 
hogy az rendkívüli dolgokat képes létrehozni, 
a milyeneket ő nem b í r? Ezért természetes, hogy 
mindenki cselekedetek által akar idvezülni. Hogy 
pedig mégis hit által és pedig, hogy jó eleve 
hangsúlyozzuk, a Krisztusban való hit által és 
nem akármilyen képtelen, hitetlen hit által, lehet 
idvezülni, az meg természetes a következőknél 
fogva. Miért aka runk valami mást, valami jobbat 
cselekedni, hogy idvezül jünk? Miért vetették a 
Jézus korabeli zsidók az erkölcsi szabályok egész 
halmazát az emberek nyakába? Miért dolgozták 
ki a görög bölcsek az erények ós kötelességek 
részletes rendszere i t? Miért zsinatoltak a XV. szá-
zadban az atyák oly sokat és miért hoztak annyi 
re fo rmtörvény t? És miér t zsinatol, alkot százezer 
rendszabályt a magyar prot. egyház? Miért ir ja 
körül az emberek kötelességeit születésüktől 
fogva püspökké lé te lükig? Miért foglalja el az 
egyház idejét a törvények előmunkálataival a 
zsinat előtt s a törvények hiányainak felsorolá-
sával a zsinat utáni években? Es az utóbbi 
években miér t sürge tnek mások evangélizáló 
cselekedeteket , házi istentiszteleteket, vallásos 
estélyeket, lelkészi, presbyter i és diakonusi gon-
dozást? Mert a régi rossz cselekedetekkel nem 
voltak megelégedve. De hát miért nem cse-
lekedtek azelőtt valami j obba t ? Azért, mert 
a leikeikben lévő ható okok nem voltak rá 
alkalmasok. Miért ütött ki tehát minden idő-
ben rosszul a cselekedetek által való idvezülés? 
Miért volt szánandó a zsidó nép ál lapota? Miért 
volt erkölcstelen a görög és római n é p ? Miért 
nem tudták a XV. században a római s a XIX. 
században a protes táns egyházat ujjáalkotni, 
reformálni, életre kelteni zsinatok által, törvé-
nyek által, rendszabályok által, szóval azzal, hogy 
ezt, csak ezt prédikál ták: »Cselekedjetek, cseleked-
jetek ím Azért, mert nemes gyümölcsöt akar tak 
beoltó ág nélkül. Azért mert okozatot akar tak 
ok nélkül. Vagy épen más és jobb okozatokat 
akar tak, a lelkekben lévő régi tespecltséget, testi-
séget ós is tentelenséget meghagyták mind. Uj 
ember cselekedeteit , keresztyén életet, egyházak-
nak a felvirágozását akar ták s az ó ember t 
minden bűneivel együtt ér intet lenül hagyták. 

S a mint a régi zsidó és pogány világban 
vagy a középkor végén csak akkor és ott keletke-
zett új élet, a mikor és a hol ezt a szózatot: » H i g y j 



az Úr Jézus Krisztusban!a megértet ték, úgy ná-
lunk is akkor keletkezik, ha elröstel jük magun-
kat, ha meglát juk, hogy hi te t lenségünk mely sok 
bűnre vezetett s ha beismerjük, hogy a protes-
tánt izmus a Krisztus nélkül igazán csak vergődés. 
A pápis taság bizhatik ha ta lmas szervezetében, 
katonáinak fegyelmezettségében, vagy fényében, 
a zsidóság is bizhatik fiainak élelmességében ; 
az igaz, hogy távol is lesz egyik is, a másik is 
attól örökkön örökké, hogy az ember iség igazi 
bolclogítását munkálja. A protes tánt izmus csak 
a Krisztusra támaszkodhat ik s ha a r ra nem 
támaszkodik, el is pusztul, de meg m é g i s érdemli, 
hogy elpusztuljon. 

Azért tö rekedjünk ar ra , hogy ha előbb nem 
is, az uj évben az igazi Krisztusban való hitet 
s a Krisztusban való igazi hitet megszerezzük. 
Az igazi Kr isz tusra van szükségünk, a ki Saul-
ból Pált alkotott. Az igazi Krisztusra, a ki nem-
csak maga támadot t fel a halálból és pedig 
nemcsak annyiban, a mennyiben azt német tudó-
sok elfogadhatónak és megengedhetőnek tar t ják, 
hanem valósággal ugy feltámadott , hogy minket 
is fel tucl támasztani . Nem ar ra a Krisztusra 
van szükségünk, a kit azon mód meg tudunk 
érteni, a mint a kártyaasztal tól felkelünk vagy 
egy átdorbézolt éjszaka után kialuszszuk magun-
kat, hanem a r r a a Krisztusra, a kit nem lehet 
máskép, csak bűnbánó lélekkel és töredelmes 
szívvel, csak az Isten véghetet len kegyelme 
ós teljes ha ta lma előtti megalázódással megérteni. 
És a Krisztusban való igazi hi tre van szüksé-
günk. Ennek az igazi hitnek egyik fő jellem-
vonása az, hogy valami rendkívüli nagy boldog-
sággal tölti meg az embert , ugy hogy a szív 
tú lá radva az örömtől, a lelkiekkel való foglal-
kozást á ldásnak és ju ta lomnak, nem kényszernek 
tekinti. A másik tulajdonsága a Krisztusban való 
igazi hi tnek az, hogy valami csodás szeretetet 
támaszt ós nevel a szívben, a mely ugyan nem 
hizelkedés ós mások bűneinek, különösen a fő-
bűnnek, t. i. annak, hogy az emberek nem hisz-
nek a Krisztusban (János ev. XYI. 9. v.) ellep-
lezése, de mindenese t re elégséges szeretet, a 
mely folyton ösztönöz, hogy mások igaz javán, 
tekintet nélkül arra , hogy csak szegények-e vagy 
nem, szeretnek-e vagy nem, szüntelenül mun-
kálkodjunk. Az igazi hit végül valami elpusztít-
hatlan erőt ád a léleknek, a mely erő néha 
megfogyatkozik ugyan a sok küzdelemben, de 
megint megújul s nem engedi, hogy a keresz-
tyén ember kétségbeessék vagy az Isten országa 
ter jesztésének munká já t félbehagyja. 

Óh csak azt ne mondjuk, hogy ilyen hitből 
van bennünk csak egy mustármagnyi is, vagy 
hogy ezek csak elméleti fejtegetések. Ha csak 

egy kis mustármagnyi hi tünk volna, akkor már 
hegyeket mozdítot tunk volna ki helyökből és 
élénk, pezsgő egyházi életet t e remte t tünk volna, 
most pedig megi jedünk a kis halmoktól is, és 
meg sem kezdjük, vagy az első kis akadálytól 
visszariadva, félbehagyjuk az egyházi élet létre-
hozásának munkáját . Ila csak egy kis mustár-
magnyi h i tünk volna, akkor az evangéliumi 
igazságokról szóló fej tegetéseket nem fcekintenők 
elméletieknek, mer t azok lennének a mi életünk 
ható erői. Ha volna bennünk erős hit, akkor 
az úgynevezett egyházpolitikai javasla tokat való-
ságos ujjongással fogadnók. Nem azért, mer t 
azok magukban véve valami nagy hasznára len-
nének a magyarnak s hatalmassá, boldoggá ten-
nék. Hiszen Franciaországban már régóta tör-
vénynyó lelt mindaz, a mi most nálunk azza 
lesz, s azért ott az erkölcsiség ós a boldogság 
nem állanak a legjobb lábon s a közélet oly 
dolgokat vet felszínre, a melyek egészségtelen-
ségét nyilván mutat ják. Polit ika magában véve 
egy nemzetet sem tett még igazán erőssé, hata-
lomban állandóvá és boldoggá s a l iberal ismus 
sem adhat meg mindent a magyarnak, a mire 
szüksége van, hogy boldoguljon s amaz akadá-
lyokat maga elől elhárítsa, a melyek a felvirág-
zásnak ú t jában állanak. Sőt a mi liberális újság-
jaink megfoghatat lan könnyelműséggel rontanak 
is, nemcsak építenek. Védik a magyar t az ultra-
montán sötétség ellen, de tárcáikban, elbeszélé-
seikben, a hí reket kisérő megjegyzéseikben nem 
mindig adnak jó táplálókot az olvasóknak. Olyan 
apró labdacsokban adogat ják be a közönségnek 
a pogány világnézletet s az epicuri erkölcstant , 
hogy észre sem veszi az ember. Szólnak a ka rá -
csonyi történetről , mint a »szóp dajkameséről« , 
húsvétkor elmélkednek a »keresztyénség magasztos 
legendáirój«, vagy megmagyarázzák, hogy majd 
gyermekeinkben fel támadunk, vagy nevetségessé 
teszik a megcsalt férjeket, valami tetszetős fény-
nyel vonják be az öngyilkosokat s a múl tkor 
egy szerkesztői üzenetben egy novellára, a mely-
ben elő volt adva, hogy egy meggyalázott asz-
szony megöli magát, az volt az Í té le t : Ugyan 
menjen; nem veszik azt olyan komolyan. Majd ezek 
az apró labdacsok mind anarchis ta bombák lesz-
nek nálunk is, ha fel nem ébredünk, s meg nem 
fontoljuk, hogy polit ikába fulladt közéletünket 
minden módon, minél előbb s minél erélyeseb-
ben meg kell javítani. 

És épen azért kellene, nem néma rezigná-
cióval s akadékoskodó aggodalmakkal fogadni 
az egyházpolitikai javaslatokat , mer t azok alkal-
mat adnak, sőt egyenesen kényszerí tenek majd 
kötelességeink becsületesebb teljesítésére. Örül-
nünk kellene s ha erős hi tünk lenne a Krisztus-

ion* 



ban, h a volna v i rágzó evangé l iumi ke resz tyén 
é le tünk , ö r ü l n é n k is, hogy n e m s o k á r a vmegnyil-
nak az ajtók a s az 1 ír t an í tványa i e lő jöhe tnek 
a chablon , a m e g s z o k o t t s á g tömlöcébő l ós h i r -
de the t ik az igét m i n d e n e k n e k . Azér t h á t az 
ó év végén e lmé lked jünk , i m á d k o z z u n k s bűne in -
ke t megval lva , j á r u l j u n k a kegye lem I s t enéhez 
s ké r j ük , hogy ad jon n e k ü n k u j hi tet , u j m u n k a -
kedve t s készsége t egyházi é l e t ünk fe levení té-
sére . É r t s ü k meg, hogy az az apostol i t a n á c s : 
»Eigyj az Ur Jézus Krisztusban« jól m e g é r t v e 
azt je lent i , hogy »szerezd m e g m a g a d n a k az 
is teni e r ő k e t s a k k o r a pokol kapu i sem vehet -
nek r a j t a d d i ada lma t« . 

Óh m á r lá tom, hogy Sión min t uj jul meg, 
min t t é r m a g á h o z s öltözik fel f ényességbe , 
d icsőségbe! Érzi, hogy h a r c v á r reá, de tud ja , 
hogy vele van a s e r egek U r a Istene. Nem 
nemte l en fegyverekke l , de szellemi, d icsőséges 
eszközökke l s azzal a tuda t t a l , hogy r á van 
bizva az Is ten o r s z á g á n a k e lőbb re vitele, fog 
ha rco ln i és küzdeni . A mi t edd ig e lmulasz to t t , 
ezu tán n e m mula sz t j a el s igyekszik a zs idókkal 
megé r t e tn i , hogy »ve tus t e s t a m e n l u m e novo 
pa te t« az ígé re t ek a Kr i s z tu sban t e l j e sed tek be 
s a ke re sz tyén vi lágnózlet bo ldogabbá tesz, min t 
a Mammon, a me lynek Leroy-Beau l i eu n e m r é g 
meg je l en t c ikke sze r in t zs idók is s azok is, a 
kik a ke r e sz tyén neve t viselik, e g y a r á n t hódol-
nak. A mi t edd ig m e g nem te t t a prot . Sión, 
megtesz i ezu tán s n e m a p a r a g r a f u s o k k a l táp-
lálja a népet , h a n e m lelki eledel lel s igy magá-
hoz von ja mindazoka t , a kik az e m b e r e k n e k 
való szolgála to t s a k é p m u t a t á s t n e m szeret ik . 
N e m lesz Magya ro r szágon e m b e r , a ki ne tö re -
k e d n é k g y e r m e k é t a z o k n a k a p a p o k n a k h a t a l m a 
alól k ivenni , a k ik nem a mennybő l , nem Buda-
pest ről , de Rómábó l v á r j á k a p a r a n c s o t s vnem 
arra a levélre vigyáznak* a mit Roméiba irtok vala-
mikor, hanem arra, a mit most irnak RómábóUc. 
A lelkészek buzgóbbak lesznek, a t a n á r o k ós 
tan í tók jobb t áp lá l éko t a d n a k t a n í t v á n y a i k n a k 
s a h ívek és t an í tók sze re t ik m a j d p á s z t o r a i k a t 
ós tan í tó ika t . A világi p a p s á g is nemcsak kiváló 
neveze t e s a l k a l m a k k o r megy el a t e m p l o m b a 
s n e m c s a k a t e m p l o m b a m e g y el h a n e m a 
vagyon szer int i adózás t is, min t a k e r e s z t y é n s é g 
sze l l emének megfelelőt , s ü r g e t v e viszi körösz tű l 
mindenfe lé . 

De minclez csak a k k o r lesz meg, ha meg-
é r t j ü k azt a f enséges szót, a mely a századok 
sö té téből mos t min tegy m e g e r ő s ö d v e tö r elő: 
»Higyj az Ur Jézus Krisztusban és idvezülsz! 

Szabó Aladár. 

Egyházaink anyagi újjászervezéséről. 
Ferenczy Gyula krassói lelkész Javaslata. 

A bel hivatalnokok fizetésének egyöntetű rendezéséről 
és a református egyházak anyagi megszervezéséről szól 
az a Javaslat* melyet a nagybányai egyházmegye meg-
bízásából Ferenczy Gyula krassói ref. lelkész készített 
és nyomtatásban is közzétett. A tárgy fontossága és a 
javaslatok életrevalósága egyaránt kötelez, hogy felhívjuk 
rá az olvasó közönség figyelmét. 

Egyházaink anyagi szervezését, belhivatalnokaink 
(lelkészek, tanárok, káplánok, tanítók) fizetésének rende-
zését vallás-erkölcsi életünk regenerálása mellett anya-
szentegyházunk legégetőbb kérdésének tartjuk. Ezért vettük 
pártfogásunkba már zsinatunk összeülése előtt az úgyneve-
zett közpapok mozgalmát; ezért sürgettük zsinati pro-
grammunkban az egyházi adórendszernek a birtok és 
kereset arányában való reformálását; ezért nógatjuk, 
szutyongatjuk évek óta egyházi hatóságainkat az állam-
segély fölemelésének sürgetésére; ezért agitálunk, zörge-
tünk egy évtized óta papságunk és elöljáróságainknál a 
közalapi járulékok fokozása és pontos beszolgáltatása 
végett. Évek óla hirdetjük s fogjuk hirdetni mindaddig, 
mig célt érünk, hogy egyházunknak két dologra van 
égető szüksége: lelkének az evangélium által való ujjá-
szülésére (evangélizáció) és testének az egyházi intézmé-
nyeknek, a változott időkhöz alkalmazott anyagi újjászerve-
zésére (anyagi organizáció). A lelkiekben evangélizáció, 
az anyagiakban reorganizáció: évek óta ez a mi Lapunk 
programmjának eleje és veleje. 

Meleg rokonszenvvel üdvözöljük ezért az ügybuzgó 
és mozgékony krassói lelkész most megjelent Javaslatát, 
melyben felfogásunk szerint két vezér-szempont dominál. 

Első, hogy az egyház gyökeres anyagi rendezésé-
nek elvi körvonalait felmutassa. Második, hogy anyagi 
helyzetünk javítására vonatkozólag a rendszer változtatás 
nélkül is életbe léptethető javításokat felsorolja. Mindkét 
irányban nagy ügyszeretettel, valóságos lelkesedéssel és 
kellő jártassággal szól a tárgyhoz. 

1. A tisztviselői fizetések rendezésének, Ferenczy 
szerint, elvei ezek: A lakás, tűzifa s az eddig pénzben 
fizetett dolgok változatlanul maradjanak. A gabonanemüek-
nek (egy véka = 25 kgr.) a 20 éves átlagos piaci ára 
fizettessék. Hasonlóképp méltányos kulcscsal pénzre változ-
tassanak a személyes szolgálmányok is, valamint a szántó-
földek és kaszálók haszonélvezete, minden katasztrális 
holdért szántóföldben 20, kaszálóban 10 forinttal. A stó-
lákra nézve egyöntetű díjszabályzat hozassék be. 

2. Az egyház anyagi megszervezésében Ferenczy 
a személyes adóval kombinált birtokaránylagos adózási 
rendszertől vár biztos sikert, mert ezen az alapon lehetne 
az egyházaknak egyházJíözgazdasági unióvá alakulniok. 
Ezt kellett volna megcsinálnia a budapesti zsinatnak, de 

* Javaslat a belhivatalnokok fizetésének rendezéséről és a 
ref. egyházak anyagi megszervezéséről. Készítette Ferenczy Gyula-
Ára 10 kr. Kapható szerzőnél Krassón. - . 



—- mint a szerző irja — »ez a meddő zsinat, a melyet 
opportunizmus és kislelkűség, nagy lárma és semmi ered-
mény jellemzett*, erre nem volt képes. Majd a nagy-
bányai egyházmegyét véve például, számokkal mutatja 
ki, hogy az uj adórendszer nem elérhetetlen ábránd, s 
hogy megfelel a most túlterhelt szegénység adózási képes-
ségének. s nem sérti a nagybirtokos jogait sem. A javas-
lat megokolásában bővebben kifejti reformterveit: az 
egyházi háztartás jövedelmezőbbé tételét, az ingyenes 
lelkész- és tanítónevelést, a lévita és káplán-adminisztrá-
tor rendszer elterjesztését, az egyházi ingatlanok okszerű 
kezelését és a pénzkezelés reformját. Szerinte minden 
egyházmegyét szövetkezetté kellene tenni, mely a meg-
levő tőkét a mostaninál sokkal jobban kihasználja. Végű', 
mint e tervek legfőbb ideálját, kijelenti, hogy a reformá-
tusoknak arra kell törekedniük, hogy összes szükségleteik 
az egyes egyházi közalapokból folyjanak s ezért minden 
gyülekezetben azonnal hozzá kell kezdeni az egyházi 
fentartási alapok lerakásához. 

E javaslat részletes bírálatába most nem bocsátkozunk, 
csak néhány rövid észrevételre szorítkozunk. 

A tisztviselői fizetések rendezésénél merőben hibás 
elvnek tartjuk a föld és kaszálók, sőt még a termények 
megváltásának elvét. Ez, tekintve a föld, a kaszálók s 
a naturalék értékének folytonos emelkedését, a tisztviselők 
fizetésének határozott megrövidítése volna. A közmunka-
váltságnak barátai, de a földhaszonélvezet megváltásának 
a hivatalnokok jól felfogott érdekéből határozott ellenzői 
vagyunk. 

Nem értünk továbbá egyet szerzővel az általa úgy-
nevezett egyházközgazdasági unió elvében. Ezt különben 
szerző sem fejti ki elég világosan. Minden ilyen gazdasági 
szövetkezet általában is nagyon meggondolandó, de külö-
nösen az egyház terén, hol gyülekezetenként nagyon 
elütök a viszonyok, különböző értékűek az emberek és 
nagyon különbözők az anyagi erők. Sapienti stb 

Ellenben helyesnek tartjuk a személyes adóval kom-
binált birtok-aránvlagos adózási rendszert, melyet bizo-
nyos mértékig az ág. evang. zsinat is felvett a maga 
adózási rendszerébe. Valami effélét a ref. zsinat is pedzett 
egy két ponton, de nagyon alárendelt értékű esetekben. 
Szerző elvét azonban kiegészítve a modern vagyonos-
ság másik fajával, az ingó vagyonnal és keresettel, mi 
igy szeretnők formulázni: személyes adóval kombinált 
birtok- és /rm-seZ-aránvlagos adórendszer. 

Igen életrevaló elvnek tartjuk az egyházfentarlási 
alapoknak gyülekezetenként! szervezését. Ez termékeny, 
háládatos eszme, előrelátó, gondos gyülekezetekben immár 
nem egy helyen meg is valósíttatott. 

Ferenczy javaslata a jelzett hiányok mellett is figye-
lemre méltó és örvendetes jelenség. Érdekes és örvendetes 
jelenség azért is, mert fiatal emberfői származott, kik 
ugy látszik, leginkább buzgólkodnak egyházunk vallás-
erkölcsi és anyagi felvirágoztatásán. Érdekes és örvendetes 
tárgyi szempontból. Egyházaink anyagi rendezése kemény 
egy dió. de mégis bele kell harapni, nem lehet tovább 

halogatni. Meg kell kezdeni alulról, a gyülekezetekből 
és folytatni fölfelé. Az autonomia természete is erre utal. 
Az egyházi törvény is nyújt rá fogódzó pontot. De nem 
is szabad mindent a felsőbbektől várni. Mozduljanak meg 
a pásztorok, a presbyteriumok. Kövessék, irányítsák őket, 
az egyházmegyék. Nem holnap, hanem ma. Elérkezett 
a cselekvés órája, nem szabad tovább várakoznunk. 

A Ferenczy füzetjének az is elismerésre méltó vonása, 
hogy az egyház anyagi rendezése mellett hévvel sürgeti 
a szellemi ujjászervezkedes szükségességét is. Reformációt 
sürget in capite et in membris. A hivők és pásztorok, 
a növendékek és nevelök érdekében Uj társadalmat kiván 
teremteni, uj emberekkel. »A mai társadalom korhadt, 
fényűző, stréber, ideges, jellemekben szegény. Nem eléggé 
nemzeti, nem eléggé liberális, nem eléggé isteni. Az égnek 
is, a hazának is szigorúbb elveket valló polgárokra van 
szüksége, kik műveltek legyenek elpuhultság nélkül, egész-
ségesebbek eldurvulás nélkül, tanultabbak hitetlenség nélkül, 
vagyonosabbak korrupció nélkül, méltóságosabbak lenéző 
dölyf nélkül, magyarabbak megférhetlenség nélkül, vallá-
sosabbak vakbuzgóság nélkül*. 

Ilyen lelkületet, ilyen érzést szeretnénk mi egyházunk 
minden pásztorában és elöljárójában Ilyen hadsereg biztos 
győzelemre vezetné egyházunkat! Sz. F. 

T Á R C Z A. 

Hitvallomás. 
Természet, ha nézem ezer színbe játszó 

Ragyogó fátylodat, 
Mint a napsugárban fényesen sugárzó 

Rejtélyes gondolat 
Betölti lelkemet; nevet minden színbe 

Kedved csillanása, 
Titkosan lopódzik a merengő szívbe 

Képednek varázsa. 

Ezüst fényű fátylad' lengeted hajnalba', 
Majd rózsaszint öltesz. 

Halvány sárga fed ha napod alkonyatra 
Száll közel a földhez. 

Hegyek violája kékellő homályba 
Olvad észrevétlen, 

Bércek ormán fénysáv, völgy ölén hegy árnya ' 
Vész az erdő-mélyben. 

És ha az éjszaka ünnepies csendben 
Fölüti halovány 

Ezüst színű sátrát, mint a végtelenben 
Utazó karaván, 

A hold méla fénvnyel néz az éjszakának 
Sötét tükörébe. 

És körül a rémes óriási árnyak 
Törnek fénykörébe. 



Megdöbben a lélek . . . a hallgató csendben 
Csillagok kigyúlnak 

Hallod ha egy madár fészkiben megrebben 
S szívedben zajdulnak 

Kétségek, remények: meglep az áhítat, 
Leborulva hiszed. 

Hogy te megtaláltad azt a fénylő hidat. 
Mely az égbe viszen. 

Majd híd összeomlik, érzed, hogy parány vagy 
Forgó egyetemben 

És nézed a földet rohanó paránynak 
A nagy végtelenben. 

Mi vagy te? csak féreg! Mi a te világod? 
Csak tenyérnyi kis zug! 

Idő óceánja sodor tova, látod. 
És feletted elzúg. 

Megvéd a természet, a melyet szerettél. 
A melyet imádtál ? 

Marad te előtted, hejh! örökös rejtély, 
Mit megértni vágytál; 

Nem lehet ez, oh nem! A ki e tükörbe 
Látta isten arcát 

S leborult előtte, kivívta örökre 
Diadalmas harcát. 

És a föld: e porszem ha rohan az éjbe, 
Az ember: e féreg 

Véle száll, véle megy a nagy öröklétbe, 
Mit sejt, de nem ért meg. 

Dobd el, oh természet, ezer színbe játszó 
Ragyogó fátylodat: 

Isten, látni vélem lelkembe sugárzó 
Fenséges arcodat. 

Hegedűs István. 

Visszapillantás az év történetére. 
A haldokló év története egyházi és iskolai szem-

pontból eseményekben szegénynek nem mondható. A 
parlamentben egyházpolitikai reformok, az egyházhatósági 
életben a két prot. egyház zsinatjainak befejezése, az 
iskolaügy terén néhány figyelemre méltó törvényhozási 
intézkedés, társadalmi és irodalmi téren nyilvánvaló ébre-
dés jelenségei mutatkoztak. 

Az 1893-ik év az egyházi ügyekben öt törvény-
javaslatot termelt. Az év elején az izraeliták receptiójáról. 
az állami anyakönyvekről, és a vallás szabad gyakorlatú 
ról terjesztettek be minisztereink fontos javaslatokat a 
képviselőház elé. Az esztendő utolsó hónapjában pedig a 
polgári házasságról és a gyermekek vallásos neveléséről kap-
tunk egyházi és vallás-erkölcsi életünkbe mélyen belevágó 
törvénytervezeteket. Az utolsó száz év alatt, 1791 óta ennyi 
és ily nagy horderejű vallásügyi törvényjavaslat nem for-
gott szőnyegen a magyar parlamentben. Gyűlési tárgyalás 

alá még egy sem került, de a sajtóban és a bizottságokban 
az év folyamán annál élénkebb eszmecsere folyt fölöttök. 
A nemzet közvéleménye a javaslatok mellé sorakozott, a 
protestáns egyházak is készek az áldozatra, csakhogy a 
javaslatoktól várt nemzeti és állami erősödést előmozdít-
sák. Csupán a béke pillanataiban mindig hazafiasnak 
dicsért, de kenyértörés idején a nemzetet mindig cserben 
hagyó római klérus és a feudális arisztokrácia nyilatko-
zott a reformok ellen. 

Egyháshatómgi életünkben is fontos eseményeket 
látott a végére hajló esztendő. Végleg befejezte és királyi 
szentesítéssel is elláthatta zsinati törvényhozását az ág. 
h. evang. egyház. 1 örvényhozásilag, közigazgatásilag és 
.bíróilag egyesítette a Királyhágón inneni evang. egyház-
kerületeket. Kodifikálta egyházszervezetét. Megteremtette 
egyetemes egyházi közalapját, gyülekezeteinek anyagi ren-
dezését egységes alapelvek szerint proklamálta. A refor-
mátus egyházzal való államjogi, egyháztársadalmi és iro-
dalmi uniót bensőbbé tette. Örömmel tekinthet vissza 
törvényhozói munkásságára, s mi a kivül állók elismerés-
sel és testvéri szeretettel méltányoljuk szép munkáját. 
Református zsinatunk törvényhozási tevékenysége bár 
nem nyerte még meg a legfőbb felügyelő királyi sanctió-
ját, de maga a törvényhozói munka az 1893-ik évben 
befejeztetett. Alkotásai csekélyebb fontosságúak, mint akár 
az evang. zsinaté, akár a korábbi ref zsinaté, de az egyház-
szervezet javítgatása s néhány jelentősebb intézmény meg-
alkotása által ez is fejlesztőleg, emelőleg fog hatni egyházi 
közéletünkre. A zsinat nevével és tekintélyével ismét életre 
hivott mozgalom debreezeni főiskolánk fejlesztése és a 
kolozsvári theol. fakultás megalkotása iránt, a ref. társa-
dalom rétegeiben erősebb hullámokat támasztott, melynek 
eredményeként szép összegek gyűlnek az ősi alma materre. 
De nekünk ugy tetszik, hogy a mozgalom még sem orszá-
gos s az eredmény távolról sem elégíti ki a hozzá fűzött 
várakozást. Mintha a mozgalom nem a hívek szivéből, 
nem belső vágyából s nem egyetemesen érzett szükségé-
ből indíttatott volna! 

Iskolaügyünk történetében egyházi részről keveset len-
dített az 1893-ik esztendő. Egyházainkban, eltekintve a fen-
tebb érintett fakultások szervezésére indított mozgalomtól, 
az iskolaügy terén nem is történt egyetemes alkotás. Egy-két 
csonka gimnáziumunk (Sepsiszentgyörgy, Kisújszállás stb.) 
az állam segítségével kiegészíttetett, több helyen uj iskolák 
épültek, uj tantermek keletkeztek, uj tanítói állomások 
létesültek. De ez a szervezési munka is mintha nem 
folyna elég buzgósággal és áldozatkészséggel. Egyházaink 
az iskolafentartást inkább tehernek, mint dicsőségnek kezdik 
tartani. Az államosító nizus évről-évre erősödik. Tanító 
és tanár mintha nem jól érezné magát az egyház szolgá-
latában Közegyház és gyülekezet mintha kifáradt volna 
az iskoláért való áldozásban. Kelletlenség, lelki bágyadt 
ság, erkölcsi lankadás, sőt néhol egymásra unás és áldat-
lan huzalkodás tapasztalható az egyház és az iskola 
emberei között, nagy kárára iskolának és templomnak 
egyaránt 



Tanügyi tekintetben állami részről sem sok örven-
detest írhatunk az 1893-ik év javára. Törvényhozási 
alkotása mindössze egy volt az államnak, a népiskolai 
tanügy terén A tani!ói fizetések rendezése. E törvényben 
két fontos dolog van kimondva. Először az, hogy a fele-
kezeti tanítóknak is mindenütt meg kell adni a 300 frt 
törzsfizetést s a hol a felekezettől ez nem telik, ott 
pótolja az állam. Másodszor az, hogy minden népiskolai 
tanítónak, tehát a felekezetieknek is, ki kell szolgáltatni 
a 250 frtig emelkedhető korpótlékot, s a hol ezt nem 
tudják vagy nem akarják, ott pótolja szintén az állam. 
Ebben az üdvös törvényben nyújtott állami segítséggel 
gyengébb népiskoláinkat épen ugy lábra lehet állítani, 
mint az 1883-ik évi középiskolai törvénynyel lassanként 
megerősítgetjük szegényebb gimnáziumainkat. — A közép-
iskolai tanügy terén csak tervezgetések kerültek ki a folyó 
évben, ezek között legelőkészítettebb a nem állami tanárok 
országos nyugdíjintézete, melynek tervezetét országos ankét, 
is megvitatta, de a törvényjavaslat még nincsen benyújtva. 
A jogi szakoktatás terén fontos reform van készülőben 
a kötelező doktorátus eltörlése s a helyébe állítandó egy-
séges jogi államvizsgálat által, mely a jogakadémiák 
életébe pezsgést önteni, tanuló ifjúságát megszaporítani és 
tudományos színvonalát emelni van hivatva. 

Örvendetesebb képet nyújt egyházunk társadalmi 
élete. E téren mintha lendülés és pendülés váltaná fel 
az eddigi lanyhaságot. Az egyesületek terén az Irodalmi 
Társaság szép munkáját bár most sem méltányoljuk 
kellően, de a Társaság vezetői azért nem lankadnak. Ennek 
az évnek javára esik a népies iratok megindítása. Szép 
sikerrel folytatta vallásos felolvasásait a székes fővárosban, 
de annyira még nem vitte, hogy tagjai a vidéki prot. 
központokon is felolvasási ciklusokat rendezzenek Egy 
kis buzgósággal és jóakarattal pedig ezt is meg lehetne 
csinálni. Országos prot. árvaegyesületünk életében az 
1893-ik esztendő egy uj intézmény életre-hivásával lett 
emlékezetessé, ekkor mondatván ki és kezdetvén meg 
tényleg az árváknak az árvaházon kivül, saját otthonjuk-
ban való neveltetése és gondoztatása az egyesület által. 
Ha kinövi magát, ez az intézmény valóságos országos 
institutióvá teendi az árvaegyesületet. Figyelemre és orszá-
gos pártolásra méltó társadalmi tevékenységet indított 
meg a mult évben keletkezett Református ifjúsági egyesü-
let, mely a főiskolák tanulóiban ápolja, öntözi a ker. hit-
es szeretet életet. A folyó évben hívta életre a budai 
reformátusok buzgósága az úgynevezett Nagypénteki ref. 
társaságot, mely azt a megszívlelendő célt tűzte maga elé, 
hogy a züllésnek indult gyermekeknek Budán »Otthon«-t 
létesítsen. 

Az egyháztársadalmi, önkénytes, tehát igazi autonom 
szellemi tevékenység lendülésére mutat az a jelenség is, 
hogy a lelkészi értekezletek intenzivebb munkához fogtak 
országszerte. Erdélyben egyházkerületileg kívánják ezt a 
fontos ügyet szervezni. Tiszántúl és Dunamellékén tekin-
télyes hangok emelkedtek a kerületi lelkészi értekezletek 
megalkotása érdekében. Sőt az utózsinat alkalmával a 

budapesti theol. tanárok kezdeményezésére tartott Egyházi 
Értekezlet elhatározta, hogy felkéri az ország összes egyház-
megyéit. hogy az általa javasolt belmissziói irányzattal és 
a világi elem bevonásával lehetőleg minden vidéken szer-
veztessenek ilyen egyházi értekezletek. Súlyt fektetünk 
erre a megmozdulásra, erőt, lelket, közszellemet, vallásos 
ébredést remélünk ettől az egészséges irányú mozgalomtól. 

Lendülést, egyháziasságot teremtő erőt tapasztalunk 
abban az egyháztársadalmi munkában is, mely vallásos 
összejövetelek vagy vallásos estélyek neve alatt Budapest 
példájára előbb Gyomán. majd Debreczenben, Mező-Turon 
s ezen kivül több kisebb gyülekezetünkben megindult. 
Olyan természetű egyházi tevékenység ez, mely az élő szó 
hatalmával, az éneklés vonzóerejével, a bibliai és egyház-
történeti tárgyak tanulságaival, a szőnyegen forgó egyházi 
események szellőztetésével folytonos életelevenségben tartja 
és egyházias összetartásra, tovább építő munkásságra 
serkenti az egyháztagokat. Ellensúlyozza a szekták törek-
véseit, növeli híveinkben az ellenálló erkölcsi erőt és a 
vallásos buzgóságot. Bizonyos benső örömmel konstatál-
hatjuk épen ebben a Lapban, mely a belmissziói tevékeny-
ségnek ezt a módját oly dicséretes buzgósággal sürgeti, 
hogy buzdító szava nem hangzik el a pusztában, hogy 
kicsinyek és nagyok közelben és távolban mindig többen 
és többen karolják fél ezt az áldásos munkát! 

S még egy pár szót egyházunk irodalmi munkás-
ságáról. Kicsiny biz' ez még, és szűk körben is mozog, 
de mégis mozog. A sablonos liturgiái irodalmat csak 
futólag érintem, bár még mindig ebben az ágban terme-
lünk a legtöbbet. Imádságos könyveket adtak ki ebben 
az évben a nagy közönség számára Papp Károly, kathedrai 
használatra Bitay . Mihály és Hetesy Viktor; prédikációs 
könyvek jelentek meg : Révész Bálinttól, Szász Károlytól, 
Illyés Endrétől stb.; gyűjteményes munkák: a »Protestáns 
Pap* és a »Kalászok*. Tudományos theol. irodalmunkban 
a »Prot. Szemlé*-től eltekintve a Zoványi-féle »Theol. 
ismeretek Tára* és a Masznyik E. »Pál apostol«-a a 
legjelentékenyebbek. Lendület és pedig örvendetes lendület, 
tapasztalható a népies vallásos irodalom terén, hol a 
»Koszoru« és a »Kis Tükör« mint uj vállalatok, a régebbi 
»Téli Újság*, a vallásos népnaptárak, a prot. irodalmi 
társaság népies kiadványai, s az angol Tract-society 
füzetkéi most már tekintélyes számban és lélekben is 
erosödőleg hirdetik, terjesztik a Krisztus evangéliumát. 

Mindezekből pedig én azt látom, hogy egyháztársa-
dalmi mezőn a munka és tevékenység, a hívekhez való 
szólás élő szóval és nyomtatásban már is némi mozgást, 
pezsdülést, lendületet teremtett. Sokan ugyan még csak 
az aggódásig vitték, mások már a tanácskérésnél vannak 
és csak kevesen léptek az öntudatos cselekvés terére; 
de a többség megmozdult. Kövessük, folytassuk, álta-
lánosítsuk ezt az irányt, mert ezé az élet, ezé a jövő. 
Igen, mert evangéliumi lélek és erő van benne, az pedig 
Istennek hatalma minden hivők üdvösségére! 

Krónikás. 



BELFÖLD. 

A kötelező polgári házasság. 
T ö r v é n y j a v a s l a t a h á z a s s á g i j o g r ó l . 

A képviselőház 1893. december 2-iki ülésén beterjesztette Szilágyi 
Dezső igazságügvminiszter. 

V. FEJEZET. 

A h á z a s s á g m e g s z ű n é s e . 

94. §. A házasság megszűnik: 
a) az egyik házastárs halálával (95. §) ; 
b) bírói felbontással. 
Holttányilvánítás esetében az a vélelem irányadó, 

hogy a holttányilvánított nem élt tovább annál az idő-
pontnál. a mely az ítéletben elhunyta napjául meg van 
állapítva. 

95. §. Megszűnik a házasság az által is, hogy az 
egyik házastárs a másiknak holttányilvánítása után házas-
ságot köt, kivéve ha az uj házasságot megkötő felek 
egyike a házasságkötéskor tudta, hogy a holttányilvánított 
él. vagy ha az uj házasság egyéb okból semmis, avagy 
75. §. f ) pontja alapján érvénytelenné van nyilvánítva. 

96. §. A házasság bírói Ítélettel és csak a 97 —102. 
§- okban foglalt okokból bontható fel. 

97. §. A házasság felbontását kérheti az a házasfél, 
kinek házastársa házasságtörést vagy természetelleni fajta-
lanságot követ el, avagy tudva, hogy házassága még 
fennáll, uj házasságot köt. 

98. §. A házasság felbontását kérheti az a házasfél, 
kit házastársa hűtlenül elhagyott. 

Hűtlen elhagyás csak akkor forog fenn: 
a) ha a házassági életközösséget szándékosan és 

jogos ok nélkül megbontó házasfél bírói határozattal az 
életközösség visszaállítására lett kötelezve, és e határozat-
nak egy év alatt igazolatlanul eleget nem tesz; 

b) ha a hűtlenül elhagyó házastárs, kinek tartózkodási 
helye ismeretlen és legalább egy év óta hire veszett, az 
életközösségnek egy év alatt leendő visszaállítására birói 
hirdetmény utján siker nélkül hivatott fel. 

99. §. A házasság felbontását kérheti az a házasfél, 
kinek házastársa élete ellen tört, vagy a házastársa testi 
épségét avagy egészségét veszélyeztető módon szándékosan 
súlyosan bántalmazott. 

100. §. A házasság felbontását kérheti az a házasfél, 
kinek házastársát bűntett miatt a házasság megkötése 
után jogerejüleg halálra vagy legalább öt évi fegyházra 
vagy börtönre ítélték. 

101. §. A házasság felbontásának az előző §. alap-
ján nincs helye, ha házasfél a büntettet a házasság meg-
kötése előtt követte el és erről házastársának a házasság 
megkötésekor tudomása volt. 

102. §. A házasság az egyik házasfél kérelmére fel-
bontható, ha a másik házasfél: 

a) a házastársi kötelességeket szándékos magavise-
lete által súlyosan megsérti; 

b) a házastársak családjához tartozó gyermeket 
bűncselekmény elkövetésére vagy erkölcstelen életre reá-
bírja vagy reábírni törekszik; 

c) erkölcstelen életet megátalkodottan folytat; vagy 
d) a házasság megkötése után jogerejüleg öt évnél 

rövidebb tartamú fegyházra vagy börtönre, avagy nyereség-
vágyból elkövetett vétség miatt fogházra ítéltetett; 

a) és a biró a házasfelek egyéniségének és életviszo-
nyainak gondos figyelembevételével meggyőződött arról, 
hogy a felsorolt okok következtében a házassági viszony 
annyira fel van dúlva, hogy a felbontást kérőre nézve a 
további életközösség elviselhetetlenné vált. 

103. §. A ki házastársának vétkes cselekményébe 
beleegyezett, vagy abban részes volt, a házasság felbon-
tását nem kérheti. 

Az a körülmény, hogy a felbontást kérő fél ellen 
is forog fenn bontó ok, a kereseti jogot ki nem zárja. 

104. §. A kereseti jog elenyészik, ha a házastárs a 
vétkes cselekményt megbocsátotta. 

Megbocsátásnak a per folyama alatt is helye van. 
105. §. A 97., 99., 100. és 102. §-ok eseteiben a 

keresetet csak attól a naptól számított hat hónap alatt lehet 
megindítani, a melyen a házastárs a vétkes cselekmény, 
illetőleg a jogerejü büntető ítélet tudomására jutott. 

A vétkes cselekmény elkövetése, illetőleg a büntető 
ítélet jogerőre emelkedése után tiz év múlva felbontó 
keresetnek nincs helye. 

Ha a házastárs a kereset megindításában erőhatalom 
vagy cselekvőképtelenség által gátolva van, mig ezen 
akadály tart. a határidő folyása szünetel. 

106. §. A felbontás iránti kérelem támogatására a 
kereset vagy viszonkereset alapjául szolgáló bontó ok 
kapcsán oly bontó okra is lehet hivatkozni, a melyre 
nézve a kereseti jog már megszűnt. 

107. § A felbontó ítéletben az a házasfél, kinek 
hibájából a házasság felbontatott, vétkesnek nyilvánítandó. 

Ha viszonkereset folytán mindkét fél hibájából történt 
a házasság felbontása, biró mind a két házastársat vét-
kesnek nyilvánítja. 

Viszonkereset nélkül is kérheli alperes, hogy a 
házasság felbontása esetében a felperes is vétkesnek 
mondassék ki, ha ellene bontó okot igazol; ezen kérelmet 
oly bontó okra alapíthatja, melyre nézve kereseti joga 
már megszűnt, de a felbontás alapját képező bontó ok 
keletkezésekor még fennállott. 

A házasságtörés okából vétkesnek nyilvánított házas-
társ a felbontó ítéletben eltiltandó a házasságkötéstől 
azzal, a kivel a házasságtörést elkövette. 

108. §. Cselekvőképességében korlátolt házastárs a 
házasság felbontása végett indított perben perképes. 

109. §. Elmebeteg házastárs nevében törvényes kép-
viselője kérheti a gyámhatóság felhatalmazásával a házas^ 
ság felbontását. 

A gyámhatóság a felhatalmazást csak akkor adhatja 
meg, ha a házasság felbontását az elmebeteg házastárs 
nyilvánvaló érdeke követeli. 

110. §. A házasság a felbontó ítélet jogerőre emel-
kedése napján szűnik meg. 

111. §. A házasság felbontása esetében a házastársak 
vagyonjogi viszonyaira, a mennyiben a jelen törvény mást 
nem rendel, az érvényben levő jogszabályok alkalmazandók. 

112. §. Ha az ítélet csak az egyik házastársat nyil-
vánította vétkesnek, ettől a másik házastárs a házasság 
fennállása alatt adott ajándékait visszakövetelheti. 

A vétlen házastársnak a í ízassági szerződésben, 
valamint a házasság fennállása alatt a vétkes fél részére 
tett ajándékozási Ígéretei hatályukat vesztik. 

A visszakövetelésre a gazdagodást kereset szabályai 
irányadók. 

A visszakövetelés joga az örökösökre csak az 
esetben száll át, ha a házastárs keresettel rvényesítette. 

A kereset a házasság felbontásától s mííott egy év 
alatt elévül. 

113. §. A nem vétkes nőt a vétkesnek nyilvánított 



férj vagyoni helyzetének és társadalmi állásának megfele-
lően eltartani köteles, a mennyiben ily tartásra a nőnek 
jövedelme elégtelen. 

A tartás készpénzben előre és rendszerint havi 
részletekben fizetendő. 

A tartást a nő kívánságára a férj biztosítani köteles. 
114. §. A kiszabott tartás felemelésének van helye: 
a) ha a szükséges tartás nem volt a férj vagyoni 

helyzete miatt megállapítható és ez időközben megjavult: 
b) ha a tartás megállapításánál a nőnek oly jövedel-

mei vétettek számításba, melyektől később önhibáján 
kívül eleseit. 

115. §. A tartásra nézve a per megindítása után a 
házastársak szabadon egyezkedhetnek és a nő le is mondhat 
róla. A tartás kötelezettsége a férjnek örököseire is átszáll, 
ezek azonban annak a hagyaték tiszta jövedelme erejéig 
való leszállítását kérhetik. 

216. §. A férj tartási kötelezettsége megszűnik, ha 
a nő uj házasságot köt. 

117. § Az elvált, vétkes nő férje nevét nem viselheti. 
A nem vétkes nő azonban férje nevét a házasság 

felbontása után is megtarthatja, ha ezen akaratát a perben 
kifejezte. 

A biró köteles a nőnek ezen jogát a felbontó ítélet-
ben kimondani. 

118. §. A biró a felbontó ítéletben a közös kiskorú 
gyermekek elhelyezése és tartása íelől is határoz. 

Ha a szülők másként nem egyeztek meg, a gyerme-
kek hét éves életkorukig anyjuknál maradnak, ezen élet-
koron túl a nem vétkes szülőnek, ha mind a két szülő 
vétkesnek nyilváníttatott, a fiuk atyjuknak, a leányok any-
juknak gondviselésére bízatnak. 

A biró azonban a szülők vétkességének és egyéb 
személyes körülmenyeinek figyelembe vételével a gyerme-
kek nyilvánvaló érdekében a szülők egyezségétől és a 
fennebbi szabályoktól eltérőleg is intézkedhetik, sőt a 
gyermekeket harmadik személy gondviselése alá is adhatja. 

A közös gyermekek tartása és nevelése költségeit 
mindkét szülő jövedelme arányában köteles fedezni, ha 
arra a gyermekek vagyonának jövedelme elégtelen. 

Veszély esetén mind a bíróság, mind a gyámhatóság 
elrendelheti a gyermekek számára megszabott tartás 
biztosítását. 

119. §. Ha a biró a perben kiderített ténykörül-
ményeket nem találja elegendőknek arra, hogy a gyer-
mekek elhelyezése és tartása felől határozzon, az erre 
vonatkozó rendelkezést mellőzi és a per befejeztével az 
ügyiratokat intézkedés végett átteszi a gyámhatósághoz. 

120. §. Ha a biró a felbontó ítéletben a gyermekek 
elhelyezése és tartása felől határozott, de határozata a 
megváltozott körülmények következtében a gyermekek 
érdekeinek többé meg nem felel, a gyámhatóság a birói 
határozattól eltérőleg intézkedhetik. 

121. §. A 97., 99., 100. és 102. §-ok eseteiben a 
biró a kibékülés megkísérlése céljából a házasság felbon-
tása előtt rendszerint a házasfelek ágytól és asztaltól 
való különélését rendeli el. 

A különélés elrendelését csak akkor lehet mellőzni, 
ha a házastársak kibékülése egyáltalában nem remélhető. 

Az ágytól és asztaltól való különélést hat hónapnál 
rövidebb és egy évnél hosszabb időtartamra szabni vagy 
ismételni nem lehet. A felek egyező kérelmére azonban 
a különélés hosszabb időre is kiszabható. 

122. §. Ha a házastársak az ágytól és asztaltól való 
különélés ideje alatt a házassági életközösséget, vissza-
állítják, vagy ha a felperes az ágytól és asztaltól való 
különélésre szabott idő letelte után három hónap alatt 

a házasság felbontását nem kéri, a perben érvényesített 
ok alapján a házasság felbontását többé nem lehet kérni. 

128. §. Az ágytól és asztaltól való különélés birói 
elrendelését a per befejezéseig a házasfelek bármelyike 
kérheti. 

124. §. Az ágytól és asztaltól való különélés ideje 
alatt a házastársak együttélésre és a házassági tartozás 
teljesítésére nincsenek kötelezve. 

125. §. Az ágytól és asztaltól való különélés elren-
delése esetében a biró a közös kiskorú gyermekek elhelye-
zése és ezeknek, valamint a nőnek tartása és a szükséges 
tárgyaknak ez utóbbi részére kiadása iránt a körülmé-
nyekhez képest intézkedik és a női tartást a házasfelek 
vagyoni és kereseti viszonyaihoz képest mérsékelheti, sőt 
a férjet annak teljesítése alól fel is mentheti. 

126. §. Az a szülő, kit a nevelés joga meg nem 
illet, gyermekeivel rendszerint érintkezhetik, és nevelésüket 
ellenőrizheti. 

Az érintkezés módját szükség esetén a gyámható-
ság állapítja meg, mely az érintkezést a gyermekek nyil-
vánvaló érdekében ki is zárhatja. 

VI. FEJEZET. 

A g y t ó l ós asztal tó l v a l ó e lválás . 

127. §. Oly esetben, midőn a házasság a jelen tör-
vény szerint felbontható, a házasfél felbontás helyett az 
ágytól és asztaltól való elválást kérheti. 

Addig, mig az első biró a perben nem ítélt, a fel-
peres elválasztásra irányuló keresetét felbontó keresetre 
változtathatja át. 

128. §. A jelen törvény 96—109., 112 — 115., 118 — 
120, 123—126 §§-ai az ágytól és asztaltól való elválásra 
megfelelően alkalmazandók. 

A vagyonjogi viszonyok tekintetében az ágytól és 
asztaltól való elválás a felbontás joghatályával bir. 

129. §. Az ágytól és asztaltól bíróilag elválasztott 
házasfelek a házassági életközösséget bármikor vissza-
állíthatják. 

Az életközösség visszaállításának időpontjától kezdve 
az ágytól és asztaltól való elválás jogkövetkezményei 
megszűnnek. 

130. §. Ha a házasfelek az életközösséget vissza 
nem állították és az ágytól és asztaltól való elválás az 
ítélet jogerőre emelkedésétől számítva két évig tartott, 
bármelyik házasfél kérheti, hogy a biró az ágytól és 
asztaltól elválasztó ítéletet felbontó ítéletté változtassa át. 

Krassó-Szörény vármegyéből. 
Az andrásházi és ralcittai missziói állások megnyitása. 

A legelső magyar kálvinista főúr Suraklini Petrovics 
Péter egykori birtokainak ismét magyar református kézre 
kerítésében fáradhatatlan gróf Ráday Gedeon, békés-
bánáti egyházmegyei gondnok, egyik magyar református 
telepet a másik után létesíti Krassó-Szörény vármegyében 
a hajdani kálvinista főúri, jelenleg pedig magyar királyi 
kincstári birtokon. Szapáryfalva után jött Andrásháza, 
azután jött Uj-Rakitta; jön nem sokára Bunva-Szegszárd-
nak 100 családdal kibővítése, majd Szapárvfalvának szin-
tén 100 családdal megnagyobbítása. Majd következik 
bizonyosan Tergovistia, Bálincz, Nadrág, Zsidóvár s -még 
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a többiek magyar kálvinista kezekbe juttatása. Segítse a 
jó Isten a nemes, ugy nemzete, mint egyháza érdekeit 
egyaránt szivén viselő gondnokot magasztos céljainak 
kivitelében! 

Maradandó emlékű nevezetes napja volt András-
háza plántaegyházunk tagjainak december 12-dike, mert 
e napon a díszes, impozáns, bár még nem egészen kész 
imaházban délelőtti 10 órára nagy közönség gyüleke-
zett egybe a lelkész és tanító beiktatására. Az ünnepélyt 
megnyitotta Ráday gondnok úr, üdvözölve az egybe-
gyűlteket, előadta összejövetelünk célját, s kiemelve az 
andrásházi atyafiak készséges fáradozását, áldozathoza-
talát az iskolaépület és imaház felépítése körül, további 
buzgalomra lelkesítette az egyháztagokat, s egyszersmind 
jelezve, hogy pár hét múlva az iskolaterem átadható 
lesz rendeltetésének. S hogy az egyházmegyei elnökség 
gondoskodott a lelki szükségletekről, bizonysága annak 
az, hogy az eddigi ideiglenes lelkigondozás állandóval 
felváltása végett itt az uj lelkipásztor, Szöllösy Imre és 
itt az u j tanító, Fekete Győző urak személyében, kiket 
ezennel be is mutat és ajánl az egyháztagok jóindulatába. 

Az éljenzéssel fogadott hatásos beszéd után fel-
hangzott a jó magyar református nép által bármely alka-
lommal is oly hatalmas lelkesedéssel énekeltetni szokott: 
»Jövel Szent Lélek Ur Isten!* Ennek első verse elének-
lése után következett a XC-dik zsoltár 1. és 7-ik verse, 
melyeknek elhangzása után az egyházmegye nagyérdemű 
esperese (ki a hétfőn tartott békés vár megyei gyűlésről 
Gyuláról sietett Andrásházára).' Szabó János lépett az 
asztalhoz és egy alkalomszerű fenkölt buzgó imát mon-
dott, mely az egybegyűltek lelkeit szokatlan erővel ragadta 
feljebb, sokkal feljebb a bennünket környező hegyek havas 
csúcsánál, mivelhogy nekünk is azokon felül van minden 
reménységünk! Az ima elhangzása után az esperes be-
szédet tartott a jelenvolt sokaságnak. A beszéd lassan-
ként emelkedett, mint a lépcső, miután üdvözölte a kö-
zönséget, előadta az összejövetel célját, utalva a gond-
noknak ez irányban már tett kijelentésére. Találóan 
alkalmazta a telepesekre Istennek Ábrahámhoz intézett 
ki- és elhívó szózatát 1. Móz. 12, 1—2. Fejtegette a kijö-
vetel érzékeny voltát, kiemelve, hogy azon érzelemszálak, 
melyek őket szülőföldükön szeretteikhez kötötték, eljöve-
telök által sem szakadtak el, vissza-vissza száll a gon-
dolat az otthagyott élő szülőkhöz, testvérekhez, rokonok-
hoz, vagy az elhaltak sírhalmaihoz. De Isten velők leend 
itt e reájok nézve még idegen tájékon, s áldását nyújtja 
nekik, hogyha megmaradnak őseik vallásában és a hazá-
nak szeretetében. Majd bemutatta az uj lelkészt és tanítót, 
ajánlván szeretetökbe, s áldást kérve úgy az uj lelkészre 
és a gyülekezetre, buzdító szavakkal rekesztette be a szép 
beszédet, mely könyekre indította a közönséget és sokan 
hangosan zokogtak, visszaszállván gondolataik a beszéd 
folyamán többször hangoztatott szülőföldhöz és atyai tűz-
helyhez, melynek helyébe most nekik itt e földön, hol 
nem rengett bölcsőjök, uj tűzhelyet kell alapítani. Ezen 
mély meghatottsággal hallgatott beszéd végeztével az 

egyházmegyei elnökség megbízásából előállt Ráez Károly 
szapáryfalvai lelkipásztor, ki az andrásházai magyar refor-
mátusok ideiglenes lelkigondozója volt, s rövid beszéd 
kíséretében átruházta a lelkigondozás tisztét az uj lelki-
pásztorra, kinek munkálkodására áldást kivánt. 

Erre előlépett az uj lelkész Szöllősi Imre, ki füzes-
gyarmati segédlelkész volt eddig, és igen szép átgondolt 
beszédben a lelkipásztori teendők jelezése után ajánlván 
magát a gyülekezet jóindulatába, igen szép imaszerű 
fohászszal berekesztette beszédét. Az általános figyelem-
mel hallgatott beszéd mindeneknél kedvező benyomást 
tett, és az ifjú lelkész iránt bizalmat és szép reményt 
keltett. 

Az egész ünnepély berekesztetett a 67-ik zsoltár 
első versének eléneklésével. Az énekvezéri tisztet Gál 
Dénes szapárifalvai tanító teljesítette. Az ünnepély délután 
fél egy órakor ért véget; midőn is többen, az egyház-
megyei elnökség tiszteletére bálinczi lakos Griesbach Ede 
birtokos ur vendégszerető házánál rendezett díszebédre 
gyűltek össze, hol számos pohárköszöntő mondatott, éltetve 
az elnökséget, a szíves házi urat és nejét, a megyei közre-
munkáló tisztviselőket stb. Másnap ugyanez történt Uj-
Rakittán. Erősítse Isten e két uj gyülekezetet!! 

Rácz Károly. 
lelkipásztor. 

A vallás szabad gyakorlata, 
A képviselőház közoktatási bizottságának jelentése. 

A közoktatási bizottság december 12-én terjesztette 
be jelentését a vallás szabad gyakorlatáról. Tartalmas, 
átgondolt jelentés, mely arról tanúskodik, hogy a közoktatási 
bizottságban néhány lényeges javítást tettek a törvény-
javaslaton. A javítás különösen két ponton lényeges. Elő-
ször szabatosabban körülírja a felekezetté alakulás feltételeit 
és kellékeit. Másodszor lényegesen megszorítja a felekezet-
n élküliség módozat ját. 

A megjavított javaslat alapelvei a következők: 
Mindenki szabadon vallhat és követhet bármely 

hitet és vallást és azt az ország törvényeinek, valamint 
a közerkölcsiség kívánalmainak korlátai között külsőképen 
is kifejezheti és gyakorolhatja ; a miből önként következ-
hetik, hogy senkit sem szabad törvényekbe vagy a köz-
erkölcsiségbe nem ütköző vallási szertartás gyakorlásában 
akadályozni, avagy hitével nem egyező vallási cselekmény 
teljesítésére kényszeríteni. 

Biztosítva van tehát az állam minden polgára, 
illetőleg lakosa számára a vallási meggyőződésnek és vallási 
hitnek teljes szabadsága; valamint hitének akként való 
külső kifejezhetése és gyakorolhatása, hogy ezáltal ne 
sértse mások törvényben biztosított jogait s egyéni szabad-
ságait, se az állam intézményeit, polgári kötelességeit, se 
pedig a társadalmi rend alapjának biztonságára szolgáló 
közerkölcsiségnek kívánalmait. 

Továbbá, midőn a vallási és hitélet respektálja, s 
a vallási meggyőződésnek és vallási hitnek teljes szabad-
ságát biztosítja, egyben tekintettel van a társadalmi béké-
nek, az állami közrendnek, az állam szuverénitásának és 
az egész politikai szabadságnak megóvására is. 



Kifejezésre juttatja továbá a vallásfelekezetből való 
kilépés szabadságát; azonban csak az érvényben lévő 
törvényeknek megállapított feltétel alatt. 

Végül az országban törvényesen bevett egyházakra 
és híveikre, nemkülönben az izraelitákra vonatkozó törvé-
nyek és jogszabályok változatlan fentartását kimondja ; 
mi annyival inkább indokolt, mivel az eddig törvényesen 
bevett vallásfelekezetekkel szemben a jelen törvényjavaslat 
közvetlen céljainak biztosításán túlmenő minden további 
intézkedés számos egyéb kérdéseknek előzetes törvényes 
megoldását tenné elkerülhetetlenül szükségessé. 

A fentebbi alapelvek alapján először is lényegesen 
módosította a 7. §-t., mely az elismert felekezetté alakulás 
feltételeit szabályozza. E szerint: 

Azon állampolgárok, kik törvényesen elismert vallás-
felekezetté kívánnak alakulni, tartoznak: 

1. A hitéletre vonatkozó összes rendelkezéseket 
magában foglaló szervezeti szabályzatot készíteni, melyben 
a hitelvi vagy erkölcsi tanokra, az istentiszteletekre, vala-
mint a tisztviselők és más alkalmazottak felett gyakorlandó 
fegyelmi szabályokra vonatkozó rendelkezéseknek is benn 
kell foglaltatniok. 

2. Tartoznak legalább egy egyházközség felállítását 
és fentartását, továbbá a felekezetükhöz tartozó gyerme-
keiknek iskolai hitoktatását biztosítani. 

(A második pont alatti intézkedéshez felveendőnek 
találta a bizottság a gyermekek iskolai hitoktatásának 
feltételét és kötelezettségét, szükségesnek látván, hogy 
a gyermekek iskolai és erkölcsi hitoktatásban részesülve, 
a vallás hitelveit megismerjék). 

3. Tartoznak az 1. pontban említett szervezeti sza-
bályzatot a kormánynak jóváhagyás végett bemutatni. 

A jóváhagyás megtagadandó, ha a kifejtett hitelvek 
vagy tanok, istentiszteletek vagy a tervezett szervezet: 

a) a fennálló törvényekkel vagy a közerkölcsiséggel 
ellentétben állanak; 

b) ha haza- és nemzetellenes iránynyal keletkeznének.. 
(A b) pont alatti intézkedés szükségességét indokol-

ják a hazánkban meg-megnyilatkozó s nem ritkán a 
felekezetiség örve alatt ápolt államellenes üzelmek, melyek-
nek csirájukban lehető elfojtását a hazafiúi kötelesség 
s az államhoz való ragaszkodás érzete parancsolja). 

e) Ha a már létező és törvényesen bevett, vagy 
elismert vallásfelekezetek valamelyikével azonosak, vagy 
attól csupán az istentisztelet és az egyházi kormányzat 
nyelvét illetőleg különböznek. 

(E pont felvétele mulhatlanul szükségesnek találtatott 
azért is, nehogy felekezetek által különben is széttagolt 
hazánkban még a törvényesen bevett, vagy elismert vallás-
felekezetek is széttagoltassanak; továbbá nehogy nyelvi, 
avagy nemzetiségi érdek ápolására szolgálhasson az illető 
felekezetnek vallási érdeke). 

Megtagadandó végre a jóváhagyás, ha a törvényesen 
elismert gyanánt megalakulni kívánó vallásfelekezet elne-
vezése : 

a) faji vagy nemzetiségi jelleggel birna. 
(E pont felvétele annál indokoltabb, mivel a lelki-

ismeret szabadsága — faji vagy nemzetiségi jelleghez 
nem köthető; s mivel a felekezet a vallás erejéből s hívei 
áldozatkészségéből és nem faji, avagy nemzetiségi össze-
tartozandóságából van hivatva biztosítani fennállását). 

b) Ha az már korábban törvényesen bevett, vagy 
elismert vallásfelekezetet sért. 

A másik lényeges módosítást a felekezetnélküliségre 
vonatkozó 22. és 23-ik § ainál tette a bizottság. A mó-
dosított szöveg következőleg hangzik: 

23. A ki valamely bevett vallásfelekezetből kilép 
a nélkül, hogy más felekezethez csatlakoznék, köte-
les a kilépés idejéig esedékessé vált egyházi tarto-
zását azon egyháznak, melyből kilépett megfizetni. 

A kilépett, mig valamely bevett, vagy a jelen tör-
vény alapján elismert vallásfelekezethez nem csat-
lakozik", köteles : 

a) a mennyiben az 1868 : XXXVIII. törvénycikk 
35. §-ában megszabott 5 százalékig terjedhető és az 
1891: XV. törvénycikk 18. §-ában megjelölt három 
százalékig terjedhető iskolai és óvodai pótadóval a 
község részéről községi iskola, illetőleg óvoda hiányá-
ban, vagy mert ily pótadó a községben nincs ki-
vetve, megróható nem volna, az általa elhagyott 
felekezet részéről fentartott iskola vagy óvoda cél-
jaira fizetett rendes évi hozzájárulási összeget a köz-
ségi pénztárhoz évenkint befizetni, mely összeget a 
község első sorban az általa fentartott vagy segé-
lyezett, másodsorban egyéb a községben levő nép-
iskola vagy óvoda (menedékház) céljaira fordítani: 

b) köteles a kilépett az általa elhagyott felekezet 
iskolai vagy egyházi céljaira fizetett, illetőleg elvál-
lalt rendkívüli, egyszersmindenkorra, vagy időre szóló 
járulékokat azon idő tartamára, vagy azon összeg 
erejéig, a meddig azokat elvállalta, szintén a község 
pénztárába befizetni, ezen összegeket a község az 
illető által elhagyott vallásfelekezet arra illetékes 
közegének szolgáltatja ki; az ily járulékok alól azon-
ban az érdekelt hitfelekezettel való jogérvényes meg-
egyezés utján megváltásnak lehet helye. 

Az e §-ban megjelölt összes járulékok vagy azok 
értékének megállapítása a községi képviselőtestület, 
törvényhatósági joggal biró városokban a városi 
tanács feladata. 

A megállapítással meg nem elégedő fél a köz-
igazgatási bíróság elé viheti ügyét. 
A módosítás indokait következőleg fejti ki a je-

lentés: 
A bizottság nem zárkózhatott el azon aggályok mél-

tatása elől sem, hogy a felekezetenkívüliség esetleg oly 
hasznossági tekintetekben is nyilatkozhatik meg, melyek 
mellett a lelkiismereti szabadság és meggyőződés csak 
másodrendű kérdéssé sülyed; vagyis hogy lesznek, vagy 
lehetnek olyanok, kik a vallásfelekezeti kötelékből tisztán 
csak azért lépnek ki, hogy a felekezeti terhek megfizeté-
sének kötelezettsége alól megszabaduljanak. 

Az államnak a teljes vallás- és lelkiismereti sza-
badság behozatalával célja csakis az lehetvén, hogy en-
gedtessék a jog mindenkinek benső hitét szabadon gya-
korolhatni s azt az ország törvényeinek sérelme nélkül 
külső cselekményekben is kifejezhetni, továbbá, hogy senki 
se kényszeríttessék lelkiismerete és meggyőződése ellenére 
oly hitfélekezethez tartozni, melyhez meggyőződésszerűleg 
tartozni nem akar; célja nem lehet egy oly elemet terem-
teni, mely csakis anyagi előnyök kedveért lép ki egy fe-
lekezetből s nem lép be más felekezetbe, de a melynek 
kulturális és egyéb szükségeiről való gondoskodás az 
államnak, illetve községnek terhére esnék. 

De nem lehet feladata az államnak az sem, hogy 
a törvényesen bevett, vagy a jelen törvény alapján ezentúl 
törvényesen elismertnek nyilvánítandó vallásfelekezetek 
fenállását gyengíteni segítse az által, hogy a vallásfeleke-
zeteken kívüliség lehetőségét megkönnyítse, mivel kétség-
telen. hogy a polgároknak a vallásfelekezetek által táp-
lált erkölcsisége egyik nagy és üdvös tényezője mind a 
társadalmi rendnek, mind magának az állami életnek és 



hogy ennélfogva megillető méltánylást és védelmet is ér-
demelnek ezen fényezőknek érdekei. 

A bizottság tehát tovább ment a kilépés után is 
teljesítendő kötelezettségek kiterjesztése tekintetében mint 
a törvényjavaslat, és ha ezen diszpozíciói első tekintetre 
a helyes egyéni és lelkiismereti szabadság konzekvenciái-
val ellentétben látszanak is állani, indokoltakká teszik 
azokat az államunkban tényleg létező különleges viszo-
nyok; kulturális és egyéb más érdekek. 

Csakis a 23. §-ban szövegezett kötelezettségek által 
vehető eleje annak, hogy hasznossági tekintetek legyenek 
vagy lehessenek a vallásfelekezetből való kilépés és más 
vallásfelekezetbe való be nem lépésnek motívumai. 

A kilépett, de más vallásfelekezetbe be nem lépett-
nek fizetési kötelezettségei rendesek és rendkívüliekre 
osztályoztattak. Rendes megterhelés természetével birnak 
az a) alatt felsorolt részben törvényeken, részben gyakor-
laton alapuló járulékok ; rendkívüli megterheltetés termé-
szetével birnak a b) alatt felemlített azon tartozások, 
melyeket a kilépett az általa elhagyott felekezet iskolai 
vagy egyházi céljaira fizetett, illetőleg elvállalt. 

Az előbbiekkel való megterheltetést indokolják a 
kulturális érdekek, a községi élet közösségéből folyó köte-
lezettségek stb.; az utóbbiakat az elvállalt fizetési vagy 
hozzájárulási kötelezettség azon időtartamára és azon 
összeg erejéig, a meddig azokat az illető elvállalta. 

R. K. 

KÜLFÖLD. 

A vallások parlamentjéről. 
Szeptember 15-én a theosophisták tartottak gyűlést, 

a mi ugyan nem volt a vallási parlamenttel összekötte-
tésben, de azért felemlítem. Blavalsky urnő elnökölt a 
theosophista ülésen; Mrs. Annié Besant, a ki Bradlaugh 
Károlyival, az angol atheistával, volt. annak idején össze-
köttetésben, és Chakravarti G. N. indiai brahman pap 
is jelen volt mint közreműködő. A publikum azonban 
nem a theosophia híveiből, hanem leginkább csak kíván-
csiakból állott. 

Dr. Briggs a Columbus teremben tartott felolvasást 
a »Szentirás hitelességéről;« felolvasásában azonban inkább 
a Szentírás megbizhatlan voltát bizonyítgatta Nem tagadja 
ugyan a Szentírás isteni tekintélyét vagy az emberi életet 
befolyásoló képességét, hanem főkép azt emelte ki, hogy 
a Szentírás írói gyarlók lévén, sokban tévedtek. A Szent-
írás ugyan Isten akaratát tartalmazza, de az írók pontat-
lanságával is telve egyúttal. Igy sok grammatikai, törté-
nelmi, geologiái, anthropologiai és zoologiai tévedés van 
benne; de az isteni szeretetnek az emberhez való üzenete 
is bele lévén foglalva, nagyobbszerű könyv a Szentírás, 
mint bármi más irat. Ez az ő felolvasásának lényege. 
Ugyané napon még felolvasást tartott a newyorki római 
katholikus pap a ^Katholikus egyház és a Szentírásról*, 
Gotthiel G. new-yorki rabbi, »Mózes, a zsidó törvényadó 
nagyságáról és befolyásáról* Carpenter oxfordi tanár a 
revelatióról, Munger Tivadar new-haveni pap »A keresz-
tvénségről, annak szerepéről az irodalomban® s még más 
15 egyén. 

Szeptember 17-én tartott érdekesebb felolvasások 
közé tartozott Lewis A. H.-é, a ki a »Vasárnap meg-
szereléséről« értekezett, a/.t bizonyítván, hogy a vasár-
nap megülése mind a természeti, mind az isteni törvény-
nyel összhangzásban van Kimutatta, hogy ama nemzetek, 

a melyek a heti szünnap megszentelésében nem voltak 
tekintettel az isteni törvényre, előbb vagy utóbb elpusz-
tultak. Utána Wade I. Márton jóvai egyetemi tanár szólt 
»A római katholikus egyház és a házasság*-ról. Fel-
olvasásának az a része, a melyben a nem szigorú elválási 
törvényekben rejlő veszélyt fejtegette, nagy tetszésben 
részesült. Eastman nevű papnő felolvasása címe: »A val-
lás befolyása a nőkre*. Kiemelte, hogy a keresztyén 
vallás egyformán sokat tett a nőkért és férfiakért. A nőket 
az elnyomatás igájából kiszabadította, s ez magában véve 
nagy áldás, a férfiakat zsarnoki hajlamaiktól megfosz-
totta, ez meg még nagyobb áldás! A tisztelendő asszony 
eme kijelentését nagy tapssal fogadták. »Nagyon sokat 
hallunk a nők jogairól, tetteiről, mintha ugyan a nő a 
férfitól különböző teremtmény lenne!* 

Szeptember 18-án a vasárnapi iskolák szerepeltek 
volna, de a programm e része nem sikerült. Higginson 
Wentworth Tamás ezredes a vallási türelem szószólójául 
mutatta be magát Murdock Marion kisasszony »Az ujtes-
tamentom és a nőről* értekezvén, azt igyekezett bizonyí-
tani, hogy a nők is szavazhassanak egyházi ügyekben. 
Dharmapala ceyloni pap is tartott felolvasást: »Mit kö-
szönhet a világ Buddhának?* címen. Dharmapala ez 
alkalommal egy ezer éves kis Buddha-szobrot is bemu-
tatott a hallgatóságnak. 

Szeptember 20-án Webb Russell Mohammed lépett 
a felolvasó asztalhoz, a ki néhány évvel ezelőtt keleten 
valami diplomáciái állást foglalt el, és yankee létére Mo-
hammed követőjévé lett. Inkább török papnak néz ki, 
mint new-yorki könyvkiadónak. 

A polygamiát kezdte védelmébe venni, de ez egyszer 
nem volt elég türelme a hallgatóságnak, mit ő észreve-
vén, megelégedett azzal, hogy Mohammed vallásában előirt 
sok imádságot és fürdést méltatta, a mi ellen természe-
tesen nem lehetett senkinek kifogása. 

Nevezetesebb felolvasás volt még Pratt Waldo 
tanáré, ki a vallásról és a zenéről, Mills Fay-é, ki Krisz-
tusról mint a világ megváltójáról szólott. 

Hultin Ida ő tisztelendősége az »Ethikai eszmék 
lényegi egysége* című munkáját olvasta fel. Többek közül 
még felemlítem Kosaki japáni tanárt és Suami Vweka-
nandát, a hindu barátot. 

A szeptember 22-én tartott beszédek közül neve-
zetes Cook József bostoni protestáns papé, ki azt tár-
gyalta, hogy mi a Biblia értéke a vallásra és művelő-
désre nézve. Álljon itt néhány passus mutatóul: 

Csak a Biblia alkalmas arra, hogy halálos ágyunkon 
fejünket ráhajtsuk. Csak ezt, de ne kevesebbet adjatok 
nékem, midőn a másvilágra megyek át. 

Ha van csalhatatlanság, úgy a Biblia csalhatatlan 
abban, hogy a lelket békességre vezérli. A Biblia értéke 
onnan is származik, hogy a vallási kinyilatkoztatások közül 
olyakat is tartalmaz, a melyek az emberrel más uton nem 
közöltettek. A Biblia a legdicsőbb nemzeteknek segítségére 
volt abban, hogy a művelődés legmagasabb fokára jussa-
nak. A Biblia hozza létre a világ társadalmi, politikai és 
ipari reformjait az egyéni élet vallási regeneratiója által. 
Bizonyos igaz. hogy az emberek és nemzetek betegek, de 
a Biblia kinyitása és annak követése mindent meggyó-
gyít (Nagy tapsvihar). 

E nap estéjén ülték meg az amerikai szerecsen 
rabszolgák utódai az emancipáció 31-ik évfordulóját a 
vallási parlamenttel összeköttetésben. Volt ott temérdek 
fekelebőrtí nép, 11 szerecsen püspök, sok pap és más 
érdeklődők. Megható jelenet lehetett, midőn a szerecsenek 
Asbley Jakab urnák érdekeikben tett szolgálataiért köszö-
netet mondottak. 



Szeptember 25-ike a vallások egyesülése eszméjé-
nek volt szentelve. Schaff Fülöp is beszélt, a ki most 
már a halottak között van. Azt mondá ő, ha már Wesley-
nek, Topladynak, unitárius és római katholikus költőknek 
a hymnusait felveszszük énekeskönyveinkbe, mért ne tehet-
nénk más engedményt is egymással szemben, hogy a 
gonosz legyőzésében sikeresebben munkálkodhassunk? 

A mit eddig elmondottam, mutatványul elégnek tar-
tottam. A vallási parlament minden beszédéről kimerítő 
tudósítást adni nem célja Lapunknak. A ki bővebben 
érdeklődik iránta, megkaphatja a gyűlés jegyzőkönyvét, 
a mi egy vaskos kötetet fog alkotni. 

Akár sikerült a parlament, akár nem, annyi bizo-
nyos, hogy az összehasonlító vallástudománynak hasznára 
volt. Tény továbbá, hogy ez a parlament nem volt egyéb, 
mint annak bebizonyítása, hogy Isten nem hagyta magát 
seholsem bizonyság nélkül. 

Balogh Elemér. 

IRODALOM. 

** Dőre Márton és Józan Áron beszélgetései. 
Irta Papp Albert. 1893. nyomatott Ottinger Ede gyors-
sajtóján, Nagykőrösön. 63 1., ára 10 kr. — Párbeszédes 
népies polémia. És pedig elég ügyes. Dőre Márton és 
.Józan Áron vitatkoznak benne a keresztyén vallás felett. 
Dőre makacs pápista, Józan erős és értelmes kálvinista. 
A hitvitázás a Józan győzelmével végződik. Józan bibliát 
ad a Dőre kezébe, ez szorgalmasan olvasgatja s ezen a 
közös alapon foly az eszmecsere s a capacitatio. A beszél-
getés hangja, modora népies, néhol éles, de sehol sem 
pórias és nem illemsértő. Sorban traktálják a hagyomány, 
az úrvacsora, a papnőtlenség, a házasság, a pápaság, 
a mise, a szerzetesség, a szentek, Szűz Mária, a búcsú-
járás, a képek, az utolsó kenet, a purgatórium, a gyó-
nás stb. hitcikkeit és intézményeit. Nyomon járó. népies 
érvekkel, szilárd bibliai alapon, több helytt megkapó 
szellemességgel faggatja-gyóntatja Józan uram az ő Dőre 
szomszédját, mig az egészen kapitulál. — Szerencsés 
gondolat volt szerzőtől, hogy ily népies és épen párbeszé-
des formát választott. A hitvitázás a társadalom alsóbb 
rétegeiben tényleg foly. Az időknek, a vallásos ébredésnek 
a jele ez is. A vallásos nevelőnek irányzásra, erősítésre 
és építésre kell használni ezt az alkalmat. Másfelől a 
hitálmosság és hitközöny egész rétegeken erőt vett. Ezt 
fel kell rázni. A dráva szabolcsi fiatal káplán megértette 
a kor intő szavát: jól szerkesztett beszélgetéseivel fegyvert 
adott a nép kezébe, melylvel hitét védelmezheti, a közö-
nyösöket ébresztheti, a hithűséget és egyháziasságot erő-
sítheti. A Józan Áron-féle értelmes keresztyénnek nem 
csavarja el eszét se a pápista, se a baptista lélekhálászat. 
A rendkívül olcsó és elég formás füzetet melegen ajánljuk 
a nép között való terjesztésre. 

** A magyar szabadságharc történetéből. Gracza 
György díszes munkájából megjelent a második füzet. 
Folytatva van benne a március 15-diki dicső események 
leírása: hogyan állapították meg a tizenkét pontot, hogyan 
olvasta fel Petőfi a »Talpra magyar«-t, hogyan készült a 
szabadsajtó első terméke stb. Ezt a füzetet is érdekes és 
jól sikerült képek díszítik. Mindjárt a füzet elején ott van 
Jókai fiatalkori arcképe, melyet Vachott Imréé követ; a 
többi képek: a Landerer és Heckenast-nyomda 1848-ban, 
a pesti nemzeti szinház 1848-ban, Egressi Gábor, a 
Talpra magyar dallama, ugy a mint azt 1848. márc. 15-én 

Kálozdi János megkomponálta, a szabadsajtó első példá-
nyának fölmutatása a nép előtt, a nemzeti muzeum előtti 
népgyűlés, Táncsics Mihály arcképe, egy 1.848-diki guny-
kép: Kard és Czopf*. a »Talpra magyar« hatása c. nagy 
allegorikus kép, a budai helytartósági épület 1848-ban és 
végre az állam foglyok kiszabadítása. Végre van e füzetnek 
is külön melléklete: a közcsendi bizottmány első prokla-
mációja a közönséghez, még pedig ugyanolyan papirosra 
és ugyanolyan betűkkel nyomatva, mint az eredeti. E füzet 
is, mint az előző, 30 kr.-ért kapható. A munkára elő is 
lehet fizetni: 6 füzetre (negyedév) 1 frt 80 krral, 12 füzetre 
3 frt 60 krral, 24-re 7 frt 20 krral. Az előfizetési pénzek 
Lampel Róbert (Wodiáner F. és Fiai) könyvkiadőhivatalá-
hoz, Budapesten. Andrássy-ut 21. sz. a. küldendők be. A 
kiadóhivatal minden hét gyűjtött példány után a 8-ikat 
tiszteletpéldánykép küldi. Kívánatra a tiszteletpéldány 
helyett annak bolti árát is megküldi a kiadó cég. 

** A Garzó-féle Gyakorlati Bibliamagyarázatok 
szeptember—októberi füzetét a napokban kaptuk. Tar-
talma : az apostolok cselekedeteiről irott könyv, melyet 
Gerok után Garzó Gyula gyomai lelkész magyaráz, a 
következő alcímek alatt: Az apostol pünkösti látogatása 
Jeruzsálemben. Pál elfogatása Jeruzsálemben. Az apostol 
önvédelme. A félbeszakasztott önvédelem. A megszégye-
nült orgyilkosság. A kivonulás Jeruzsálemből. A magya-
rázatok hitépítők és tanulságosak. A vallásos melegség-
gel és erővel szerkesztett szakfolyóirat előfizetési ára 
egész évre 4 frt. 

** Theologiai Ismeretek Tára. Zoványi Jenő 
theol. magántanárnak és kolozsvári lelkésznek dr. Antal 
Géza, Révész Kálmán és dr. Tüdős István közreműködé-
sével szerkesztett hézagpótló müvéből a 111. füzet hagyta 
el a sajtót. Cikkei a »Böjt—Czeglédi István< közötti 
anyagot ölelik fel, az első füzet megjelenésekor általunk már 
ismertetett modorban. Tömören, de világosan, szabatos 
encyklopédiai rövidséggel vannak benne kidolgozva az 
egyes cikkek. Nagyobb cikkei: Chiliasmus, Christiologia 
Cisterciták, Coccejus, Coelibatus, Concordatumok, stb. 
Magyar vonatkozású cikkei is számosak s ezek kidolgo-
zására különös gond van fordítva. Nevezetesebb magyar 
tárgvu közleményei: Brassai Sámuel, Brassóban a refor-
máció, Brassói magyar ev. esperesség, Buchholtz György, 
Budai ref. zsinat, Budapesti ev. zsinat, Budapesti ref. 
zsinat, Bugyii conferentia, Carolina resolutio, Gomenius 
Ámos János, Cordatus Konrád, Czeglédi István stb. Az 
öt íves füzetekben megjelenő vállalat belső értéke füzet-
ről-füzetre növekedik. A III. füzettel a kiadást is Zoványi 
vette át, ki igéri, hogy az ezutáni füzetek gyorsabban 
követik egymást. A f. év végéig belépő uj előfizetők az 
eddigi árért vagy 5 írtért kapják az egész munkát, a jövő 
évtől kezdve azonban csak 6 frttal lehet előfizetni, a bolti 
ár pedig ennél is magasabb lesz. Az egész mű 14—15 
ötíves füzetből fog állani. Megrendelések a szerkesztő-
kiadóhoz Kolozsvárra cimzendők. — A theol. ismeretek 
szerzéséhez és gyarapításához nélkülözh etlen munkát 
melegen ajánljuk a művelt közönség pártoló figyelmébe. 

** A Pallas Nagy Lexikonának füzetes kiadásá-
ból megjelent az 53., 5 í . füzet, vagyis a IV. kötet 8. és 
9. füzete, a Ciro és Collordo, illetve a Collot és Corpus 



Christi közti cikkekkel. Az 53. füzet mellékletei: a Cséplő-
gépek II. és III. lapja s Csik vármegye térképe, az 54. 
füzetéi: a Cserző növények s a Csillagászati műszerek 
I. lapja, mig a két füzetben összesen kilenc szövegábra 
van. A Pallas Nagy Lexikonára, e szép nemzeti vállalatra, 
minden könyvkereskedésben elő lehet fizetni; ára köte-
tenként kötve 6 frt, füzetenként 30 krajcár. 

** A Dunamelléki ev. ref. egyházkerület Név-
tára, az 1893-ik évre szerkesztette Hamar István püspöki 
titkár. 68. 1. ára 50 kr. — Jóval szélesebb alapra van 
fektetve, mint az előző sematizmusok. Az egyházak ismer-
tetésénél nemcsak a lelkész, tanító, gondnok, továbbá a 
szülöttek, meghaltak, konfirmáltak, házasultak vannak 
felsorolva, hanem az egyházak bevétele és kiadása, 
továbbá az áttértek és a kitértek száma is ki van tün-
tetve. Ezen kivül fel van sorolva minden egyházmegyében 
a lelkészi és tanítói értekezlet elnöke, a lelkészi és tanítói 
gyáminlézet vagyona. Az iskolai névtárban az iskolák 
vagyoni állása is fel van tüntetve. Az egyházi névtár 
végén összesített kimutatás van, melyből megtudjuk, hogy 
van a dunamelléki egyházkerületben 258 anyaegyház 
(hány rendes és segédlelkész, hány rendes és segédtanító 
az nincs az összesítésnél kimutatva), 372,928 lélekszám, 
született 13,280, meghalt 13,419 (tehát a halottak száma 
jóval fölülmúlja a szülöttekét.) Általában véve az uj 
Névtár jobb, teljesebb, mint az előzők, de még most sem 
elég teljes. Hiánya a Névtárnak az is, hogy sem a lel-
készek és tanítók, sem az áttértek és kitértek nincsenek 
összegezetten kimutatva. Még lényegesebb hibája az, hogy 
sem a hivatalnokok, sem az egyházak nevei nincsenek 
benne betűrendben külön is összedve, már pedig a betű-
rendes névmutató lényegesen előmozdítaná a Névtár 
használhatóságát. Mert pl. ha most tudni akarom, hol 
van Ipacsfa egyházunk és hol lelkészkedik Kovács János, 
kénytelen vagyok a Névtárt első lapjától az utolsóig vagy 
legalább addig végig lapozni, mig az említett nevekre 
rátalálok. Kívánatos, hogy jövőre ezek a lényeges hiányok 
is pótoltassanak a Névtárban. A kiállítás csinos. 

** A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum 
története. Irta Palcsó István. Késmárk, 1893. 341 1. 
Ára ? E mű külön lenyomat a késmárki lyceum értesítőjé-
nek legutóbbi 4. évi folyamából. Magyarhoni ev. egy-
házunk. hazánk és a külföld közművelődési téren egyidő-
ben előfordult oktatási és nevelési reformtörekvéseire való 
folytonos tekintettel forrásszerűen van összeállítva, kimutat-
ván, milyen fejlődési fokozatokon ment keresztül ez az 
iskola külső alakjában és belső szervezetében, hogy az 
a mindenkori vallási és tudományos eszméknek, a haza 
és a korszellem igényeinek megfelelhessen. A pragmatikus 
irányú és erős prot. ízű és meggyőződésű fejtegetésekből 
kiderül, hogy a késmárki Ivceumnak fentartása jelenben 
ugy, mint a jövőben egyike egyházunk és hazánk legfon-
tosabb szükségleteinek és feladatainak. Örömmel konsta-
tálja a mű, hogy Jóny Tivadar nagylelkű hagyománya 
ez intézet függetlenségét örök időkre biztosította s annak 
mai célszerű átalakítását és újjászervezését is lehetővé 
tette. Az utolsó korszak (1887 — 1892) az intézet érdeké-
ben olyan intézkedéseket tett, a melyeknél fogva az dicső 
múltjának és magasztos oktatási és nevelési rendeltetésé-
nek, valamint egyházunk és hazánk jelenkori igényeinek 
megfelelhessen és hazánk középiskoláival a versenyt bátran 

megállhassa. Adataiban pontos és megbízható, méltó társa 
Breznyik müvének, de feldolgozásában, főleg az ujabbi 
részleteknél, nehézkes és terjengős. Egy darabbal a felső-
magyarországi protestántizmus történetének belső életéből 
van itt dolgunk, a mely még mindig írójára vár. XII. feje-
zetében bőséges anyagot dolgozott fel, s meleg prot. fel-
fogása s a tanügy iránti érzéke és érdeklődése jól hat 
az olvasóra. Tájékozottsága az ujabb tanügyi kérdések 
terén meglepő. Bárcsak követnék Palcsót az eperjesi, 
sárospataki, debreczeni, pápai, nagvenyedi és pozsonyi 
főiskolák történetének megírásában is, mert erős meg-
győződésünk, hogy a hazai protestántizmus egységes tör-
ténetének megírása csak akkor várható, ha a monogra-
fiailag feldolgozott részletkérdések már rendelkezésünkre 
állanak. Melegen üdvözöljük az agg szerzőt a hazai pro-
testántizmus története Íróinak a sorában, ki méltán mond-
hatja magáról: eregi monumentum, s elvárjuk tőle, hogy 
művét minden hazai prot. iskolának küldje meg — buz-
dításul és intésül a munkára! (sz.) 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből 
(szerk. Beöthi Zsolt) megjelent a 14-ik fázet. Nagyobb 
részét Badies Ferencz, a vállalat segédszerkesztőjének 
tanulmánya foglalja el. A kurucvilág történnctéröl. — 
A füzet második közleményében Angyal Dávid kezdi 
meg Történetirodalmunk ismertetését a XVIII. század 
elején. A füzetet ezúttal is számos érdekes illusztráció 
díszíti, külön mellékletül: Rákóczi Ferencz gyönyörű 
kivitelű arcképe, a fejedelem hires udvari festőjének, 
Mányoky Ádámnak a szász király tulajdanában levő 
eredeti festményéről és Listius Magyar-Már s-ának cím-
lapja ; továbbá a szövegben: Zrinyi Ilona és Thököly 
Imre, Bercsényi Miklós, Pekryné Petrőczi Kata Szidónia 
arcképei és egv mulató kurucokat ábrázoló kép (egykorú 
festmények másolatai,) a sárospataki Rákóczi-vár, Tholnay 
Vitézek tüköré-nek címlapja, Palocsay Györgytől két vers-
szak eredeti kézirata, egy kuruc tábori-dal s a híres 
Rákóczi-nóta Káldy Gyula átiratában és névaláírások. A 
kitűnő vállalat kéthetes füzetekben jelenik meg s füzeten-
kint 40 krért minden hazai könyvkereskedésben vagy 
közvetlenül a kiadóhivatalban (Budapest, IV. Ferencziek-
tere 3. sz.) megrendelhető. 

** Lampel R. ifjúsági kiadványai közül három 
érdekes munkát kaptunk. Kis Almanach, III. évfolyam 
az 1894. évre husz magyar iró meséivel képekkel díszítve 
Bródy Sándor szerkesztésében. Víg és megható történetek 
a gyermek ifjúság értelméhez és kedélyéhez szabva, könnyed 
magyaros nyelven megírva. Ára színes vászonkötésben 
1 frt 20 kr., aranyozott díszes kötésben 1 frt 80 kr. — 
Szív. A gyermekek számára irta Edmondo de Amicis, 
olaszból fordította Radó Antal. Világhirü ifjúsági iratnak 
első teljes fordítása. Egy olasz elemi iskolai tanuló naplója 
egész évről. Jellemképző, szívnemesítő gyönyörű olvasmá-
nyok. Az olasz eredeti alig egy év alatt 70 kiadás ért 
s csaknem minden művelt nyelvre le van fordítva. Egyik 
legszebb és legbecsesebb ifjúsági munkája a jelen század-
nak. A fordítás Radó gyakoroltságára vall. A 17 nagy 
ívre terjedő s számos illusztrációval díszített munka 
ára 2 forint 80 krajcár. — Leány évek. Elbeszélések, 
irta Fáylné-Hentaller Mariska. Serdülő leányok számára 
készüli mulattató olvasmányok. Öt elbeszélés van benne, 
építő meseszövéssel, élénk részletekkel, magyaros stylus-
ban szerkesztve, képekkel illusztrálva. Ára 2 frt 40 kr. 
— Az itt felsorolt ifjúsági iratok megrendelhetők Lampel 
Róbert (Wodianer F. és fiai) könyvkiadónál Budapest. 
Andrássy-ut 21. sz. 

** Rajzminták az elemi iskola számára. Wein-
berger Alajos székes fővárosi ig. tanító »Gyakorlati rajz-



mintá«-i ötödik kiadásban jelentek meg. Ezekben a nép-
iskolai rajzoktatás oly módszerrel és a fokozottság elve 
szerint ugy van bemutatva, hogy ezt sikerrel használhatja 
az a tanító is, kinek tanítványai ponthálózatos füzetekbe 
rajzolnak, de az is, ki tiszta lapra rajzoltat. A teljes 
mintagyüjtemény nyolc füzetből áll s az ára 1 frt 20 kr. 
Egyes füzetek (tiz lap) külön is kaphatók s ezeknek az 
ára 15 kr. Megrendeléseket elfogad: Weinberger Alajos 
székes főv. igazgató Budapesten, X. Család-utca 16. sz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Lapunk hátralékos előfizetőit t isztelettel föl-
kérjük, hogy hátralékaikat minél előbb beküldeni 
szíveskedjenek. 

* Személyi hírek. Horthy István földbirtokost, a 
heves-nagykunsági református egyházmegye gondnokát 
király ő felsége a főrendiház tagjává nevezte ki; örömmel 
üdvözöljük egyházunk e derék tagját e kitüntetése alkal-
mából. — Kovászna uj lelkészét, Elekes Lászlót dec. 17-én 
iktatták be hivatalába; a beiktató beszédet Szabó Jenő 
barátosi lelkész tartotta. — Özv. Kiffory Mária asszony 
Pozsonyban két emeletes házát évi ezer frt járadék és 
egy kis lakás fentartása mellett a pozsonyi diakonissza-
intézetnek adományozta, mi által ennek a szép ker. inté-
zetnek az anyagi léte biztosítva van. Sok ily áldozatkész 
lelket adjon az Úr az ő anyaszentegyházának! — Csiky 
Lajos theol. tanár Debreezenben önkényt megvált a Debr. 
Prot. Lap szerkesztésétől s helyét kartársa, dr. Erdős 
József foglalta el. 

* Protestáns árvaházunk karácsonyfa ünne-
pélye Budapesten dec. 24-én délután 4 órakor tartatott 
meg a szegényház-téri árvaházban. Az ünnepélyen az 
egyesületnek és a választmánynak számos tagja volt jelen. 
Az alkalmi beszédet és imát Horváth Sándor evang. 
lelkész tartotta. Az árvák számára a szokásos karácsonyi 
gyűjtés alkalmából az idén is sok szép pénzbeli és 
természeti adománynyal járultak székes fővárosunk protes-
táns lakosai. Sajnos, hogy a vidék alig vesz részt ebben 
a ker. felebaráti áldozatban, pedig az árvaház növendékei 
nagyobb részben a vidékről valók. Itt említjük föl azt az 
500 frtos adományt, melyet a nem rég elhunyt Deutsch 
Bernát özvegye férje emlékének megörökítésére a mi 
árvaházunknál tett. Legyen áldott az emléke ! 

* A második orgona-hangverseny dec. 23-án a 
Kálvin-téri templomban művészileg talán még fényesebben 
sikerült, mint az első. A világtalan Labor József orgona-
művészete valóban ritka. Popper gordonka-játéka páratlan 
a maga nemében. Gotiesmanné szép énekében szintén 
gyönyörködött a közönség, mely most valamivel kisebb 
számban jelent meg, mint az első alkalommal. A hang-
versenyt Szotyori Nagy Károly rendezte. 

* Jókai ünnepélyek az iskolákban. A székes 
fővárosi s több vidéki elemi iskolában a jövő évi január 
6-án Jókai-ünnepélyt rendeznek. Jókai-ünnepélvt fog tar-
tani a kisújszállási ref. főgimnázium is, melyen lesz ének, 
felolvasás és szavalat. Hasonló ünnepélyről vettünk hirt 

a székely udvarhelyi és a hódmezővásárhelyi ref. főgimná-
ziumok köréből is. Helyes. Az ifjúságban erősíteni kell 
a nemzet nagyjai iránti tiszteletet. 

* A napi sajtó szaporodása már már aggasztóvá 
kezd válni. Az év végével ismét két uj napi lap kelet-
kezett a fővárosban. »Magyarország« az egyik, »Hazánk* 
a másik. Amaz bevallott függetlenségi párt-programmal, 
ez pártoktól független irányban. A prot. egyházi és vallási 
érdekek ugy látszik, nem igen fognak szószólót találni 
egyikben sem. 

* Egyházi érdekeink a napi sajtóban még 
nincsenek kellőleg méltányolva és képviselve. Az egyház-
politikai kérdésekben jelenleg a liberális politikai lapok s 
ezek között a »Pesti Hirlap* iránya jár legközelebb a mi 
érdekeinkhez. Ez határozottan a liberális irány híve. 
Szépirodalmi olvasmányait elsőrendű irók, köztük Jókai 
és Mikszáth irják. Az év végén felhívjuk erre a lapra 
azoknak a figyelmét, kik a szabadelvű egyházi és társa-
dalmi politika hívei. Előfizetési ára negyedévre 3 frt 50 kr. 
(Budapest, Nádor-u. 7.) 

* Budapesti ág. evang. főgimnáziumunkban 
az intézet uj tanárai, dr. Tóth Kálmán és Iiáez Sándor 
f. hó 23-án tartották meg székfoglalójukat. Az ünnepélyen 
az elöljáróság tagjain kivül (Bachát Dániel esperes, Horváth 
Sándor lelkész, dr. Králik Lajos felügyelő, Kéler Napoleon, 
Zsigmondy Jenő, Fuszek Tivadar stb.) nagy közönség 
volt jelen. Az ünnepélyt BŐhm Károly igazgató nyitotta meg 
tartalmas beszéddel. Dr. Tóth Kálmán a humanizmusról 
értekezvén, azokat a törekvéseket ismertette, melyek a 
humanisták működését jellemzik. JRáez Sándor meg 
azokat a rendszereket vázolta, a melyeket a különböző 
népek a mennyiség kifejezésére használtak. Végül dr. Králik 
Lajos iskolafelügyelő üdvözölte az uj tanárokat az egyház, 
mint iskolafentartó testület nevében. A derék tanerőknek 
mi is szivünkből kivánjuk: ad multos annos 1 

A római püspökök pásztorlevele csak újév első 
hetében fog megjelenni, de annál mérgesebb karácsonyi 
pásztorlevelet adott ki egyházmegyéje számára Schopper 
György rozsnyói püspök. A lehető legélesebb hangon 
kárhoztatja az egyházpolitikai javaslatokat. Az egyház- és 
vallás-ellenes javaslatokat azon hazug szóval igyekeznek 
takargatni, hogy ez mind az általok megzavart békesség 
helyreállítása végett történik. »Az ellenséges táborban is 
»pax« hangzik lágyvelejűek ámítására«. Ilyen kenetes 
mondások után felhívja a papokat, hogy a csata eldőltéig 
minden vasár- és ünnepnap a javaslatok ellen prédikál-
janak és misézzenek, Máriához imádkozzanak, a pápának 
Péter-filléreket gyűjtsenek s a budapesti kath. gyűlésre 
minél több intelligens embert küldjenek. —• Szép, ha Isten-
től vagyon e tanács és beszéd! 

* Figyelmeztetés. Felkérem azokat, kik vasárnapi 
imáimat megrendelik, hogy ha recepisze mellett akarják 
megkapni, 25 krral többet utalványozzanak; ha pedig 
egyszerű keresztkötés alatt: 10 krral többet. Ez utóbbit 
azonban nem ajánlom. A keresztkötésnél nem lehetvén 
jól csomagolni, a postai hányás-vetés által sokféle zuzó-
dásnak van kitétetve. Pedig ennek a könyvnek díszes 
kiállítása megérdemli, hogy azért a 15 kr. különbözetért 
ne tegye ki az ember sem rongálásnak, sem elveszhetés-
nek. A könyv külseje minden igényt kielégít. Finom fekete 
vászon, körül préselve; a tábla közepén: arany pohár. 
Hátulján nagy aranybetűkkel: a cím. A csomagolásért 
nem számítok semmit. S a recepiszes küldeményeket 
ugy csomagolom, hogy semmi kár nem eshet bennök. 
Szives üdvözlettel vagyok Ö-Moraviczán. 1893. december 
26-án. Hetesy Viktor, ref. lelkész. 



* Tanítói fizetések a székes fó'városban. Buda-
pest főváros a tanári és tanítói fizetések ujjá alakításán 
munkálkodik. A Rózsavölgyi Gyula tanácsnok által készített 
tervezet szerint az elemi tanítók és tanítónők illetményei 
három rangfokozatba oszlanak: a I. fokozat 1100 frt fize-
tés, 330 frt lakbér, 110 frt korpótlék; II fokozat: 800 frt 
fizetés, 240 frt lakbér; 111. fokozat: 600 frt fizetés és 
200 frt lakbér. A tervezetnek igen fontos és messze kiható 
része az, mely a vidéki jeles tanerőknek a székes főváros-
ban leendő koncentrálását célozza. E szerint a vidéken 
eltöltött szolgálati évek számának megfelelő rangfokozatba 
lép a megválasztott tanító. A ki például vidéken három 
évig működött már a III. rangfokozatba, a ki hét évig 
működött, a Il-ikba és a ki hét évnél több ideig működött 
—- egyenesen az I-ső rangfokozatba léphet. 

* Nemzetközi középiskolai kongresszus. Az 
orsz. középiskolai egyesület azzal az indítványnyal lép 
föl, hogy 1896-ban, a kiállítás alkalmával rendezzen az 
egyesület a kormány támogatásával nemzetközi közép-
iskolai kongresszust. Ezt azzal indokolja, hogy a közép-
iskolai ügy egy bizonyos ponton tul nemzetközi ügy. 
Nemzetközi probléma pl. a modern középiskola szervezete, 
nemzetközi jellegű a nyelvek tanításának a kérdése, 
továbbá a természettudományok tanítása, valamint az 
esztetikai nevelés kérdése. A kongresszuson továbbá be 
kellene mutatnunk a müveit külföldnek középiskoláinkat 
tanszereinket, épületeinket. Nagy javára szolgálna a magyar 
kulturának, ha a müveit külföld szakemberei itt a hely-
színén közvetlen szemlélet alapján ismernék meg közép-
iskolai oktatásunkat. A kongresszus sikeréhez azonban 
szükséges volna a kormány, a főváros és a kiállítási 
bizottság pártfogása és áldozatkészsége. A tanáregyesület 
közlönyének cikkírója szerint a nemzetközi kongresszus 
nintegy 5 — 6 ezer frtba kerülne. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények 1894. évi 
január 30-ig a nagyszalontai ev. ref. egyházmegye espe-
resi hivatalához N.-Szalontára küldendők be. 

Debreczen, 1893. december 22-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
A beregi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett bereg-

somi ev. ref. egyház lelkészi állomására pályázat nyittatik. 
Jövedelem: 

a) 50 köböl tiszta rostált buza pr 6 frt 300 frt 
b) 20 » > » gabona » 4.50 90 » 
c) 42 hozás széna 3 frt 50 k r r a l . . . . 146 » 
d) must átlag, a filoxera miatt csakis . 40 » 
e) egy újra plántálandó szőllőföld — » 
/ ) faérték, behozatallal 90 » 
g) stóla circiter 40 » 
h) 35,772 • öl föld, benne 13.800 • öl 

kaszálló — » 
i) telek haszna 4 frt. 
Ezen egyház ennélfogva Il-od osztályú. 
A megválasztott állomását csak az 1895. év tava-

szán foglalhatja el. 
A kellően felszerelt pályázati kérvények bezárólag 

jövő 1894 év január 9-ig Jándra u. posta Vásáros-
Namény, a beregi h. esperesi hivatalhoz küldendők be. 

Debreczen, 1893. dec. 21-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

Pályázati hirdetmény. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület nagyszalontai 

egyházmegyéjében levő radna-lippai ev. ref. lelkészi állo-
másra, s az ahhoz kapcsolt radna-lippai missziói kör-
lelkészségre. 

Évi javadalma : lakáson és házi kerten kívül egyház-
megyei értékelés szerint 750 frt, mely is készpénzből, 
10 katasztrális hold föld jövedelméből és stoláréból kerül 
be, ugy hogy ezen állomás Ill-ik osztályú. Megjegyezte-
tik. hogy ezen évi javadalomnak egy részét képezi azon 
300 frt, mely összeget az országos ev. ref. közalap állandó 
missziói segélyül ád a radna-lippai missziói-kör lelkigon-
dozásáért. 

Az elválasztandó lelkész állomását az 1894-ik év 
ápril 1-én foglalja el, s ekkor lép a lelkészi javadalom 
élvezetébe. 

A megválasztott lelkész a nagyszalontai ev. reform, 
egyházmegye lelkészi gyámintézetnek jogos és kötelezett 
tagja lesz, s mint ilyen hivataloskodása első évének folya-
mán 250 frtot o. ért. köteles fizetni kegyeleti átalányul 
az egyházmegyei lelkészi gyámintézet pénztárába. 

Pályázat tanári állomásra. 
A nyiregyházi államilag segélyezett ág. evang. 

főgimnáziumnál a rajztanári tanszék pályázat utján 
azonnal betöltendő. 

E tanszékkel a szabadkézi rajz (görög pótló r.) s a 
tanári testület által kijelölt osztályokban a mennyiségtan 
tanítása is egybe van kötve. 

Javadalma 900 frt o. é. évnegyedes előleges részle-
tekben; a szabadkézi rajz tanításáért pedig az arra önként 
jelentkező tanulóktól 5—5 frt; ezen tanulók létszáma 
70—100 között változik. 

Az állomás a m. k. vallás és közoktatási minisz-
térium kinevezése által töltetik be. 

A pályázó protestáns hitvallású rajztanárok kellő 
okmányokkal felszerelt folyamodványukat a nyit yliázi 
ág. ev. főgimn. igazgatóságához 1894. évi jani 4-ig 
nyújtsák be. 

Nyíregyházán, 1893. december 23-án. 

Leffler Sámuel, Dr. Meskő László, 
főgimnáziumi tanácsjegyző. főgimn felügyelő. 

HORN YANSZK V VIKTOR N YVIÍYOMDA J A BUDAPESTEN. 
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